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RESUMO 

Este traballo trata do réxime de responsabilidade ambiental na 

Unión Europea e, en particular, en Portugal.  

Tomando como punto de partida un escenario de progreso e 

crecemento económico indiferente ao impacto social e ambiental, 

alcanzouse un punto de crise ambiental no que a protección do medio 

ambiente aparece como un desafío e dá orixe á lei ambiental, co que se 

pretende protexer os distintos compoñentes que engloba o medio 

ambiente e dos que dependen a vida e a saúde dos seres humanos. A 

conciencia da necesidade e urxencia da protección ambiental fixo que 

o gran desafío que afronta hoxe a humanidade reside en como pode 

alcanzar o desenvolvemento, en termos globais, mantendo o equilibrio 

entre o medio ambiente e as consideracións sociais e económicas.  

O principal obxectivo do Dereito ambiental é, polo tanto, combater 

o impacto negativo do desenvolvemento sobre o medio ambiente. Para 

iso, o lexislador deseñou varios instrumentos, que puxo ao servizo da 

protección ambiental, como tributación ambiental, mercados de 

emisións, avaliacións de impacto ambiental, autorizacións ambientais, 

inspeccións e sancións ambientais, sistemas de xestión ambiental e 

ecoauditorías ou normas de anticontaminación.  

A responsabilidade ambiental tamén é un dos instrumentos 

deseñados e utilizados para a protección ambiental. Elemento central 

deste trabalho, con ela, non só se pretende reparar os recursos e servizos 

naturais danados a expensas dos axentes económicos que os causaron, 

senón tamén evitar a aparición de danos ambientais, sen menosprezar o 

seu papel disuasorio fronte a prácticas prexudiciais para o medio 

ambiente.  

Baseándose na definición do medio ambiente, os danos ecolóxicos 

e os principios fundamentais do dereito ambiental, este traballo 

pretende facer unha análise crítica do novo réxime xurídico da 

responsabilidade ambiental na Unión Europea, recollido na Directiva 

35/2004/CE, de 21 de xullo (DRA), así como do réxime portugués 
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resultante da súa transposición, polo Decreto-lei no 147/2008, do 29 de 

xullo (RJRA). Ambos textos protexen o dano ecolóxico puro, ou o dano 

ambiental tout court, mediante un conxunto de normas legais dirixidas 

tanto aos operadores de actividades económicas como ás autoridades 

nacionais competentes responsables da aplicación destas normas.  

Realizarase unha análise, o máis detallada posible, dos textos 

legais europeo e portugués, facendo fincapé, no caso portugués, na 

responsabilidade ambiental que alí se clasifica como administrativa, xa 

que a súa aplicación é competencia dos poderes públicos. 

Comentaremos as opcións dos dous lexisladores, en particular as do 

lexislador portugués, propoñendo algunhas medidas de intervención 

que, ao noso xuízo, farían máis eficaz o réxime de responsabilidade 

ambiental.  

Ao longo da exposición daranse exemplos, proporcionaranse 

elementos fácticos relativos á aplicación do réxime obxecto de análise 

e referirase a xurisprudencia dos tribunais internacionais, europeos e 

nacionais, máis relevante para o tema. 

O Capítulo I estuda o marco histórico no que xorde a necesidade 

dun réxime de responsabilidade ambiental, como instrumento de 

protección ambiental. Baséase no descubrimento de que, ata a data, non 

existe ningún coidado no dereito internacional nin no dereito da Unión 

Europea para definir “medio ambiente”, dun xeito conceptual e 

estruturado, para concluír que a ausencia dunha definición permite 

ampliar o alcance de acción da Unión Europea e dos Estados membros, 

contribuíndo a un maior nivel de protección ambiental. Durante esta 

análise destacamos as referencias que se fan ao medio ambiente, xa 

sexa a nivel internacional, a nivel da Unión Europea ou a nivel nacional, 

xa sexa en termos xurídicos, xurisprudenciais ou doutrinais, explicando 

que a Directiva 2004/35/CE e o Decreto Lei 147/2008 optaron por 

perspectivas ecocéntricas, adoptando nocións restrinxidas do medio 

ambiente, aínda que indirectamente definidas, utilizando só a 

enumeración dalgúns dos seus compoñentes: especies protexidas e 

hábitats naturais, auga e solo. Este capítulo describe o camiño da 

protección ambiental na Unión Europea dende os anos 70 do século XX 

ata a actualidade, concluíndo que, nos últimos anos, produciuse unha 

desaceleración na persecución de obxectivos ambientais e cambios 
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institucionais, políticos e normativos a favor. de consideracións 

económicas ao servizo dun modelo de globalización neoliberal, 

situación vivida internamente, tamén polos Estados membros que, 

ademais do estancamento lexislativo, destinan menos recursos 

financeiros e humanos á aplicación de medidas ambientais. O estado 

pandémico causado polo Covid-19 agravou a crise financeira 

experimentada en todo o mundo, relegando a preocupación pola 

protección do medio ambiente a un segundo plano. Remata defendendo 

a adopción dun novo programa ambiental que prioriza a protección da 

natureza e da loite contra a perda de biodiversidade, fronte a cuestións 

como o cambio climático e a neutralidade climática. 

O Capítulo II está dedicado ao estudo dos principios que o Tratado 

sobre o Funcionamento da Unión Europea menciona como orientadores 

da acción da Unión cara á consecución dos seus obxectivos ambientais. 

O principio de quen contamina paga é o principio sobre o que se basea 

a responsabilidade ambiental, pero tamén inclúe o principio de 

prevención, o principio de corrección principalmente na orixe do dano 

ao medio ambiente e o principio de precaución que son igualmente 

fundamentais para entender mellor a esixencia dunha acción preventiva 

por parte de operadores e autoridades competentes. Non obstante, 

considérase que non son principios vinculantes, senón que se deben ver 

como liñas estruturadoras ou orientadoras na preparación, 

interpretación e aplicación de actos xurídicos e na integración de 

lagoas. Céntrase no seu contido, na consagración legal, internacional e 

europea e nas condicións de aplicación. Faise especial fincapé no 

principio de precaución, que presupón a existencia de incerteza 

científica, definindo como condicións para a súa aplicación a 

realización previa dunha avaliación independente, rigorosa, detallada e 

exhaustiva posible, que faga plausible a existencia do risco; a 

determinación, por parte das institucións europeas e dos Estados 

membros, do nivel de risco que se considera aceptable e que, a pesar da 

incerteza científica que existe, require a adopción de medidas 

preventivas para a protección do medio ambiente; respeto en canto aos 

principios de proporcionalidade e non discriminación; o carácter 

provisional das medidas a adoptar e a susceptibilidade da súa revisión; 

e comunicación ao público. O principio de precaución e o de 
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prevención, aínda que os consideramos complementarios, trátanse de 

xeito independente, o que ten sentido, considerando que se basean en 

supostos diferentes: o primeiro actúa nun contexto de certeza científica 

e, polo tanto, considérase un principio reactivo, o segundo actúa nun 

contexto de incerteza científica, considerando un principio proactivo. 

Nunha referencia final, resáltase como os principios tratados neste ca-

pítulo foron aceptados no sistema xurídico portugués. 

O Capítulo III explica as razóns e os antecedentes, tanto internaci-

onais como europeos, que levaron á adopción da Directiva 2004/35/CE, 

do 21 de xullo, con especial referencia ao Libro Verde sobre a repara-

ción dos danos causados ao medio ambiente e ao Libro Branco. sobre 

responsabilidade ambiental. A continuación segue unha análise resu-

mida da Directiva de responsabilidade ambiental, que establece un ré-

xime de responsabilidade baseado no principio de quen contamina 

paga, pero en consonancia co principio de desenvolvemento sostible, 

coa esperanza de garantir a reparación do ambiente e aumentar os niveis 

de precaución e prevención. Explícase a natureza marco da directiva, o 

feito de que permite ter en conta a diversidade ecolóxica dos territorios 

dos Estados membros e dos seus recursos naturais, e a súa natureza xe-

ral que a fai adecuada para o desenvolvemento dunha política xestión 

integrada dun recurso ambiental ou fonte de contaminación. Tamén se 

aclara que, ao establecer un estándar mínimo de protección, os Estados 

membros quedan coa posibilidade de adoptar as disposicións que con-

sideren máis axeitadas en asuntos de importancia significativa (como 

garantías financeiras, exclusións permitidas ou definicións de referen-

cia), podendo así derrotar o obxectivo de harmonizar a responsabilidade 

ambiental a nivel europeo. Neste capítulo tamén analizamos as 

condicións para a entrada en vigor da Directiva, a súa aplicación no 

tempo e no espazo na Unión Europea e abordamos cuestións como a 

prescrición, a saída do Reino Unido da Unión Europea e as 

implicacións en lexislación ambiental e os danos ambientais 

transfronteirizos.  

No Capítulo IV, dedicado ao alcance obxectivo da responsabili-

dade ambiental, comezamos distinguindo o dano tradicional do dano 

ambiental autónomo ou dano ecolóxico puro, que é o obxecto do réxime 

de responsabilidade ambiental, e logo distinguimos entre este e a 



Resumo 

 25 

responsabilidade civil, indicando o razóns polas que non se considera 

adecuada para a prevención e reparación de danos ambientais. Este ca-

pítulo tamén explora a natureza obxectiva e subxectiva da responsabi-

lidade. Enuméranse os tipos de danos e ameazas de danos ambientais 

cubertos pola responsabilidade ambiental, así como os criterios para 

determinar a súa importancia e medición, conceptos fundamentais para 

a súa cualificación, para os efectos da aplicación do DRA e do RJRA. 

Tamén se fai referencia ás causas de exclusión de responsabilidade: ca-

sos de forza maior; actos de conflito armado, hostilidades, guerra civil 

ou insurrección e actividades que teñan como obxectivo principal a de-

fensa nacional ou a seguridade internacional; actividades cuxo único 

obxectivo é protexerse contra os desastres naturais; os convenios inter-

nacionais enumerados no anexo I do RJRA; ameazas ou danos inmi-

nentes derivados de riscos nucleares, ou causados por actividades am-

paradas polo Tratado da Comunidade Europea de Enerxía Atómica ou 

por calquera dos convenios mencionados no anexo II do RJRA; e danos 

orfos e difusos. 

O Capítulo V céntrase no alcance subxectivo do réxime en cues-

tión. Neste contexto, enuméranse as definicións de actividade ocupaci-

onal e de operador, relevantes para o propósito de aplicar a responsabi-

lidade ambiental. Tamén se analizan as formas en que responden os 

directores, xestores ou administradores de persoas xurídicas, públicas 

ou privadas. O lexislador portugués establece a regra da solidariedade 

no caso dunha pluralidade de responsables. En relación aos grupos de 

empresas, discútese a posibilidade de recorrer ao descoñecemento da 

personalidade xurídica ou ao levantamento do veo da personalidade co-

lectiva das empresas dominadas ou controladas. Esta é unha cuestión 

de carácter excepcional á que lamentablemente o lexislador portugués 

non se referiu expresamente no texto que se analiza neste traballo. Fi-

nalmente, faise unha análise crítica da opción do lexislador de estable-

cer o vínculo causal, cuxa proba corresponde á autoridade competente, 

tarefa que parece particularmente difícil, dada a natureza do ambiente, 

as súas características específicas, a posibilidade de que os seus efectos 

se dispersen no espazo e, ás veces, no tempo, complexidade e incerteza, 

así como, frecuentemente, a necesidade de cooperación do operador en 

obtención da información e información relevantes. Defendendo o 
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establecemento dunha presunción de vínculo causal, donde o operador 

responsable deberá demostrar que os danos causados non resultaron 

pola súa actividade. 

O Capítulo VI está dedicado ao estudo de medidas preventivas e 

reparadoras. A RJRA, para a realización da responsabilidade ambiental, 

prevé dous tipos de medidas: preventiva e reparadora. A adopción 

inmediata de medidas preventivas pode evitar a aparición de danos, 

razón pola cal o RJRA establece un principio de actuación ou xestión 

directa da responsabilidade por parte do operador, que é o responsable 

de actuar, por propia iniciativa, de forma inmediata e independente da 

notificación, solicitude ou acto administrativo previo. Entre as medidas 

reparadoras, distínguese entre as medidas medidas de reparación por si 

mesmas, e as medidas reactivas, de contención ou de emerxencia. A 

reparación dos danos ambientais causados ás especies e aos hábitats 

naturais protexidos e á auga lévase a cabo restablecendo o ambiente ao 

seu estado inicial e, para este efecto, poderanse adoptar medidas repa-

radoras primarias, medidas complementarias e medidas compensato-

rias, que, como determinou o lexislador, debe ser razoable e avaliado 

utilizando as mellores tecnoloxías dispoñibles. As medidas de repara-

ción primarias defínense como aquelas que teñen como obxectivo, di-

rectamente e nun tempo acelerado, restaurar o estado inicial dos recur-

sos naturais, e tamén a rexeneración natural. Cando a reparación prima-

ria non está completa, porque non é posible ou porque é demasiado 

longa, pódese utilizar unha reparación complementaria e/ou unha repa-

ración compensatoria. Se as medidas de reparación primarias adoptadas 

no lugar contaminado non son suficientes para alcanzar completamente 

o estado inicial, deberíanse adoptar outras medidas de reparación com-

plementarias co obxectivo de proporcionar un nivel de recursos naturais 

e/ou servizos similares aos danados, aínda que nun sitio alternativo. Se 

non é posible recrear un hábitat idéntico ao hábitat danado nun sitio 

alternativo, pode ser necesario identificar recursos e servizos naturais 

alternativos, nese caso pódense tomar medidas compensatorias. As me-

didas compensatorias están destinadas a compensar as perdas provisio-

nais, un dos aspectos innovadores do DRA. As perdas provisionais cor-

responden a perdas derivadas do feito de que os recursos naturais non 

poden realizar as súas funcións ou servizos ecolóxicos desde a 
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aparición do dano ata que se recupera definitivamente o estado inicial. 

Para determinar a escala de medidas reparadoras complementarias e 

compensatorias, o DRA e o RJRA optaron por referirse ao uso de en-

foques de equivalencia recurso-recurso ou servizo-servizo, sen prexu-

ízo da posibilidade de recorrer a outras técnicas de valoración alterna-

tivas, técnicas que explícanse con máis detalle e de cuxa aplicación se 

dan exemplos prácticos. As técnicas de equivalencia aplícanse, prefe-

rentemente, á perda de recursos naturais e servizos ecolóxicos, mentres 

que as técnicas de valoración alternativas úsanse principalmente en si-

tuacións de dano nas que a perda de beneficios se reflicte no benestar 

socioeconómico humano, permitindo ter tendo en conta as preferencias 

das poboacións afectadas. Faise referencia aos dous métodos de VEA: 

valor-valor e custo-valor. O primeiro converte os servizos nunha mé-

trica monetaria e equipara o valor monetario do dano causado ao valor 

monetario das medidas reparadoras (positivo para o medio ambiente e 

para o uso humano). Se non é posible determinar o valor dos beneficios 

a obter cos recursos naturais e/ou servizos de reposición, nunha data 

razoable ou cun custo razoable, poderanse adoptar medidas de repara-

ción por un importe idéntico ao valor monetario do dano. Este método 

chámase custe-valor. Tamén se realiza un estudo detallado de todos os 

casos de danos ambientais e ameazas inminentes de danos ocorridos en 

Portugal no período comprendido entre o 1 de agosto de 2008 e o 31 de 

decembro de 2019. Finalmente, analízanse as opcións que o lexislador 

portugués aceptou en termos de custos de responsabilidade ambiental. 

Un dos obxectivos do RJRA é que, en aplicación do principio de quen 

contamina paga, os operadores sexan responsables de adoptar medidas 

para previr e reparar danos ambientais, así como de asumir os custos 

inherentes a eles. A tendencia á natureza ilimitada da responsabilidade 

ambiental representa un obstáculo á hora de proporcionar garantías fi-

nanceiras, por exemplo, á hora de contratar un seguro de responsabili-

dade ambiental. Portugal impuxo o carácter obrigatorio da garantía fi-

nanceira para os operadores que desenvolven actividades profesionais 

no Anexo III do RJRA, con todo, parece que, ata a data, non se levou a 

cabo ningunha regulación para establecer os límites mínimos das ga-

rantías financeiras. As causas de exclusión da obriga de pagar custos de 

responsabilidade ambiental, ás que tamén se refire o RJRA, serían: a 
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intervención de terceiros ou o cumprimento dunha orde ou instrución 

emitida por un ente público; e actividades autorizadas e o estado da 

ciencia. En relación á primeira, o operador debe adoptar medidas pre-

ventivas e reparadoras, podendo esixir posteriormente o reembolso do 

gastado. En relación con isto último, invócase co o principio de precau-

ción, o principio de quen contamina paga, que é a base esencial do ré-

xime de responsabilidade ambiental, cuxa aplicación está irremediable-

mente comprometida coa consagración da exclusión da obriga de pagar 

custos en ambos casos. Tamén se cuestiona se a creación de fondos de 

compensación, para este fin, sería unha solución aceptable, sempre que 

a orixe dos fondos proceda das posibles causas dos riscos para o desen-

volvemento, aínda que non se coñezan. Para os que cren que a existen-

cia e intervención de fondos desta natureza pon en dúbida o principio 

de quen contamina paga, sempre se pode invocar unha lectura máis ac-

tualizada deste: o principio que paga o usuario. Este tema tamén se ana-

liza desde outra perspectiva. Ademais da responsabilidade da persoa 

que xera o risco tecnolóxico e se beneficia del, a Administración tamén 

podería considerarse responsable, no caso de actividades autorizadas, 

de ter concedido a respectiva autorización ou de non ter controlado o 

seu exercicio ou a súa auditoría de cumprimento co acto autorizador e 

o marco legal da actividade que xerou os riscos e os consecuentes danos 

ao desenvolvemento. Os últimos temas tratados neste capítulo refírense 

á intervención da Axencia Portuguesa de Medio Ambiente e ás peti-

cións das partes interesadas, facendo referencia ao papel desempeñado 

polas ONG ambientais, neste contexto, ao procedemento administra-

tivo que resulta na aplicación da responsabilidade ambiental e os me-

dios de defensa do operador, que lle permiten opoñerse ás decisións da 

autoridade administrativa competente. 

Finalmente, o Capítulo VII examina o réxime sancionador aplica-

ble ao incumprimento das obrigas derivadas do RJRA. A supervisión 

do cumprimento das obrigas derivadas do RJRA está a cargo da Ins-

pección Xeral de Agricultura, Mar, Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio, á autoridade ambiental portuguesa, Axencia Portuguesa de 

Medio Ambiente, e o Servizo de Protección da Natureza e Medio Am-

biente da Garda Nacional Republicana. A constatación por parte destas 

entidades da infracción do establecido no RJRA constituirá unha 
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infracción e dará lugar ao respectivo procedemento de infracción, que 

se describe. O lexislador portugués chegou a considerar infraccións ad-

ministrativas por parte do operador identificado como responsable, en-

tre outras, a infracción das normas relacionadas coa adopción de medi-

das preventivas e reparadoras, a determinación de medidas reparadoras 

e a constitución de garantías financeiras obrigatorias, coa posibilidade 

de a autoridade competente aplicar, simultaneamente á multa, as medi-

das accesorias que sexan adecuadas e, cando sexa necesario, determinar 

as medidas cautelares, como a incautación provisional de mercadorías 

e documentos. A condena pola práctica de faltas graves e moi graves 

poderá seguir publicándose cando a multa específica imposta sexa su-

perior á metade do importe máximo da multa abstracta aplicable. Des-

tácanse algúns temas extremadamente importantes. O feito de que o 

pago da multa, nun delito administrativo, exclúa o dereito á impugna-

ción xudicial, e ao infractor non se lle permita pagar e logo debater so-

bre a legalidade ou proporcionalidade da multa ou a pena accesoria, o 

que nos parece claro incumprimento dos dereitos de defensa do infrac-

tor. Outra cuestión refírese á posibilidade de que, en caso de impugna-

ción xudicial á aplicación da infracción, se a decisión da autoridade ad-

ministrativa competente sexa confirmada total ou parcialmente polo 

xulgado, o importe da multa que debe pagar o infractor engade xuros, 

contados desde a data de notificación da decisión pola autoridade ad-

ministrativa ao demandado, ao interese máximo establecido na lei tri-

butaria. Esta solución considérase altamente inaceptable e claramente 

inconstitucional, por violación do principio de culpabilidade e presun-

ción de inocencia dos acusados e do artigo 32, parágrafos 1, 2 e 10, da 

Constitución da República Portuguesa. Unho último tema sobre a su-

presión polo artigo 75 da Lei Quadro das Contra-Ordenações Ambien-

tais da prohibición da reformatio in pejus, unha solución que desincen-

tiva o control xudicial das decisións sancionadoras tomadas a nivel ad-

ministrativo e condiciona a aplicación do principio de protección xudi-

cial efectiva. Tamén se analizan algúns datos sobre a aplicación do ré-

xime de infraccións administrativas, en termos de responsabilidade am-

biental, ao parecer pouco significativa. Finalmente, faise unha breve 

referencia á protección que o dereito penal outorga ao medio ambiente, 

é dicir, no delito de contaminación e no delito de danos á natureza, non 
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obstante, para concluír que, a pesar de que o dereito penal intentou 

acompañar as necesidades da sociedade, non se obtivo unha mellor e 

máis eficaz protección do medio ambiente, como se pode ver no insig-

nificante número de condenas xudiciais. Indicamos como razóns a di-

ficultade para completar o tipo de delito; as probas a xuízo; o feito de 

que moitos dos ataques ao medio ambiente non se consideran o sufici-

entemente graves; as características particulares do ambiente e a confi-

guración particular dos danos ambientais que dificultan a proba do vín-

culo causal; así como o uso por parte do lexislador de conceptos inde-

terminados. 

O traballo remata cun as conclusións que consideramos máis im-

portantes, contra as que sinalamos críticas e propostas de cambios para 

tentar contribuír a unha mellor aplicación do réxime de responsabili-

dade ambiental 

 



 

INTRODUÇÃO 

A sociedade pós-moderna tem-se caracterizado por ter total confi-

ança no desenvolvimento industrial, científico e tecnológico, o qual, 

por contribuir para a melhoria de vida e do bem-estar das pessoas, tem 

sido acompanhado, incentivado e protegido pelo Direito. 

Este desenvolvimento, associado ao crescimento demográfico e à 

globalização, levou a um aumento da produção e a um consumo des-

controlado, ao desperdício e a uma utilização insustentável dos recursos 

naturais, acompanhados da produção e acumulação desenfreada de re-

síduos, que, como é hoje comummente reconhecido, o planeta tem di-

ficuldades em absorver. 

Com efeito, as actividades do ser humano têm um impacte ambi-

ental amplamente negativo, que se traduz na deterioração progressiva e 

generalizada do ambiente, com a poluição das águas, do solo e do ar; 

por outro lado, a perda de biodiversidade é excepcionalmente rápida e 

há, hoje, mais espécies ameaçadas do que em qualquer outro momento 

da história. 

Estima-se que 75% do ambiente terrestre e 40% do ambiente ma-

rinho sofreram, nos últimos anos, alterações severas. A actual condição 

dos ecossistemas, quer na União Europeia quer a nível global, é clara-

mente desfavorável1, estando a sua extensão e integridade seriamente 

comprometidas.2 Estudos recentes demonstram que dos oito milhões de 

___________ 

1 MAES, J., TELLER, A. et al., Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: 

An EU ecosystem assessment, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 

2020, pp. 404 e ss. 
2 IPBES, Global assessment report on biodiversity and ecosystem services, Bonn, Germany, 

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019. 

Disponível em https://www.ipbes.net/global-assessment-reportbiodiversity-ecosystem-

services. Consultado em 06.12.2019. Veja-se, também, UN ENVIRONMENT, Global 

https://www.ipbes.net/global-assessment-reportbiodiversity-ecosystem-services.%20Consultado%20em%2006.12.2019
https://www.ipbes.net/global-assessment-reportbiodiversity-ecosystem-services.%20Consultado%20em%2006.12.2019
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espécies animais e vegetais que habitam o planeta, cerca de um milhão 

corre risco de extinção. São apontadas como razões as alterações no uso 

do solo e dos mares, a sobre-exploração, a poluição, as espécies exóti-

cas invasoras e as alterações climáticas, que, ao porem em causa a so-

brevivência das espécies animais e vegetais e a saúde das pessoas, com-

prometem o desenvolvimento sustentável do planeta.3 

De acordo com um estudo da Ellen MacArthur Foundation, prevê-

se que, até 2050, a população mundial venha a atingir os 10 mil milhões 

e que a participação da classe média dos mercados emergentes no con-

sumo mundial aumente de um terço para dois terços.4 Estima-se, para-

lelamente, que a economia mundial quadruplique, o que terá como con-

sequência que as emissões esgotem, em grande margem, o orçamento 

de carbono disponível5 e os impactes daí decorrentes pressionem ainda 

mais os limites do planeta. 

O Tribunal Supremo espanhol, invocando o princípio do desenvol-

vimento sustentável, já em 1990, numa decisão de 30 de Novembro, 

sustentou que, sendo a tecnologia um produto da inteligência humana, 

o desafio da possibilidade do seu desenvolvimento, em teoria ilimitado, 

consistirá em reduzir ao justo limite os efeitos negativos de uma 

___________ 

Environment Outlook – GEO-6: Healthy Planet, Healthy People, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2019, pp. 144 e ss. 
3 Pacto Ecológico Europeu (COM (2019) 640 final). Cfr. JUSTE RUIZ, J. e CASTILLO 

DAUDÍ, M., La Protección del Medio Ambiente en el Ambito Internacional y en la Unión 

Europea, Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, p. 12. Os autores enumeram, como consequên-

cias da deterioração do ambiente e fruto das emissões de gases com efeito de estufa, a perda 

de qualidade do ar, o aquecimento global, a seca e a desertificação, as carências alimenta-

res, o empobrecimento e os êxodos massivos, etc. Na mesma linha, veja-se ESTEVE 

PARDO, J., Derecho del Medio Ambiente, 4.ª Ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, pp. 27-28; 

e ABBADIE, L., «L’effondrement de la biodiversité, jusqu’où?», Revue juridique de l’en-

vironnement, Vol. 43, 2018/3, p. 457. 
4 Cfr. ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, Completando a figura: Como a economia 

circular ajuda a enfrentar as mudanças climáticas, 2019. Disponível em www.ellenma-

carthurfoundation.org/publications. Consultado em 14.04.2020. 
5 A cada segundo nascem três seres humanos. Estima-se que cada novo ser humano venha a 

contribuir para a destruição de 1,5 hectares de floresta tropical por segundo, para a extinção 

de uma espécie por dia e para a libertação anual de 3,2 toneladas de carbono na atmosfera, 

o consumo de 2000 m2 de água doce e de 207 GJ de energia. Cfr. HARDAWAY, R. H., 

Population and the Environment, 2013, p. 1. Consultado em 08.01.2019. Disponível em 

https://works.bepress.com/robert_hardaway/5/. 

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications
https://works.bepress.com/robert_hardaway/5/
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utilização excessiva, descontrolada e anárquica dos recursos naturais.6 

Decorridos de 30 anos, esta afirmação não perdeu actualidade. Bem 

pelo contrário, o problema, não sendo de hoje, mantém-se e tende a 

agravar-se. 

A questão ambiental traduz, assim, uma natureza intergeracional, 

é “larger than life”, como assinalou AMADO GOMES.7 A constatação 

da escassez e finitude dos recursos naturais, comprometendo a existên-

cia das gerações presentes e a herança natural das gerações futuras, as-

sociadas à ocorrência de vários desastres ambientais (com consequên-

cias gravíssimas, por vezes irreversíveis, para o ambiente e para a vida 

e saúde humanas), levou à tomada de consciência da necessidade e ur-

gência da protecção do ambiente. Esta deve ser, nos nossos dias, uma 

das maiores preocupações da humanidade, ciente de que não pode so-

breviver sem ele. Como PEREIRA DA SILVA alerta, «o futuro do Ho-

mem não pode deixar de estar indissociavelmente ligado ao futuro da 

Terra».8 

O grande desafio deste século é, pois, saber encontrar a forma de 

como podemos alcançar o desenvolvimento, em termos globais, man-

tendo o equilíbrio entre o ambiente e as considerações sociais e econó-

micas.9 Esta preocupação é assumida por VON DER LEYEN, 

___________ 

6 VIGURI PEREA, A., Una visión comparada de la defensa del medio ambiente en el marco 

legal de las empresas y de los derechos de la persona, Thomson Reuters Aranzadi, 2016, 

p. 75. 
7 AMADO GOMES, C., A prevenção à prova no Direito do Ambiente. Em especial, os actos 

autorizativos ambientais, Coimbra, Coimbra Editora, 2000, p. 98. A autora duvida que, 

num planeta em roda livre demográfica, como o nosso, e com os padrões insustentáveis de 

consumo dos Estados desenvolvidos, os recursos revistam durabilidade suficiente para per-

mitir a existência de muitas mais gerações. Cfr., da mesma autora, Introdução ao Direito 

do Ambiente, 4.ª Ed., Lisboa, 2018b, AAFDL Editora, p. 123. 
8 PEREIRA DA SILVA, V., Verde. Cor de Direito, Coimbra, Almedina, 2002, p. 31. Tam-

bém SOUTO DE MOURA, a propósito da tomada de consciência da necessidade de pro-

tecção do ambiente das investidas humanas, escreveu que, finalmente, «nos demos conta 

de que precisávamos da natureza não só pelo que ela nos dá, mas também no sentido de 

que precisamos de a manter». Ver SOUTO DE MOURA, J., «Crimes contra o Ambiente. 

Porquê e Como?», em Jornadas de Direito Criminal: revisão do Código Penal, Vol. II, 

Lisboa, Centro de Estudos Judiciários, 1988, p. 331. 
9  EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, The European environment —state and out-

look 2020. Knowledge for transition to a sustainable Europe, Luxembourg, Publications 

Office of the European Union, 2019, pp. 7 e ss. 
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presidente da actual Comissão Europeia, na sua agenda para a Europa, 

ao afirmar que «European citizens’ health and the planet’s health go 

together».10 

Podemos dizer que, embora a protecção do ambiente seja uma pre-

ocupação surgida há mais de 50 anos, ela tem tido dificuldade em afir-

mar-se, pelo facto de colidir com os interesses dos Estados e das pes-

soas. 

A responsabilidade ambiental, tal como concebida pela União Eu-

ropeia, é um dos instrumentos privilegiados de protecção do ambiente. 

Foi no diploma que a consagrou, a Directiva 2004/35/CE, de 21 de Ju-

lho, que o ambiente foi pela primeira vez tratado como um bem jurídico 

digno de protecção, o que, indiscutivelmente, representa um marco his-

tórico quer na política ambiental europeia quer na portuguesa. 

Foi esta nova abordagem do ambiente como lesado – à data, abso-

lutamente inovadora – que determinou a escolha do tema do presente 

trabalho. Efectivamente, até então, a reparação do ambiente era siste-

maticamente menosprezada, curando a responsabilidade tradicional, de 

carácter civil, unicamente dos danos pessoais e materiais sofridos pelas 

pessoas como consequência dos danos causados ao ambiente. Mas o 

novo regime, então instituído, veio permitir a reparação do dano ambi-

ental autónomo ou dano ecológico puro, mas foi ainda mais além, as-

segurando também a sua prevenção, tarefa que o fez demarcar do re-

gime tradicional da responsabilidade civil, que acabou por se constatar 

ser totalmente inadequado na reparação do dano ambiental, essencial-

mente por não atentar às suas particulares características. Isto, tendo 

como base o princípio do poluidor-pagador, o que veio permitir 

___________ 

10 Tradução livre: «A saúde dos cidadãos europeus e a saúde do planeta caminham lado a 

lado.» VON DER LEYEN, U., A Union that strives for more. My agenda for Europe. Po-

litical Guidelines for the next European Comission 2019-2024, 16.07.2019. Consultado em 

23.01.2020. Disponível em https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_cor-

ner/news/von-der-leyen-commission-union-strives-more_en. Neste documento, a Presi-

dente da Comissão Europeia aponta como maior desafio e maior oportunidade dos nossos 

dias tornar a Europa o primeiro continente com impacte neutro no clima até 2050, objectivo 

que pretende atingir com o Pacto Ecológico Europeu, uma das prioridades do seu programa. 

Trata-se de um conjunto de medidas ambiciosas, com vista a permitir às empresas e aos 

cidadãos europeus beneficiarem de uma transição ecológica sustentável. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/von-der-leyen-commission-union-strives-more_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/von-der-leyen-commission-union-strives-more_en
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deslocar os custos com a prevenção e a reparação do dano ambiental, 

do Estado e dos contribuintes, para o operador que lhe dá causa. 

Esta – a responsabilidade ambiental, na União Europeia e em 

Portugal – foi a temática escolhida para objecto de investigação no 

âmbito do Doutoramento que, enquanto docente universitária, constitui 

uma etapa obrigatória do nosso percurso académico. 

É certo que o regime europeu de responsabilidade ambiental tem 

já cerca de 15 anos e o nacional cerca de 12, mas, até à presente data, 

com excepção de algumas publicações surgidas logo após a adopção do 

Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho, que o transpôs, não foi feito, 

em Portugal, qualquer estudo jurídico global deste diploma, nem uma 

análise da sua implementação, das suas fragilidades ou mais-valias. Di-

ríamos, até, que o efectivo alcance deste regime é ainda desconhecido, 

devido à parca informação existente, o que não é exclusivo de Portugal, 

mas também dos demais Estados-Membros. Entendemos, desse modo, 

que, não se tratando de um tema novo, não deixa, todavia, de ser actual, 

por ainda não ter sido devidamente explorado. E foi o precisamente isso 

que nos propusemos fazer, aqui, tentando apontar soluções para ultra-

passar as dificuldades sentidas na sua aplicação, contando contribuir, 

dessa maneira, para o tornar mais eficaz. 

Para esse efeito, procedeu-se ao estudo dos diplomas, europeu e 

português, que estabeleceram o regime de responsabilidade ambiental 

por danos causados ao ambiente e das sucessivas alterações de que fo-

ram objecto e demais legislação relevante, estabelecendo-se termo de 

comparação com soluções adoptadas pelos demais Estados-Membros, 

em particular pela Espanha e, pontualmente, por confronto com o sis-

tema de responsabilidade norte-americano, a CERCLA. Esse estudo foi 

acompanhado da recolha da informação existente, a mais actual possí-

vel, relativa a danos e à ameaça da sua existência nos diversos Estados-

Membros da União Europeia, bem como da análise das decisões dos 

tribunais internacionais, europeus e nacionais com interesse significa-

tivo para o tema. Tentou fazer-se, também, o levantamento das publi-

cações mais relevantes em matéria de responsabilidade ambiental, es-

sencialmente as posteriores à adopção da Directiva 2004/35/CE. Teve-

se também em consideração factores de natureza social e económica 
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considerados determinantes nas diferentes decisões jurídicas e políticas 

relativas ao estabelecimento, implementação e execução deste regime.  

É, então, objectivo deste trabalho de investigação mostrar, numa 

perspectiva actualista, por um lado, como nasceu e se desenvolveu, na 

União Europeia (UE), a tomada de consciência do estado de degradação 

do ambiente, da finitude dos recursos naturais e da urgência da sua pro-

tecção, e, por outro lado, a necessidade da tutela ambiental, não só em 

termos reparatórios mas sobretudo preventivos. Isto, avaliando o per-

curso percorrido até à consagração de um regime próprio de responsa-

bilidade ambiental, que culminou com a adopção da Directiva 

2004/35/CE, a Directiva sobre a Responsabilidade Ambiental (DRA), 

de 21 de Abril, transposta por Portugal, ainda que tardiamente, através 

do Decreto-Lei n.º 147/2008, que instituiu o Regime Jurídico da Res-

ponsabilidade Ambiental (RJRA), de 29 de Julho. 

Podemos dizer que a Directiva sobre a Responsabilidade Ambien-

tal excluiu expressamente a responsabilidade pelo dano tradicional, ou 

seja, o dano causado a pessoas e bens resultante de lesões ao ambiente, 

aplicando-se apenas ao dano ecológico puro ou dano ambiental autó-

nomo, o que se designa por dano ambiental tout court, expressão que 

adoptaremos doravante com esse mesmo sentido. Já o Regime Jurídico 

da Responsabilidade Ambiental distingue a responsabilidade civil pelo 

dano tradicional de uma responsabilidade por dano ambiental, que de-

signa por administrativa, não no sentido de aplicável a entidades públi-

cas (embora o possa ser, se estas actuarem enquanto operadores), mas 

no sentido de ser aplicada pela autoridade administrativa competente, a 

Agência Portuguesa de Ambiente (APA). Significa isto que não está 

em causa a responsabilidade da Administração, mas uma responsabili-

dade em que esta se assume como tuteladora e responsável pela sua 

aplicação. Sendo um regime de natureza claramente administrativa, 

cabe, por isso, em última instância, na ausência de entendimento entre 

a Administração e os operadores, aos tribunais administrativos dirimir 

os eventuais litígios, de acordo com o procedimento e processo admi-

nistrativo e em aplicação do direito administrativo. 

O presente trabalho encontra-se dividido em sete capítulos. No Ca-

pítulo I (A responsabilidade ambiental num contexto histórico) faz-se 
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uma breve análise do contexto em que surgiu a preocupação com o am-

biente, a necessidade da sua protecção e o subsequente caminho que 

conduziu à necessidade de elaboração de um regime de responsabili-

dade ambiental na União Europeia. 

No Capítulo II (Os princípios em que assenta a responsabilidade 

ambiental) estudaram-se os princípios basilares da protecção ambiental 

em que este regime assenta – o princípio do poluidor-pagador, o prin-

cípio da prevenção, o princípio da correcção, prioritariamente na fonte, 

dos danos causados ao ambiente e o princípio da precaução –, e a forma 

como obtiveram consagração a nível internacional, na União Europeia 

e no ordenamento jurídico português. 

Já o Capítulo III (Génese do regime de responsabilidade ambiental) 

versa sobre todo o processo que culminou com a adopção do regime de 

responsabilidade actualmente em vigor, partindo-se dos antecedentes 

internacionais e europeus deste regime, com referência expressa ao Li-

vro Verde e ao Livro Branco da Comissão. Aqui também nos debruça-

mos sobre a aplicação da Directiva, no tempo e no espaço, tratando-se 

das questões que colocam os danos fronteiriços e a eventual saída do 

Reino Unido da União Europeia sem acordo. 

No capítulo seguinte, Capítulo IV (Âmbito objectivo de aplicação 

da responsabilidade ambiental), dá-se particular ênfase ao estudo do 

âmbito de aplicação da responsabilidade ambiental, numa perspectiva 

objectiva, ou seja, quais os danos a que é aplicável e aqueles que os 

legisladores, europeu e português, pretenderam excluir, debatendo-se a 

questão da mensuração e significância dos mesmos. É também neste 

capítulo que se traçam as principais diferenças entre a responsabilidade 

civil tradicional e a responsabilidade ambiental, tal como foi acolhida 

no ordenamento interno português. 

No Capítulo V (Âmbito subjectivo de aplicação da responsabili-

dade ambiental) identifica-se a quem e em que moldes podem ser exi-

gidas as medidas necessárias e adequadas para prevenir ou reparar o 

dano ambiental ou, em última instância, os respectivos custos, discu-

tindo-se os conceitos de actividade ocupacional e de operador. 

É no Capítulo VI (Medidas de prevenção e de reparação) que se 

estudam os tipos de medidas de prevenção e de reparação, os respecti-

vos custos e o procedimento que conduz à sua efectivação. Para mais 
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fácil exposição, recorre-se a um caso prático, que ilustra um hipotético 

projecto de reparação com recurso à reparação primária, complementar 

e compensatória e a determinação da escala destas últimas, seja recor-

rendo a métodos de equivalência de recurso-a-recurso ou serviço-a-ser-

viço, seja a técnicas alternativas de valoração. Faz-se, ainda, o levanta-

mento de todos os casos de danos ambientais, e de ameaças iminentes 

dos mesmos, reportados no período de 1 de Agosto de 2008 a 31 de 

Dezembro de 2019, no âmbito da responsabilidade ambiental. Também 

se analisam as opções relativas às causas de exclusão da obrigação de 

pagamento dos custos, em particular as do legislador português. O ca-

pítulo termina com a referência à actuação da autoridade nacional com-

petente em matéria de responsabilidade ambiental, a APA, em qualquer 

das situações em que isso ocorra (o procedimento parte da iniciativa 

dos operadores, resulta de um pedido de intervenção de interessados ou 

é a própria APA que decide actuar). 

Por fim, o Capítulo VII (Regime sancionatório) aborda a importân-

cia da fiscalização do cumprimento das obrigações que decorrem para 

os operadores reputados como responsáveis, sobre o regime sanciona-

tório que o legislador previu para os casos de incumprimento das me-

didas legislativas e administrativas que decorrem do regime da respon-

sabilidade ambiental, fazendo-se ainda uma breve referência à tutela 

penal que o Código Penal dispensa aos crimes que dão azo a danos am-

bientais autónomos. 

Não queríamos encerrar estas linhas sem antes deixar um agrade-

cimento muito sentido à Senhora Professora Doutora Alba Nogueira 

López, directora desta tese de doutoramento pela sua permanente dis-

ponibilidade e pelo ânimo, incentivo e apoio que nos dedicou ao longo 

deste percurso. 

 



CAPÍTULO I – 

A RESPONSABILIDADE 

AMBIENTAL NUM 

CONTEXTO HISTÓRICO 

1. A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL COMO 

INSTRUMENTO DE PROTECÇÃO DO AMBIENTE 

Tendo como ponto de partida um cenário de progresso e crescimento 

económico alheio ao impacte social e ambiental, atingiu-se um ponto 

de crise ambiental em que a protecção do ambiente surge como um de-

safio e dá origem ao Direito do Ambiente, com o qual se pretende pro-

teger os diversos componentes que aquele engloba e de que depende a 

vida e a saúde dos seres humanos. 

A génese da questão ambiental surge com a necessidade de o ser 

humano controlar a Natureza, para se defender dos perigos naturais e 

para dela retirar aquilo que de precisa para a sua sobrevivência e bem-

estar, que tem sido feito utilizando o desenvolvimento técnico e cientí-

fico. Porém, essa componente do desenvolvimento traz consigo riscos 

para a humanidade. E esses riscos são cada vez mais difíceis de com-

bater, uma vez que, a partir de certo momento, o objecto da intervenção 

humana já não é a Natureza tal como o ser humano a conheceu, no seu 

estado puro, mas que se apresenta modificada, intervencionada, uma 

“Natureza socializada”, com características novas, diferentes, por vezes 

ainda desconhecidas.11 Os problemas do ambiente transformam-se, 

___________ 

11 BECK explica que o efeito secundário da socialização da Natureza é a socialização das 

destruições e ameaças da Natureza, a sua transformação em contradições e conflitos eco-

nómicos, sociais e políticos. Cfr. BECK, U, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere 

Moderne, Suhrkamp, Francfort del Meno, 1986, consultado na versão espanhola La socie-

dad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, tradução de Jorge Navarro, Daniel Jiménez 

e Maria Rosa Borrás, Barcelona, Paidós, 1998, p. 89. 
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também, em problemas do ser humano, da sua história, das suas condi-

ções de vida e do seu ordenamento económico, cultural e político. É 

uma perspectiva que contraria as teorias sociais do século XIX, que 

viam a Natureza como algo estranho, por oposição à sociedade. Já 

BECK constatou, no final do século XX, que a Natureza é sociedade e 

a sociedade é (também) Natureza.12 

Pese embora a tomada de consciência da necessidade de protecção 

do ambiente, a acção do ser humano sobre o ambiente tem-se intensifi-

cado ao longo dos tempos, à medida que a técnica evolui e aquele se 

deixa levar pela vontade de ter sempre mais. O Millennium Ecosystem 

Assessment (MA)13 concluiu que, a partir da segunda metade do século 

XX, o ser humano modificou os ecossistemas mais rápida e extensiva-

mente do que em qualquer outro período da história da humanidade, 

sobretudo para dar resposta à necessidade crescente de alimentos, água, 

madeira, fibras ou combustível, resultante do crescimento demográ-

fico.14 Mas, se é certo que esta modificação contribuiu, de forma 

___________ 

12 Cfr. BECK, op. cit., p. 90: «a finales del siglo XX hay que decir que la naturaleza es socie-

dad, que la sociedad es (también) naturaleza», na versão citada. 
13 O Millennium Ecosystem Assessment (MA) é um programa para avaliar a intervenção hu-

mana sobre o ambiente e as consequências das alterações nos ecossistemas, para o bem-

estar humano. Foi proposto, a nível mundial, pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, 

Kofi Annan, em 2000, e instituído em Junho de 2001, sob o patrocínio das Nações Unidas, 

com um secretariado coordenado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA). Foi dirigido por um conselho composto de múltiplos grupos de interesses, in-

cluindo representantes de instituições internacionais, governos, empresas, organizações 

não-governamentais, cientistas e povos nativos, no intuito de fornecer uma base sólida de 

dados que os decisores, públicos e privados, possam utilizar para fundamentar as acções 

necessárias para assegurar a conservação e o uso sustentável dos ecossistemas e a sua con-

tribuição para o bem-estar humano. Em Março de 2005, foi elaborado um relatório, Ecosys-

tems and Human Wellbeing, com os resultados da primeira série de pesquisas, que durou 

quatro anos. Neste relatório, faz-se uma avaliação mundial das consequências das altera-

ções nos ecossistemas para o bem-estar humano e identificam-se as acções necessárias para 

melhorar a sua gestão, chamando-se a atenção para o facto de o planeta estar a atingir um 

grau irreparável de degradação, a nível dos recursos naturais, cujas consequências negati-

vas podem agravar-se significativamente no futuro. 
14 De acordo com o relatório Ecosystems and Human Wellbeing, da MA, a partir de 1945, 

foram convertidas mais terras à agricultura do que nos séculos XVIII e XIX juntos. Os 

sistemas cultivados (áreas onde, pelo menos, 30% da paisagem consiste em campos agrí-

colas, criação de gado ou aquacultura de água doce) ocupam, actualmente, 25% da super-

fície terrestre do planeta. Nas últimas décadas do século XX, cerca de 20% dos recifes de 

corais do mundo desapareceram, 20% foram danificados e 35%, aproximadamente, dos 
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indesmentível, para o seu bem-estar e para o desenvolvimento econó-

mico, também é certo que veio exacerbar situações de pobreza e de de-

sigualdade entre os diferentes grupos da população mundial e causar 

danos significativos, por vezes irreversíveis, ao ambiente, comprome-

tendo, dessa forma, os benefícios a retirar dos ecossistemas pelas gera-

ções presentes e futuras.15 

Daí que a protecção do ambiente se tenha tornado numa preocupa-

ção permanente e seja, actualmente, um dos principais desafios com 

que se debate a sociedade moderna mundial e superindustrializada, 

consciente de que aquela não pode constituir um entrave para o desen-

volvimento industrial, científico e tecnológico, essenciais ao cresci-

mento económico. Pretende-se, então, um desenvolvimento sustentá-

vel, ou seja, um desenvolvimento industrial, científico e tecnológico 

acompanhado por uma protecção ambiental constante. 

___________ 

pântanos perderam-se nesse período. O volume de água retida em barragens quadruplicou 

desde 1960, e o volume de água armazenada em reservatórios é três a seis vezes maior do 

que a existente em rios naturais. A extracção de água dos rios e lagos duplicou desde 1960; 

70% da água utilizada vai para a agricultura. Desde 1960, os fluxos de nitrogénio reactivo 

(biologicamente disponível), nos ecossistemas terrestres, duplicaram e os fluxos de fósforo 

triplicaram. A partir de 1985, foi utilizado, no planeta, mais de metade do volume de ferti-

lizantes sintéticos à base de nitrogénio (introduzidos pela primeira vez em 1913). A con-

centração atmosférica de dióxido de carbono, decorrente principalmente da combustão de 

combustíveis fósseis e de mudanças no uso do solo, aumentou cerca de 32% a partir de 

1950. Até 1990, mais de dois terços da área de dois dos 14 maiores biomas do planeta, e 

mais de metade da área de outros quatro biomas, foram convertidos para a agricultura. Vá-

rios grupos taxonómicos e a maioria das espécies têm a sua população ou variedade em 

declínio. O número de espécies está em declínio e a sua distribuição no planeta está a tornar-

se mais homogénea. De 10% a 30% das espécies de mamíferos, aves e anfíbios estão, ac-

tualmente, ameaçadas de extinção. A nível mundial, a diversidade genética diminuiu, prin-

cipalmente entre as espécies cultivadas. Cfr. MILLENNIUM ECOSYSTEM 

ASSESSMENT, Ecosystems and Human Wellbeing: Synthesis, Washington DC, Island 

Press, 2005, pp. 1 e ss.; e, para o caso português, PEREIRA, H. et al., «Uma avaliação dos 

serviços dos ecossistemas em Portugal», em PEREIRA, H., DOMINGOS, T., VICENTE, 

L. e PROENÇA, V. (Eds.), Ecossistemas e Bem-Estar Humano. Avaliação para Portugal 

do Millennium Ecosystem Assessment, Lisboa, Fundação da Faculdade de Ciências da U. 

L. e Escolar Editora, 2009, pp. 687 e ss. Disponível em http://www.isa.ulisboa.pt/in-

bio/theoeco/publications/Pereira_2009_Ecossistemas.pdf; 
15 Antes mesmo de se pensar na herança das gerações futuras, é necessário garantir uma dis-

tribuição equitativa e justa de recursos entre as gerações presentes. Veja-se, também, 

GOSSERIES, A., «Environmental Degradation as Age Discrimination», E-Publica – Re-

vista Electrónica de Direito Público, n.º 5, 2015, pp. 25-39. 

http://www.isa.ulisboa.pt/inbio/theoeco/publications/Pereira_2009_Ecossistemas.pdf
http://www.isa.ulisboa.pt/inbio/theoeco/publications/Pereira_2009_Ecossistemas.pdf
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A recente pandemia de Covid-19 veio aumentar a sensibilização 

para a ligação entre a saúde e o bem-estar humanos e o bom finciona-

mento dos ecossistemas, tornando ainda mais premente a necessidade 

de protecção do ambiente. Esta é até a oportunidade que o ser humano, 

a nível global, tem de mudar a forma como se relaciona com o ambi-

ente. Após a estagnação económica provocada pela pandemia, na hora 

da recuperação económica, a restauração e protecção da Natureza e dos 

serviços por ela prestados é essencial, pois dela dependemos para pre-

venir o aparecimento e propagação de futuras doenças, para a produção 

de alimentos e bebidas ou para a construção. 

O principal objectivo do Direito do Ambiente é, assim, combater o 

impacte negativo do desenvolvimento sobre o ambiente.16 Para tal, o 

legislador concebeu vários instrumentos, que colocou ao serviço da 

protecção do ambiente, como a fiscalidade ambiental, os mercados de 

emissões, as avaliações de impacte ambiental, as autorizações ambien-

tais, as inspecções e sanções ambientais, os sistemas de gestão ambien-

tal e as eco-auditorias ou as normas anti-poluição. A responsabilidade 

ambiental é também um dos instrumentos concebidos e utilizados na 

protecção ambiental: não só tem como objectivo a reparação dos recur-

sos naturais e serviços danificados à custa dos agentes económicos que 

os causaram, mas também prevenir a ocorrência de danos ambientais, 

não sendo de desvalorizar a sua função dissuasora de práticas lesivas 

do ambiente. 

2. A NOÇÃO DE AMBIENTE 

Obviamente, quando falamos de responsabilidade ambiental, de protec-

ção do ambiente ou até de direito do ambiente, o conceito de ambiente 

surge em primeira linha. 

___________ 

16 ESTEVE PARDO considera-o um factor de moderação, de limitação ou de exclusão do 

desenvolvimento e de gestão dos riscos que deste decorrem. Veja-se, deste autor, op. cit., 

2017, pp. 28 e ss. 
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2.1. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Apesar de o ambiente ser, actualmente, uma preocupação constante, 

não houve ainda, nem no direito internacional nem no direito da União 

Europeia, o cuidado de o definir de forma conceitual e estruturada. Pese 

embora concordemos com ARAGÃO, quando cita CORDINI («a no-

ção de ambiente não pertence ao domínio jurídico e a sua determinação 

é problemática»)17, a verdade é que, no plano da ciência do direito, o 

rigor metodológico exige uma definição do objecto essencial de um es-

tudo científico e a compreensão da realidade que representa. Esta tarefa, 

no que se refere ao ambiente, é particularmente difícil, dada a sua na-

tureza camaleónica: o ambiente difere de um ecossistema para outro, 

tem características específicas próprias em cada região e está em per-

manente mutação, não só devido à mudança das estações e respectivas 

variações climáticas, mas também em resultado da intervenção humana 

e da ocorrência de catástrofes naturais.18 A dificuldade em definir o 

conceito de ambiente é ainda acrescida pela variedade de tipos de abor-

dagem possíveis: antropocêntrica, ecocêntrica, global, regional, econó-

mica, etc. Não obstante estas dificuldades, isso não tem impedido que 

o ambiente e a sua protecção estejam presentes nas decisões e nos do-

cumentos internacionais, europeus e nacionais. 

2.2. A NOÇÃO DE AMBIENTE NO DIREITO INTERNACIONAL 

A questão da definição do ambiente é abordada maioritariamente a pro-

pósito dos danos causados ao ambiente e, pese embora as várias con-

venções internacionais sobre responsabilidade civil que se referem a 

este tipo de danos, a verdade é que nenhuma delas apresenta uma 

___________ 

17 Cfr. CORDINI, G., «O Direito do Ambiente em Itália», em Direito do Ambiente, Instituto 

Nacional da Administração, 1994, p. 202, apud ARAGÃO, M. A., O princípio do poluidor-

pagador. Pedra Angular da Política Comunitária do Ambiente, em MORATO LEITE, J. 

R. e BENJAMIN, A. H. (Coord.), Direito Ambiental para o século XXI, Vol. I., Instituto 

Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2014, p. 10. 
18 Veja-se PRIEUR, M., Droit de l’environnement, 8.ª Ed., Précis, Dalloz, 2016, pp. 2 e ss; e 

ESTEVE PARDO, J., op. cit., 2017, pp. 28 ss. 
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definição de ambiente.19 Outros instrumentos convencionais fazem-no 

por enumeração, ou seja, recorrendo à identificação dos seus compo-

nentes de forma mais ou menos exaustiva. É o caso da Convenção sobre 

a Responsabilidade Civil pelos Danos Resultantes de Actividades Peri-

gosas para o Ambiente (doravante Convenção de Lugano), de 1993, 

que prevê, no seu artigo 2.º, n.º 10, que 

«[l’] “environnement” comprend: les ressources naturelles 

abiotiques et biotiques, telles que l’air, l’eau, le sol, la 

faune et la flore, et l’interaction entre les mêmes facteurs; 

les biens qui composent l’héritage culturel; et les aspects 

caractéristiques du paysage».20 

Também as jurisdições internacionais têm ensaiado definições de 

ambiente. O Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) afirmou, em 1996, 

no Parecer Consultivo sobre a legalidade da utilização de armas nucle-

ares, que «(…) l’environnement n’est pas une abstraction, mais bien 

l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur 

___________ 

19 É o caso, entre muitos, da Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil pelos 

Prejuízos Devidos à Poluição por Hidrocarbonetos, de 1969, que define, no seu artigo 1.º, 

n.º 6, o que são “prejuízos devidos a poluição”. Esta Convenção, adoptada em Bruxelas, 

em 29 de Novembro de 1969, e alterada pelo protocolo assinado em Londres, em 27 de 

Novembro de 1992, regula a responsabilidade dos proprietários de navios pelos danos re-

sultantes do derrame de hidrocarbonetos persistentes provenientes de navios-tanque. Con-

sagra o princípio da responsabilidade objectiva dos referidos proprietários, limitada a um 

montante calculado em função da arqueação do navio, e institui um sistema de seguro de 

responsabilidade obrigatório. A sua origem remonta à tragédia do Torrey Canyon, em 1967 

(ver nota 250), e, mais tarde, à do acidente catastrófico do Amoco Cadiz (ver nota 61), 

momento em que a comunidade internacional, entendendo que o regime de responsabili-

dade civil então vigente não era satisfatório (pois só limitava a responsabilidade) e não 

correspondia à realidade do transporte de hidrocarbonetos e à proporção dos danos causa-

dos por acidentes relacionados com este transporte, resolve adoptar um novo e inovador 

regime de responsabilização civil (não só limitava a responsabilidade, mas também a im-

putava). 
20 Tradução livre: «(…) o ambiente compreende os recursos naturais abióticos e bióticos, tais 

como o ar, a água, o solo, a fauna e a flora, e a interacção entre estes factores; os bens que 

fazem parte da herança cultural; e os aspectos característicos da paisagem». Veja-se, a este 

propósito, RODRIGUEZ-LUCAS, L., «Compensation for Damage to the Environment Per 

Se under International Civil Liability Regimes», em MALJEAN-DUBOIS, S. e 

RAJAMANI, L. (Dir.), La mise en oeuvre du droit international de l’environnement, Brill–

Nijhoff, 2011, pp. 455-456. 
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vie et leur santé, y compris pour les générations à venir»21, ideia que 

retomou, em 1997, no acórdão Projecto Gabcikovo-Nagymaros, ao sub-

linhar, numa leitura claramente antropocêntrica, que o ambiente devia 

ser considerado como o «habitat commun de tous les Etats Membres 

des Nations Unies»22. 

São, assim, várias as abordagens existentes nas diferentes fontes de 

direito internacional. A maior parte privilegia uma perspectiva antro-

pocêntrica, em que, ao adoptar-se uma concepção subjectiva, o ambi-

ente é visto como o palco da existência do ser humano. RIVERO repre-

senta claramente esta perspectiva, ao afirmar que 

«il n’y a d’environnement qu’en fonction d’un environné, 

et l’environné c’est l’homme. Les dégradations de l’air, de 

l’eau, du paysage ne sont nuisances que parce qu’elles 

afectent l’homme. (…) Le droit de l’environnement, parce 

qu’il est Droit, n’existe que par l’homme et pour l’ho-

mme».23 

Na mesma linha, COMTE considera ambiente tudo o que se en-

contra à nossa volta, de forma difusa, permanente e discreta, 

___________ 

21 Tradução livre: «(…) o ambiente não é uma abstracção, mas antes o espaço onde vivem os 

seres humanos e de que depende a sua qualidade de vida e a sua saúde, aí se incluindo as 

gerações futuras». Parecer Consultivo de 8 de Julho de 1996, Legalidade da ameaça ou de 

utilização de armas nucleares, ponto 29. Disponível em disponível em https://www.icj-

cij.org/. 
22 Tradução livre: «o habitat comum de todos os Estados-Membros das Nações Unidas». 

Acórdão Projecto Gabcikovo-Nagymaros (Hungria c. Eslováquia), proferido pelo Tribunal 

Internacional de Justiça (TIJ), em 25 de Setembro de 1997, ponto 53, disponível em 

https://www.icj-cij.org/. Ver nota 140; e NDIOR, V., «La définition de l’environnement en 

droit international, au carrefour des approches ecocentrique et anthropocentrique», Droit et 

environnement, n.º 10, Março 2017, p. 47, e JUSTE RUIZ, J. e CASTILLO DAUDÍ, M., 

op. cit., p. 11. 
23 Tradução livre: «só existe ambiente em função de um ambientado, e o ambientado é o ho-

mem. As degradações do ar, da água, da paisagem apenas são nocivas porque afectam o 

homem. (…) O direito do ambiente, porque se trata de um Direito, apenas existe devido ao 

homem e para o homem». RIVERO, J., prefácio da tese de F. CABALLERO, Essai sur la 

notion juridique de nuisance, Paris, LGDJ, 1981, p. VIII. E, nas palavras de BRONZE, F. 

J., «o direito é uma criação da pessoa em que ela se re-cria com o objectivo de se cumprir 

qua tale», «O problema da analogia iuris (algumas notas)», em Estudos em memória do 

Professor José Dias Marques, Coimbra, Almedina, 2007, p. 157. 
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considerando que vivemos em permanência num ambiente que consti-

tui, de certa maneira, o nosso contexto ou meio natural e evidente.24 

Nesta abordagem, o ambiente apenas é digno de protecção porque é útil 

ao ser humano. No extremo oposto encontram-se aqueles que perfilham 

uma perspectiva ecocêntrica e reconhecem autonomia ao dano ecoló-

gico ou ambiental – o dano causado ao próprio ambiente –, adoptando 

uma concepção objectiva, mais actual, que reconhece ao ambiente um 

valor intrínseco autónomo. 

Não existe consenso entre os diferentes sujeitos de direito interna-

cional, quanto a uma definição de ambiente, o que cria incerteza quanto 

à identificação do objecto do direito internacional do ambiente, afecta 

o reconhecimento da sua existência e eficácia e pode constituir um obs-

táculo à criação e implementação de mecanismos que permitam preve-

nir e proceder à reparação dos danos ambientais, designadamente os 

transfronteiriços.25 

Na mesma linha de entendimento, BETTATI apresenta o direito 

internacional do ambiente como sendo essencialmente de natureza con-

vencional e voluntarista, dependente do consentimento dos Estados e 

expresso em cada caso.26 E este autor defende que uma definição única 

de ambiente, que não afecte a soberania dos Estados, tem de ser abran-

gente, a ponto de permitir a conciliação de posições tão divergentes, 

que podem ir desde considerar o ambiente uma mera preocupação a 

considerá-lo um interesse fundamental do Estado. A título de exemplo, 

pode comparar-se a posição que o ambiente ocupa na lista de priorida-

des dos Estados Unidos da America (EUA) e da União Europeia. Nos 

últimos quatro anos, a administração do Presidente Trump preocupou-

___________ 

24  COMTE, F., «Crime contre l’environnement et police en Europe: panorama et pistes d’ac-

tion», Revue Européenne de Droit de l’Environnement, n.º 4, 2005, p. 383. 
25 Este tipo de danos não é raro e já esteve na origem de várias decisões de tribunais interna-

cionais, designadamente do Tribunal Internacional de Justiça, chamados a resolver confli-

tos entre os Estados, sem que também tivessem avançado com qualquer definição de ambi-

ente. Cfr. NDIOR, V., op. cit., p. 41. O autor indica, a título de exemplo, do TIJ, o já citado 

acórdão de 25 de Setembro de 1997, Projecto Gabcikovo-Nagymaros (Hungria c. Eslová-

quia), e o acórdão de 20 de Abril de 2010, Fábricas de pasta de papel sobre o rio Uruguai 

(Argentina c. Uruguai). Disponíveis em https://www.icj-cij.org/. 
26 BETTATI, M., Le droit international de l’environnement, Paris, Ed. Odile Jacob, 2012, p. 

211. 
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se, essencialmente, com a estabilidade da economia nacional, sobre-

pondo-a às preocupações ambientais caras à anterior administração, a 

ponto de ter decidido abandonar, unilateralmente, compromissos ambi-

entais assumidos no passado, como o Acordo de Paris, por entender que 

o mesmo penalizava a indústria norte-americana, prejudicando a cria-

ção de emprego.27 A notificação de retirada dos EUA, daquele tratado, 

foi feita a 4 de Novembro de 2019, produzindo efeitos a partir de 4 de 

Novembro de 2020. Não obstante, Joe Biden, recém-eleito e declarado 

Presidente dos EUA três dias depois desta data, já afirmou que o re-

gresso dos EUA ao Acordo de Paris é uma prioridade da sua adminis-

tração, cujas preocupações ambientais foram largamente difundidas du-

rante a campanha eleitoral e integram os temas prioritários do seu pro-

grama de actuação. Já a União Europeia e, consequentemente, os Esta-

dos-Membros, numa atitude totalmente antagónica, integram as exigên-

cias em matéria de protecção do ambiente em todas as suas tomadas de 

decisão, como impõe o artigo 11.º do TFUE. A actual Comissão, presi-

dida por Ursula von der Leyen, pretende destinar-lhe 30% do orça-

mento da União, o que é revelador da importância que a União Europeia 

lhe reconhece. 

Assim sendo, é manifesto que se torna difícil a elaboração de uma 

definição de ambiente que agrade a todos os actores da cena internaci-

onal. Uma coisa é certa, para que uma definição de ambiente tenha uma 

aceitação generalizada de modo a conseguir conquistar o seu lugar na 

ordem jurídica internacional e na dos Estados, em particular, é neces-

sário fazer-se uma abordagem multidisciplinar bem como a identifica-

ção dos componentes ambientais, de forma geral e abrangente.28 

___________ 

27 O Acordo de Paris, celebrado no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a 

Mudança do Clima, rege as medidas de redução da emissão de gases com efeito de estufa 

a partir de 2020. 
28 Cfr. MORAND-DEVILLER, J., Le droit de l‘environnement, Que sais-je?, Paris, PUF, 

2010, p. 5. 
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2.3. A NOÇÃO DE AMBIENTE NO DIREITO DA UNIÃO EUROPEIA 

Tal como acontece no direito internacional, também no direito da União 

Europeia não existe qualquer disposição de direito originário ou de di-

reito derivado que defina ambiente, pelo menos de forma directa. 

O direito originário não comporta qualquer noção de ambiente, em-

bora se possa entender, na esteira do que KRÄMER defende, que das 

disposições do TFUE relativas ao ambiente, nomeadamente dos artigos 

191.º e 192.º, resulta que o ambiente 

«includes human beings, natural resources, land use, town 

and country planning, waste and water. These categories 

include pratically all areas of the environment, in particu-

lar fauna and flora, which are part of the natural resources, 

and climate. (…) The inclusion of issues concerning town 

and country planning underlines that the environment is 

not limited to natural elements, but also includes the man-

made environment».29 

O Conselho Europeu, em declaração que se encontra anexa às Con-

clusões do Conselho Europeu de Dublin, de 25 e 26 de Junho de 199030, 

deixou registado que a acção da Comunidade devia ter por objectivo 

garantir aos cidadãos um ambiente limpo e saudável, em especial no 

que diz respeito à qualidade do ar, dos rios, lagos e águas costeiras e 

marítimas, à qualidade dos alimentos e da água potável, à protecção 

contra os ruídos, à protecção contra a contaminação dos solos, à erosão 

e desertificação, à preservação dos habitats, da fauna e da flora, da pai-

sagem e de outros elementos do património natural, e às amenidades 

___________ 

29 Tradução livre: «inclui os seres humanos, os recursos naturais, o uso do solo, o planeamento 

urbano e rural, os resíduos e a água. Estas categorias incluem praticamente todas as áreas 

do ambiente, em particular a fauna e a flora, que integram os recursos naturais, e o clima. 

(…) A inclusão de questões relativas ao planeamento urbano e rural realça que o ambiente 

não se limita a elementos naturais, incluindo também o ambiente construído». KRÄMER, 

L., EU Environmental Law, 8th Ed., Londres, Sweet & Maxwell, 2016, p. 1. 
30 Veja-se a p. 29, da declaração que pode consultar-se em http://www.consilium.eu-

ropa.eu/media/20563/1990_Junho_-_dublim__p_.pdf. Cfr. BETAILLE., J., «La définition 

de l’environnement en droit de l’Union Européenne», Droit et environnement, n.º 10, 

Março 2017, p. 60. 

http://www.consilium.europa.eu/media/20563/1990_junho_-_dublim__p_.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/20563/1990_junho_-_dublim__p_.pdf


Capítulo I – A responsabilidade ambiental num contexto 

histórico 

 49 

das áreas residenciais. Nessa mesma declaração, que não pode ser con-

siderada uma norma jurídica positiva, o Conselho Europeu faz corres-

ponder a noção de ambiente natural ao sistema de manutenção vital do 

nosso planeta. COMTE, a partir daquele documento, conclui que o am-

biente pode ser definido como uma noção ampla, dinâmica e em evo-

lução, que abarca os elementos económicos, sociais e estéticos, bem 

como a herança natural e arqueológica, o ambiente natural e o modifi-

cado pelo ser humano. 31 

Tal como o direito originário, com excepção da atrás referida de-

claração, também o direito derivado se abstém de apresentar uma defi-

nição de ambiente, embora haja actos que se referem aos seus diferentes 

componentes. É o caso da Directiva 2001/42/CE, relativa à avaliação 

dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, quando 

determina que, sempre que seja necessário proceder a uma avaliação 

ambiental, deve ser elaborado um relatório ambiental, onde serão iden-

tificados, descritos e avaliados os eventuais efeitos significativos no 

ambiente resultantes da aplicação do plano ou programa, incluindo 

questões como a biodiversidade, a população, a saúde humana, a fauna, 

a flora, o solo, a água, a atmosfera, os factores climáticos, os bens ma-

teriais, o património cultural, incluindo o património arquitectónico e 

arqueológico, a paisagem e a respectiva inter-relação.32 Já a Directiva 

2003/4/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro de 

2003, relativa ao acesso do público às informações sobre ambiente, vem 

considerar, num entendimento amplo, informação sobre ambiente toda 

a que seja relativa ao estado dos elementos do ambiente, como sejam o 

ar e a atmosfera, a água, o solo, a terra, a paisagem e as áreas de inte-

resse natural, incluindo as zonas húmidas, as zonas litorais e marinhas, 

a diversidade biológica e seus componentes, incluindo os organismos 

geneticamente modificados, e a interacção entre esses elementos. Tam-

bém será assim considerada a referente aos factores como a energia, o 

ruído, as radiações ou os resíduos, incluindo os resíduos radioactivos, 

as emissões, descargas e outras libertações para o ambiente, que 

___________ 

31  COMTE, F., op. cit., p. 383. 
32 Artigo 5.º, que remete para o Anexo I da Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 27 de Junho de 2001, relativa à avaliação dos efeitos de determinados 

planos e programas no ambiente. 
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afectem ou possam afectar aqueles elementos, bem como as que respei-

tam às medidas (incluindo as administrativas), como, por exemplo, as 

políticas, a legislação, os planos, os programas, os acordos ambientais 

e as acções que afectem ou possam afectar os referidos elementos, bem 

como as medidas ou acções destinadas a protegê-los. De igual modo, a 

que se refira aos relatórios sobre a implementação da legislação ambi-

ental, bem como à análise dos custos/benefícios e outras análises e ce-

nários económicos utilizados no âmbito das medidas e actividades atrás 

referidas. Por último, as relativas ao estado da saúde e da segurança das 

pessoas, incluindo a contaminação da cadeia alimentar, quando tal seja 

relevante, as condições de vida, os locais de interesse cultural e cons-

truções, na medida em que sejam ou possam ser afectados pelo estado 

dos elementos do ambiente, ou através dos mesmos.33 O artigo 17.º do 

Regulamento (CE) 800/2008 define como «“protecção do ambiente” 

qualquer medida destinada a sanar ou impedir danos ao meio físico ou 

aos recursos naturais provocados pelas próprias actividades do benefi-

ciário (…)» (itálico nosso). A Directiva 2011/92/UE, relativa à avalia-

ção dos efeitos de determinados projectos públicos e privados no am-

biente, prescreve que a avaliação de impacte ambiental deverá identifi-

car, descrever e avaliar os efeitos do projecto sobre o ser humano, a 

fauna e a flora; o solo, a água, o ar, o clima e a paisagem; os bens ma-

teriais e o património cultural; e a interacção entre estes factores.34 Há 

outros actos que, tal como estes, ainda que de forma indirecta e mais ou 

___________ 

33 Esta directiva foi adoptada na sequência da assinatura pela Comunidade Europeia, em 25 

de Junho de 1998, em Aarhus, na Dinamarca, da Convenção da Comissão Económica para 

a Europa das Nações Unidas sobre o acesso à informação, a participação pública no pro-

cesso de decisão e o acesso à justiça em matéria ambiental (Convenção Aarhus). A versão 

alargada de ambiente, constante da directiva, deve-se, no entender de KRÄMER, ao facto 

de o ambiente ser considerado um bem colectivo, público, não podendo, por isso, estar na 

disponibilidade de apenas alguns. Cfr., o autor, «The Aarhus Convention and EU law», em 

AMADO GOMES, C. e ANTUNES, T. (Coord.), A trilogia de Aarhus, Lisboa, Instituto de 

Ciências Jurídico-Políticas, 2015, p. 7. A Convenção Aarhus foi aprovada pela União Eu-

ropeia através da Decisão (CE) 2005/370, do Conselho, de 17 de Fevereiro de 2005. Dis-

ponível em https://www.unece.org/env/pp/treatytext.html  
34 Artigo 3.º da Directiva 2011/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de De-

zembro de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e pri-

vados no ambiente. 

https://www.unece.org/env/pp/treatytext.html
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menos ampla, ensaiam definições de ambiente, procedendo à enumera-

ção dos diferentes componentes. 

Da mesma forma, o Tribunal de Justiça da União Europeia não ela-

borou, até à presente data, qualquer noção de ambiente, pese embora já 

se tenha pronunciado variadíssimas vezes sobre questões de natureza 

ambiental e tenha, através da sua jurisprudência, reconhecido e promo-

vido a exigência imperativa da protecção do ambiente como interesse 

geral.35 

No caso particular de Portugal, a questão não é diferente. O artigo 

66.º da Constituição da República Portuguesa (CRP), que versa sobre 

ambiente e qualidade de vida, reconhece a todos o direito a um ambi-

ente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado, atribuindo 

ao Estado a obrigação de assegurar esse direito, sem que, em qualquer 

momento, diga em que é que ele consiste. Para esse efeito, será, então, 

necessário recorrer à Lei das Bases da Política de Ambiente (LBPA)36, 

que determina que a política do ambiente tem por objecto os compo-

nentes ambientais naturais, como o ar, a água e o mar, a biodiversidade, 

o solo e o subsolo e a paisagem, ao mesmo tempo que reconhece e va-

loriza a importância dos recursos naturais e dos bens e serviços dos 

ecossistemas. Nos termos do mesmo diploma, a política de ambiente 

tem, também, por objecto os componentes associados a comportamen-

tos humanos, nomeadamente as alterações climáticas, os resíduos, o ru-

ído e os produtos químicos. Também aqui, o legislador português li-

mita-se a proceder à enumeração de vários componentes ambientais. 

Mas, na verdade, se, por um lado, é importante a definição do ob-

jecto do direito, neste caso, a existência de uma definição poderá acabar 

por restringir o objecto do Direito do Ambiente na União Europeia e, 

em bom rigor, reduzir o poder de interpretação do juiz.37 Em termos 

___________ 

35 Cfr. acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), em 7 de Feve-

reiro de 1985, no processo C-240/83, Procurador da Républica c. Associação de defesa dos 

queimadores de óleos usados, ponto 29. 
36 Artigos 10.º e 11.º da Lei n.º 19/2014, de 14 de Abril (As bases da política de ambiente). 
37 É, aliás, o que se passa com a Directiva 2004/35/2004/CE que apenas considera recursos 

naturais os habitats naturais protegidos, a água e o solo, nos moldes em que os define. Com 

esta enumeração, a Directiva acaba por limitar a aplicação do regime de responsabilidade 

ambiental, não sendo aplicável a qualquer dano ambiental, mas apenas aos danos que afec-

tam aqueles recursos que identifica. 



CRISTINA ARAGÃO SEIA 

 52 

práticos, a ausência de uma definição de ambiente nos textos legais, 

porventura voluntária, permite alargar o âmbito de actuação da União 

Europeia e dos Estados-Membros, actuação que pode ir desde a conser-

vação da Natureza ao aquecimento global. Esse era já o entendimento 

de EISENMANN, para quem a ausência de uma definição de ambiente 

confere aos destinatários e às autoridades, a quem compete a execução 

e implementação das regras jurídicas ambientais, uma margem de apre-

ciação que varia em função dos diferentes contextos nacionais e das 

regiões em causa, e, ao juiz, a quem compete aplicar as regras, uma 

maior liberdade para fixar o seu conteúdo.38 

O ambiente acaba por constituir, pois, uma categoria genérica, o 

que permite o reagrupamento de um conjunto de textos com vista à sua 

protecção, conjunto esse tanto mais alargado quanto maior for a inte-

gração das exigências de protecção do ambiente na definição e imple-

mentação das políticas e acções da União, como dita o artigo 11.º do 

TFUE. 

2.4. A NOÇÃO DE AMBIENTE NA DOUTRINA 

No entender de MARTIN MATEO, o ambiente tem de ser considerado 

um conceito indeterminado, em permanente evolução e dependente das 

circunstâncias políticas e sociais de cada época. Por essa razão, sustenta 

que a tentativa da sua definição é uma tarefa destinada ao fracasso, dada 

a impossibilidade de fornecer um conceito estável daquele.39 De todos 

aqueles que o tentaram, KRÄMER, cuja posição acompanhamos, é tal-

vez aquele que mais longe foi no esforço de elaborar uma noção abran-

gente de ambiente, mantendo-se, contudo, fiel ao método da enumera-

ção, ao afirmar que do ambiente fazem parte «economic, social and 

aesthetic aspects, the preservation of natural and archeological heritage, 

___________ 

38 EISENMANN, C., «Quelques problèmes de méthodologie des définitions et des classifica-

tions en science juridique», em Archives de Philosophie du Droit, n.º 11, Sirey, 1966, p. 

27. 
39 MARTIN MATEO, R., Derecho Ambiental, Instituto de Estudios de la Administración Lo-

cal, Madrid, 1977, p. 79. Veja-se, no mesmo sentido, GÓMEZ POMAR, F., La responsa-

bilidade por daño ecológico: vantajas, costes y alternativas, Madrid, Instituto de Ecologia 

y Mercado, 1995, p. 47, e DE ROJAS MARTÍNEZ-PARETS, F., Los Espacios Naturales 

Protegidos, Navarra, Thomson Aranzadi, 2006, pp. 19-20. 
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and the man-made as well as the natural environment».40 Nesta defini-

ção estão incluídos o ser humano, a fauna, a flora, o solo, a água, o ar, 

o clima, a paisagem, os bens materiais e o património natural. O mesmo 

autor define o direito do ambiente como sendo o conjunto das regras 

jurídicas que previnem, protegem e melhoram partes, ou o ambiente no 

seu todo. É quem manifestamente mais se afasta da visão antropocên-

trica, que PRIEUR e VAN LANG partilham. O primeiro ensina que o 

ambiente é o conjunto dos factores que influenciam o meio em que o 

ser humano vive41, e a segunda define-o como o conjunto dos elemen-

tos, naturais e culturais, cuja existência e interacções constituem o meio 

em que aquele vive42. Ambos defendem concepções subjectivas. 

LOZANO CUTANDA e LAGO CANDEIRA, a partir da análise de 

declarações das instituições europeias e de preceitos de direito deri-

vado, concluem no sentido de um conceito de ambiente que abrange 

todos os elementos ou recursos naturais necessários à preservação da 

qualidade de vida do ser humano, bem como alguns elementos do meio 

urbano, enquanto partes do meio físico ou envolvente em que se desen-

volve a vida humana.43 

___________ 

40 Tradução livre: «aspectos económicos, sociais e estéticos, a preservação da herança natural 

e arqueológica e o ambiente construído e natural». Cfr. KRÄMER, L., op. cit., 2016, pp. 2-

4. 
41 PRIEUR, M., 2016, op. cit., pp. 1 e ss. O autor explica que, à luz do que já era defendido 

por naturalistas e ecologistas, o homem, enquanto espécie viva, faz parte de um sistema de 

relações e inter-relações com o seu meio natural. 
42 VAN LANG, A., Droit de l’environnement, 4.ª Ed., Thémis, PUF, 2016, p. 21. Esta autora 

vai ao encontro do Parecer Consultivo do TIJ, de 8 de Julho de 1996 (nota 21). 
43 Tradução livre de «[El “medio ambiente” como objeto de la política comunitária] (…) 

abarca (…) todos los elementos o recursos naturales necessários para preservar la calidad 

de vida del hombre, asi como algunos elementos del medio urbano en cuanto forman parte 

del medio físico o entorno en el que se desarrolla la vida humana». Cfr. LOZANO 

CUTANDA, B. e LAGO CANDEIRA, A., «El derecho ambiental de la Unión Europea», 

em LOZANO CUTANDA, B. (Dir.), LAGO CANDEIRA, A., LÓPEZ ÁLVAREZ, L. F., 

Tratado de Derecho Ambiental, Ediciones CEF. –, 2014, pp. 123-124. Os autores referem 

ainda, a este propósito, que a Directiva 85/337/CEE do Conselho, de 27 de Junho, relativa 

à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e privados no ambiente, utili-

zava um conceito amplo do ambiente objecto de protecção, ao obrigar a uma avaliação de 

impacte ambiental qualquer projecto que afectasse o ser humano, a fauna e a flora, o solo, 

a água, o ar, o clima e a paisagem, os bens materiais e o património cultural, bem como a 

interacção entre estes factores. Esta directiva foi revogada pela Directiva 2011/92/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro de 2011, relativa à avaliação dos 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=celex:31985L0337
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=celex:31985L0337
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Para ESTEVE PARDO, o objecto central do direito do ambiente 

são os recursos e os meios naturais em que se desenvolve a existência 

humana: a atmosfera, as águas, os solos, as florestas, o silêncio, etc., 

valorizando a perspectiva ecológica e ambiental destes bens em detri-

mento de uma perspectiva económica ou patrimonial.44 

Enfim, o ambiente – bem como todos os seus componentes e inte-

racções – deve ser visto como uma realidade objectiva, um património 

comum, de carácter intergeracional, que é necessário proteger e preser-

var para as gerações futuras. Uma visão antroprocêntrica da definição 

de ambiente parece-nos claramente redutora, desactualizada e nada 

consentânea com a noção de dano ambiental autónomo, ou dano ecoló-

gico puro, cujo reconhecimento é já assumido de forma incontestável 

pelo legislador, pelos tribunais e pelas autoridades europeias.45 Da aná-

lise das várias abordagens, directas ou indirectas, apresentadas em tex-

tos, decisões judiciais ou pela doutrina, não pode deixar de se concluir 

que, quanto mais ampla e multidisciplinar for a abordagem utilizada 

para a definição do ambiente, maior será também o nível de protecção 

que lhe pode ser conferido. 

2.5. A NOÇÃO DE AMBIENTE NA DIRECTIVA 2004/35/CE, DE 21 DE 

ABRIL 

Contrariamente ao que o título sugere, a Directiva 2004/35/CE, de 21 

de Abril, sobre a responsabilidade ambiental com vista à prevenção e 

reparação de danos ambientais, não se refere ao ambiente em geral, nem 

é aplicável a todo o dano ambiental. Em termos de noção de ambiente 

e de dano ambiental, o legislador, neste âmbito, optou por uma concep-

ção objectiva, utilizando um conceito jurídico que resulta da enumera-

ção de alguns dos componentes do ambiente que se encontram protegi-

dos pela Directiva 2004/35/CE e, em Portugal, pelo Decreto-Lei n.º 

___________ 

efeitos de determinados projectos públicos e privados no ambiente, que já foi referida atrás 

a propósito da definição de ambiente. 
44 ESTEVE PARDO, J., op. cit., 2017, p. 30. 
45 Ver, a este propósito, o Capítulo IV, ponto 1, onde se faz a distinção entre danos tradicio-

nais e danos ambientais, no sentido de danos ambientais autónomos ou danos ecológicos 

puros. 
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147/2008, que a transpôs46, sendo certo que nenhum destes diplomas 

visa a protecção da totalidade dos componentes ambientais. Ambos os 

diplomas definem dano em termos genéricos, identificando-o como 

toda a alteração negativa mensurável de um recurso natural ou do ser-

viço de um recurso natural, mas, todavia, apenas consideram como re-

cursos naturais as espécies e habitats naturais protegidos, a água e o 

solo, precisando-se estes conceitos de forma mais restrita na DRA do 

que no RJRA, como se verá adiante. Ou seja, ao consagrar o regime 

jurídico da responsabilidade ambiental com vista à prevenção e repara-

ção de danos ambientais, os legisladores, quer o europeu, quer o portu-

guês, utilizaram uma noção restrita de ambiente, muito devido à grande 

pressão exercida pelo sector industrial, pela banca e pelas seguradoras. 

Se, na indústria, se entendia que as exigências inerentes àquele regime 

implicariam um aumento significativo de custos, podendo pôr em causa 

a sua competitividade e até a sua subsistência, já, no caso das empresas 

de menor dimensão, a banca e os seguros, chamados a garantir o paga-

mento dos custos inerentes à responsabilidade ambiental, temiam não 

estar preparados nem ter estruturas adequadas para esse novo produto 

com que se viam obrigados a lidar. 

Apesar de o regime de responsabilidade ambiental assentar numa 

noção restrita de ambiente, a verdade é que, ao reconhecer-se a existên-

cia de danos ambientais, no sentido de danos ambientais autónomos ou 

danos ecológicos puros, nos afastamos claramente da abordagem antro-

pocêntrica tradicional, e nos aproximamos de uma perspectiva ecocên-

trica, onde o ambiente é tratado como lesado e protegido enquanto tal. 

Em caso de dano ambiental, o operador terá, por isso, de proceder à 

reparação do ambiente, restituindo-o ao estado em que se encontrava 

antes da ocorrência do facto que o causou. 

___________ 

46 Veja-se, neste sentido, GARCIA AMEZ, J., Responsabilidad por daños al medio ambiente, 

Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2015, pp. 97-98, que estabelece paralelismo entre as 

opções adoptadas pela Directiva e pela lei de responsabilidade ambiental espanhola (e, 

acrescentamos nós, em Portugal, pelo Decreto-Lei n.º 147/2008) e a CERCLA (Compre-

hensive Environmental Response Compensation and Liability Act, 1980, EUA), que, na 

secção 9601(8), define ambiente enumerando os componentes que protege, não contem-

plando, por exemplo, a fauna nem a flora. 
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Em suma, numa perspectiva ecocêntrica, a DRA acolhe uma noção 

de ambiente restrita, ainda que definida indirectamente, e uma noção 

de dano ambiental, no sentido de dano ambiental autónomo ou dano 

ecológico puro, distinto do dano causado ao ambiente com consequên-

cias na esfera jurídica dos particulares, doravante designado por dano 

tradicional ou particular, descartando a aplicação do regime de respon-

sabilidade ambiental a este último. Também o RJRA segue esta abor-

dagem ecocêntrica e, embora não descarte a aplicação do regime de 

responsabilidade ambiental aos danos particulares, remetendo, neste as-

pecto, para a lei civil geral, a maior parte do diploma dedica-se à regu-

lamentação da responsabilidade por dano causado ao ambiente en-

quanto lesado. 

Pelo exposto, não podemos deixar de concluir que o interesse numa 

definição de ambiente acaba, assim, por ser mais doutrinal do que jurí-

dico. 

3. A PROTECÇÃO DO AMBIENTE NA UNIÃO EUROPEIA E 

A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

Importa, então, perceber a partir de que momento surgiu, na União Eu-

ropeia, a preocupação com as questões ambientais e se começou a equa-

cionar um regime de responsabilidade ambiental como instrumento de 

protecção do ambiente. 

3.1. A GÉNESE E A EVOLUÇÃO DA PROTECÇÃO DO AMBIENTE NA 

UNIÃO EUROPEIA 

Os tratados constitutivos das Comunidades antecessoras da União Eu-

ropeia – Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), Comuni-

dade Económica Europeia (CEE) e Comunidade Europeia da Energia 

Atómica (CEEA) –, foram celebrados em contexto de pós Segunda 

Guerra Mundial. As preocupações centravam-se então na promoção da 

paz e no desenvolvimento económico de uma Europa devastada pela 

guerra e moralmente fragilizada. Por outro lado, ainda não se tinha 

constatado o estado de degradação dos recursos naturais e do ambiente 

em geral, explorados até à exaustão para proveito humano. Essa é a 
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razão pela qual os tratados constitutivos, de índole essencialmente eco-

nómica, não se referiam ao ambiente ou à sua protecção. No entanto, 

apesar do silêncio dos tratados constitutivos nesta matéria, o ambiente 

começou, gradualmente, a tornar-se uma preocupação para a União Eu-

ropeia já há mais de 50 anos. 

A questão ambiental veio a ser oficialmente abordada, pela pri-

meira vez, na Cimeira de Paris, em Outubro de 1972. Os Estados-Mem-

bros, movidos pela necessidade de melhorar a qualidade de vida dos 

seus cidadãos, comprometeram-se, no âmbito da então CEE, a actuar 

em matéria de ambiente. A Cimeira de Paris realizou-se num clima de 

consciencialização internacional da degradação global progressiva do 

ambiente, para o que muito contribuiu a Conferência das Nações Uni-

das sobre o Ambiente Humano (Conferência de Estocolmo), realizada 

em Estocolmo, na Suécia, de 5 a 16 de Junho de 1972.47 

___________ 

47 A Conferência de Estocolmo lançou as bases das acções ambientais a nível internacional, 

alertando para adegradação ambiental e para a poluição, que não se limitam às fronteiras 

políticas, mas que afectam países, regiões e povos muito além do seu ponto de origem. Veio 

introduzir a temática da necessidade de equilíbrio entre o desenvolvimento económico e a 

degradação ambiental, que levou, mais tarde, ao conceito de desenvolvimento sustentável. 

Os países em vias de desenvolvimento defenderam o desenvolvimento económico assente 

na industrialização contra o “desenvolvimento zero”, pretendido pelos países desenvolvi-

dos. Conduziu, também, à criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA), considerado o principal programa da ONU em matéria ambiental. Da Confe-

rência resultou a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano 

(Declaração de Estocolmo), adoptada em 6 de Junho de 1972, que consagrou uma série de 

princípios que vieram a pautar a actuação futura dos Estados em matéria de ambiente. Dís-

ponível em http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?sym-

bol=A/CONF.48/14/REV.1&referer=/english/&Lang=E 

 Já anteriormente se assistira a tentativas esporádicas de criação de regras ambientais inter-

nacionais, mas só com a criação da ONU e das suas agências especializadas é que foram 

concluídas convenções internacionais relativas à luta contra a poluição e à conservação dos 

recursos naturais, ainda que de natureza sectorial, de que é exemplo a Convenção sobre as 

Zonas Húmidas de Importância Internacional Especialmente Enquanto Habitat de Aves 

Aquáticas, também conhecida como Convenção de Ramsar, por ter sido assinada na cidade 

iraniana de Ramsar, a 2 de Fevereiro de 1971 (considerada o primeiro tratado intergover-

namental a fornecer uma base estrutural para a cooperação internacional e acção nacional 

para a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, em concreto, das zonas húmidas 

e seus recursos). A este propósito, consultar LOZANO CUTANDA, B. e ALLI 

TURRILLAS, J.-C., Administración y Legislación Ambiental, 8.ª Ed., Dykinson, 2015, p. 

131; e FUENTES LOUREIRO, M. A., «La protección del medio ambiente: un estudio so-

bre su evolución a nivel internacional y comunitario», Medio Ambiente & Derecho, n.ºs 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.48/14/REV.1&referer=/english/&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.48/14/REV.1&referer=/english/&Lang=E
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Essa conferência, convocada depois de o ano de 1970 ser declarado 

pela ONU como «Ano de Protecção da Natureza», alertou para os pro-

blemas inerentes ao crescimento demográfico global, ao progresso ci-

entífico e ao desenvolvimento de novas tecnologias, a uma industriali-

zação desequilibrada, à poluição atmosférica e à exploração intensiva 

dos recursos naturais, vindo a acrescentar às prioridades dos Estados a 

preocupação com o ambiente. Dessa Conferência resultou a Declaração 

de Estocolmo, que, embora de carácter não vinculativo, se tornou o pri-

meiro instrumento de direito internacional a reconhecer, por um lado, 

o direito da pessoa humana a um ambiente de qualidade e, por outro, a 

preocupar-se com a utilização racional e sustentável dos recursos natu-

rais e com a preservação da Natureza. O que foi traduzido no Princípio 

22 da Declaração, que registou a necessidade de os Estados cooperarem 

no desenvolvimento de legislação internacional relativa à responsabili-

dade e de indemnização das vítimas da poluição e de outros danos am-

bientais, decorrentes de actividades desenvolvidas nos limites da sua 

jurisdição ou sob o seu controlo, ocorridos em regiões além desses li-

mites. 

O equilíbrio entre a soberania dos Estados sobre os seus recursos e 

a obrigação que cada um tem de não causar danos ao ambiente dos ou-

tros, ou aos espaços comuns do planeta, afigurava-se, então, difícil de 

alcançar. Por essa razão, à Conferência de Estocolmo seguiu-se um pe-

ríodo intenso de contactos e negociações, que levaram à conclusão de 

várias convenções especializadas48, quer a nível regional quer a nível 

mundial, que muito contribuíram para a edificação de um direito inter-

nacional ambiental. 

___________ 

28-29, 2015. Disponível em https://huespedes.cica.es/gimadus/28-29/03_la_protec-

cion_penal_medio.html  
48 São exemplo a Carta Mundial da Natureza, de 1982, e o Protocolo de Montreal, de 1987. 

Com o motivo de aniversário da Conferencia de Estocolmo, passaram a realizar-se, a cada 

10 anos, conferências internacionais onde se estabelecem as agendas globais, quer ambien-

tais quer de desenvolvimento, onde se debatem as questões ambientais e se revêem e actu-

alizam os princípios e as acções a adoptar pelos Estados neste âmbito. Veja-se LAGO 

CANDEIRA, A., «El marco internacional de la protección del medio ambiente», em 

LOZANO CUTANDA, B. (Dir.), LAGO CANDEIRA, A., LÓPEZ ÁLVAREZ, L. F., Tra-

tado de Derecho Ambiental, Ediciones CEF. –, 2014, pp. 19-20 e 56-72. 

https://huespedes.cica.es/gimadus/28-29/03_la_proteccion_penal_medio.html
https://huespedes.cica.es/gimadus/28-29/03_la_proteccion_penal_medio.html
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Nos finais dos anos 60 do século passado, foi adoptado aquele que 

é considerado como o primeiro acto da União Europeia em matéria de 

ambiente, a Directiva 67/548/CEE, de 27 de Junho de 1967, relativa à 

classificação, embalagem e rotulagem de substâncias perigosas. A nível 

da União Europeia, à época Comunidade Económica Europeia (CEE), 

na ausência de competências expressas em matéria de ambiente, os pri-

meiros actos foram adoptados como acessórios ou instrumentais da 

prossecução do objectivo principal, que era, então, o estabelecimento 

de um mercado comum. Isso porque se receava que os Estados-Mem-

bros pudessem utilizar as suas diferentes legislações ambientais como 

entraves à livre circulação de mercadorias, ou para criar distorções à 

concorrência e competitividade entre as empresas.49 

Em Novembro de 1973, veio a ser adoptado o Primeiro Programa 

de Acção em Matéria de Ambiente50, fruto da preocupação crescente 

com a protecção do ambiente e do receio que, na ausência de regras 

comunitárias, os Estados-Membros pudessem utilizar as respectivas le-

gislações ambientais com fins demasiado proteccionistas.51 Tratava-se 

de um programa plurianual, para o período de 1973 a 1977, que estabe-

lecia, de forma ambiciosa, os princípios e objectivos da acção ambiental 

com vista a um desenvolvimento sustentável. Afirmava-se ali que uma 

política comunitária do ambiente deveria ter como objectivo «prevenir, 

reduzir e, na medida do possível, suprimir as poluições e perturbações» 

e que «as despesas ocasionadas pela prevenção e a supressão das per-

turbações incumbem, por princípio, ao poluidor». Daqui se retira um 

primeiro afloramento a um regime de responsabilidade ambiental: a 

prevenção dos danos ambientais e a obrigação de o poluidor suportar 

os custos com a prevenção e a eliminação dos factores de poluição, e 

que são ideias basilares do actual regime jurídico de responsabilidade 

ambiental. 

___________ 

49 Cfr. LOZANO CUTANDA, B. e LAGO CANDEIRA, A., op. cit., 2014, p. 85; e GARCIA 

AMEZ, J., op. cit., 2016, p. 42. 
50 Declaração do Conselho das Comunidades Europeias e dos Representantes dos Governos 

dos Estados-Membros reunidos no Conselho, de 22 de Novembro de 1973, relativa a um 

programa de acção das Comunidades Europeias em matéria de ambiente. 
51 A este propósito, REHBINDER, E. e STEWART, R. (Environmental Protection Policy, 

Berlin, Walter de Gruyter, NY, 1988, pp. 16-17), referem-se às legislações nacionais em 

matéria de ambiente como “barreiras verdes”. 
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Foi durante o Primeiro Programa que foram adoptadas as Directi-

vas 75/439/CEE, relativa à eliminação dos óleos usados, e 75/442/CEE, 

relativa aos resíduos.52 Com o desastre de Seveso53, em 1976, de que 

resultou a libertação para a atmosfera de produtos altamente tóxicos, 

com consequências humanas e ambientais gravíssimas, intensifica-se a 

actividade legislativa da União Europeia em matéria ambiental, ga-

nhando espaço a preocupação com a prevenção de acidentes e danos 

ambientais por parte das actividades industriais consideradas perigosas. 

Todavia, a incapacidade dos Estados para, individualmente, consegui-

rem resolver situações ambientais de natureza transnacional tornou-se 

evidente, o que ditou a necessidade de uma intervenção comunitária, 

sistematizada e coordenada. 

Entretanto, em Maio de 1977, foi aprovado o Segundo Programa 

de Acção em Matéria de Ambiente54, para o período de 1977 a 1981. 

___________ 

52 A primeira, Directiva do Conselho, de 16 de Junho de 1975, relativa à eliminação de óleos 

usados, e a segunda, Directiva do Conselho, de 15 de Julho de 1975, relativa a resíduos. 
53 Em Julho de 1976, em Seveso, na Itália, durante o processo de fabricação de um herbicida 

e fungicida, os tanques de armazenagem de produtos químicos da indústria química 

ICMESA, pertencente à multinacional farmacêutica suíça Roche, romperam, na sequência 

de uma reacção exotérmica inesperada, libertando para a atmosfera dioxina, produto alta-

mente tóxico, que se espalhou pela região da Lombardia e que contaminou grande parte do 

território dos municípios de Cesano Maderno, Desio e Meda. Dessa contaminação resultou 

a morte de um número elevado de animais e cerca de 200 pessoas ficaram doentes. O aci-

dente de Seveso foi determinante para a adopção de regulamentação europeia em matéria 

de prevenção e de controlo dos riscos de acidentes industriais graves, designadamente da 

Directiva 82/501/CEE (Seveso I), relativa à prevenção dos acidentes graves que possam 

ser provocados por certas actividades industriais, bem como à limitação das suas conse-

quências para o ser humano e o ambiente, alterada pela Directiva 96/82/CE (Seveso II), 

relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias 

perigosas, posteriormente revogada pela Directiva 2012/18/UE (Seveso III), relativa ao 

controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas, 

que impõe aos estabelecimentos industriais potencialmente perigosos a adopção de práticas 

preventivas de acidentes e danos ambientais. Veja-se a propósito de Seveso, o site da União 

Europeia: http://ec.europa.eu/environment/seveso/, consultado em 17.01.2019. Cfr. Sobre 

o acidente, BILOUS, A., «La necesidad de disponer de instrumentos legales adecuados en 

materia de responsabilidad y prevención de accidentes graves: los casos de Aznalcóllar y 

Seveso», Medio Ambiente & Derecho. Disponível em https://huespedes.cica.es/gima-

dus/23/10_la_necesidad_de_disponer_de_instrumentos.html  
54 Resolução do Conselho das Comunidades Europeias e dos Representantes dos Governos 

dos Estados-Membros, reunidos no seio do Conselho de 17 de Maio de 1977, relativa à 

prossecução e aplicação de uma política e de um programa de acção das Comunidades 

Europeias em matéria de ambiente. 

https://huespedes.cica.es/gimadus/23/10_la_necesidad_de_disponer_de_instrumentos.html
https://huespedes.cica.es/gimadus/23/10_la_necesidad_de_disponer_de_instrumentos.html
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Neste programa afirma-se que «a melhor política do ambiente consiste 

em evitar a criação de poluições ou de perturbações do ambiente desde 

a sua origem, mais do que combater posteriormente os seus efeitos». 

Reforça-se, assim, a ideia de prevenção, que já existia no Primeiro Pro-

grama, sublinhando-se, agora, que o progresso técnico deve ter em con-

sideração a protecção do ambiente e da melhoria da qualidade de vida, 

garantindo-se que «o custo a ele referente seja o mais reduzido possível 

para a colectividade». Por outro lado, reitera-se a preocupação de não 

fazer recair sobre a sociedade, mas antes sobre os responsáveis pelos 

danos, os custos decorrentes de poluições ou perturbações do ambiente, 

o que corresponde à essência do princípio do poluidor-pagador em que 

assenta o actual regime de responsabilidade ambiental. 

O Terceiro Programa de Acção em Matéria de Ambiente55, adop-

tado para os anos de 1982 a 1986, veio introduzir uma nova perspectiva 

na protecção do ambiente. Com efeito, completou a evolução da polí-

tica ambiental iniciada nos programas anteriores, tornando-a mais 

abrangente e preventiva, pondo em relevo a necessidade da protecção 

do meio ambiente passar a ter de estar presente nas decisões tomadas 

nas restantes políticas comunitárias, bem como a necessidade da exis-

tência de normas internacionais ambientais para fazer face às conse-

quências transfronteiriças da poluição. Pese embora ainda não ser feita 

qualquer referência expressa à responsabilidade ambiental, não deixa 

de se salientar que «a imputação aos poluidores dos custos ligados à 

protecção do ambiente (…) incita aqueles a reduzirem a poluição cau-

sada pelas suas actividades e a procurarem produtos ou tecnologias me-

nos poluentes», o que já constitui uma referência clara à vertente pre-

ventiva e à função dissuasora da responsabilidade ambiental. 

Na ausência nos Tratados de disposições específicas relativas à 

protecção do ambiente, para a prossecução destes programas, vieram a 

ser adoptados actos, essencialmente directivas, recorrendo-se aos 

___________ 

55 Resolução do Conselho das Comunidades Europeias e dos Representantes dos Governos 

dos Estados-Membros, reunidos no seio do Conselho de 7 de Fevereiro de 1983, relativa à 

prossecução e aplicação de uma política e de um programa de acção das Comunidades 

Europeias em matéria de ambiente (1982/1986). 
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artigos 100.º (actual 115.º do TFUE)56 e 235.º (actual 352.º do TFUE)57 

do TCEE como bases jurídicas.58 Para esse efeito, fez-se uma interpre-

tação extensiva dos objectivos estabelecidos no artigo 2.º do TCEE, no-

meadamente dos conceitos de “desenvolvimento harmonioso” e de “ex-

pansão contínua e equilibrada” das actividades económicas do conjunto 

da Comunidade.59 

A protecção do ambiente foi, assim, progressivamente, ganhando 

o seu espaço, tornando-se uma das políticas da União Europeia, tendo 

como um dos seus principais objectivos um elevado nível de preserva-

ção, de protecção e de melhoria da qualidade do ambiente. A par da 

necessidade de protecção do ambiente, começa também a emergir, na 

sequência de vários desastres ecológicos graves (Seveso60, já referido, 

Amoco Cadiz61, Chernobyl62, Sandoz63), a pressão e a necessidade de 

se estabelecer um regime de responsabilidade por danos ambientais.64 

___________ 

56 Artigo 100.º do TCEE (94.º após o Tratado de Amsterdão e actualmente artigo 115.º do 

TFUE). 
57 Artigo 235.º do TCEE (308.º após o Tratado de Amsterdão e actualmente artigo 352.º do 

TFUE). 
58 A título de exemplo, refiram-se as Directivas 73/404/CEE ou 75/719/CEE, adoptadas com 

base no artigo 100.º do TCE; a Directiva 79/409/CEE ou o Regulamento 3626/82/CEE, 

adoptados com base no artigo 235.º do TCE; e as Directivas 75/442/CEE, 75/439/CEE e 

75/440/CEE, que tiveram como base jurídica os artigos 100.º e 235.º do TCE. 
59 Como sublinham JUSTE RUIZ, J. e CASTILLO DAUDÍ, M., op. cit., p. 153. 
60 Veja-se nota 53. 
61 O petroleiro Amoco Cadiz, da empresa norte-americana Amoco, encalha, a 16 de Março 

de 1978, ao largo da costa da Bretanha, em França, e lança para o mar toda a sua carga (223 

mil toneladas de petróleo e 4 mil toneladas de combustível), contaminando cerca de 320 

quilómetros desde a costa da Bretanha até às ilhas do Canal da Mancha, causando um dos 

maiores desastres ambientais da história. Veja-se: http://www.itopf.org/in-action/case-stu-

dies/case-study/amoco-cadiz-france-1978/, consultado em 17.01.2019. 
62 Veja-se nota 250. 
63 Em 1986, um incêndio num armazém da indústria farmacêutica Sandoz (hoje Novartis), na 

Suíça, libertou cerca de 30 toneladas de produtos químicos altamente tóxicos, que, trans-

portados pela grande quantidade de água utilizada para combater o incêndio, atingiram o 

rio Reno e espalharam-se ao longo deste, por cerca de 500 quilómetros, causando danos às 

suas espécies, contaminando as águas superficiais e afectando o abastecimento de água de 

várias povoações ao longo do seu curso, desde a Suíça, passando pela Alemanha e França, 

até à Holanda. Este caso é um exemplo de danos transfronteiriços. Veja-se, a este propósito, 

SCHWABACH, A., «The Sandoz Spill: The Failure of International Law to Protect the 

Rhine from Pollution», Ecology Law Quarterly, 16, 1989, pp. 443-480. 
64 A proposta de Directiva relativa a resíduos tóxicos e perigosos, de 28 de Julho de 1976, 

previa responsabilidade civil por danos causados a terceiros, e a proposta de Directiva, 

http://www.itopf.org/in-action/case-studies/case-study/amoco-cadiz-france-1978/
http://www.itopf.org/in-action/case-studies/case-study/amoco-cadiz-france-1978/
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Foi o Acto Único Europeu (AUE)65, que entrou em vigor em 1 de 

Julho de 1987, e veio rever os três tratados constitutivos – CECA, CEE 

e CEEA –, que dotou a União Europeia de regras específicas em maté-

ria de ambiente, consagrando expressamente, no então artigo 130.º-R, 

n.º 2, do TCEE, que «as exigências em matéria de protecção do ambi-

ente são uma componente das outras políticas da Comunidade», ideia 

que já se havia afirmado no Terceiro Programa e a que corresponde, 

actualmente, o princípio da integração, consagrado no artigo 11.º do 

TFUE. Com efeito, o Acto Único introduziu no Tratado CEE um novo 

título (Título VII), no qual se fixaram os objectivos, os princípios e as 

condições de actuação da Comunidade em matéria de ambiente.66 

Como objectivos a atingir, referiam-se a conservação, protecção e me-

lhoria da qualidade do ambiente, a contribuição para a protecção da sa-

úde das pessoas e garantia de uma utilização prudente e racional dos 

recursos naturais. Como princípios basilares, foram introduzidos o 

princípio da acção preventiva, o princípio da correcção, prioritaria-

mente na fonte, dos danos causados ao ambiente e o princípio do polui-

dor-pagador, princípios fundamentais e estruturantes em que assenta o 

regime de responsabilidade por danos ambientais. A partir daqui, a 

União Europeia passou a contar com uma base jurídica para o desen-

volvimento da legislação ambiental, considerada imprescindível para a 

protecção global do ambiente e para a promoção de um desenvolvi-

mento sustentável, e que constitui, em suma, a base jurídica da Direc-

tiva 35/2004/CE, sobre a prevenção e reparação dos danos causados ao 

ambiente. 

Simultaneamente com o Acto Único Europeu, foi elaborado o Re-

latório Brundtland – “O nosso futuro comum” –, publicado também em 

___________ 

sobre supervisão e controlo de transferência de resíduos perigosos, de 24 de Junho de 1983, 

previa, igualmente, um regime de responsabilidade por danos resultantes de resíduos. Ne-

nhuma destas cláusulas vingou. Ver, a este propósito, SILVEIRA, P., Dano à ecodiversi-

dade: ruptura conceptual. Uma perspectiva juspublicista. tese de doutoramento em Direito 

defendida na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2017, pp. 172 e ss. 
65 Adoptado em Fevereiro de 1986, entrou em vigor a 1 de Julho de 1987. 
66 Introduziu, na Parte III do TCCE, um título novo, Titulo VII, designado por Ambiente, 

composto pelos artigos 130.º-R, 130.º-S e 130.º-T do TCEE (actual Titulo XX – O Ambi-

ente, composto pelos artigos 191.º, 192.º e 193.º do TFUE). O artigo 100.º-A também men-

cionava o ambiente. 
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1987, que veio definir o conceito de “desenvolvimento sustentável”, 

conciliando o desenvolvimento económico com a protecção do ambi-

ente. Este relatório reúne as conclusões da Comissão Mundial sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (Comissão Brundtland), que con-

sideraram os padrões de produção e consumo, vigentes à época, incom-

patíveis com a noção de desenvolvimento sustentável.67 

O Quarto Programa de Acção em Matéria de Ambiente68, adoptado 

depois da entrada em vigor do Acto Único Europeu, mas ainda em 1987 

– Ano Europeu do Ambiente –, veio estabelecer o programa de acção 

em matéria ambiental para os anos de 1987 a 1992.69 Com ele aprofun-

daram-se os princípios estabelecidos nos programas anteriores, alertou-

se para a necessidade de se incrementar o nível de protecção, de se con-

trolar o cumprimento do direito derivado adoptado e de se promover, 

junto dos cidadãos, a educação e a informação ambiental.70 Já então 

ficou registada a necessidade de a Comissão estudar um regime de res-

ponsabilidade do poluidor por danos causados ao ambiente, “por pro-

dutos ou processos”, e de promover a coordenação dos mecanismos que 

___________ 

67 O Relatório Brundtland é o relatório realizado pela Comissão Mundial sobre o Meio Am-

biente e Desenvolvimento (Comissão Brundtland), criada em 1983 pela Resolução n.º 

38/161 das Nações Unidas. O relatório foi submetido à 42.ª sessão da Assembleia Geral da 

ONU e subscrito pela presidente da Comissão, Gro Harlem Brundtland, na altura, Primeiro-

Ministro da Noruega. A ideia do desenvolvimento sustentável e duradouro traduz-se na 

conciliação do desenvolvimento económico com a preservação ambiental, de modo a satis-

fazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras em 

satisfazer as suas próprias necessidades, e, ainda, o fim da pobreza no mundo. Cfr. SÁ, S., 

Responsabilidade Ambiental. Operadores Públicos e Privados, Porto, Vida Económica, 

2011, pp. 28-29. 
68 Resolução do Conselho das Comunidades Europeias e dos Representantes dos Governos 

dos Estados-Membros reunidos no seio do Conselho, de 19 de Outubro de 1987, relativa à 

prossecução e aplicação de uma política e de um programa de acção da Comunidade Euro-

peia em matéria de ambiente (1987/1992). 
69 Foi neste período que foi criada a Agência Europeia do Ambiente e entrou em vigor a 

Directiva 1991/476/CEE, de 12 de Dezembro de 1991, relativa à protecção das águas contra 

a poluição causada por nitratos de origem agrícola. Já anteriormente, a catástrofe do petro-

leiro Exxon Valdez, referida na nota 250, estivera na origem do diploma legal norte-ame-

ricano Oil Pollution Act, que veio estabelecer um quadro de responsabilidade civil mais 

rigoroso do que o contido nas convenções internacionais. 
70 É exemplo da implementação deste programa a Directiva 90/313/CEE do Conselho, de 7 

de Junho de 1990, relativa à liberdade de acesso à informação em matéria de ambiente (que 

já não está em vigor). 
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deveriam ser accionados em caso de poluição transfronteiriça. Foi a 

partir daqui que deixou de haver dúvidas em relação à posição da pro-

tecção do ambiente no conjunto das políticas da CEE, passando aquela 

a ser considerada um elemento fundamental na implementação destas. 

Em 1992, realizou-se a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como Conferência 

do Rio, Cimeira da Terra ou Rio 92.71 Aí se debateram os problemas 

ambientais mundiais e as medidas para combater a degradação ambien-

tal e para travar a sobreexploração dos recursos naturais, por forma a 

garantir a sua existência futura. Numa abordagem claramente antropo-

cêntrica, proclamou-se que os seres humanos constituem o centro das 

preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Pode 

dizer-se que as convenções internacionais adoptadas na Conferência do 

Rio correspondem, actualmente, ao quadro jurídico fundamental do Di-

reito Internacional Ambiental: a Declaração do Rio sobre Ambiente e 

Desenvolvimento, a Agenda 21 (Programa Global para o Desenvolvi-

mento Sustentável no Séc. XXI)72, a Convenção sobre a Biodiversidade 

Biológica e a Convenção Quadro sobre as Alterações Climáticas. Mais 

do que isso, a Declaração do Rio promoveu a criação de padrões de 

produção e de consumo sustentáveis, a exploração dos recursos 

___________ 

71 A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento realizou-se 

no Rio de Janeiro, de 3 a 14 de Junho de 1992.Também designada por Rio 92, Cimeira da 

Terra ou Eco-92, veio consolidar o conceito de desenvolvimento sustentável, defendido, 

em 1987, pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Comissão 

Brundtland). Cfr. nota 67. O objectivo principal da Declaração do Rio, que resultou da 

Conferência era tentar atingir acordos internacionais que respeitassem os interesses de to-

dos, protegessem o meio ambiente e garantissem o desenvolvimento mundial. Para isso, 

pretendia-se atingir um equilíbrio suportável entre as diferentes vertentes do conceito de 

desenvolvimento sustentável: as vertentes ecológica, social e económica. O seu relatório 

pode ser consultado em: 

 http://www.un.ºrg/ga/search/view_doc.asp?sym-

bol=A/CONF.151/26/Rev.1%20(Vol.%20I)&Lang=E, 

 http://www.un.ºrg/ga/search/view_doc.asp?sym-

bol=A/CONF.151/26/Rev.1%20(Vol.%20II)%20&Lang=E e 

 http://www.un.ºrg/ga/search/view_doc.asp?sym-

bol=A/CONF.151/26/Rev.1%20(Vol.%20III)%20&Lang=E. 
72 A Agenda 21 foi um dos principais resultados da Conferência do Rio 92. É um documento 

que, apesar de não ter força jurídica obrigatória, veio estabelecer a necessidade de cada país 

se comprometer num plano integrado de desenvolvimento social, económico e ambiental, 

para alcançar um desenvolvimento sustentável. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/DegradaÁ
https://pt.wikipedia.org/wiki/DegradaÁ
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.151/26/Rev.1%20(Vol.%20I)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.151/26/Rev.1%20(Vol.%20I)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.151/26/Rev.1%20(Vol.%20II)%20&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.151/26/Rev.1%20(Vol.%20II)%20&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.151/26/Rev.1%20(Vol.%20III)%20&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.151/26/Rev.1%20(Vol.%20III)%20&Lang=E
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naturais, de modo a não comprometer as necessidades das gerações fu-

turas, e implementou o princípio das responsabilidades comuns, mas 

diferenciadas, dos Estados, conforme o seu grau de desenvolvimento, 

o respeito pelos princípios da precaução e do poluidor-pagador, a edu-

cação para a formação e educação para o desenvolvimento sustentável, 

a troca de informações entre os Estados e a interdependência entre va-

lores como a paz, o desenvolvimento e a protecção ambiental.73 Ou 

seja, encontram-se nela os princípios fundamentais que regem o Direito 

Internacional Ambiental. 

Nessa sequência, o Quinto Programa de Acção em Matéria de Am-

biente e Desenvolvimento Sustentável (para os anos de 1993 a 2000)74 

– “Em direcção a um desenvolvimento sustentável” –, veio acrescentar 

o conceito de “desenvolvimento sustentável”, introduzido pela Confe-

rência do Rio, ao plano de acção da União Europeia. É manifesto que o 

desenvolvimento sustentável é um conceito multifacetado, através do 

qual se pretende atingir o equilíbrio entre, por um lado, um bom nível 

de desenvolvimento económico, social e cultural e, por outro, a susten-

tabilidade ambiental. Foi precisamente este conceito o mecanismo es-

colhido para se aplicar, na União Europeia, a Agenda 21, que tem por 

objectivo a conversão da sociedade industrial a um novo paradigma de 

crescimento económico, não só em termos quantitativos, mas também 

qualitativos, ou seja, um crescimento menos consumista e mais consen-

tâneo com o equilíbrio ecológico, que assegure as necessidades da ge-

ração actual sem comprometer as das gerações futuras, ideia esta que 

se tornou recorrente.75 

___________ 

73 TAVARES DA SILVA, D., «Proteção ambiental: O despertar global e comunitário para o 

desafio do desenvolvimento sustentável», em JUSTE RUIZ, J., BOU FRANCH, V. e 

PEREIRA COUTINHO, F. (Dirs.), Desarrollo Sostenible y Derecho Internacional. VI En-

cuentro luso-español de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internaciona-

les, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, p. 386. 
74 Resolução do Conselho e dos representantes dos governos dos Estados-Membros reunidos 

no Conselho, de 1 de Fevereiro de 1993, relativa a um programa comunitário de política e 

acção relacionado com o ambiente e o desenvolvimento sustentável – Um programa da 

Comunidade Europeia de política e acção em matéria de ambiente e desenvolvimento sus-

tentável. 
75 Nesse sentido, TAVARES DA SILVA, D., op. cit., p. 389. Para uma análise mais desen-

volvida, ver KALAORA, B. e VLASSOPOULOS, CH., Pour une sociologie de 
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3.2. O SURGIMENTO DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO DIREITO 

DA UNIÃO EUROPEIA 

Foi também no Quinto Programa que se pôs em relevo a importância 

do ser humano e se potenciou a aplicação do princípio do poluidor-pa-

gador no âmbito da União Europeia, motivada pelo desastre ecológico 

causado no litoral atlântico francês pelo petroleiro Erika76. Esse Pro-

grama deixou clara a necessidade e urgência de um mecanismo de res-

ponsabilidade ambiental que reflectisse a essência do princípio do po-

luidor-pagador, preocupação que já vinha de trás, deixando à União Eu-

ropeia a incumbência de criar, logo que possível, um «mecanismo que 

tornará a pessoa ou organismo que cause danos ao ambiente responsá-

vel pela sua reparação; deverá ter-se o cuidado de garantir que o “prin-

cípio do poluidor-pagador” seja integralmente respeitado». Aventou-

se, ainda, a hipótese de, na eventualidade de não ser possível identificar 

o responsável pelos danos ambientais, por exemplo em caso de polui-

ção difusa, serem criados outros mecanismos de partilha da responsa-

bilidade. Daí que o Quinto Programa defenda uma abordagem integrada 

da responsabilidade ambiental, sublinhando dois aspectos do conceito 

que se consideravam importantes: a prevenção e a reparação de danos. 

Aquele Programa foi revisto pela Decisão (CEE) 2179/98.77 E foi 

com ela que se estabeleceu que a aplicação do conceito de 

___________ 

l’environnement: environnement, sociologie et politique, Seyssel, Champ Vallon, 2013, pp. 

149 e ss. 
76 Em 1999, o navio Erika estava a caminho da Itália, quando, devido a uma tempestade, se 

partiu em dois no Golfo da Biscaia, derramando óleo pesado que contaminou cerca de 400 

quilómetros da costa francesa, afectando as indústrias locais da pesca, do turismo e da pro-

dução de sal, além de provocar a morte de centenas de milhares de aves marinhas e de 

outros animais. Cfr. Para uma análise mais aprofundada, ver BOUQUET-ELKAÏM, J., 

«L’affaire Erika. L’illustration jurisprudentielle d’une complémentarité entre la convention 

CLC et le droit commun de la responsabilité», Revue Européenne de Droit de l’Environne-

ment, n.º 3, 2008, pp. 267-276 e STEINMETZ, B., «Le prejudice écologique pur en droit 

français: les enseignements du naufrage du petrolier Erika», Revista do Curso de Mestrado 

em Direito da UFC, 2010/1, pp. 235-245. 
77 Decisão (CEE) 2179/98 do Parlamento e do Conselho, de 24 de Setembro de 1998, relativa 

à revisão do programa da Comunidade Europeia de política e acção em matéria de ambiente 

e desenvolvimento sustentável – “Em direcção a um desenvolvimento sustentável”. Esta 

revisão foi motivada, entre outras razões, pelo registo, desde a adopção do programa, de 

«diversos novos factos com implicações para o desenvolvimento sustentável, em especial, 
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responsabilidade ambiental, a nível dos Estados-Membros, seria incen-

tivada, tendo ficado assente o compromisso da Comissão em adoptar 

um Livro Branco sobre Responsabilidade Ambiental, onde se estudasse 

a necessidade de medidas legislativas nesta matéria. 

Tendo a preparação da Conferência do Rio sido realizada em 1992, 

coincidiu, em parte, com a negociação do Tratado da União Europeia, 

que foi também assinado nesse mesmo ano. É certo que a protecção do 

ambiente não foi incluída nos objectivos do Tratado da União Europeia, 

previstos no artigo 2.º, mas constava do seu Preâmbulo e das respecti-

vas metas, estatuto que lhe foi reconhecido no artigo 3.º. Não obstante, 

o Tratado da União veio integrá-la expressamente nos objectivos pre-

vistos na primeira parte do Tratado da Comunidade Europeia (artigo 

2.º). Com efeito, a revisão operada pelo Tratado de Maastricht veio in-

cluir no Tratado da Comunidade Europeia novos objectivos78, novos 

princípios (o princípio da precaução e o princípio da integração79)80 e 

condições da política comunitária do ambiente81. 

Em Dezembro de 1997 foi aprovado o Protocolo de Quioto82, con-

venção internacional com vista à redução da emissão dos gases que 

___________ 

a adopção do Plano 21, na sequência da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 

e o Desenvolvimento, e a adopção pela Comissão de um Livro Branco sobre “Crescimento, 

Competitividade e Emprego”» (ponto 6). 
78 Artigo 191.º, n.º 1, do TFUE. 
79 Pese embora o Acto Único Europeu já considerasse que as exigências da protecção ambi-

ental eram uma componente das outras políticas comunitárias, foi o Tratado da União Eu-

ropeia que veio estabelecer o dever da sua integração na definição e aplicação das demais 

políticas. 
80 Artigo 191.º, n.º 2 e artigo 11.º, ambos do TFUE. 
81 Artigo 191.º, n.º 3, TFUE. O artigo 130.º-R, n.º 1, introduzido pelo Acto Único Europeu, 

veio fomentar a adopção de medidas à escala internacional destinadas a fazer frente a pro-

blemas ambientais regionais ou mundiais e passou a integrar o princípio da cautela, e a 

exigência de que a política ambiental comunitária tenha como objectivo um alto nível de 

protecção. Já o artigo 130.º-S, n.º 5, veio contemplar a possibilidade de recurso ao Fundo 

de Coesão, e como processo de decisão o previsto no artigo 100.º-A e o processo de co-

decisão previsto então no artigo189.º-B (que, entretanto, passou a artigo 251.º com o Tra-

tado de Amesterdão e corresponde actualmente ao processo legislativo ordinário previsto 

no artigo 294.º do TFUE). O artigo 130.º-S, n.º 3, passou a referir a adopção de programas 

em matéria de ambiente nos termos do então artigo 251.º TCE, instrumentos que os Trata-

dos não mencionavam até então. 
82 O acordo é consequência de uma série de eventos, iniciada com a Toronto Conference on 

the Changing Atmosphere, no Canadá (Outubro de 1988), seguida pelo IPCC’s First 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Toronto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1988
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agravam o efeito de estufa, considerado a causa principal do aqueci-

mento global. Neste Protocolo reafirma-se o princípio das responsabi-

lidades comuns, mas diferenciadas, dos Estados. Ainda nesse ano, foi 

assinado o Tratado de Amesterdão, que entrou em vigor em 1999, que 

trouxe algumas alterações ao Tratado da União Europeia e ao Tratado 

da Comunidade Europeia. Na realidade, reforçou a importância da po-

lítica do ambiente na Comunidade Europeia, ao inscrever como missão 

da Comunidade, no artigo 2.º do TCE, o alcançar de um alto nível de 

protecção e de melhoria da qualidade do ambiente. E que se traduz com 

a introdução, na mesma disposição, do conceito de desenvolvimento 

sustentável e na adição de um novo artigo ao Tratado da Comunidade 

Europeia – o artigo 3.º-C (actual artigo 11.º do TFUE) – que insiste na 

integração das exigências de protecção ambiental nas demais políticas 

e acções da União. O Tratado de Nice, assinado a 26 de Fevereiro de 

2001, consagrou a base jurídica para o estabelecimento das missões da 

Direcção-Geral do Ambiente para efeitos de harmonização no que se 

refere a aspectos ambientais do mercado interno (os artigos 94.º e 95.º 

do TCE, actuais 114.º e 115.º do TFUE, respectivamente). 

Sucede que os cinco primeiros programas em matéria de ambiente 

não eram juridicamente vinculantes, porque, na altura em que foram 

adoptados, não existia, nos tratados, uma base jurídica para esse efeito. 

Por essa razão, limitavam-se a definir orientações e objectivos ambien-

tais prioritários. Todavia, o Tratado da União Europeia veio introduzir, 

no artigo 130.º-S, n.º 3, do TCE (actual 193.º, n.º 3 TFUE), a base jurí-

dica para a adopção, pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, através 

do processo de co-decisão (actualmente, processo legislativo ordiná-

rio), de programas gerais de acção em matéria de ambiente. E foi esta a 

___________ 

Assessment Report em Sundsvália, na Suécia (Agosto de 1990), e que culminou com a 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, adoptada na Conferên-

cia do Rio 92. Discutido e negociado em Quioto, no Japão, em 1997, foi aberto para assi-

natura em 11 de Dezembro de 1997 e ratificado por Portugal a 31 de Maio de 2002. Para 

entrar em vigor era necessária a ratificação de 55 países, que, juntos, representam 55% das 

emissões. Entrou em vigor, a 16 de Fevereiro de 2005, depois de ratificado pela Rússia, em 

Novembro de 2004. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_estufa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sundsv·lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/SuÈcia
https://pt.wikipedia.org/wiki/1990
https://pt.wikipedia.org/wiki/ConvenÁ
https://pt.wikipedia.org/wiki/ECO-92
https://pt.wikipedia.org/wiki/ECO-92
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jap
https://pt.wikipedia.org/wiki/1997
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_Dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2005
https://pt.wikipedia.org/wiki/2004
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base jurídica que já veio a ser utilizada, em 2002, na adopção do Sexto 

Programa.83 

O Sexto Programa de Acção em Matéria de Ambiente veio definir, 

por seu turno, as prioridades e objectivos para os dez anos seguintes (de 

2002 a 2012), apostando, designadamente, na melhoria da aplicação da 

legislação em vigor, na integração do ambiente nas demais políticas da 

União, no envolvimento dos cidadãos e na modificação dos seus com-

portamentos, e tendo-o em consideração nas decisões relativas ao orde-

namento e gestão do território. Já na sequência dos Acordos de Quioto, 

tinham sido estabelecidos como prioritários quatro domínios de acção: 

as alterações climáticas, a Natureza e a biodiversidade, o ambiente, a 

saúde e a qualidade de vida e os recursos naturais e resíduos. Este pro-

grama previa, ainda, a criação de um regime de responsabilidade en-

quanto instrumento de prossecução dos seus objectivos. Foi neste con-

texto que a Directiva 2004/35/CE, sobre responsabilidade ambiental, 

objecto de estudo deste trabalho, foi adoptada. 

De 26 de Agosto a 4 de Setembro de 2002, realizou-se, em Joanes-

burgo, a Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, conhe-

cida por Rio +10 e, em Junho de 2012, no Rio, a Conferência das Na-

ções Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, também designada 

por Rio +20. Se a primeira ficou aquém das expectativas, em virtude de 

não ter sido possível alcançar compromissos claros e concretos, a se-

gunda, realizada já em contexto internacional de crise económica, viu 

as questões ambientais serem relegadas para segundo plano nas agen-

das políticas dos Estados. 

Mais tarde, a 13 de Dezembro de 2007, foi assinado o Tratado de 

Lisboa, último tratado de revisão dos tratados constitutivos da União 

Europeia, que entrou em vigor no dia 1 de Dezembro de 2009. No que 

ao ambiente diz respeito, as alterações por ele introduzidas no Tratado 

da União Europeia são visíveis no artigo 3.º, n.º 3, onde se afirma que 

a União se empenha «no desenvolvimento sustentável da Europa, 

___________ 

83 Decisão (CE) 1600/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Julho de 2002, 

que estabelece o Sexto Programa de Acção em Matéria de Ambiente. Veja-se, a este pro-

pósito, SIERRA GIL DE LA CUESTA, I., «Responsabilidad Civil Medioambiental in el 

Derecho Comunitário», em Responsabilidad civil medioambiental, Estudos de Derecho Ju-

dicial, n.º 80, 2005, pp. 42 e ss. 
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assente (…) num elevado nível de protecção e de melhoria da qualidade 

do ambiente», e, um pouco mais à frente, no n.º 5 do mesmo dispositivo 

legal, que «(…) contribui (…) para o desenvolvimento sustentável do 

planeta (…)». No que se refere ao Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia, o Tratado de Lisboa veio ampliar os objectivos esta-

belecidos até então, acrescentando-lhes «a promoção, no plano interna-

cional, de medidas destinadas a enfrentar os problemas regionais ou 

mundiais do ambiente, e, designadamente, a combater as alterações cli-

máticas».84 E introduziu, como princípio orientador da acção da União, 

o bem-estar dos animais85. Em termos normativos, manteve-se o 

mesmo processo de decisão (antes designado por co-decisão, agora pro-

cesso legislativo ordinário), como regra geral, podendo o Conselho, de-

liberando por unanimidade, tornar extensível o processo legislativo or-

dinário aos casos concretos em que está prevista a deliberação por pro-

cesso legislativo especial.86 Foi também o Tratado de Lisboa que intro-

duziu uma referência ao ambiente, no Título relativo à energia, ao es-

tabelecer, em relação aos objectivos da política da União no domínio 

da energia, «(…) a exigência de preservação e melhoria do ambiente».87 

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, concluída em 

Nice, em 2000, mas que apenas adquiriu força jurídica obrigatória com 

o Tratado de Lisboa, reconhece expressamente a protecção do ambi-

ente, estabelecendo, no seu artigo 37.º, que «todas as políticas da União 

devem integrar um elevado nível de protecção do ambiente, a melhoria 

da sua qualidade e assegurá-los de acordo com o princípio do desenvol-

vimento sustentável». 

Em 2012, ocorreu, de novo no Rio de Janeiro, de 20 a 22 de Junho 

de 2012, a Cimeira Rio + 20, Conferência das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável88, também conhecida por Quarta Cimeira 

___________ 

84 Artigo 191.º, n.º 1, do TFUE. 
85 Artigo 13.º do TFUE. 
86 Artigo 192.º, n.º 2, do TFUE. 
87 Artigo 194.º, n.º 1, do TFUE. 
88 A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio +20) reali-

zou-se, como referem JUSTE RUIZ, J. e CASTILLO DAUDÍ, M., op. cit., p. 26, num 

ambiente internacional pouco favorável, marcado pela crise económica e pela ausência de 

vontade política em adquirir compromissos jurídicos firmes, o que fez com que os 
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da Terra, considerada um marco da defesa dos direitos humanos em 

matéria de ambiente, cuja declaração final reafirmou os princípios e 

compromissos anteriormente assumidos. 

Entretanto, em 2015, realizou-se, em Nova Iorque, de 25 a 27 de 

Setembro, uma cimeira da ONU que reuniu os líderes mundiais para 

adoptar uma agenda com vista à erradicação da pobreza, em particular 

a pobreza extrema, e ao desenvolvimento económico, social e ambien-

tal à escala global, até 2030 – Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável.89 

Ainda em 2015, é concluído, no âmbito da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (COP21), o Acordo de Paris, 

que rege medidas de redução da emissão de gases com efeito de estufa, 

a partir de 2020, a fim de conter o aquecimento global abaixo dos 2º C, 

preferencialmente em 1,5º C, e reforçar a capacidade dos países para 

responder ao desafio, num contexto de desenvolvimento sustentável. O 

acordo foi negociado em Paris durante a COP21, e aprovado em 12 de 

Dezembro de 2015, depois de quatro anos de negociações. Foi assinado 

oficialmente por 175 países, entre os quais se encontravam os EUA e a 

China, que, juntos, representam 40% das emissões de CO2, e, foi, pos-

teriormente, ratificado pela maioria daqueles Estados. Entrou em vigor 

em 4 de Novembro de 2016.90 Em momento posterior, os EUA comu-

nicaram a sua intenção de se retirar do Acordo, o que representou um 

forte revés para o novo modelo de desenvolvimento baixo em carbono 

e para a política de resiliência aos impactes das alterações climáticas 

que nele se preconizavam. 

___________ 

principais temas em discussão, a economia verde e a reforma do quadro institucional para 

o desenvolvimento sustentável, ficassem aquém das expectativas. 
89 A Agenda 2030 das Nações Unidas traduz-se num plano de acção em prol das pessoas, do 

planeta e da prosperidade, tendo também por objectivo o fortalecimento da paz universal. 

O seu maior desafio consiste na erradicação da pobreza, em particular a pobreza extrema, 

requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Pode consultar-se em 

21252030 Agenda for Sustainable Development web.pdf (un.org). 
90 Como já se referiu (ponto 2.2. do Capítulo I), os EUA desvincularam-se do Acordo de 

Paris, por iniciativa do Presidente Trump, sendo que Joe Biden, logo que tome posse como 

Presidente dos EUA, tem como objectivo prioritário o regresso dos EUA aquele acordo. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
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3.3. A MITIGAÇÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS EM CONTEXTO DE 

CRISE ECONÓMICA 

É com o Sétimo Programa de Acção em Matéria de Ambiente – “Viver 

bem dentro dos limites do nosso planeta” – 91, adoptado após a Cimeira 

do Rio + 20, que se encontra em vigor desde Janeiro de 2014, que se 

orientará a política europeia do ambiente até 31 de Dezembro de 2020. 

Entre os objectivos a alcançar, encontram-se o desenvolvimento sus-

tentável e equitativo, assumindo particular relevância a necessidade de 

protecção das populações, ainda que a longo prazo, das pressões e ris-

cos ambientais prejudiciais para a saúde e o bem-estar social, a luta 

contra a poluição da água e do ar, contra a poluição sonora e a minimi-

zação dos efeitos adversos significativos dos produtos e substâncias 

químicas na saúde humana e no ambiente, bem como dos efeitos das 

alterações climáticas. KRÄMER qualificou o Sétimo Programa como 

um “programa de acção, sem acções”, por não fazer qualquer referência 

a medidas concretas para atingir os objectivos previstos, aos órgãos que 

as deviam propor ou adoptar, aos meios para as viabilizar, à sua calen-

darização e monitorização, entre outros aspectos.92 Considerou-o mais 

uma declaração do que um programa de acção. E responsabilizou por 

esse facto a Comissão Juncker, cujo programa demonstrava mais preo-

cupação pelos interesses económicos dos grandes grupos empresariais 

e pelo livre comércio do que com os cidadãos europeus e o seu ambi-

ente. Esta posição de Krämer é subscrita por NOGUEIRA LÓPEZ et 

al., que fundamentam a sua crítica também no facto de a Comissão 

Juncker ter feito alterações no seu organigrama, enfraquecendo, de al-

guma forma, a Direcção-Geral do Ambiente, designadamente ao deslo-

car a Agência Europeia de Substâncias e Misturas Químicas da Direc-

ção-Geral do Ambiente para a Direcção-Geral da Indústria, e ao auto-

nomizar as alterações climáticas em relação às demais questões 

___________ 

91 Decisão (UE) 1386/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Novembro de 

2013, relativa a um programa geral de acção da União para 2020 em matéria de ambiente 

– “Viver bem, dentro dos limites do nosso planeta”. 
92 Cfr. KRÄMER, L., «Come on, let’s make a plan – towards an 8th EU environmental action 

programme», ERA Forum 20, 2020, pp. 659–681. Disponível em 

https://doi.org/10.1007/s12027-019-00589-3. 

https://doi.org/10.1007/s12027-019-00589-3
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ambientais, com a criação da Direcção-Geral do Clima.93 Ora, na au-

sência da previsão de medidas, era imprescindível aplicar, de forma 

efectiva e eficaz, a legislação já existente, recorrendo-se, nomeada-

mente, ao regime da responsabilidade ambiental, em vigor desde 2007, 

à avaliação adequada do impacte ambiental dos produtos, serviços e 

políticas públicas, bem como à aplicação, de forma sistemática, do prin-

cípio do poluidor-pagador, princípio inspirador da DRA, e de que esta 

é instrumento de aplicação. Sucede que tal não aconteceu. Não aconte-

ceu em relação ao Sétimo Programa, como já não acontecera em relação 

ao Quinto e ao Sexto Programas, cuja implementação ficou inacabada. 

Entretanto, foi solicitado à Comissão que fizesse uma avaliação do 

Sétimo Programa ambiental, que termina em finais de 2020, com vista 

à adopção, em tempo útil, de um Oitavo Programa.94 Um Oitavo Pro-

grama seria, no nosso entender, imprescindível para dinamizar e revi-

talizar a política do ambiente. Na sua avaliação, a Comissão concluiu 

que os progressos relacionados com a protecção da Natureza, a saúde e 

a integração das políticas não foram suficientes.95 Concluiu, também, 

que os objectivos prioritários do programa se mantinham válidos, tendo 

este contribuido para acções mais coordenadas, rápidas e previsíveis e 

que permitiu a criação de sinergias, tornando a política ambiental mais 

eficaz e eficiente. 

___________ 

93 Cfr. NOGUEIRA LÓPEZ, A., BORRÀS PENTINAT, S., GILES CARNERO, R. M. e 

JARIA I MANZANO, J., «Marco general. El medio ambiente en los tempos de la globali-

zación neoliberal», em SANZ LARRUGA, PERNAS GARCÍA e SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

(Coord.), Derecho ambiental para una economia verde. Informe Ecover, Aranzadi, 2016, 

p. 27. 
94 Artigo 4.º, n.ºs 2 e 3, da Decisão (UE) 1386/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 20 de Novembro de 2013. 
95 Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e So-

cial Europeu e ao Comité das Regiões relativo à avaliação do Sétimo Programa de Ação 

em Matéria de Ambiente (COM (2019) 233 final). PERNAS GARCIA explica que a pro-

tecção do meio natural foi relegada para segundo plano pelo aumento exponencial de es-

tratégias, planos e propostas normativas comunitárias em matéria de energia e alterações 

climáticas. Veja-se do autor «Situación actual y tendencias del Derecho ambiental comu-

nitario y su incidencia sobre la configuración del Derecho ambiental actual», em PERNAS 

GARCIA, J. J. (Coord.), Análisis y reflexiones sobre el Derecho ambiental en Galicia: 

Jornadas sobre la situación actual y nuevas perspectivas del Derecho Ambiental en Galicia 

(CEIDA, 26 noviembre 2008), 2009, p. 89. 
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A verdade é que os últimos cinco anos traduziram-se numa escas-

sez de legislação ambiental, com excepção das questões relativas às al-

terações climáticas, à energia e à economia circular96, que foram prefe-

ridas em detrimento de outras questões ambientais, como a protecção 

da biodiversidade, que acabaram por ficar em suspenso, “a aguardar 

melhores dias”. Inclusive, é notória a diminuição de acções por incum-

primento contra os Estados-Membros, nesta matéria.97 É certo que, em 

contexto de crise, muitos estão mais preocupados com a sustentabili-

dade económica do que com a sustentabilidade ambiental, o que justi-

fica o facto de esta ter sido deixada para segundo plano. 

Em Dezembro de 2019, a Comissão adoptou o Pacto Ecológico 

Europeu (European Green Deal), onde estabeleceu 

___________ 

96 O Sétimo Programa ambiental avança, no seu anexo, com uma definição de economia cir-

cular como sendo uma economia inovadora em que nada se desperdiça, em que os recursos 

naturais são geridos de forma sustentável e a biodiversidade é protegida, valorizada e recu-

perada, de modo a reforçar a resiliência da nossa sociedade. GUDIN R-MAGARIÑOS 

apresenta a economia circular como um sistema no qual a produção, o consumo e o comér-

cio se encontram concebidos para minimizar a extracção líquida de recursos-chave, como 

os combustíveis fósseis, as matérias-primas, a água ou a terra, bem como a produção de 

resíduos. Como consequência, surgirá um novo modelo de sociedade hipocarbónica e de 

carbono sustentável, na qual se fará uma utilização eficiente de recursos, e sairá reforçada, 

a longo prazo, a competitividade europeia. Cfr., do autor, «La economia circular: reexami-

nando los resíduos, en relación al objectivo más importante de la UE para el año 2050», 

Medio Ambiente & Derecho, n.º 33, 2018, p. 2. Consultado em 04.10.2018. Disponível em 

https://huespedes.cica.es/gimadus/33/01_la_economia_circular.html. A este propósito, 

veja-se também GARCÍA GARCÍA, S., «Economía circular: 30 años del principio de desa-

rrollo sostenible evolucionan en el nuevo gran objetivo medioambiental de la Unión Euro-

pea», Revista de estudios europeos, n.º 71, 2018, pp. 309-321. Disponível em https://dial-

net.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6347885. A autora considera que a economia circu-

lar é a última estratégia europeia que, dentro dos objectivos do Horizonte 2020 e num qua-

dro de desenvolvimento sustentável, pretende promover um novo modelo económico que 

reintroduza os materiais no circuito e torne a UE pioneira na reutilização de resíduos e na 

protecção ambiental, menos dependente das matérias-primas escassas e mais competitiva a 

nível internacional. Com esta estratégia pretende-se transformar os resíduos em matéria-

prima e reutilizá-los, o que corresponde a uma optimização da utilização de recursos e à 

diminuição de resíduos. 
97 Como resulta da consulta efectuada à jurisprudência do TJUE, publicada em https://cu-

ria.europa.eu/jcms/jcms/P_106311/pt/. Em 15 de Outubro de 2020, a Comissão apresentou 

o Relatório sobre o estado e as tendências das espécies e dos tipos de habitat protegidos 

pelas Directivas Aves e Habitats no período 2013-2018 (COM(2020) 635 final), onde dava 

conta que a União Europeia não tem conseguido travar a perda de biodiversidade (pp. 22-

23). 

https://huespedes.cica.es/gimadus/33/01_la_economia_circular.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6347885
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6347885
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106311/pt/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106311/pt/
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«uma nova estratégia de crescimento que visa transformar 

a UE numa sociedade equitativa e próspera, dotada de uma 

economia moderna, eficiente na utilização dos recursos e 

competitiva, que, em 2050, tenha zero emissões líquidas 

de gases com efeito de estufa e em que o crescimento eco-

nómico esteja dissociado da utilização de recursos.»98 

Apesar de se dizer que o Pacto também pretende proteger, conser-

var e reforçar o capital natural da União Europeia e proteger a saúde e 

o bem-estar dos cidadãos contra riscos e impactes relacionados com o 

ambiente, a verdade é que tal é-nos apresentado como um objectivo 

secundário. Efectivamente, se consultarmos o elenco das acções prin-

cipais que aquele documento prevê, não podemos deixar de concluir 

que a grande maioria é relativa às alterações climáticas, à energia e à 

economia circular. 

Em suma, podemos dizer que, actualmente, o ambiente parece re-

duzir-se a estas questões. Com efeito, assistiu-se a uma certa desacele-

ração na prossecução dos objectivos ambientais e a alterações institu-

cionais, políticas e normativas em favor de considerações económicas 

ao serviço de um modelo de globalização neoliberal. Essa mesma de-

saceleração é vivida e constatada, internamente, pelos Estados-Mem-

bros, que, a par da estagnação legislativa, alocam menos meios finan-

ceiros e humanos à implementação das medidas ambientais em vigor. 

NOGUEIRA LÓPEZ99 fala, ainda, do que qualifica como uma 

___________ 

98 Pacto Ecológico Europeu (COM (2019) 640 final). O Pacto Ecológico é parte integrante da 

estratégia da Comissão Europeia para executar a Agenda 2030 das Nações Unidas e os seus 

objectivos de Desenvolvimento Sustentável. Veja-se, também, o Relatório da Comissão ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a execução da Directiva-Quadro Estratégia Ma-

rinha (Directiva 2008/56/CE) – COM(2020) 259 final, pp. 1-2: «A EU enceta agora um 

Pacto Ecológico Europeu, uma estratégia ambiciosa para proteger e recuperar a biodiversi-

dade e tornar a Europa no primeiro continente neutro em termos climáticos do mundo. As 

alterações climáticas, a biodiversidade e a segurança sanitária e alimentar são indissociá-

veis. É por esse motivo que a conservação do ambiente natural da Europa, incluindo os 

nossos oceanos e mares, constituem parte fundamental do Pacto Ecológico». 
99 Para uma análise mais desenvolvida da questão da sujeição da protecção ambiental ao li-

beralismo comercial, da cedência aos grandes grupos económicos, através de excepções ao 

ordenamento ambiental, e sobre a fase de desaceleração ou desregulação ambiental que se 

vive na UE e nos Estados-Membros, veja-se NOGUEIRA LÓPEZ, A., «Pack premium o 

pack básico. ¿Ordenamiento ambiental dual?», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, 
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desregulação normativa, em matéria de ambiente, designadamente atra-

vés da introdução de regimes de excepção às regras vigentes a favor do 

sector industrial, a que não é indiferente a situação de crise financeira 

que tem afectado a generalidade dos Estados-Membros, nos últimos 12 

anos, agravada pelas consequências económicas catastróficas resultan-

tes do estado de pandemia, provocada pelo vírus Covid-19, em que o 

mundo tem vivido no último ano. No braço-de-ferro ambiente/desen-

volvimento económico, este último, de que são protagonistas os gran-

des interesses económicos e os grandes grupos empresariais, tem le-

vado a melhor. É notório que o ambiente tem vindo a ceder o seu lugar 

ao crescimento económico, à competitividade e à segurança energética. 

Mas não devia ser assim. Ambiente e economia não têm de se confron-

tar, devendo, antes, convergir para aquilo que se designa por economia 

ambiental ou economia ecológica, enquanto nova forma de pensar as 

relações entre a economia e a Natureza ou o ambiente. Deste novo re-

lacionamento resultarão benefícios para o ser humano e para o ambi-

ente. 

Por tudo isto se reafirma a necessidade de um Oitavo Programa que 

permita relançar a política do ambiente, reforçando os seus instrumen-

tos de aplicação, designadamente a responsabilidade ambiental, e fo-

mentando o envolvimento das várias instituições europeias na sua revi-

talização e na integração efectiva da protecção ambiental na definição 

e execução das demais políticas e acções da União Europeia, com vista 

à promoção do tão apregoado desenvolvimento sustentável. Acresce 

que a existência de um novo programa, com princípios, objectivos e 

meios de acção precisos, seria um factor decisivo, em termos de 

___________ 

38, Septiembre-Diciembre 2017, pp. 297-325. A mesma autora afirma que «Las normas-

cabecera del ordenamiento ambiental, general y sectorial experimentaron câmbios en los 

últimos tempos y en casi todas ellas el común denominador es una reducción de los estân-

dares de protección, eliminación de controles, desaparición de cauces participativos». Tra-

dução livre: «As principais normas do ordenamento ambiental, gerais e sectoriais, sofreram 

mudanças nos últimos tempos e em quase todas elas o denominador comum é uma redução 

nos standards de protecção, eliminação de controlos, desaparecimento de canais participa-

tivos». Cfr. NOGUEIRA LÓPEZ, A., BORRÀS PENTINAT, S., GILES CARNERO, R. 

M. e JARIA I MANZANO, J., op. cit., pp. 29-33. Da mesma autora, veja-se também, «Ga-

licia: pulso ambiental en declive», Observatório de politicas ambientales, 2012, pp. 645-

662. 



CRISTINA ARAGÃO SEIA 

 78 

orientação e concertação da actuação dos Estados-Membros, face aos 

seus compromissos ambientais e de sensibilização do sector industrial, 

da sociedade civil e dos cidadãos europeus, para a necessidade de adop-

tarem boas práticas ambientais. 

A 14 de Outubro de 2020, a Comissão Europeia apresentou, final-

mente, a proposta do Oitavo Programa de acção da União para 2030 

em matéria de ambiente100, que o Pacto Ecológico já considerara como 

acção principal. Nessa proposta explica-se que o objectivo abrangente 

do Oitavo Programa é acelerar aquilo que ali se designa por uma “tran-

sição justa e inclusiva da União para uma economia circular limpa, efi-

ciente na utilização de recursos e com impacto neutro no clima”, ou 

seja, uma economia regenerativa que restitua ao planeta mais do que se 

lhe retira. Pretende-se que o Oitavo Programa venha dar continuidade 

ao enunciado no Sétimo Programa, “viver bem, dentro dos limites do 

nosso planeta”, e contribuir para a concretização da Agenda 2030 das 

Nações Unidas. 

Encaramos com algum cepticismo esta proposta. Com efeito, nos 

primeiros lugares dos objectivos prioritários do programa, que constam 

da referida proposta, mantém-se o destaque às questões relativas à neu-

tralidade climática, às alterações climáticas e à economia circular. Só 

depois é que surge a protecção da biodiversidade e o reforço do capital 

natural. O que não deixa de se estranhar, pois a própria Comissão reco-

nheceu que a crise da biodiversidade e a crise climática estão intrinse-

camente ligadas, pelo que as soluções de ambas deviam estar também 

ligadas, considerando a Natureza um aliado vital na luta contra as alte-

rações climáticas.101 Esse parece ser também o entendimento que o 

___________ 

100 Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um programa geral 

de acção da União para 2030 em matéria de ambiente: COM(2020) 652 final. 
101 Na Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030 (COM(2020) 380 final), explica-se que 

se, por um lado, as alterações climáticas aceleram a destruição do mundo natural através 

de secas, inundações e incêndios florestais, por outro, a perda de Natureza e a sua utilização 

insustentável constituem os principais factores das alterações climáticas. Isto, porque a Na-

tureza regula o clima. A propósito da importância das energias renováveis no combate às 

alterações climáticas, ver MORA RUIZ, M., «La ordenación jurídico-administrativa de las 

energás renovables como pieza clave en la lucha contra el cambio climático: ¿un sector en 

crisis?», Actualidad Jurídica Ambiental, 17 de febrero, 2014ª. Disponível em 

https://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uplo-

ads/2014/02/2014_02_17_Manuela_Mora_Energias-renovables.pdf  

https://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2014/02/2014_02_17_Manuela_Mora_Energias-renovables.pdf
https://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2014/02/2014_02_17_Manuela_Mora_Energias-renovables.pdf
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Conselho deixou patente nas Conclusões sobre a estratégia de biodiver-

sidade da UE para 2030, que apresentou a 23 de Outubro de 2020, onde 

deu conta da preocupação dos Estados-Membros com a perda de biodi-

versidade e se reafirmou a necessidade de mais ambição no que con-

cerne ao restauro da Natureza. Os Estados-Membros declararam a sua 

vontade de que parte significativa dos 30% do orçamento da UE e das 

despesas do Next Generation EU102, destinados à ação climática, seja 

investida na biodiversidade e na sua protecção. Nas suas Conclusões, o 

Conselho instou, ainda, a Comissão a propor metas de restauro da Na-

tureza juridicamente vinculativas, sob reserva de uma avaliação de im-

pacto.103 

Não sabemos, no entanto, se a proposta do Oitavo Programa ainda 

sofrerá alguma alteração. De todo o modo, ao contrário de programas 

anteriores, nesta proposta de programa não se faz qualquer referência 

directa ao regime jurídico da responsabilidade ambiental. Consta, con-

tudo, da mesma, como uma das condições favoráveis para alcançar os 

objectivos prioritários atribuídos ao Programa, «assegurar uma aplica-

ção plena, eficaz e eficiente da legislação da União em matéria de am-

biente e clima e buscar a excelência no desempenho ambiental a nível 

da União e a nível nacional, regional e local, incluindo por via da cria-

ção das capacidades administrativas e de garantia da conformidade ade-

quadas». Ora, a concretizar-se esta condição, a responsabilidade ambi-

ental também sairá a ganhar. 

___________ 

102 O Plano Ecológico Europeu apoia o Next Generation EU. Trata-se de um instrumento de 

recuperação temporário, cuja finalidade consiste em auxiliar a reparação dos danos econó-

micos e sociais causados pelo Covid-19, promovendo, entre outros, investimentos em im-

portantes sectores ecológicos necessários para reforçar a resiliência e criar emprego e cres-

cimento numa sociedade equitativa e inclusiva. Espera-se que a Europa, após esta pande-

mia, seja mais verde, mais digital, mais resiliente e esteja mais bem preparada para os de-

safios presentes e futuros. A sustentabilidade ambiental é, efectivamente, uma das dimen-

sões que tem de ser tida em consideração nos planos de recuperação que os Estados venham 

a apresentar. 
103 Podem consultar-se em https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11829-2020-

INIT/en/pdf  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11829-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11829-2020-INIT/en/pdf




CAPÍTULO II – OS PRINCÍPIOS 

EM QUE ASSENTA A 

RESPONSABILIDADE 

AMBIENTAL 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os princípios de direito do ambiente, do mesmo modo que as questões 

ambientais, transcendem as fronteiras dos Estados. Muitos tiveram ori-

gem no direito internacional, tendo sido importados pela União Euro-

peia, que, por seu turno, os transmitiu aos Estados-Membros. 

Os Tratados europeus, para além dos princípios gerais contidos no 

Título I do TUE e na Parte I do TFUE, entre os quais se encontram os 

princípios da subsidiariedade, da proporcionalidade, da igualdade de 

tratamento e das competências de atribuição, referem, expressamente, 

no artigo 11.º do TFUE e no artigo 191.º, n.º 2, os princípios da precau-

ção, da prevenção e o seu corolário, o princípio da correcção prioritari-

amente na fonte dos danos causados ao ambiente, e o do poluidor-pa-

gador, como princípios orientadores da acção da União para prossecu-

ção dos objectivos de protecção ambiental atribuídos à União Euro-

peia.104 

Não pondo em causa a relevância de outros princípios, como o 

princípio da integração ou o princípio da informação e participação, que 

surgem também neste domínio, apenas nos iremos debruçar, por ques-

tões metodológicas, sobre os princípios que se encontram referidos no 

___________ 

104 Os objectivos da União Europeia, no domínio do ambiente, são, de acordo com o artigo 

191.º, n.º 1, do TFUE: a preservação, a protecção e a melhoria da qualidade do ambiente; a 

protecção da saúde das pessoas; a utilização prudente e racional dos recursos naturais; a 

promoção, no plano internacional, de medidas destinadas a enfrentar os problemas regio-

nais ou mundiais do ambiente, e, designadamente, a combater as alterações climáticas. 
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artigo 191.º do TFUE, designadamente no seu n.º 2, por sobre eles se 

ter edificado o actual regime jurídico da responsabilidade ambiental em 

termos de prevenção e reparação de danos ambientais.105 Pese embora 

o legislador europeu apresentar apenas o princípio do poluidor-pagador 

como princípio basilar deste regime, na verdade, não é apenas naquele 

que este assenta. De facto, complementarmente àquele, quer o princípio 

da prevenção quer o princípio da precaução são essenciais para se com-

preender melhor a exigência de uma actuação preventiva por parte dos 

operadores e das autoridades competentes, perante a ameaça iminente 

de danos ambientais, matéria em que quer a DRA quer o RJRA são 

inovadores, se comparados com o sistema tradicional de responsabili-

dade civil. Aliás, pode dizer-se que os três princípios se relacionam de 

tal forma que dificilmente se concebe a sua aplicação autónoma. 

Noutra vertente, também se discute se os princípios do poluidor-

pagador, da prevenção e da precaução são de aplicação vinculativa. Pa-

rece-nos que, dado o seu grau de generalidade, tal não será o caso. De-

verão, antes, ser vistos como linhas estruturantes ou orientadoras, com 

especial relevância na elaboração, interpretação e aplicação de actos 

jurídicos e na integração de lacunas. E é assim porque deles não resul-

tam obrigações claras e precisas, tendo, pelo contrário, uma natureza 

indeterminada, concedendo, também, a quem incumbe a sua aplicação, 

uma margem apreciável de discricionariedade para o efeito. Vale tam-

bém como argumento o facto de, na prática, a sua violação nunca ter 

levado à declaração de ilegalidade de qualquer acto adoptado pelas ins-

tituições da União Europeia.106 BETANCOR RODRIGUEZ afirma, a 

___________ 

105 Já o desenvolvimento sustentável e o nível elevado de protecção (e melhoria da qualidade) 

do ambiente não são considerados princípios, mas objectivos da União Europeia, tal como 

resulta do artigo 3.º, n.º 3, do TUE, dos artigos 11.º e 191.º do TFUE e do artigo 37.º da 

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (disponível em https://eur-lex.eu-

ropa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000X1218(01)&from=PT). Nesse 

sentido, veja-se TRUILHÉ-MARENGO, E., Droit de l’environnement de l’Union Euro-

péenne, Bruxelles, Larcier, 2015, pp. 137 e ss. 
106 No sentido de que se trata de linhas orientadoras da política ambiental da União Europeia 

que permitem, mas não obrigam, a adopção de medidas em favor do ambiente, veja-se 

KRÄMER, L., op. cit., 2016, p. 15. Também nos acórdãos do TJUE, proferidos nos pro-

cesso C-284/95 e C-341/95, em 14 de Julho de 1998, se afirmava que o «artigo 130.º-R do 

Tratado, relativo à política da Comunidade no domínio do ambiente, prevê uma série de 
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este propósito, que «los princípios permiten la flexibilización de la 

norma para que el aplicador, en particular, la Administración, pueda 

apreciar el contexto en el que las reglas se deben emplear», acrescen-

tando que «la intensidade vinculatória depende del contenido del prin-

cípio e, incluso, del cuerpo normativo y doctrinal, en particular, judi-

cial, que le da respaldo y concreción».107 

A verdade é que a discussão em torno da natureza jurídica dos prin-

cípios acabou por perder relevância, uma vez que a UE já adoptou vá-

rios actos de direito derivado em aplicação dos mesmos, actos esses que 

são, sem qualquer dúvida, obrigatórios e vinculativos para os Estados-

Membros.108 

A mesma discussão em torno da natureza vinculativa dos princí-

pios de cariz ambiental existe no plano internacional, em geral, onde, 

ao contrário dos princípios gerais de direito a que alude o artigo 38.º do 

Estatuto do TIJ, que lhes reconhece natureza de fonte autónoma de di-

reito, se entende que os princípios de direito internacional do ambiente 

possuem um grau de abstracção elevado, impondo-se a sua concretiza-

ção caso a caso, de acordo com a fonte formal de que resultam. Não 

obstante, é inegável a sua influência seja no comportamento dos Esta-

dos, seja na celebração de convenções internacionais e até na jurispru-

dência internacional. 

2. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA ACÇÃO DA UNIÃO 

EUROPEIA EM MATÉRIA DE AMBIENTE 

Vamos, então, debruçar-nos mais detalhadamente sobre os princípios 

que, nos termos do artigo 191.º, n.º 2 do TFUE, orientam a acção da 

União em matéria de ambiente e que, nesse pressuposto, estão, como já 

___________ 

objectivos, princípios e critérios que o legislador comunitário deve respeitar no âmbito da 

aplicação desta política». 
107 Tradução livre: «os princípios conferem flexibilidade à lei, para que quem a aplica, em 

particular a Administração, possa apreciar o contexto em que as regras devem ser utiliza-

das», acrescentando que «a força vinculativa depende do conteúdo do princípio e, até, do 

órgão legislativo e doutrinal, em particular, judicial, que o acolhe e concretiza». 

BETANCOR RODRIGUEZ, A., Responsabilidad y aseguramiento por daños ambientales. 

El caso Prestige, Madrid, BOE, 2018, p. 34. 
108 KRÄMER, L., op. cit., 2016, p. 15. 
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referimos, na base do regime jurídico de responsabilidade ambiental: o 

princípio da precaução, o princípio da prevenção e o seu corolário, o 

princípio da correcção prioritariamente na fonte dos danos causados ao 

ambiente e o princípio do poluidor-pagador. Frise-se que estes são tam-

bém os princípios-base do Sétimo Programa Ambiental pelo qual se 

rege a actual política ambiental europeia. 

O Tribunal Supremo espanhol referiu-se a tais princípios, numa 

decisão proferida em 2007, da seguinte forma: «La protección del me-

dio ambiente puede hacerse desde un Derecho reactivo, que haga frente 

a los daños que ya se han producido (“quien contamina paga”), pasando 

por un Derecho que haga frente a riesgos conocidos antes de que se 

produzcan (“prevención”), hasta un Derecho que prevea y evite ame-

nazas de daños desconocidos o inciertos (“precaución”)».109 

2.1. O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO 

2.1.1. Algumas considerações gerais 

«La naturaleza está sometida y agotada a finales del siglo XX». É com 

estas palavras que BECK caracteriza o estado actual da Natureza, de-

pois de sujeita, ao longo dos tempos, à intervenção humana, através das 

mais variadas formas de acção.110 De facto, a humanidade tem exercido 

o seu domínio sobre a Natureza não só para satisfação das suas neces-

sidades, mas também para tentar dominar os perigos que dela advêm.111 

Para esse efeito, recorreu ao desenvolvimento industrial, científico e 

tecnológico, ou, simplesmente, à “técnica”, nas palavras de ORTEGA 

___________ 

109 Tradução livre: «A protecção do meio ambiente pode fazer-se através de um Direito reac-

tivo face aos danos que já se produziram (“quem contamina paga”), passando por um Di-

reito que se aplique aos riscos conhecidos antes da sua ocorrência (“prevenção”), até um 

Direito que preveja e evite ameaças de danos desconhecidos ou incertos (“precaução”)». 

Sentença de 15 de Julho, Secção 5.ª, rec. 3796/2007. 
110 Tradução livre: «A Natureza está subjugada e esgotada nos finais do século XX». BECK, 

U., op. cit., p. 13. 
111 Veja-se ESTEVE PARDO, J., «El Derecho del medio ambiente como derecho de regula-

ción y gestión de riesgos», em GARCÍA URETA, A. (Coord.), Estudios de Derecho Am-

biental Europeo, LETE, 2005, p. 45; e, do mesmo autor, op. cit., 2017, pp. 28-29. 
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Y GASSET, para quem esta mais não é do que tudo o que o ser humano 

desenvolve para dominar a Natureza.112 

Acontece que, se, por um lado, a técnica e o desenvolvimento são 

imprescindíveis na intervenção sobre a Natureza e na eliminação dos 

seus perigos naturais, por outro lado, da sua utilização resultam riscos 

quer para o ser humano quer para o ambiente. Aqui chegados, torna-se 

obrigatório fazer a distinção entre perigo e risco, concluindo-se que o 

perigo tem origem natural e o risco tem origem humana, e que, se não 

somos responsáveis pelos perigos naturais, já o seremos pelos riscos. 

Com efeito, ao passo que o perigo tem a sua origem na Natureza, na 

força desta ou nas suas limitações113, o risco é resultado da técnica uti-

lizada pelo ser humano para controlar a Natureza.114 ESTEVE PARDO 

ilustra a diferença entre perigo e risco com o seguinte exemplo lapidar: 

as pragas e as pestes representam um perigo para o ser humano; o ser 

humano para as eliminar, recorre a tecnologias, por exemplo, pesticidas 

criados pela indústria farmacêutica; essas tecnologias, por seu turno, 

vão gerar os seus próprios riscos, quer para o ser humano, quer para o 

ambiente. Daí se possa dizer que, actualmente, já não estamos tão pre-

ocupados com a exposição aos perigos das pestes e das pragas, mas, 

antes, aos riscos dos pesticidas que criámos para as combater, aos riscos 

dos organismos que modificámos geneticamente para serem imunes aos 

pesticidas, aos riscos dos insectos que se alimentaram desses organis-

mos e que vão, por sua vez, ser imunes aos pesticidas. É que, para com-

bater esses insectos, serão criados outros pesticidas que, por sua vez, 

hão-de trazer consigo novos riscos desconhecidos para o ser humano, 

uma vez que derivam de organismos até então inexistentes, fruto de 

manipulação genética, e por aí adiante… Assim se forma, pois, um cír-

culo vicioso, do qual o ser humano dificilmente conseguirá libertar-se. 

___________ 

112 ORTEGA Y GASSET, J., «Meditaciones de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y fi-

losofia», Revista de Occidente, 1.ª Ed., 8.ª Reimp., Madrid, Alianza Editorial, 2002, p. 28. 
113 Como exemplo, podem referir-se os tremores de terra, as secas, as inundações, os tornados, 

os furacões, as tempestades, etc… 
114 ESTEVE PARDO, J., op. cit., 2005, pp. 46-47; do mesmo autor, op. cit., 2017, p. 28; e, 

ainda, «El Derecho del medio ambiente como Derecho de decisión y gestión de riesgos», 

Revista Electrónica de Derecho – Universidad de La Rioja, n.º 4 (Derecho y Medio Ambi-

ente: Problemas Generales), 2006, p. 8, onde reitera que os perigos (naturais) não relevam 

para o Direito. 
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BECK fala de um efeito “boomerang”, no sentido de que, mais tarde 

ou mais cedo, os riscos acabarão por afectar quem lhes dá origem ou 

deles beneficia.115 No fundo, é certo que o ser humano intervém para 

controlar um perigo natural, mas rapidamente perde o controlo desse 

processo, porque, ao inovar, é incapaz de conhecer, com segurança e 

certeza, as consequências do que é novo e desconhecido também para 

si. E é aqui que a certeza científica dá lugar à incerteza científica. Po-

derá até concluir-se que, nos nossos dias, os riscos resultantes das novas 

tecnologias e dos organismos geneticamente manipulados, porque des-

conhecidos ou incertos, poderão ser mais preocupantes que os perigos 

naturais. 

A sociedade moderna, mundial e superindustrializada, assenta num 

novo modelo económico, em que o desenvolvimento industrial, cientí-

fico e tecnológico – a técnica de ORTEGA Y GASSET – fomentam 

uma produtividade e um consumo exacerbados, criando, inevitavel-

mente, como já afirmámos, riscos para a saúde humana, para o ambi-

ente e para o próprio planeta.116 Ora, uma sociedade saturada pela téc-

nica, como a sociedade moderna, é uma “sociedade (industrial) de 

risco”, na expressão criada por BECK.117 E, por sua vez, o risco 

___________ 

115 BECK, U., op. cit., p. 43. 
116 ESTEVE PARDO, J., op. cit., 2017, p. 28. Ver do mesmo autor, Derecho del Medio Ambi-

ente y Administración Local, Barcelona-Madrid, Fundacion Democracia y Gobierno Local, 

2006ª, p. 9, onde explica que o consenso social em torno do desenvolvimento tecnológico 

e industrial que existia no século XIX entretanto esmoreceu, dando lugar a uma ruptura 

social com o surgir de um sentimento de desconfiança em relação a esse mesmo desenvol-

vimento, que marca a génese do Direito do Ambiente. 
117 BECK, U., op. cit., pp. 16 e 30, onde afirma que «En la sociedad del risco surge así a 

impulsos pequeños y grandes (en la alarma por el smog, en el accidente tóxico, etc.) el 

potencial político de las catástrofes». Tradução livre: «Na sociedade de risco, o potencial 

político das catástrofes surge, assim, de pequenos e grandes impulsos (no alarme causado 

pela poluição atmosférica, no acidente tóxico, etc.)». Veja-se também, FRADE, M., O prin-

cípio da precaução no Direito do Ambiente. Análise critico-reflexiva sobre a vigência, au-

tonomização e distribuição do ónus da prova, Lisboa, AAFDL Editora, 2020, p. 21, e 

SOUSA, S. A., A responsabilidade criminal pelo produto e o topos causal em direito penal: 

contributo para uma protecção penal de interesses do consumidor, Coimbra, Coimbra Edi-

tora, 2014, pp. 51 e ss. 
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moderno é «global, induzido pelo homem, oculto nas causas e magno 

nas consequências, e intensamente democrático».118 

É também neste contexto – de sociedade de risco e de riscos, que 

podem ser incertos ou desconhecidos – de crescente aumento da com-

plexidade, especialização e tecnicidade das questões, que os órgãos de-

cisores da sociedade têm de actuar. Assim sendo, quando, designada-

mente em contexto de incerteza, seja necessário tomar decisões de na-

tureza jurídica ou política, o normal será recorrer-se à Ciência. Acon-

tece que, nesta era pós-industrial, esta, amiúde, declara-se incapaz de 

fornecer respostas seguras sem que antes sejam realizadas experiências, 

análises, estudos e outros procedimentos. E as respostas podem demo-

rar décadas. Todavia, as decisões jurídicas e políticas não se compade-

cem com estes prazos. Por isso os decisores (administração pública, le-

gislador e até os juízes), quando necessitam de ter em consideração o 

estado dos conhecimentos científicos disponíveis das matérias com que 

têm de lidar (como a tecnologia ou a ecologia), tendem a recorrer a 

referências dessas áreas da Ciência, através de conceitos técnicos que 

lhes são próprios (como os das telecomunicações, biodiversidade ou 

processos ecológicos essenciais), ou à utilização de cláusulas técnicas 

que remetem para o que o sector tecnológico oferece e determina em 

determinado momento.119 Ao remeter para outras áreas do conheci-

mento, através de conceitos ou cláusulas técnicas, está igualmente a re-

correr-se à interpretação e concretização realizadas pelos especialistas 

daquelas áreas. Como consequência, vamos assistir ao surgimento de 

movimentos de auto-regulação nas diferentes áreas técnicas e científi-

cas (da comunidade científica internacional, da indústria, dos operado-

res económicos), que, embora sem natureza vinculativa, acabarão por 

ocupar espaços de decisão e regulação do Estado e do sistema jurídico. 

___________ 

118 AMADO GOMES, C., «A idade da incerteza: reflexões sobre os desafios de gerenciamento 

do risco ambiental», em AMADO GOMES, C., Textos dispersos de Direito do Ambiente, 

Vol. IV, Lisboa, AAFDL Editora, 2014b, p. 169. A autora explica que intensamente demo-

crático significa que atinge todos, indiscriminadamente, ou seja, afecta a sociedade em ge-

ral. 
119 Cfr. ESTEVE PARDO, J., «Decidir y regular en la incertidumbre. Respuestas y estrategias 

del Derecho Público», em DARNACULLETA GARDELLA, M., ESTEVE PARDO, J. e 

SPIECKER GEN. DÖHMANN, I. (Eds.), Estrategias del Derecho ante la incertidumbre y 

la globalización, Madrid, Marcial Pons, 2015, pp. 39 e ss. 
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Perante tal ameaça, resta ao sistema jurídico manter o domínio e capa-

cidade de decisão neste processo. Para esse efeito, como ESTEVE 

PARDO aponta, é necessário desenvolver e adaptar, procedendo à res-

pectiva actualização, os mecanismos próprios do Direito, para se pode-

rem aplicar às situações de incerteza, como, por exemplo, recorrer ao 

estabelecimento de presunções. Note-se que o autor não descarta o re-

curso às referências de auto-regulação, mas defende aquilo que designa 

por uma “auto-regulação regulada”.120 A título de exemplo, veja-se a 

DRA, que, no Anexo V, ponto 1.3.1., a propósito da escolha das medi-

das de reparação do dano ambiental, determina que as mesmas sejam 

avaliadas “utilizando as melhores tecnologias disponíveis”. Ou pode 

também recorrer-se ao princípio da precaução. 

O princípio da precaução, que encontra tradução na expressão “bet-

ter safe than sorry!”, veio legitimar e permitir a tomada de decisões 

sobre riscos em relação aos quais não existe certeza científica, decisões 

essas que se concretizam, por regra, em medidas preventivas ou anteci-

patórias. Esta incerteza radica no desconhecimento dos efeitos de de-

terminado produto, actividade ou tecnologia, ou na ausência de certeza, 

informação ou dados suficientes sobre esses efeitos, ou, ainda, na falta 

de consenso quanto a esses mesmos efeitos, entre a comunidade cientí-

fica. De facto, a própria Ciência, consciente das suas limitações, tem 

cada vez mais relutância em apresentar como certezas o que, cuidado-

samente, mantém no plano das probabilidades.121 ESTEVE PARDO 

defende, no entanto, que a apreciação e avaliação dos riscos tecnológi-

cos, para efeitos da adopção de medidas antecipatórias, cabe à Ciência, 

mais propriamente aos cientistas, e não ao Direito, com o que tendemos 

a concordar. Nos casos em que a avaliação daqueles riscos não oferece 

segurança e nos casos de incerteza científica, aí já deverá ser o Direito 

___________ 

120 Sobre o tema, veja-se também, DARNACULLETA GARDELLA, M., «Autorregulácion 

normativa y Derecho en la globalización», em DARNACULLETA GARDELLA, M., 

ESTEVE PARDO, J. e SPIECKER GEN. DÖHMANN, I. (Eds.), Estrategias del Derecho 

ante la incertidumbre y la globalización, Madrid, Marcial Pons, 2015, pp. 197-216. 
121 Cfr. ESTEVE PARDO, J., op. cit., 2015, p. 34. O autor refere KARL POPPER como sendo 

talvez o primeiro a ter percebido a mudança de paradigma da Ciência que da certeza passou 

à probabilidade, permitindo o surgimento da incerteza na sociedade pós-industrial 

(POPPER, K., La lógica de la investigación científica, 13.ª Reimpressão, Madrid, Tecnos, 

2003). 
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a intervir através do recurso ao princípio da precaução122. É um facto 

que a ordem jurídica construída sobre seguranças e certezas científicas 

se depara, actualmente, com um contexto de incerteza científica, no 

qual as Autoridades públicas têm de intervir e tomar decisões. E, para 

quem tem de tomar decisões, a incerteza e a falta de conhecimento dos 

seus pressupostos e fundamentos constitui um sério problema. Ora, 

como facilmente se infere, as decisões tomadas neste contexto têm, ine-

vitavelmente, consequências adversas no quadro económico em que se 

inserem, podendo afectar a segurança e a confiança no sistema jurídico. 

Paradoxalmente, os riscos com que a sociedade moderna se debate 

resultam, normalmente, de actividades devidamente autorizadas ou li-

cenciadas, que, por regra, observam os requisitos legais e se encontram 

perfeitamente integradas no tecido industrial e económico da socie-

dade. São precisamente estas situações que constituem o principal pro-

blema, aquelas que, embora cumpram as exigências legais da activi-

dade e do acto que as autorizou ou licenciou, ainda assim são susceptí-

veis de causar danos. Neste contexto, ou seja, quando não há certeza 

absoluta sobre a existência de risco e as exigências legais se encontram 

cumpridas, as Autoridades públicas dificilmente poderão tomar uma 

decisão preventiva ou antecipatória, como, por exemplo, obstar à co-

mercialização de um produto, decidir a sua retirada do mercado ou de-

terminar o encerramento de uma instalação industrial. 

Diferente da incerteza, é o desconhecimento puro e simples dos 

riscos, quando o estado do conhecimento técnico e científico (state-of-

art) não permite a sua detecção. Neste caso, como se verá adiante, 

quando se estudarem as causas de exclusão da obrigação de pagar os 

custos das medidas de prevenção e reparação do dano ambiental no âm-

bito do regime de responsabilidade ambiental, a imputação de 

___________ 

122 Ibidem, p. 39. O autor explica que uma advertência de um laboratório ou de um centro de 

investigação é quanto basta para accionar o princípio da precaução. GARCIA AMEZ tam-

bém reconhece potencial a este princípio, cujos postulados constituem excepção à regra 

geral de que o Direito não se pode adiantar à Ciência, devendo, antes, acompanhá-la. 

GARCIA AMEZ, J., op. cit., 2016, pp. 53-54. Veja-se também, a este propósito, EMBID 

TELLO, A. E., «Retos de la relación Ciencia-Derecho: La procedimentalización de la eva-

luación de riesgos en la Unión Europea», em DARNACULLETA GARDELLA, M., 

ESTEVE PARDO, J. e SPIECKER GEN. DÖHMANN, I. (Eds.), Estrategias del Derecho 

ante la incertidumbre y la globalización, Madrid, Marcial Pons, 2015ª, pp. 92-93. 
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responsabilidade ao operador torna-se mais difícil e, muitas vezes, é 

rejeitada pelo legislador, uma vez que aquele desconhece o risco da ac-

tividade que exerce. 

Num momento em que a valoração dos perigos naturais e dos ris-

cos tecnológicos está na ordem do dia, a importância de uma avaliação 

da efectiva necessidade dos riscos tecnológicos é inquestionável, sendo 

certo que estes devem ser imputados a quem lhes dá causa, e a posição 

de quem a eles se encontra exposto e os suporta injustamente deve ser 

devidamente acautelada.123 É um facto que a Ciência pode não contro-

lar e até desconhecer os riscos que resultam da intervenção humana, 

para se decidir, de forma consciente e responsável, os que devem ser 

permitidos e os que devem ser, desde logo, descartados. A tomada de 

consciência da existência desses riscos, em particular do risco abs-

tracto, isto é, aquele que é invisível e imprevisível para o conhecimento 

humano, exige uma adequação dos mecanismos jurídicos necessários a 

uma efectiva protecção jurídica do ambiente, especialmente no que se 

refere à responsabilidade pela prevenção e reparação de danos. Daqui 

resulta a relevância do princípio da precaução no regime da responsa-

bilidade ambiental, designadamente na sua vertente de prevenção de 

danos ambientais. 

2.1.2. O conteúdo do princípio da precaução 

O princípio da precaução constitui um novo paradigma do pensamento 

e da acção ambiental e é, actualmente, uma referência incontornável 

quando se fala de riscos.124 

O princípio da precaução, em direito do ambiente, traduz-se numa 

actuação a montante, com o intuito de evitar a ocorrência de um dano 

ambiental, ainda que o risco seja incerto, hipotético ou potencial. No 

fundo, trata-se de uma nova forma de prevenção de riscos ambientais 

___________ 

123 ESTEVE PARDO, J., Tecnica, Riesgo y Derecho, Barcelona, Ariel, 1999, p. 210. 
124 JUSTE RUIZ, J. e CASTILLO DAUDÍ, M., op. cit., p. 57. Em sentido contrário, veja-se, 

EMBID TELLO, A. E., «Reflexiones sobre el uso del principio de precaución como prin-

cipio del Derecho de nuevo paradigma», em Água, Energia, Cambio Climatico y otros Es-

tudios de Derecho Ambiental en recuerdo a Ramon Martin Mateo, Thomson Reuters Aran-

zadi, 2015b, pp. 309-335. 
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que afectarão, inevitavelmente, as gerações futuras, o que leva a que 

seja considerado como uma garantia do direito ao ambiente e do futuro 

dessas gerações. MORATO LEITE e MELISSA MELO escreveram, a 

este propósito, que «o ambiente prevalece sobre uma actividade de pe-

rigo ou risco e as emissões poluentes devem ser reduzidas, mesmo que 

não haja uma certeza da prova científica sobre liame de causalidade e 

os seus efeitos. Assim, devem considerar-se não só os riscos ambientais 

iminentes, mas também os perigos futuros provenientes da actividade 

humana e que possam, eventualmente, vir a comprometer uma relação 

intergeracional e de sustentabilidade ambiental».125 É, efectivamente, 

essa preocupação com os efeitos, que determinadas actividades ou pro-

dutos poderão ter sobre as gerações futuras, que justifica o princípio da 

precaução e o associa aos objectivos do desenvolvimento sustentável. 

Na senda do que PRIEUR já havia defendido126, esta nova forma de 

prevenção deveria tornar-se obrigatória, para proteger a sociedade de 

riscos ambientais desconhecidos ou incertos, e encontra a sua justifica-

ção na incerteza científica existente em relação a matérias como a re-

dução da camada do ozono, as alterações climáticas, a erosão dos re-

cursos genéticos, a utilização de organismos geneticamente modifi-

cado, ou a utilização de novas tecnologias, como o armazenamento ge-

ológico de dióxido de carbono (CCS – Carbon dioxide capture and ge-

ological storage) e o fracturamento hidráulico (fracking), bem como a 

irreversibilidade de alguns danos causados ao ambiente. Todavia, só 

são relevantes, para efeitos de aplicação do princípio da precaução, os 

riscos em relação aos quais exista incerteza científica. Já o mesmo não 

sucede, por exemplo, com os riscos inerentes à utilização de energia 

nuclear, uma vez que não subsiste qualquer incerteza quanto à gravi-

dade das consequências da radioactividade no ambiente e na saúde 

___________ 

125 MORATO LEITE, J. R. e MELO, M. E., «As funções preventivas e precaucionais da res-

ponsabilidade civil por danos ambientais», Revista Sequência, n.º 55, dez. 2007, p. 205. 

Veja-se também GOMES CANOTILHO, J. J., Direito Público do Ambiente, Coimbra, Fa-

culdade de Direito de Coimbra, 1995. p. 40-41. 
126 PRIEUR, M., op. cit., 2016, p. 195. LOZANO CUTANDA e LAGO CANDEIRA apresen-

tam o princípio da precaução como critério para efeitos de exclusão da necessidade de exis-

tência de certeza científica absoluta sobre o risco de determinado fenómeno, actividade ou 

produto, e sobre a efectividade das medidas adoptadas para redução de possíveis riscos 

ambientais. Cfr. Dos autores, op. cit., pp. 75-168. 
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humana. E o mesmo se passa com os incêndios ou com as descargas na 

água resultantes da utilização de substâncias perigosas. 

O princípio da precaução afirma-se, assim, nas decisões a adoptar 

face a potenciais riscos colectivos não comprovados. ESTEVE PARDO 

refere que 

«ni siquiera se exige que la ciencia tenga un conocimiento 

seguro, unánime y cierto: la mera incertidumbre de la cien-

cia justifica la disolución de las certidumbres trabajosa-

mente construídas por el derecho» e que «son las incerti-

dumbres declaradas por la ciencia, los informes científicos 

que alertan sobre riesgos em matérias graves y sensibles, 

los que activan la aplicación del principio de precau-

ción».127 

Este princípio habilita as Autoridades públicas a intervirem em 

áreas em que, à partida, a ausência de certeza científica absoluta invia-

bilizaria a adopção de medidas preventivas. Essa é a característica que 

o torna inovador: fundamenta e legitima a actuação das Autoridades 

públicas face a riscos desconhecidos ou incertos. É que não é admissí-

vel que a incerteza científica quanto à ocorrência de danos ambientais 

resultantes de determinada actividade possa servir de fundamento para 

a não imposição ou para o adiamento de medidas preventivas, por parte 

das Autoridades públicas. Pelo contrário, porque o contexto é de incer-

teza científica, essas medidas devem ser adoptadas o mais cedo possí-

vel.128 No fundo, como assinalou GOMES CANOTILHO, o princípio 

___________ 

127 Tradução livre: «nem sequer se exige que a ciência tenha um conhecimento seguro, unâ-

nime e certo: a simples incerteza da ciência justifica o desmoronamento das certezas ardu-

amente construídas pelo direito», e que «são as incertezas declaradas pela ciência e os pa-

receres científicos que alertam para os riscos em matérias graves e sensíveis que activam a 

aplicação do princípio da precaução». ESTEVE PARDO, J., El desconcierto del Leviatán. 

Política y derecho ante las incertidumbres de la ciencia, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 

146-147. 
128 A este propósito, veja-se EMBID TELLO, A., «El princípio de precaución», em 

SANTAMARIA PASTOR, J. A., (Dir.), Los principios jurídicos del derecho administra-

tivo, 2010, pp. 1221-1254; e LOZANO CUTANDA, B. e ALLI TURRILLAS, J.-C., op. 

cit., p. 190. Também a propósito de danos resultantes de fenómenos naturais, CONDE 

ANTEQUERA realça a tensão existente entre a incerteza científica, por um lado, e, por 
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da precaução traduz-se numa conduta genérica in dubio pro natura, em 

caso de incerteza científica.129 130 

Apesar de o princípio da precaução ter surgido no âmbito do am-

biente, a sua aplicação alargou-se a outros domínios como a saúde pú-

blica, a protecção dos consumidores ou a agricultura, áreas em que, 

quando ocorrem danos, as consequências são, regra geral, graves e 

afectam interesses colectivos, não se circunscrevem às fronteiras naci-

onais e têm, por vezes, efeito retardado. Daí que sejam campos privile-

giados de aplicação do princípio da precaução diferentes sectores das 

novas tecnologias, como o electromagnetismo, a nanotecnologia, a bi-

otecnologia ou a engenharia genética. Este princípio também já foi in-

vocado em matéria de comércio internacional (por exemplo, a propósito 

___________ 

outro, a obrigação que resulta do princípio da precaução de a Administração adoptar medi-

das preventivas por forma a evitar os efeitos desses danos sobre pessoas e bens. Cfr. 

CONDE ANTEQUERA, J., «Cambio climático y responsabilidade patrimonial de la admi-

nistración por daños originados por inundaciones», em ARANA GARCÍA, E (Dir.), Ries-

gos Naturales y Derecho: una perspectiva interdisciplinar, Dykinson, S. L., Madrid, 2017, 

p. 261. 
129 Cfr. GOMES CANOTILHO, J. J., op. cit., 1995, pp. 40-41. Também E. REHBINDER, em 

«The Basic Constitutional, Institutional and Administrative Law Contexts», em SMITH 

JR, T. (Ed.), Understanding US and European Environmental Law. A Practitioner’s Guide. 

International Environmental Law and Policy Series, Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, 

1989, a pp. 12-14, afirma que o princípio da precaução implica que a política do ambiente 

não se limita à redução da poluição existente ou iminente, devendo assegurar que a poluição 

seja combatida de forma incipiente e que os recursos naturais sejam utilizados de forma 

sustentável. 
130 A discussão em torno da incerteza científica também existe no âmbito da reparação do dano 

ambiental, designadamente naqueles casos em que se verifica um dano ambiental e não se 

consegue identificar a sua causa ou estabelecer um nexo de causalidade entre o dano e o 

operador responsável. Neste casos, o regime jurídico da responsabilidade ambiental deixou 

aos Estados-Membros a decisão sobre a forma de determinar o nexo de causalidade, tendo 

estes optado por soluções distintas, que vão desde a presunção de culpa do operador à obri-

gatoriedade de prova do nexo de causalidade pela autoridade competente, como veremos à 

frente. Há também situações de incerteza científica que não recaem no âmbito do regime 

da responsabilidade ambiental. É o que acontece nos chamados danos órfãos ou nos danos 

difusos. O debate em torno da incerteza jurídica tem também lugar a propósito da determi-

nação dos efeitos dos danos, designadamente no âmbito temporal, ou seja, no que se refere 

à determinação do momento em que se produzem e o momento em que cessam os seus 

efeitos, devido às características próprias do ambiente. Todas essas incertezas, por vezes 

desconhecimento científico, condicionam e, frequentemente, afastam de todo a aplicação 

do regime de responsabilidade ambiental. 
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dos organismos geneticamente modificados), em direito da família131 e 

até em direito orçamental. 

2.1.3. A consagração do princípio da precaução 

Analisemos, então, o modo como o princípio da precaução foi acolhido, 

a nível internacional e na União Europeia. 

2.1.3.1. A nível internacional 

Foi na década de 70 do século XX que o princípio da precaução (vor-

sorgeprinzip) surgiu, pela primeira vez, no Direito alemão132, com o 

reconhecimento da necessidade e da legitimidade da adopção de medi-

das preventivas em matéria de protecção do ambiente, de modo parti-

cular no âmbito da poluição atmosférica, sem que, para esse efeito, te-

nha sido necessária a verificação de um estado de certeza científica. 

A nível internacional, o primeiro documento que lhe faz referência 

é a Carta Mundial para a Natureza, aprovada pelas Nações Unidas em 

28 de Outubro de 1982. O seu Princípio 11, alínea b), estipula que as 

actividades que possam constituir um risco significativo para a Natu-

reza devem ser precedidas de uma análise o mais exaustiva possível e 

aqueles que pretendem exercê-las devem demonstrar que os benefícios 

expectáveis superam eventuais danos que o exercício de tais activida-

des possa vir a causar. Mais do que isso, quando os potenciais efeitos 

adversos não sejam completamente conhecidos, essas actividades não 

poderão exercer-se. Esta versão robusta do princípio acabou por se ir 

esbatendo à medida que entrou em conflito com interesses económicos 

instalados e com as exigências do comércio internacional, por se recear 

___________ 

131 Cfr. a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), de 6 de Julho de 

2010, processo 41615/07, Neulinger and Shuruk v. Switzerland. Disponível em 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw&c=. Cfr. ARAGÃO, M. A., 

«Princípio da precaução: Manual de instruções», CEDOUA, n.º 22, 2008/2, p. 11. 
132 Lei Federal de Protecção contra Emissões alemã (BundesImmissionsschutzgesetz), de 15 

de Março de 1974, §5.1.2. 
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que, através de uma utilização arbitrária e discriminatória, aquele se 

tornasse um mecanismo proteccionista dos Estados.133 

Apesar de, amiúde, ser referido em textos internacionais134, o prin-

cípio da precaução veio obter consagração internacional na já referida 

Declaração do Rio, de 1992. Consagra-se, no Princípio 15 da Declara-

ção, que, «de modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precau-

ção deve ser amplamente observado pelos Estados» e que, quando haja 

«ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza cientí-

fica absoluta não deve ser utilizada como razão para adiar medidas efi-

cazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambien-

tal». O que se pretendia, de facto, com aquela disposição, era alargar a 

aplicação das leis internacionais na defesa e protecção do ambiente, 

mesmo em contexto de incerteza científica. Foi a partir de então que a 

presença do princípio da precaução, enquanto princípio habilitador da 

adopção de medidas preventivas e antecipatórias de riscos de danos, em 

caso de incerteza científica quanto à sua ocorrência ou dimensão, se 

generalizou em instrumentos internacionais de direito do ambiente. 135 

___________ 

133 Mais tarde, foi invocado pelos países nórdicos na Segunda Conferência Ministerial do Mar 

do Norte, celebrada a 25 de Novembro de 1987, em cuja Declaração se propôs uma apro-

ximação à precaução para proteger o Mar do Norte de eventuais efeitos prejudiciais de 

substâncias perigosas, através da adopção de acções de controlo das emissões de tais subs-

tâncias, mesmo na ausência de prova científica da existência de um nexo causal entre as 

emissões e os efeitos. 
134 Constituem outros exemplos a Convenção de Viena para a Protecção da Camada de Ozono, 

onde se exige aos Estados que actuem sem esperar por prova científica absoluta do risco 

das actividades projectadas, adoptada pela Conferência das Nações Unidas sobre a protec-

ção da camada de ozono, em 22 de Março de 1985, e o Protocolo de Montreal, assinado em 

16 de Setembro de 1987, sobre substâncias que empobrecem a camada do ozono, em que 

as partes se declaram determinadas a proteger a camada de ozono, adoptando medidas de 

precaução. 
135 Na Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica, de 1992 (aprovada pelo 

Decreto n.º 21/93, de 21 de Junho), ficou assente que, «quando existir ameaça de sensível 

redução ou perda da diversidade biológica, a falta de certeza científica não deve ser usada 

como razão para adiar medidas para evitar ou minimizar essa ameaça». A Convenção-Qua-

dro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (aprovada pelo Decreto n.º 20/93, de 

21 de Junho), também de 1992, refere, no artigo 3.º, que os países signatários deveriam 

adoptar «medidas cautelares para antecipar, evitar ou minimizar as causas das alterações 

climáticas», e, quando surgirem «ameaças de danos graves ou irreversíveis, a falta de cer-

teza científica não deve ser utilizada para justificar o adiamento» dessas medidas, que de-

verão ser eficazes em função dos custos, de tal modo que garantam a obtenção de benefícios 

globais ao menor custo possível. Também a Convenção de Helsínquia sobre a protecção e 



CRISTINA ARAGÃO SEIA 

 96 

Sucede que o estatuto do princípio da precaução depende, em pri-

meiro lugar, das interpretações jurisprudenciais que dele são feitas. Tra-

dicionalmente visto como um mecanismo de conciliação entre o direito 

internacional do ambiente e o direito internacional económico, é reco-

nhecido e aplicado por jurisdições internacionais, designadamente pelo 

órgão de recurso da Organização Mundial de Comércio, pelo Tribunal 

Internacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, 

embora em contextos diferentes. 

Convenhamos que, no âmbito da Organização Mundial de Comér-

cio (OMC), no Acordo sobre a aplicação de medidas sanitárias e fitos-

sanitárias (SPS136), a abordagem que é feita ao princípio da precaução 

é assertiva, reconhecendo-se a qualquer dos seus membros a possibili-

dade de adopção de medidas provisórias desta natureza, quando as pro-

vas científicas pertinentes forem consideradas insuficientes. Apesar 

disso, até à presente data, o órgão de recurso do sistema de resolução 

de diferendos da OMC tem vindo a recusar a aplicação directa deste 

___________ 

a utilização de cursos de água transfronteiriços e dos lagos internacionais (aprovada pelo 

Decreto n.º 22/94, de 26 de Julho), concluída a 17 de Março de 1992, determina que as 

partes devem orientar-se pelo princípio da precaução, por força do qual não deve ser adiada 

a adopção de medidas destinadas a evitar que a descarga de substâncias perigosas possa ter 

um impacte transfronteiriço, mesmo que a pesquisa científica não tenha demonstrado ple-

namente o nexo de causalidade entre essas substâncias, por um lado, e um eventual impacte 

transfronteiriço, por outro. Os textos internacionais que integram o princípio da precaução 

associam-no, regra geral, à incerteza científica resultante da insuficiência de informação e 

conhecimento [Protocolo de 1994 à Convenção de 1979, sobre poluição atmosférica a longa 

distância, Relativo à Redução da Acidificação, Eutrofização e Ozono Troposférico, assi-

nado em Gotemburgo em 1 de Dezembro de 1999 (aprovado pelo Decreto n.º 20/2004, de 

20 de Agosto), Protocolo de Cartagena sobre Segurança Biológica à Convenção sobre a 

Diversidade Biológica, assinado em Nairobi em 24 de Maio de 2000 (aprovado pelo De-

creto n.º 7/2004, de 17 de Abril), Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Per-

sistentes, assinada em 22 de Maio de 2001, em Estocolmo (aprovada pelo Decreto n.º 

15/2004, de 3 de Junho)] e à ausência de provas que permitam estabelecer um nexo causal 

entre os riscos que determinada actividade pode representar para a saúde das pessoas e para 

o ambiente, em sentido lato, e os efeitos [Convenção OSPAR – Convenção sobre a protec-

ção do meio marinho do Atlântico Nordeste (aprovada pelo Decreto n.º 59/97, de 31 de 

Outubro)], e à ausência de provas concludentes de uma relação causal entre as descargas e 

os efeitos alegados [Convenção para a Protecção do Meio Ambiente Marinho na Zona do 

Mar Báltico (Convenção de Helsínquia de 1973). Disponível em https://eur-lex.eu-

ropa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:1994:073:FULL&from=PT]. 
136 Sigla inglesa pela qual é mais conhecido. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:1994:073:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:1994:073:FULL&from=PT
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princípio, bem como a pronunciar-se sobre o seu valor jurídico.137 Daí 

que EMBID TELLO defenda que, neste contexto, este é um princípio 

de acção potestativa não fundamentado na Ciência, mas na decisão po-

lítica de proteger a população.138 

Em decisão proferida pelo Tribunal Internacional de Justiça, a 13 

de Julho de 2006, a propósito do processo das indústrias de pasta de 

papel sobre o Rio Uruguai, o juiz ad hoc Vinuesa preferiu não qualificar 

a precaução como um princípio, referindo-se-lhe antes como uma 

___________ 

137 O órgão de recurso do sistema de resolução de diferendos da OMC acolhe o princípio em 

termos genéricos, mas as condições que impõe para a sua aplicação limitam a margem de 

actuação dos Estados, impedindo-os ou dificultando-lhe a adopção de medidas comerciais 

restritivas fundadas na precaução. Um dos processos em que o órgão de recurso se pronun-

ciou foi o processo em que foram partes a União Europeia (então Comunidade Europeia), 

por um lado, e os EUA e o Canadá, por outro, onde se discutiam medidas relativas a carne 

e derivados em cuja produção foram utilizadas hormonas de crescimento. Por entender que 

as hormonas utilizadas eram nocivas para a saúde, a UE invocou o princípio da precaução, 

enquanto regra de costume geral, para justificar a adopção de medidas de proibição de im-

portação daqueles produtos. Os EUA pugnaram pela inexistência do princípio da precaução 

e o Canadá argumentou tratar-se de um princípio emergente, de contornos ainda indefini-

dos, não podendo, por isso, fundamentar a adopção daquelas medidas. No seu relatório de 

5 de Janeiro de 1998, o órgão de recurso reconheceu a existência do princípio da precaução 

e a sua previsão no Acordo SPS, advertindo, no entanto, para as seguintes condições de 

aplicação: quando as provas científicas pertinentes são insuficientes, um Estado-Membro 

poderá adoptar provisoriamente uma medida sanitária ou fitossanitária com base na infor-

mação científica disponível, devendo esforçar-se por obter a informação científica neces-

sária a uma avaliação mais objectiva do risco, devendo, em consequência, e em prazo ra-

zoável, reavaliar a medida adoptada. Falhando uma destas condições, que são cumulativas, 

a medida será considerada contrária à OMC. A prova da incerteza científica que determina 

a aplicação do princípio há-de ser feita pelo Estado que o invoca. O mínimo de controvérsia 

em relação a esta questão inviabiliza a adopção da medida. Trata-se de um entendimento 

redutor, que limita a aplicação do princípio e a margem de manobra dos Estados que o 

pretendem utilizar. Cfr. os processos com as referências WT/DS26/AB/R e 

WT/DS48/AB/R, consultados em 08.09.2018 junto de https://www.wto.org/english/tra-

top_e/dispu_e/hormab.pdf. Artigos 2.º, n.º 2, 3.º, n.º 3, e 5.º, n.º 7, do referido Acordo SPS, 

que entrou em vigor, para a grande maioria dos membros da OMC, em Janeiro de 1995, e 

prevê o direito dos Estados-Membros daquela organização internacional aplicarem as me-

didas necessárias à protecção da vida das pessoas, plantas e animais, desde que essas me-

didas não constituam um meio de discriminação arbitrária e injustificada, ou uma forma 

dissimulada de discriminação. Pode consultar-se em https://www.wto.org/french/tra-

top_f/sps_f/spsagr_f.htm. Ver, a este propósito, DIAS VARELLA, M., «Différences d’in-

terprétation sur un même sujet: le principe de précaution, la CIJ, l’OMC et la CJCE», Revue 

Européenne de Droit de l’Environnement, 1/2004, 19-29. 
138 EMBID TELLO, A. E., op. cit., 2010, p. 1228. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/hormab.pdfConsultado%20em%2008.09.2018
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/hormab.pdfConsultado%20em%2008.09.2018
https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/spsagr_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/spsagr_f.htm
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“precautionary approach”, relevante para efeitos de interpretação e 

aplicação das normas, mas sem que desse lugar à inversão do ónus da 

prova.139 No acórdão proferido no processo Gabcikovo-Nagymaros, o 

mesmo tribunal consagrou o princípio da precaução como princípio 

consuetudinário.140 

A posição do Tribunal de Justiça, em relação ao princípio da pre-

caução, é mais precisa do que a do Tribunal Internacional de Justiça e 

menos rígida do que a do órgão de recurso de resolução de diferendos 

da OMC. Como se verá mais à frente, o Tribunal de Justiça tem sido 

chamado a pronunciar-se, sobretudo a título prejudicial, no âmbito do 

controlo da legalidade de medidas comunitárias ou nacionais (inscrição 

de substâncias em listas de substâncias perigosas, decisões de recusa ou 

retirada de autorizações no mercado de medicamentos, proibição de im-

portação ou comercialização de certos géneros alimentares). Mas, se a 

situação é, de facto, diferente a nível da UE, tal deve-se às característi-

cas próprias do direito da UE. Com efeito, ao contrário do que acontece 

com o direito internacional, o direito da UE define ele próprio as con-

dições do seu primado sobre o direito interno dos Estados-Membros, 

integrando-se directamente nas respectivas ordens jurídicas, que, por 

sua vez, estão obrigados a respeitá-lo sob pena de serem considerados 

em incumprimento. 

___________ 

139 CAMPINS ERITJA, M., «La regulación de la biotecnologia moderna en la Uníon Euro-

pea», Revista Aragonesa de Administración Pública, n.º 53, Zaragoza, 2019, p. 280. Tam-

bém, FRADE, M., op. cit, pp. 56 e ss. 
140 O Tribunal Internacional de Justiça foi chamado a pronunciar-se sobre a aplicação do prin-

cípio da precaução no caso relativo ao Projecto Gabcikovo-Nagymaros, que opôs a Eslo-

váquia à Hungria, e que decidiu em 25 de Setembro de 1997. A Hungria invocou o princípio 

da precaução e a defesa do ambiente para se desvincular de um acordo internacional para a 

construção de um sistema de barragens. A Hungria alegava que as normas de direito inter-

nacional do ambiente, onde se incluía o princípio da precaução, que surgiram após a cele-

bração do Acordo Gabcíkovo-Nagymaros, inviabilizavam a execução deste. O Tribunal 

entendeu analisar a questão numa perspectiva de responsabilidade civil, mais concreta-

mente de estado de necessidade, entendendo que não se encontravam preenchidos os requi-

sitos exigidos por este instituto, designadamente que o perigo não era grave e iminente, e 

que a questão ambiental já havia sido devidamente ponderada aquando na celebração do 

acordo. Apesar de reconhecer o princípio da precaução no texto do acórdão, o mesmo Tri-

bunal, perante a ausência de provas científicas concretas dos perigos invocados, optou por 

desconsiderar a sua aplicação. 
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2.1.3.2. Na União Europeia 

No Direito da União Europeia, o princípio da precaução veio a conso-

lidar-se de forma progressiva, de tal forma que integra, actualmente, os 

princípios estruturantes das políticas públicas da União Europeia. Ci-

tando GOTHE, o princípio da precaução «desceu do céu das relações 

internacionais à terra dos direitos nacionais e europeus».141 Ora, se é 

certo que, já antes da década de 90 do século XX, o princípio marcava 

presença no direito internacional, foi o Tratado da União Europeia que 

o consagrou, a nível europeu, juntando-o aos demais princípios consi-

derados estruturantes da política da União em matéria de ambiente. O 

que ocorreu com a sua introdução no n.º 2 do artigo 191.º do TFUE (à 

data, 130.º-R do TCE), tendo o princípio da precaução, com esta con-

sagração legal, adquirido força constitucional. Não obstante, não en-

contramos nos Tratados qualquer definição do mesmo, do mesmo modo 

que não contêm qualquer definição de ambiente ou dos demais princí-

pios.142 

O Tribunal de Justiça da União Europeia é que tem desempenhado 

um papel determinante na edificação de um conceito de precaução, não 

só lhe definindo os contornos e as condições de aplicação, mas também 

alargando o seu campo de aplicação. Foi o que aconteceu, designada-

mente em 2002, quando o Tribunal Geral, à data Tribunal de Primeira 

Instância (doravante TG), no acórdão Artegodan, apresentou uma defi-

nição de princípio da precaução como sendo «um princípio geral do 

direito comunitário que impõe às autoridades competentes que tomem 

medidas adequadas para evitar certos riscos potenciais para a saúde pú-

blica, a segurança e o ambiente, dando prevalência aos imperativos li-

gados à protecção destes interesses sobre os interesses económicos».143 

___________ 

141 Cfr. GOTHE, M., «L’origine et le développement du principe de la précaution. Aspects 

comparatifs et internationaux», Revue juridique d’Auvergne «Le principe de précaution», 

Vol. 00/1, p. 34. 
142 RIBEIRO, L., «A relevância do princípio da precaução numa política integrada para o 

mar», Revista Nação e Defesa, n.º 128, Lisboa, Instituto de Defesa Nacional, 2011, p. 143 

e AMADO GOMES, C., Risco e modificação do acto autorizativo concretizador de deve-

res de protecção do ambiente, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, pp. 193 e ss. 
143 Acórdão do Tribunal Geral [então Tribunal de Primeira Instância (Segunda Secção Alar-

gada)] de 26 de Novembro de 2002, proferido nos processos apensos T-74/00, T-76/00, T-
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Neste aresto, o tribunal decidiu ainda que, quando a avaliação científica 

não permita determinar com suficiente certeza a existência do risco, o 

recurso ao princípio da precaução vai depender, em primeira linha, do 

nível de protecção pretendido pelas autoridades públicas, no exercício 

___________ 

83/00, T-84/00, T-85/00, T-132/00, T-137/00 e T-141/00, Artedogan GmbH e outros c. 

Comissão, ponto 184. Mesmo antes de ser integrado pelo Tratado de Maastricht, em 1992, 

o Tribunal de Justiça já havia admitido, prévia e implicitamente, o princípio da precaução, 

tornando-o um princípio obrigatório. Nos Acórdãos Sandoz, Bellon e Comissão c. Dina-

marca, o Tribunal de Justiça reconheceu o direito dos Estados decidirem o nível adequado 

de protecção da saúde, incluindo em contextos de incerteza jurídica quanto aos efeitos de 

determinadas substâncias (Acordão de 14 de Julho de 1983, proferido no processo C-

174/82, Sandoz, ponto 16; Acórdão de 13 de Dezembro de 1990, proferido no processo C-

42/90, Bellon, ponto 11; e Acórdão de 23 de Setembro de 2003, proferido no processo C-

192/01, Comissão c. Dinamarca, ponto 42.). No Acórdão Fedesa (Acórdão de 13 de No-

vembro de 1990, proferido no processo C-331/88, Fedesa e o.), o Tribunal de Justiça vali-

dou a interdição por parte das instituições comunitárias da utilização de certas substâncias 

com efeitos hormonais pelos criadores, mesmo quando não estão disponíveis quaisquer 

dados científicos certos sobre danos causados por essas substâncias. Antes da sua consa-

gração jurisprudencial, o princípio foi aplicado implicitamente no quadro da fiscalização 

da proporcionalidade (cfr. Despacho do Presidente do Tribunal de Primeira Instância pro-

ferido em 13 de Julho de 1996, no processo T-76/9, The National Farmers Union e o. c. 

Comissão, pontos n.ºs 82 a 93, especialmente n.° 89). No Acórdão National Farmers Union 

afirmou-se, no que se considera uma primeira definição, que o princípio da precaução per-

mite que, «quando subsistam incertezas quanto à existência ou alcance de riscos para a 

saúde das pessoas, as instituições podem adoptar medidas de protecção sem terem de espe-

rar que a realidade e gravidade de tais riscos sejam plenamente demonstradas. Esta análise 

é corroborada pelo artigo 130.º-R, n.º 1, do Tratado CE, segundo o qual a protecção da 

saúde das pessoas é um dos objectivos da política da Comunidade no domínio do ambiente. 

O n.º 2 do mesmo artigo determina que essa política, visando um nível de protecção ele-

vado, se baseará, designadamente, nos princípios da precaução e da acção preventiva e que 

as exigências em matéria de protecção devem ser integradas na distinção e aplicação das 

demais políticas comunitárias». Mais recentemente, no Acórdão de 24 de Outubro de 2002, 

proferido no processo C-121/00, Hahn, ponto 133), o Tribunal de Justiça afirmou que, em 

contexto de incerteza científica, é legítima uma política de tolerância zero face a riscos 

potenciais para a saúde humana. Ficou, assim, assente que o princípio da precaução implica 

que, quando subsistam incertezas quanto à existência ou ao alcance de riscos para a saúde 

das pessoas, as instituições podem tomar medidas de protecção sem terem de esperar que a 

realidade e a gravidade destes riscos estejam plenamente demonstradas. Ver, no mesmo 

sentido, acórdão do TJUE, proferido em 5 de Maio de 1998, no processo C-157/96, pontos 

63 e 64, acórdão de 5 de Maio de 1998, proferido no processo C-180/96, Reino Unido c. 

Comissão, ponto n° 99, e acórdão do Tribunal Geral, de 16 de Julho de 1998, Bergaderm e 

Goupil c. Comissão, ponto n° 66. Cfr. NAIM-GESBERT, É., «De la précaution comme 

vrai principe environnemental», Revue juridique de l’environnement, Vol. 44, 2019/3, pp. 

453-456. 
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dos seus poderes discricionários.144 Todavia, sustenta que essa escolha 

deve estar conforme com o princípio da prevalência da protecção da 

saúde pública, da segurança e do ambiente, sobre os interesses econó-

micos, assim como, de igual modo, deve ter em consideração os prin-

cípios da proporcionalidade e da não discriminação. Mais tarde, em 

2010, o Tribunal de Justiça reiterou a necessidade de respeito pelo prin-

cípio da proporcionalidade, no âmbito da adopção de medidas nacionais 

de saúde pública em contexto de incerteza jurídica.145 Em qualquer 

caso, tem-se por assente que o risco será sempre considerado inaceitá-

vel, se puser em causa os direitos das gerações futuras, se implicar per-

das irreversíveis, ou se afectar grupos sociais mais vulneráveis.146 

São, todavia, centenas os actos adoptados pelas instituições que, de 

forma expressa, se referem à precaução ou a estratégias precaucionais. 

E, apesar de o TFUE apenas se referir ao princípio da precaução em 

relação à política do ambiente, por força do princípio da integração das 

exigências em matéria de protecção do ambiente na definição e execu-

ção das políticas e acções da União147, o mesmo tem, hoje, aplicação 

em todas as políticas da União Europeia148, conforme o tribunal deter-

minou no acórdão proferido no processo C-180/96149. Tendo presente 

que, no direito da União Europeia, as áreas privilegiadas de aplicação 

deste princípio são o ambiente, a saúde, a defesa dos consumidores e a 

agricultura, não podemos esquecer, como já se referiu, que já foi utili-

zado noutras áreas, para fundamentar a adopção de actos relativos à 

___________ 

144 Acórdão Artegodan, já citado, ponto 186. Quanto à distinção entre o parecer científico, por 

um lado, e a apreciação discricionária pela autoridade competente, por outro, veja-se o 

acórdão do TJUE, de 24 de Novembro de 1993, proferido no processo C-405/92, Mondiet, 

ponto n.° 31, e as Conclusões do Advogado-Geral Gulmann neste processo, ponto n° 28. 
145 Acórdão do TJUE, de 2 de Janeiro de 2010, proferido no processo C-333/08, pontos 90-91. 
146 ARAGÃO, M. A., op. cit., 2008, p. 50. 
147 Artigo 11.º do TFUE. 
148 São exemplos disso as Directivas 92/43/CEE, de 21.05.1992, o Regulamento (CEE) 345/92 

do Conselho, de 27.01.1992, ou a Directiva 2001/18/CE de 12.03.2001. Veja-se 

BROSSET, E., «Regards sur le principe de précaution en droit de l’Union Européenne», 

em MISSION DE RECHERCHE DROIT ET JUSTICE, L’influence du principe de pré-

caution sur le droit de la responsabilité civile et pénale comparé, Septembre 2016, pp. 441-

443. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01480326/document, consultado em 

07.09.2018; ARAGÃO, M. A., op. cit., 2008, p. 10. 
149 Acórdão proferido a 5 de Maio de 1998, C-180/96, Reino Unido c. Comissão. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01480326/document,%20consultado%20em%2007.09.2018
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01480326/document,%20consultado%20em%2007.09.2018
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segurança dos produtos, às nanotecnologias, à doação de sangue, à pro-

tecção contra pandemias e epizootias, à avaliação ambiental, à conser-

vação de espécies e ecossistemas, a emissões poluentes, à gestão terri-

torial de zonas sensíveis, a radiações electromagnéticas geradas por li-

nhas de alta tensão ou telefones móveis, entre outros. 

2.1.4. As condições de aplicação do princípio da precaução 

Além de desempenhar um papel fundamental na definição e afirmação 

do princípio da precaução, o Tribunal de Justiça foi determinante para 

o estabelecimento das condições da sua aplicação, obrigando a um pro-

cedimento de avaliação e gestão rigoroso, com vista a evitar a irrespon-

sabilidade das autoridades públicas relativamente ao exercício da sua 

função de protecção dos direitos das pessoas150. 

A Comissão Europeia também publicou, a 2 de Fevereiro de 2000, 

uma comunicação que, apesar de não vinculativa, resumia a sua posição 

em relação ao princípio da precaução.151 Nela sistematizavam-se as 

condições e forneciam-se orientações, baseadas em princípios razoá-

veis e coerentes para a sua aplicação e, do mesmo modo, definia-se a 

posição daquele no âmbito da adopção de medidas antecipatórias. Con-

tudo, apesar do esforço da Comissão, dado que a comunicação não ti-

nha natureza obrigatória, foi necessária a intervenção do Tribunal de 

Justiça para fixar tais condições. O Conselho Europeu de Nice, já em 

finais de 2000, adoptou uma resolução em que, acolhendo as orienta-

ções anteriormente definidas pela Comissão, alargou a sua aplicação às 

demais políticas e acções da União Europeia e também à actuação dos 

Estados-Membros, no cumprimento das políticas europeias.152 

Uma coisa é certa, como nos diz MARTIN: a aplicação do princí-

pio da precaução pressupõe a prova da existência de uma incerteza ci-

entífica.153 Ela pode resultar quer do desconhecimento da causa do dano 

___________ 

150 Como refere EMBID TELLO, A. E., op. cit., 2010, p. 1223. 
151 Comunicação da Comissão relativa ao princípio da precaução (COM(2000) 1 final). 
152 Resolução do Conselho Europeu de Nice, realizado de 7 a 10 de Dezembro de 2000, sobre 

o princípio da precaução. 
153 MARTIN, G. J., «Principe de précaution, prévention des risques et responsabilité», Actua-

lité Juridique Droit Administratif, n.º 40, 28 Novembre 2005, p. 2223. 
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real e comprovado, quer quando não é evidente o nexo causal entre o 

dano real e comprovado e a causa hipotética, ou, ainda, quando não 

existe um dano real e comprovado, havendo apenas suspeitas que hão-

de corresponder a uma probabilidade mínima. Ou, acrescentamos nós, 

quando não existe, em qualquer desses casos, consenso científico. 

Da análise jurisprudencial do Tribunal de Justiça resulta que, para 

haver lugar à aplicação do princípio da precaução, têm de estar preen-

chidas duas condições. A primeira consiste na obrigatoriedade de se 

realizar uma avaliação prévia, independente, rigorosa, detalhada e o 

mais exaustiva possível (acórdão Pfizer), da qual há-de resultar a vero-

similhança ou plausabilidade de existência de risco (acórdão Artedo-

gan).154 EMBID TELLO sublinha, a esse propósito, a importância da 

independência da avaliação, uma vez que é nesta fase que ocorre a in-

terferência de interesses que podem distorcer a objectividade das auto-

ridades públicas no momento da decisão. A diversidade de comités téc-

nicos e declarações de interesses dos seus membros, de acesso público, 

são uma forma de garantir essa independência. Outra garantia é a trans-

parência que resulta da publicação integral, com acesso a todos, de re-

latórios, pareceres técnicos, protocolos de investigação, resultados e de-

mais informações que integrem o processo de avaliação de riscos. Do 

mesmo modo, contribuem para uma avaliação isenta a consulta de co-

mités de especialistas de várias áreas científicas, bem como o registo 

das opiniões minoritárias discordantes nos relatórios ou conclusões a 

apresentar às autoridades públicas.155 É certo que os tribunais não en-

tram em considerações de natureza científica, mas exigem uma avalia-

ção global do risco para o ambiente baseada nos dados científicos dis-

poníveis mais fiáveis e nos resultados mais recentes da investigação da 

comunidade científica internacional (acórdãos Monsanto, Comissão c. 

França e Queisser Pharma).156 A Comissão também recomendava, na 

___________ 

154 Acórdão do Tribunal Geral de 11 de Setembro de 2002, proferido no processo T-13/99, 

Pfizer Animal Health SA c. Conselho, pontos 43, 44, 155 e 165 e o já citado acórdão Ar-

tedogan. 
155 Cfr. EMBID TELLO, A. E., op. cit., 2015ª, pp. 95-97. 
156 Acórdão de 9 de Setembro de 2003, proferido no processo C‑236/01, Monsanto Agricoltura 

Italia e o., ponto 113. Acórdão de 19 de Janeiro de 2017, proferido no processo C‑282/15, 

Queisser Pharma, ponto 56. Acórdão de 28 de Janeiro de 2010, proferido no processo 

C‑333/08, Comissão c. França, ponto 92, onde se afirmou que «a aplicação correcta do 
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sua Comunicação, que, nesta avaliação, se tivessem em especial consi-

deração as opiniões minoritárias e as negativistas.157 

A segunda condição consiste na determinação, pelas instituições 

europeias e pelos Estados-Membros, do nível de risco considerado ina-

ceitável e que, apesar da incerteza científica que exista, exige a adopção 

de medidas preventivas para a protecção da saúde humana (acórdão To-

olex).158 Daí que a determinação de um nível (in)aceitável de risco seja 

feita de acordo com a gravidade do dano, que deve ser significativo, 

perante o bem jurídico ameaçado, e da sua eventual irreversibilidade.159 

Significa isto que, em matéria de ambiente, a incerteza jurídica há-de 

reportar-se sempre a um risco significativo para o ambiente. 

O Tribunal de Justiça já foi mais longe ao decidir, no processo C-

127/02, a propósito do artigo 6.º, n.º 3, da Directiva 92/43/CEE, de 21 

de Maio, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da 

flora selvagens, que 

«as autoridades nacionais competentes, tendo em conta a 

avaliação adequada dos efeitos do plano ou do projecto no 

sítio em causa, à luz dos objectivos de conservação deste 

último, só autorizam esse plano ou esse projecto desde que 

tenham a certeza de que o mesmo é desprovido de efeitos 

prejudiciais para o referido sítio. Assim acontece, quando 

___________ 

princípio da precaução pressupõe, em primeiro lugar, a identificação das consequências 

potencialmente negativas para a saúde pública (…) e, em segundo lugar, uma avaliação 

global do risco para a saúde baseada nos dados científicos disponíveis mais fiáveis e nos 

resultados mais recentes da investigação internacional (…)». 
157 Comunicação da Comissão relativa ao princípio da precaução (COM (2000) 1 final), Anexo 

III. Note-se que esta recomendação acaba por se revelar ineficaz, na medida em que a Co-

missão exige que as posições acima referidas tenham a sua credibilidade e reputação acre-

ditadas (veja-se o ponto 6.2. da Comunicação), o que dificilmente acontecerá se a comuni-

dade científica não lhes reconhecer essa credibilidade. Cfr. EMBID TELLO, A. E., op. cit., 

2015ª, p. 93. 
158 Acórdão do TJUE, de 11 de Julho de 2000, proferido no processo C-473/98, Toolex, ponto 

45. 
159 CAMPINS ERITJA, M., op. cit., 2019, p. 279. ESTEVE PARDO explica que seria utópico 

aspirar a uma situação de risco zero, que considera incompatível com qualquer actividade 

industrial. Veja-se do autor, «El Derecho del medio ambiente como Derecho de decisión y 

gestión de riesgos», cit., p. 10. 
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não subsiste nenhuma dúvida razoável do ponto de vista 

científico quanto à inexistência de tais efeitos»160. 

LOZANO CUTANDO e LAGO CANDEIRA, em comentário a 

este acórdão, explicam que esta decisão veio elevar a fasquia: é que já 

não basta a ausência de plena certeza científica sobre a existência de 

um risco, para ser exigida a adopção de determinada medida preventiva 

(v. g. uma avaliação de impacte ambiental adequada), sendo obrigatória 

a sua adopção sempre que não se pode excluir, com base nos dados 

científicos disponíveis, a ausência de risco para o ambiente161. Mais re-

centemente, em acórdão de 28 de Março de 2019, o mesmo tribunal 

estabeleceu que, quando for impossível determinar, com certeza, a exis-

tência ou o alcance do risco, em virtude de os estudos efectuados se 

revelarem insuficientes, inconclusivos ou imprecisos, e persista a pro-

babilidade de um prejuízo real para o ambiente na hipótese de concre-

tização do risco, o princípio da precaução justifica sempre a adopção 

de medidas restritivas, desde que objectivas e não discriminatórias.162 

Diga-se que o respeito pelos princípios da proporcionalidade e da 

não discriminação é mais uma das condições de aplicação do princípio 

da precaução. E tal deve-se ao facto de se reconhecer que as medidas 

adoptadas neste contexto têm, inevitavelmente, efeitos negativos sobre 

o sistema económico em que se inserem, pelo que se devem cingir ao 

estritamente necessário, para se alcançar o nível de protecção preten-

dido, evitando-se, assim, que este princípio se torne um entrave à ino-

vação, à iniciativa económica e ao comércio livre. 

Pela mesma razão, a aplicação destas medidas deve ter um limite 

temporal. Com efeito, só o decurso do tempo permitirá confirmar se os 

efeitos se verificam, ou se os dados recolhidos e as experiências reali-

zadas são ou não conclusivos, ou, até, se existe consenso científico. 

___________ 

160 Acórdão proferido em 7 de Setembro de 2004, no processo C-127/02, Landelijke Vereni-

ging tot Behoud van de Waddenzee e Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels 

c. Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, n.ºs 45, 49, 61. 
161 LOZANO CUTANDA, B. e LAGO CANDEIRA, op. cit., p. 130. 
162 Acórdão de 28 de Março de 2019, proferido nos processos apensos C‑487/17 a C‑489/17, 

ponto 57, e, no mesmo sentido, o já referido acórdão de 19 de Janeiro de 2017, proferido 

no processo C‑282/15, Queisser Pharma. 
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Assim, as medidas deverão ser estabelecidas com carácter provisório, 

mantendo-as enquanto se considerar que os dados científicos são insu-

ficientes, imprecisos ou inconclusivos e enquanto se considerar que o 

risco é significativo, a ponto de não ser aceitável que seja a sociedade 

a assumi-lo, o que é evidente, pois o decurso do tempo é, de per se, um 

factor de superação da incerteza científica, uma vez que a Ciência está 

em permanente evolução. Por isso, as medidas adoptadas devem ser 

sempre susceptíveis de revisão, acompanhando a evolução do conheci-

mento relativo aos riscos em causa, podendo e devendo ser alteradas 

em função de novos resultados entretanto alcançados. E, aqui, só a Ci-

ência pode determinar a aplicação de uma medida de excepção e só ela 

pode permitir o levantamento da mesma.163 

JORDANO FRAGA, com quem concordamos, sistematiza os re-

quisitos a observar, para a aplicação do princípio da precaução, assim: 

incerteza científica, proporcionalidade e não discriminação, gravidade 

e urgência, carácter provisório, desenvolvimento posterior de investi-

gações destinadas a uma avaliação mais objectiva do risco e, por fim, 

mas não menos importante, a comunicação ao público.164 

A verificação das condições de aplicação do princípio da precau-

ção é da competência do Tribunal de Justiça, mas já não lhe cabe deter-

minar quais as medidas antecipatórias ou preventivas a adoptar. É que 

aquele não tem por objecto definir as medidas a adoptar em determi-

nada situação, mas apenas impor a adopção de procedimentos ou me-

todologias no processo de decisão. Trata-se, de qualquer modo, mais de 

um princípio de método do que de acção.165 Por isso, num panorama de 

incerteza e de risco grave para o ambiente, será da competência das 

autoridades públicas a adopção de medidas antecipatórias, adequadas e 

necessárias, com carácter obrigatório, normalmente restritivas e gravo-

sas para os destinatários. Para esse efeito, e na ausência de 

___________ 

163 Cfr. ESTEVE PARDO, J., op. cit, 1999, p. 56. 
164 JORDANO FRAGA, J., «Ciencia, tecnologia, medio ambiente y responsabilidad patrimo-

nial de la Administración: en especial, los denominados riesgos del desarrollo», Documen-

tación Administrativa, n.º 265-266, Janeiro-Agosto 2003, p. 257. 
165 Cfr. MARTIN, G. J., «La responsabilité en matiére d’environnement et le principe de pré-

caution», Revue Juridique d’Auvergne, Le principe de precaution, Presses Universitaires 

de Clermont Ferrand, 2000, p. 166. 
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conhecimentos científicos que afastem a incerteza ou a ignorância, as 

autoridades públicas recorrem, frequentemente, à colaboração de peri-

tos, especialistas e autoridades independentes, o que pode ter como 

efeito adverso a deslocalização para o sector privado do poder de deci-

são daquelas autoridades.166 

ESTEVE PARDO, constatando que o campo de eleição das medi-

das precautórias são, de um modo geral, as actividades ou instalações 

autorizadas ou licenciadas, qualifica-as, ainda, como medidas de ex-

cepção ao regime jurídico em vigor, regra geral de conteúdo negativo, 

e justificadas por avaliações e pareceres de carácter científico que aler-

tam para a existência de riscos, apesar do cumprimento das exigências 

legais por parte das actividades ou instalações que supostamente lhes 

dão origem. Por essa razão, o mesmo autor afirma que «el principio de 

precaución sitúa a la ciencia en una posición soberana, en la cúspide 

del poder y por encima del derecho, en cuanto la faculta para declarar 

el estado de excepción»167 e que «sólo quando se pretendan adoptar de-

cisiones que excepcionen o dejen en suspenso el régimen jurídico vi-

gente será necesario invocar este princípio, exigiéndose porsupuesto la 

concurrencia de los presupuestos que lo legitiman».168 

Em suma, o princípio da precaução pode considerar-se como um 

mecanismo de protecção do ambiente, cuja ideia principal é a de que as 

autoridades públicas devem acautelar os riscos potenciadores de danos 

graves e irreversíveis que possam afectar o ambiente e a saúde, ainda 

que não se disponha de certezas científicas sobre a sua existência e al-

cance. Incluir-se-ão aqui, obviamente, os riscos cuja existência, no mo-

mento em que são pressentidos, não se encontram cientificamente esta-

belecidos, não sendo provada nem refutada a sua probabilidade, e 

___________ 

166 Veja-se ponto 2.1.1. deste Capítulo. Cfr. ESTEVE PARDO, J., op. cit., 2015, pp. 36-46 e, 

para uma análise mais desenvolvida, DARNACULLETA GARDELLA, M., op. cit., pp. 

197-216. 
167 Tradução livre: «O princípio da precaução coloca a ciência numa posição soberana, ao lado 

do poder e acima da lei, permitindo-lhe declarar o estado de excepção». ESTEVE PARDO, 

J., op. cit., 2017, pp 71-75. Também do mesmo autor, op. cit., 2015, p. 39. 
168 Tradução livre: «Só quando se pretende adoptar decisões que excepcionem ou suspendam 

o regime jurídico em vigor é necessário invocar este princípio, exigindo, obviamente, a 

verificação dos pressupostos que o legitimam.» ESTEVE PARDO, J., op. cit., 2009, pp. 

145-147. 
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também aqueles em relação aos quais, apesar da sua existência com-

provada, não seja possível, através de uma análise lógica ou pela expe-

riência, determinar a probabilidade da ocorrência de danos. 

A escolha das medidas preventivas incumbirá, então, às institui-

ções e aos Estados, que, para esse efeito, dispõem de inúmeros instru-

mentos, como a licença ou autorização ambiental, o estabelecimento de 

valores-limite para emissões poluentes, os estudos de impacte ambien-

tal, a realização de auditorias a empresas que exercem actividades sus-

ceptíveis de causarem danos, o sistema de vigilância via satélite e ter-

restre, o controlo de qualidade do ambiente, etc. Da mesma forma, são 

considerados como instrumentos adequados os incentivos financeiro e 

económico, para que os processos produtivos possam ser alterados com 

vista à redução da poluição, bem como o apoio à criação e transferência 

de novas tecnologias, a investigação e estudo sobre potencialidades e 

limitações dos recursos naturais face a uma utilização prudente e raci-

onal dos mesmos, a obrigatoriedade de testes, ou o procedimento de 

notificações prévias à colocação no mercado de novos produtos passí-

veis de afectarem o ambiente de forma adversa. 

O princípio da precaução, no fundo, visa acautelar a ocorrência de 

riscos desconhecidos, ainda que possam nunca vir a concretizar-se, ou, 

pelo menos, acontecer num futuro longínquo.169 Essa é uma das razões 

pelas quais ele subsiste como objecto de intenso debate. Os que o con-

testam entendem, por um lado, que se trata de um princípio vago e des-

necessário, uma vez que já existe o mecanismo de avaliação de riscos, 

e, por outro lado, que põe em causa a ciência e a tecnologia, paralisa a 

investigação e o progresso científicos, penalizando as empresas, cuja 

competitividade se vê comprometida pelo excesso de regulamentação, 

e impede a inovação, tudo isto camuflando interesses proteccionistas. 

Acresce que a aplicação é dispendiosa.170 Os que o defendem enten-

dem, pelo contrário, que se trata de um princípio racional e cientifica-

mente fundado numa “responsabilidade pelo futuro”171, reconhecendo, 

no entanto, que a sua aplicação pode não conseguir prevenir de maneira 

___________ 

169 VAN LANG, A., op. cit., p. 97. 
170 AMADO GOMES, C., op. cit., 2000, pp. 34 e ss. 
171 JONAS, H., Le principe de la responsabilité. Une éthique pour la civilisation tech-

nologique, Paris, Ed. Champs, Flammarion, 1999, p. 63. 
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eficaz todo o tipo de riscos. ARAGÃO, que acompanhamos nesta ques-

tão, sustenta que o princípio da precaução não pode ser considerado 

como motivo de estagnação ou bloqueio do desenvolvimento científico, 

sendo antes simplesmente cauteloso em relação aos potenciais danos, 

caso não sejam feitas as devidas investigações. Por essa razão, consi-

dera-o mesmo como fonte de progresso científico, uma vez que incen-

tiva a investigação científica, atenuando a insegurança jurídica na ges-

tão do risco.172 Este entendimento é partilhado com SADELEER, que 

afirma que, «num direito pós-moderno, onde a estrutura fortemente hi-

erarquizada das normas foi substituída por uma interacção delicada en-

tre o direito, a ética e a política, este princípio é chamado a preencher 

uma função crucial: guiar o juiz e a Administração quando pesam os 

interesses em causa. Longe de exacerbar a insegurança jurídica, o prin-

cípio da precaução deve constituir um elemento estável sobre o qual as 

regulamentações movediças e caóticas podem arrimar-se».173 É inques-

tionável que o direito da União Europeia participou activamente na di-

fusão deste princípio nos direitos nacionais, serenando, dessa forma, as 

controvérsias doutrinais sobre o tema. 

2.2. O PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO 

Se a reparação do dano ambiental é importante para o ambiente e para 

a saúde das pessoas, a prevenção do dano corresponde à própria essên-

cia do Direito do Ambiente, constituindo a sua finalidade primeira: pre-

venir para proteger. 

2.2.1. Considerações gerais 

A restauração de um ecossistema destruído por um dano ambiental é 

praticamente impossível, e, ainda que possível, os custos envolvidos 

seriam de tal forma elevados que tornariam a operação inviável. Sendo 

___________ 

172 ARAGÃO, M. A., op. cit, 2008, p. 17. 
173 DE SADELEER, N., «Les Avatars du Principe de la Précaution en Droit Public. Effet de 

mode ou révolution silencieuse?», Revue Française de Droit Administrative, Mai-Juin, 

2001b,, p. 562. 
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impossível a restauração do equilíbrio existente entre os vários compo-

nentes do ambiente, os danos ocorridos terão de ser, concomitante-

mente, considerados como irreversíveis. Constituindo cada espécie ex-

tinta uma perda irreparável, podemos dizer que, actualmente, vivemos 

às custas do capital da Natureza, que vamos delapidando lentamente, e 

não do que dela podemos obter, como refere SIERRA GIL DE LA 

CUESTA.174 Por esta razão, o ser humano tem não só de alterar o seu 

modus operandi, mas também a sua mentalidade, no sentido de que 

“mais vale prevenir do que remediar”, pois, como verdade de La Palice, 

não há remédio para o irremediável. 

Só com a prevenção dos danos se consegue assegurar a efectiva 

protecção do ambiente, daí que se possa afirmar que o Direito do Am-

biente se encontra «ancorado no princípio da prevenção»175, ou que «a 

actuação preventiva representa a pedra de toque de uma efectiva e raci-

onal tutela jurídico-ambiental»176. 

2.2.2. O conteúdo do princípio da prevenção 

O princípio da prevenção consiste na adopção, por antecipação, das me-

didas necessárias a evitar a ocorrência de danos ambientais, sempre que 

a existência de um risco real de ocorrência e a contribuição das medidas 

para o evitar tenham sido cientificamente comprovadas. 

___________ 

174 Cfr. SIERRA GIL DE LA CUESTA, I., op. cit., p. 39. A este propósito, disse também 

FIGUEIREDO DIAS que «a prevenção tem, no âmbito do direito do ambiente, um relevo 

muito especial, devido à natureza muito própria dos bens que se tutelam: o bem jurídico 

ambiente, sobretudo no que diz respeito aos seus componentes naturais, tem uma natureza 

única que torna a sua “recuperação” extremamente difícil, quando não impossível. Às enor-

mes dificuldades da reconstituição ‘natural’ juntam-se os seus custos elevadíssimos os 

quais, em muitos casos, não podem ser impostos aos poluidores. Como tal, o que mais 

importa na regulamentação jurídica dos comportamentos susceptíveis de produzir efeitos 

sobre o ambiente, é prevenir danos e agressões ambientais em vez de as (tentar) remediar». 

Veja-se FIGUEIREDO DIAS, J. E., Direito Constitucional e Administrativo do Ambiente, 

2.ª Ed., Cadernos CEDOUA, Coimbra, Almedina, 2007, p. 15. 
175 GOMES CANOTILHO, J. J., «Relações Jurídicas Poligonais, Ponderação Ecológica de 

Bens e Controlo Judicial Preventivo», Revista Jurídica do Urbanismo e do Ambiente, n.º 

1, Coimbra, Almedina, 1994, p. 65. 
176  GASPAR, P. P., O Estado de Emergência Ambiental, Coimbra, Almedina, 2005, p. 42. 
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A reparação do dano perde, assim, terreno para a prevenção da sua 

ocorrência. Para esse efeito, ao contrário do que se passa no princípio 

da precaução, é necessário ter conhecimento dos danos que determina-

das actividades são susceptíveis de causar ao ambiente, para que pos-

sam ser adoptados os comportamentos adequados para afastar a ocor-

rência de riscos ambientais. Ora, o conhecimento dos riscos e danos 

ambientais assenta, necessariamente, num sistema de saber e de pes-

quisa científica e exige uma actualização permanente da informação. A 

este propósito, LAUTA, ALBRIS e RAJU defendem que o conheci-

mento e a inovação científicos desempenham um papel fundamental na 

identificação das melhores práticas, desenvolvendo novas ferramentas 

e teorias, e no aperfeiçoamento de modelos que nos permitem antecipar 

riscos futuros, fazendo aumentar, desse modo, a influência da Ciência 

no processo público de tomada de decisões e na elaboração de políticas 

adequadas.177 A aplicação do princípio da prevenção pressupõe, assim, 

a prévia identificação da flora e da fauna de determinada área geográ-

fica, das possíveis fontes de poluição, a existência de estudos de avali-

ação do impacte ambiental e, bem assim, de um planeamento ambiental 

e económico consentâneo.178 

2.2.3. A consagração do princípio da prevenção 

Importa, agora, analisar a partir de que momento, e como, obteve o 

princípio da prevenção consagração, em direito internacional e no di-

reito da União Europeia. 

___________ 

177 Ver, a propósito de catástrofes naturais, LAUTA, K. C., ALBRIS, K. e RAJU, E., «La 

importância de colmar las lagunas del conocimiento: un estúdio sobre los nexos entre cien-

cia y política en relación a la reducción del riesgo de desastres en Europa», em ARANA 

GARCÍA, E. (Dir.), Riesgos Naturales y Derecho: una perspectiva interdisciplinar, Ma-

drid, Dykinson, S. L., 2017, p. 19. 
178 Cfr. MATOS, F., A obrigação de reparação ambiental versus responsabilidade civil: a 

poluição por hidrocarbonetos, no mar e nos oceanos, Dissertação de Mestrado defendida 

na Universidade Autónoma de Lisboa. Lisboa, 2013, pp. 24 e ss. Disponível em: 

 http://repositorio.ual.pt/bi-

tstream/11144/294/1/FERNANDINA%20DA%20CONCEI%C3%87%C3%83O%20AL

MEIDA%20EUG%C3%89NIO%20DE%20MATOS_disserta%C3%A7%C3%A3o%20v

ers%C3%A3o%206.4.pdf. 

http://repositorio.ual.pt/bitstream/11144/294/1/FERNANDINA%20DA%20CONCEI%C3%87%C3%83O%20ALMEIDA%20EUG%C3%89NIO%20DE%20MATOS_disserta%C3%A7%C3%A3o%20vers%C3%A3o%206.4.pdf
http://repositorio.ual.pt/bitstream/11144/294/1/FERNANDINA%20DA%20CONCEI%C3%87%C3%83O%20ALMEIDA%20EUG%C3%89NIO%20DE%20MATOS_disserta%C3%A7%C3%A3o%20vers%C3%A3o%206.4.pdf
http://repositorio.ual.pt/bitstream/11144/294/1/FERNANDINA%20DA%20CONCEI%C3%87%C3%83O%20ALMEIDA%20EUG%C3%89NIO%20DE%20MATOS_disserta%C3%A7%C3%A3o%20vers%C3%A3o%206.4.pdf
http://repositorio.ual.pt/bitstream/11144/294/1/FERNANDINA%20DA%20CONCEI%C3%87%C3%83O%20ALMEIDA%20EUG%C3%89NIO%20DE%20MATOS_disserta%C3%A7%C3%A3o%20vers%C3%A3o%206.4.pdf
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2.2.3.1. Em direito internacional 

O princípio de que agora nos ocupamos foi consagrado em várias con-

venções internacionais, bem como na jurisprudência internacional. 

A Declaração de Estocolmo já o referia no Princípio 21, ao estabe-

lecer, in fine, para «(…) os Estados (…) a obrigação de assegurar-se de 

que as actividades que se levem a cabo, dentro de sua jurisdição, ou sob 

seu controle, não prejudiquem o meio ambiente de outros Estados, ou 

de zonas situadas fora de toda jurisdição nacional». A Convenção sobre 

Avaliação dos Impactes Ambientais num Contexto Transfronteiriço 

(Convenção Espoo), celebrada a 25 de Fevereiro de 1991, sob os aus-

pícios da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas 

(UNECE179), reconhece, no seu Preâmbulo, a importância da preven-

ção, atenuação e vigilância de todo o impacte significativo adverso so-

bre o ambiente em geral e, em particular, em contexto transfrontei-

riço.180 Por seu turno, a Declaração do Rio, de 1992181, previa para os 

Estados a incumbência de adoptarem medidas legislativas eficazes em 

matéria de ambiente (Princípio 11), e também já se referia à necessi-

dade de ser empreendida a avaliação do impacte ambiental (Princípio 

17). Nesse mesmo ano de 1992, a Convenção para a Protecção do Meio 

Marinho do Atlântico Nordeste afirmava que as partes contratantes ti-

nham tido em consideração os últimos progressos técnicos realizados e 

os métodos concebidos, a fim de prevenir e eliminar, na íntegra, a po-

luição, e que, paralelamente, se esforçavam por adoptar as melhores 

técnicas disponíveis e a melhor prática ambiental (artigo 206.º). Na 

mesma linha, a Convenção sobre a diversidade biológica, de 1992, pre-

cisava que era essencial antecipar e prevenir as causas da redução e 

perda da diversidade biológica na fonte e, mais do que isso, contrariá-

las. 

___________ 

179 Sigla inglesa pela qual é mais conhecida. 
180 Disponível em: http://www.unece.org/filead-

min/DAM/env/documents/2017/EIA/Publication/1733290_pdf_web.pdf  
181 Ver notas 71 e 72. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2017/EIA/Publication/1733290_pdf_web.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2017/EIA/Publication/1733290_pdf_web.pdf
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Também o Tribunal Internacional de Justiça, em 1997, no acórdão 

Projecto Gabcíkovo-Nagymaros182, em 1997, havia já sublinhado a im-

portância da vigilância e da prevenção na protecção do ambiente, face 

ao carácter muitas vezes irreversível dos danos ambientais e das limi-

tações e dificuldades na sua reparação. 

2.2.3.2. Em direito da União Europeia 

Na União Europeia, o princípio já era referido no Primeiro Programa 

de Acção em Matéria de Ambiente, de 1973, no qual se dizia que a me-

lhor política do ambiente consistia em evitar, desde a origem, todo o 

tipo de poluição, em vez de combater, mais tarde, os seus efeitos. Tam-

bém o Terceiro Programa se focou fortemente na ideia da prevenção, 

sob o lema de «mais vale prevenir do que remediar». Mas foi apenas 

com o Acto Único que o princípio veio a adquirir força constitucional. 

Foi ele que introduziu o ambiente no Tratado da Comunidade Econó-

mica Europeia, acrescentando-lhe, entre outros, o artigo 130.º-R (actual 

191.º do TFUE), que expressamente fundava a acção da CEE em maté-

ria de ambiente nos princípios da acção preventiva, da correcção com 

prioridade na fonte dos danos causados ao ambiente e do poluidor-pa-

gador (n.º 2).183 Do mesmo modo, o Tribunal de Justiça considerou o 

princípio da prevenção como princípio fundamental da protecção do 

ambiente, em acórdão de 2008 (Comissão c. França).184 

A ocorrência de desastres, como o caso Fukushima, veio promover 

uma evolução na abordagem a este princípio que até então era feita. O 

acidente na central nuclear de Fukushima‑Daiichi, no Japão, em 2011, 

___________ 

182 Acórdão proferido no processo Hungria c. Eslováquia, Projecto Gabcíkovo-Nagymaros, 

§140. 
183 O princípio da precaução apenas foi introduzido no TFUE em 1992, com o Tratado da 

União Europeia. 
184 Acórdão proferido em 9 de Dezembro de 2008, no processo C-121/07, Comissão c. França, 

ponto 69. Já em acórdão de 5 de Outubro de 1999, o Tribunal de Justiça utilizara o princípio 

da prevenção para interpretar o conceito de resíduo em sede de reenvio prejudicial apre-

sentado em processos penais que opunham a Itália a Paolo Lirussi (C-175/98) e Francesca 

Bizzaro (C-177/98), pontos 51, 52 e 54. Estavam em causa as Directivas 75/442/CEE e 

91/689/CEE (conceito de armazenagem temporária, antes da colecta, no local de produção, 

e conceito de gestão dos resíduos), actualmente substituídas pela Directiva 2008/98/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro de 2008, relativa aos resíduos. 
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causou danos ambientais, económicos e sociais significativos e suscitou 

preocupação quanto aos seus possíveis efeitos para a saúde da popula-

ção afectada. Embora desencadeado por um sismo e um maremoto de 

enormes dimensões, a investigação das causas do acidente revelou uma 

série de factores previsíveis que se conjugaram, tendo consequências 

catastróficas, designadamente problemas técnicos graves e recorrentes 

e deficiências institucionais persistentes, semelhantes aos identificados 

nas investigações aos acidentes nucleares de Three Mile Island185 e de 

Chernobyl.186 Se, até então, a Europa já estava alertada para a necessi-

dade da prevenção, a partir de Chernobyl mobilizou-se nesse sentido. 

2.2.4. A aplicação do princípio da prevenção 

A actuação da União Europeia em matéria de ambiente foi sendo ditada 

pela necessidade inadiável da protecção deste e teve por objectivo con-

formar e condicionar os comportamentos, com vista a antecipar e evitar 

práticas lesivas do ambiente. 

Em termos gerais, como já se referiu, todos os mecanismos ou ins-

trumentos adoptados em matéria de Direito do Ambiente têm efeitos 

preventivos, o que torna impossível proceder a uma enumeração exaus-

tiva das manifestações deste princípio. Podemos, todavia, apontar, 

como exemplos da aplicação do princípio da prevenção, a Directiva 

2011/65/UE187, que restringe o uso de determinadas substâncias peri-

gosas em equipamentos eléctricos e electrónicos; a Directiva 

___________ 

185 O acidente nuclear de Three Mile Island, no condado de Dauphin, perto de Harrisburg, nos 

Estados-Unidos, era considerado o mais grave até à ocorrência dos acidentes de Chernobyl, 

em Abril de 1986, e de Fukushima I, em Março de 2011. Na central de Three Mile Island 

deu-se o derretimento nuclear parcial da Unidade 2, devido a falhas no sistema de refrige-

ração. Em consequência, foram libertados para a atmosfera gases e materiais que contami-

naram uma área de cerca de 16 quilómetros em torno da central. 
186 Como se referiu no Projecto de proposta de Directiva do Conselho que altera a Directiva 

2009/71/Euratom, que estabelece um quadro comunitário para a segurança nuclear das ins-

talações nucleares. Sobre o acidente nuclear de Chernobyl, veja-se nota 250. 
187 Directiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2011, rela-

tiva à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos 

e electrónicos. 
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2011/92/UE188, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projec-

tos públicos e privados no ambiente189; ou a Directiva 2010/75/UE190, 

relativa às emissões industriais (prevenção e controlo integrados da po-

luição). Destacam-se igualmente, por parecerem ser as expressões mais 

relevantes deste princípio, as autorizações ambientais para actividades 

potencialmente lesivas do ambiente, os estudos e as avaliações de im-

pacte ambiental, os planos de prevenção de riscos naturais previsíveis, 

os planos de prevenção de riscos tecnológicos, a comunicação prévia 

de actividades ou as auditorias ambientais. Em termos mais concretos, 

podem referir-se os diplomas da União Europeia que prevêem o direito 

de obter e a obrigação de prestar informações sobre o estado do ambi-

ente e os eventuais riscos que o podem afectar de forma significativa.191 

Da mesma forma, os diplomas que exigem a avaliação de incidências 

ou dos riscos de determinadas actividades, produtos ou substâncias. Só 

com o conhecimento do estado do ambiente e dos possíveis riscos é 

possível protegê-lo de forma eficaz. Para esse efeito, são relevantes as 

Directivas sobre a avaliação dos efeitos de determinados projectos pú-

blicos ou privados sobre o ambiente192, sobre a avaliação dos efeitos de 

___________ 

188 Directiva 2011/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro de 2011, 

relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e privados no ambiente. 
189 Veja-se LOZANO CUTANDA, B., «La evaluación ambiental de los proyectos y de los 

planes y programas com incidência ambiental», em LOZANO CUTANDA, B. (Dir.), 

LAGO CANDEIRA, A., LÓPEZ ÁLVAREZ, L. F., Tratado de Derecho Ambiental, Edi-

ciones CEF. –, 2014, p. 486. 
190 Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro de 2010, 

relativa às emissões industriais (prevenção e controlo integrados da poluição). Veja-se 

VALENCIA MARTIN, G., Autorización ambiental integrada y licencias municipales, 

Thomson Reuters Aranzadi, 2018, p. 114; e LOZANO CUTANDA, B., «Técnicas de re-

gulación, limitación y control. Las autorizaciones ambientales», em LOZANO 

CUTANDA, B. (Dir.), LAGO CANDEIRA, A., LÓPEZ ÁLVAREZ, L. F., Tratado de 

Derecho Ambiental, Ediciones CEF. –, 2014, pp. 419 e 423. 
191 São exemplos a Directiva 90/313/CEE do Conselho, de 7 de Junho de 1990, relativa à li-

berdade de acesso à informação em matéria de ambiente, ou a Directiva 85/337/CEE do 

Conselho, de 27 de Junho de 1985, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projec-

tos públicos e privados no ambiente, revogada pela Directiva 2011/92/UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro de 2011. 
192 Directiva 2011/92/UE do Conselho, de 13 de Dezembro de 2011, relativa à avaliação dos 

efeitos de determinados projectos públicos e privados no ambiente. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32001L0042&qid=1528559512081&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31985L0337&qid=1528559887375&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31985L0337&qid=1528559887375&rid=1
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determinados planos e programas no ambiente193 e o Regulamento 

EMAS194. Uma outra expressão da aplicação do princípio da prevenção 

traduz-se na necessidade de autorização administrativa, a conceder pe-

las autoridades nacionais competentes, para o exercício de determina-

das actividades, ou para a utilização de determinados produtos ou subs-

tâncias. Pode dizer-se que este é um instrumento fundamental do Di-

reito do Ambiente, quer a nível da União Europeia quer dos Estados-

Membros. 

Os exemplos mais relevantes de aplicação do princípio da preven-

ção, no que concerne ao nosso estudo, são a DRA, a nível europeu, e o 

RJRA, a nível nacional, diplomas que vieram instituir o regime jurídico 

da responsabilidade ambiental e no qual a prevenção ocupa um lugar 

de destaque. A importância que, neste regime, se dá à prevenção do 

dano ambiental é uma novidade face ao sistema de responsabilidade por 

danos causados ao ambiente anteriormente existente, de natureza pura-

mente civil, que pressupunha que o dano já tivesse ocorrido. Tanto na 

DRA, como no RJRA, que a transpôs, a responsabilidade afere-se não 

só nos casos em que se verifica um dano, mas também nos casos em 

que existe uma ameaça iminente de dano. Esta vertente preventiva vem 

a reflectir-se na imposição, ao operador responsável, da obrigação de 

adoptar as medidas preventivas necessárias e adequadas para evitar a 

concretização do dano. Ou então, caso seja a autoridade competente a 

adoptar essas medidas, na obrigação de o operador suportar os respec-

tivos custos. Diga-se que, em condições normais, um operador preferirá 

investir em medidas preventivas a pagar os custos de uma reparação 

dos danos ambientais, normalmente de valor mais considerável. Daí 

que se diga que o princípio da prevenção e o princípio do poluidor-

pagador estão intimamente relacionados, e assim é, na medida em que 

___________ 

193 Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho de 2001, 

relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente. 
194 Regulamento (CE) 1221/2009 do Parlamento e do Conselho, de 25 de Novembro de 2009, 

relativo à participação voluntária das organizações num sistema comunitário de gestão am-

biental e auditoria, também designado por Regulamento EMAS (Eco-Management and Au-

dit Scheme). Para uma análise mais desenvolvida, veja-se NOGUEIRA LÓPEZ, A., Eco-

auditorías, Intervención Pública Ambiental y Autocontrol Empresarial, Madrid, Marcial 

Pons, 2000. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32001L0042&qid=1528559512081&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32001L0042&qid=1528559512081&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32001L0042&qid=1528559512081&rid=1
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haverá lugar à aplicação do princípio do poluidor-pagador quando, es-

gotada a prevenção, ocorre o dano.195 

Há, contudo, que apurar se o princípio da prevenção conhece limi-

tes, isto é, se, uma vez determinados os riscos para o ambiente decor-

rentes de determinada actividade, produto ou substância, estes devem 

ser liminarmente proibidos. A resposta a esta questão deve ser negativa, 

no sentido de que o princípio da prevenção não é absoluto, por respeito 

ao princípio da proporcionalidade. Assim, por um lado, torna-se neces-

sário encontrar uma solução de compromisso entre, por um lado, o de-

senvolvimento económico e social e os seus efeitos no ambiente, e, por 

outro, a necessidade de prevenção de danos ambientais, o que passa, 

obrigatoriamente, pela adopção de normas anti-poluição, de normas 

que fixem limites de poluição e regras de qualidade, ou seja, que fixem 

valores acima dos quais o nível de poluição seja considerado inaceitá-

vel. A fixação destes valores-limite é um dos mecanismos privilegiados 

pela União Europeia na protecção do ambiente e da saúde das pessoas, 

e que permite, simultaneamente, a correcção na fonte da poluição.196 

Há, todavia, quem duvide da eficácia deste mecanismo na prevenção 

do dano ambiental, por se considerar que o mesmo resulta da combina-

ção do conhecimento científico, que é falível, com a pressão exercida 

pelos lobbys e grupos económicos, acabando por reflectir, por vezes, 

mais a capacidade económica ou técnica dos operadores do que propri-

amente os conhecimentos científicos na matéria.197 

___________ 

195 Cfr. CALSTER, G., REINS, L., «The ELD’s Background», em BERGKAMP, L. e 

GOLDSMITH, B. (Eds.), The EU Environmental Liability Directive. A Commentary, Ox-

ford, Oxford University Press, 2013, pp. 27-28. 
196 São exemplos a fixação de níveis máximos do teor de chumbo e de outras substâncias pe-

sadas nas águas de consumo humano (Directiva 98/83/CE do Conselho, de 3 de Novembro 

de 1998, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano), ou as normas de 

emissão que estabelecem o teor máximo de chumbo na gasolina ou no combustível para 

motores diesel (Directiva 98/70/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outu-

bro de 1998, relativa à qualidade da gasolina e do combustível para motores diesel e Direc-

tiva 2003/17/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Março de 2003, que altera 

a Directiva 98/70/CE, relativa à qualidade da gasolina e do combustível para motores diás-

tole). 
197 Cfr. DE SADELEER, N., Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précau-

tion: essai sur la génese et la portée juridique de quelques principes du droit de l’envi-

ronnement, Bruxelles/Paris, Bruylant/AUF, 1999, p. 126; e TRUILHÉ-MARENGO, E., 

op. cit., p. 146. 
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2.2.5. Prevenção versus precaução 

Prevenção e precaução são, pois, conceitos predominantes na política 

de ambiente europeia, tendo em consideração, dada a natureza especí-

fica do dano ambiental, o difícil que é, senão as mais das vezes impos-

sível, a sua reparação. Ambos têm como finalidade a protecção do am-

biente e evitar a sua degradação. 

Como já se referiu, não existem nos Tratados quaisquer definições 

dos princípios da precaução e da prevenção. KRÄMER considera-os 

sinónimos, em termos conceptuais, e de aplicação indissociável198. Pró-

xima desta posição, AMADO GOMES entende que, atendendo às ca-

racterísticas da sociedade de risco, o princípio da precaução leva a uma 

atitude irrealista, pelo que propõe uma leitura do mesmo que o reduz a 

uma espécie de versão qualificada ou reforçada do princípio da preven-

ção199, defendendo que, em última instância, prevenção e precaução são 

sinónimos de uma mesma espécie, na qual a intensidade do risco se 

manifesta em diferentes graus.200 Já PEREIRA DA SILVA desvaloriza 

o interesse na distinção, considerando preferível a construção de uma 

noção ampla de prevenção, por considerar ser essa a via mais eficaz e 

adequada para assegurar aquilo que designa como a “melhor tutela dis-

ponível” dos valores ambientais.201 

Apesar de reconhecermos que a utilização dos princípios da pre-

caução e da prevenção é, na prática, indissociável, uma vez que ambos 

preconizam a adopção de medidas preventivas/antecipatórias, não 

acompanhamos a posição destes autores, pugnando, ao contrário, pela 

autonomia destes princípios, que se distinguem quer «pelas condições 

de aplicação, como pela natureza das medidas evitatórias que 

___________ 

198 KRÄMER, L., op. cit., 2016, p. 25. 
199 AMADO GOMES, C., op. cit., 2000, pp. 34 e ss. 
200 AMADO GOMES, C., op. cit., 2014b, p. 172. A autora indica, como exemplos da dificul-

dade de afirmação do princípio da precaução como princípio autónomo, a variação termi-

nológica que este sofre nas convenções internacionais que se lhe referem, as reticências dos 

tribunais e nas dúvidas da doutrina. Também EMBID TELLO, A. E. (op. cit., 2015b, pp. 

312-313) defende que a precaução não se distingue da prevenção. 
201 Justificando a sua posição com razões de natureza linguística, de conteúdo material e de 

técnica jurídica. Para uma análise mais detalhada, veja-se PEREIRA DA SILVA, V., op. 

cit., 2002, pp. 67-71. 
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promovem»202. Com efeito, o princípio da prevenção pressupõe que as 

autoridades públicas, União Europeia e Estados-Membros, perante a 

certeza científica da existência de um risco real e comprovado de dano 

ambiental e da eficácia de determinada medida para o evitar, adoptem 

as medidas antecipatórias necessárias para impedir a verificação de um 

acontecimento previsível. É certo que o princípio da precaução também 

permite a adopção de medidas preventivas de danos ambientais, mas, 

neste caso, sem que exista qualquer certeza científica quanto ao risco 

de dano e à eficácia das medidas para o evitar. Ou seja, o princípio da 

precaução é aplicável quando não existe prova científica irrefutável do 

risco e das consequências do dano que determinada actividade ou subs-

tância pode causar ao ambiente, enquanto o princípio da prevenção pre-

tende evitar a concretização do risco de ocorrência de um dano ambi-

ental já conhecido e comprovado. ARAGÃO esclarece, a este propó-

sito, que na gestão tradicional do risco se exigiam «provas científicas 

concludentes, antes de avançar para a regulação de um produto ou ac-

tividade envolvendo riscos. (…) Pelo contrário, a gestão precaucional 

implica a regulação urgente de riscos hipotéticos, ainda que não com-

provados».203 Esta autora apresenta o princípio da precaução como 

nova forma de gestão da incerteza, entendendo que o mesmo constitui 

uma evolução relativamente à gestão preventiva, em que os actores po-

líticos e os operadores económicos podiam usar e abusar da divergência 

persistente entre os cientistas como uma desculpa para não agir. Se-

guindo a mesma fundamentação, NANCY MYERS distingue-os, qua-

lificando o princípio da precaução como um princípio pró-activo, e o 

princípio da prevenção como um princípio reactivo.204 

Em suma, a prevenção lida com a certeza científica e a precaução 

com a incerteza científica, o desconhecido. Pode, então, concluir-se que 

o princípio da prevenção e o princípio da precaução, embora comple-

mentares, são diferentes, correspondendo a precaução a uma forma de 

prevenção em contexto de incerteza. É irrefutável que ambos os 

___________ 

202 Posição já defendida por ARAGÃO, M. A., op. cit., 2008, p.17. 
203 ARAGÃO, M. A., op. cit., 2008, p. 20. 
204 MYERS, N. e RAFFENSPERGER, C. (Eds.), Precautionary tools for reshaping environ-

mental policy, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 2006, p. 35, apud ARAGÃO, 

M. A., op. cit., 2008, p. 19. 
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princípios são imprescindíveis para proteger o ambiente e garantir o 

futuro da humanidade. 

2.3. O PRINCÍPIO DA CORRECÇÃO, PRIORITARIAMENTE NA FONTE, 

DOS DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE 

O princípio da correcção, prioritariamente na fonte, dos danos causados 

ao ambiente foi inserido no Tratado CEE, em 1987, pelo Acto Único 

Europeu. GOMES CANOTILHO, versando sobre a política do ambi-

ente, realça, como tarefas do Estado, a adopção de medidas preventivo-

antecipatórias, em vez de repressivo-mediadoras, e ainda o controle da 

poluição na fonte.205 O controlo ou correcção, prioritariamente na fonte, 

dos danos causados ao ambiente traduz-se na actuação directa sobre a 

fonte da poluição: porque é mais eficaz e, por essa mesma razão, pre-

ferível o tratamento da poluição na sua origem, à alternativa de proce-

der à eliminação das suas consequências a posteriori. No fundo, o que 

se pretende é tornar a fonte de poluição progressivamente mais limpa, 

corrigindo, dessa forma, o seu desempenho produtivo, o que será con-

seguido com a utilização, pelo agente económico, que está na origem 

da cadeia, de meios ecologicamente correctos.206 

Esta ideia foi explicada pelo Advogado-geral Philippe Léger, nas 

Conclusões por si apresentadas no processo C-277/02: «(…) o princípio 

da acção preventiva recomenda que se impeça, desde a origem, a cria-

ção de poluição ou de danos, através da adopção de medidas preventi-

vas susceptíveis de erradicar um risco comum. Por seu turno, o princí-

pio da correcção, prioritariamente na fonte, dos danos causados ao am-

biente significa que a intervenção deve incidir sobre o próprio objecto 

que provoca, directa ou indirectamente, o impacte no ambiente (…)». 

Também neste sentido, o acórdão proferido no processo C-2/90, 

Comissão c. Bélgica, a propósito da gestão de resíduos, já definira que 

___________ 

205 GOMES CANOTILHO, J. J., op. cit., 1995, p. 40. 
206 MAGELLAN, Estudo de Avaliação de Tendências Legislativas e Desafios Emergentes no 

Setor dos Resíduos. Estudo elaborado no âmbito do Projecto Value Portugal (n.º 16266). 

Consultado em 10.02.2020. Disponível em http://www.valueportugal.pt/Ficheiros/magel-

lan-estudo_avaliac_legis_cvr_versao_formatada.pdf 
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os resíduos devem ser geridos o mais próximo possível do lugar da pro-

dução, devendo limitar-se ao máximo a sua transferência. 

Este princípio foi acolhido no artigo 16.º da Directiva 

2008/98/CE207, sobre resíduos, e utilizado como fundamento para o en-

cerramento das fronteiras à importação de resíduos tóxicos provenien-

tes de outros Estados. A título de exemplo, e utilizando ainda o caso 

dos resíduos, podemos dizer que a aplicação do princípio da correcção, 

prioritariamente na fonte, em termos absolutos, implicaria não fabricar 

produtos não recicláveis, ou, no caso concreto da indústria automóvel, 

a produção apenas de veículos não poluentes; ou, ainda, em contexto 

de economia circular, que o ciclo de vida dos produtos se desenrole o 

mais próximo possível das primeiras fases (a extracção e a produção), 

como, por exemplo, a construção com recurso a matérias-primas locais 

(pedra, madeira). De facto, se a extracção de matérias-primas, a produ-

ção, o consumo e a reutilização, recuperação e reciclagem dos produtos 

for feita sem grandes deslocações, haverá menos necessidade de trans-

portes, menos consumo de energia e, consequentemente, menos emis-

sões de dióxido de carbono para a atmosfera.208 Obviamente que 

___________ 

207 Em aplicação dos princípios da auto-suficiência e da proximidade, os Estados devem pro-

mover a criação de uma rede integrada e adequada de instalações de eliminação e valoriza-

ção de resíduos, por forma a permitir que a Comunidade, no seu conjunto, e os Estados, 

individualmente, se tornem auto-suficientes nessa matéria. Essa rede deve permitir a elimi-

nação de resíduos, ou a valorização dos resíduos nas instalações adequadas mais próximas, 

com recurso às tecnologias e aos métodos mais apropriados, para assegurar um nível ele-

vado de protecção do ambiente e da saúde pública. É o que resulta do artigo 16.º da Direc-

tiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro de 2008, re-

lativa aos resíduos e que revoga certas directivas, já alterada pelo Regulamento (UE) 

1357/2014 da Comissão, de 18 de Dezembro de 2014, pela Directiva 2015/1127/UE da 

Comissão, de 10 de Julho de 2015, pelo Regulamento (UE) 2017/997 do Conselho, de 8 de 

Junho de 2017, e pela Directiva 2018/851/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

30 de Maio de 2018. 
208 A economia circular, ao contrário da linear, assenta num circuito fechado de extracção, 

produção, consumo e reutilização dos produtos e matérias-primas que os compõem, com 

vista a reduzir e tornar eficiente a utilização dos recursos naturais e a reduzir a produção de 

resíduos. Cada indivíduo deve reduzir a produção de resíduos, e, se lhes der origem, reuti-

lizá-los ou reciclá-los (“reduce, reuse and recycle”). Paralelamente, pretende-se reforçar a 

protecção ambiental, criar novas oportunidades empresariais e novos modelos de emprego 

e incrementar a competitividade europeia. Cfr. GARCÍA GARCÍA, S., op. cit., pp. 312-

313; e WYSOKINSKA, Z., «The “New” Environmental Policy of the European Union: A 
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soluções deste tipo são, neste momento, utópicas, de difícil concretiza-

ção e com repercussões socioeconómicas graves, nomeadamente a ní-

vel de produção, de emprego ou de investimentos e custos, questões 

para as quais nem os produtores nem os próprios Estados estão prepa-

rados. Por isso, se atribui às instituições públicas, europeias e nacionais, 

grande discricionariedade nesta matéria, tanto mais que o Tratado é 

omisso quanto ao significado de “correcção”. Uma coisa é certa: este 

princípio deve ser entendido como um habilitador da actuação das ins-

tituições, permitindo-lhes, embora não as obrigue, a adopção das medi-

das que considerem necessárias e adequadas à correcção, prioritaria-

mente na fonte, dos danos causados ao ambiente. 

2.4. O PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR 

O princípio do poluidor-pagador é também um dos princípios orienta-

dores da política ambiental europeia e é sobre ele que assenta o regime 

de responsabilidade ambiental em termos de prevenção e de reparação 

de danos ambientais 

2.4.1. O conteúdo do princípio do poluidor-pagador 

Considerado como a base do regime jurídico da responsabilidade am-

biental, o princípio do poluidor-pagador, a que corresponde a expressão 

“quem contamina, paga”, é um princípio de natureza essencialmente 

económica, que nasceu de uma interpretação da teoria das externalida-

des, desenvolvida pelo economista britânico Arthur Cecil Pigou.209 De 

acordo com esta teoria, as externalidades podem ser positivas ou nega-

tivas, integrando-se, nestas últimas, o custo que resulta para a sociedade 

da poluição causada pela produção de determinado produto. Assim, se-

gundo Pigou, os custos sociais externos inerentes à produção industrial 

___________ 

Path to Development of a Circular Economy and Mitigation of the Negative Effects of 

Climate Change», Comparative Economic Research, Vol. 19, n.º 2, 2016, p. 71. 
209 Pigou estudou o conceito de externalidade introduzido por Marshall (MARSHALL, A., 

Principles of Economics, London, Macmillan, 1890), que constatou que o preço de mer-

cado dos bens podia não reflectir, com rigor, os custos e benefícios resultantes da sua pro-

dução ou consumo. Cfr. ARAGÃO, A., op. cit., 2014, p. 31. 
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(como o custo da reparação do dano ambiental causado pela poluição) 

devem ser internalizados, isto é, devem ser assumidos pelos agentes 

económicos que os causaram e integrados nos seus custos de produ-

ção.210 O princípio do poluidor-pagador intervém, efectivamente, sobre 

as externalidades negativas resultantes da actividade económica dos 

agentes. Este princípio, como refere GOMES CANOTILHO, «nos pla-

nos jurídico e político, (…) atenua a injustiça social resultante dos en-

cargos à sociedade (efeitos secundários) não incluídos nas decisões de 

produção ou de consumo por parte dos agentes poluidores».211 Já para 

JORDANO FRAGA, o mesmo princípio consiste em optar, de entre as 

várias alternativas possíveis de distribuição dos custos da poluição, por 

aquela em que os custos recaem sobre o poluidor directo.212 Assim, tem 

por finalidade imputar ao agente poluidor os custos sociais decorrentes 

da poluição que causou. 

BETANCOR RODRIGUEZ apresenta, todavia, aquela que consi-

deramos ser a leitura mais completa do princípio do poluidor-paga-

dor.213 De acordo com este autor, o princípio desempenha três funções: 

a obrigação de quem provoca a poluição de reparar os danos e prejuízos 

causados, ou seja, uma função reparadora; um objectivo dissuasor, na 

medida em que a perspectiva de ter de assumir a reparação e respectivos 

custos pode ser um factor de persuasão para quem pondere adoptar 

comportamentos lesivos do ambiente; e, por fim, uma função de inter-

nalização de custos ambientais, na medida em que o custo final de 

___________ 

210 Ver, GARCIA, M. G., O lugar do direito na protecção do ambiente, Coimbra, Almedina, 

2015, pp. 173-175. Segundo a autora, no entender de Pigou, «o Estado volve-se em gestor 

do ambiente, um gestor de bens escassos, degradados, não renováveis, bens que, por isso 

mesmo, exigem um cuidado especial na sua preservação, até porque, sabemos hoje, desse 

cuidado decorre a sustentabilidade da vida na Terra». 
211 GOMES CANOTILHO, op. cit., 1995, p. 43. ARAGÃO explica que as externalidades am-

bientais negativas, numa perspectiva jurídica, são consideradas fonte de injustiças sociais, 

quando suportadas pela sociedade, e, numa perspectiva económica, traduzem uma afecta-

ção dos recursos ineficiente, consequência de uma market failure (falha do mercado). Cfr. 

ARAGÃO, M. A., op. cit., 2014, p. 36. 
212 JORDANO FRAGA, J., La protección del derecho a un médio ambiente adecuado, Barce-

lona, Bosch, 1995, pp. 137 e ss. Ainda a este propósito, veja-se BELTRÁN 

CASTELLANOS, J. M., Instrumentos para la efectividad del regimén de la responsabili-

dade medioambiental, Pamplona, Aranzadi, 2018b, pp. 38 e ss. 
213 BETANCOR RODRIGUEZ, A., op. cit., 2018, p. 38. 
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produção ou de consumo há-de integrar os custos ambientais. Daqui 

decorre que o maior problema relativo à aplicação do princípio do po-

luidor-pagador reside na determinação do montante a pagar pelo polui-

dor responsável, para que o mesmo possa desempenhar, simultanea-

mente, as três funções que o autor lhe atribui: a função reparadora, dis-

suasora e a internalização dos custos. 

2.4.2. A consagração do princípio do poluidor-pagador 

Vejamos, então, quando, e como, foi reconhecido o princípio da pre-

caução, em direito internacional e no direito da União Europeia. 

2.4.2.1. Em direito internacional 

O princípio do poluidor-pagador foi invocado, pela primeira vez, no 

âmbito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econó-

mico (OCDE), na Recomendação de 26 de Maio de 1972, a propósito 

dos princípios directores relativos aos aspectos económicos das políti-

cas do ambiente.214 De acordo com aquela recomendação, deverão ser 

imputados ao poluidor os custos relativos às medidas de combate e de 

prevenção da poluição adoptadas pelos poderes públicos, para assegu-

rar a utilização racional dos recursos naturais e evitar distorções da con-

corrência. Dessa forma, o custo daquelas medidas há-de repercutir-se 

no custo dos bens e serviços cuja produção ou consumo é fonte de po-

luição. 

Inicialmente de natureza económica, o princípio evoluiu para prin-

cípio jurídico aplicável à política do ambiente, transmitindo uma ideia 

de responsabilidade pelo ressarcimento dos danos causados ao ambi-

ente e à saúde humana, o que se traduz no facto de as actividades 

___________ 

214 Inicialmente, o princípio do poluidor-pagador foi enunciado na Recomendação C (72) 128, 

de 26 de Maio de 1972, e uma segunda Recomendação, de 14 de Novembro de 1974 (C 

(74) 223), veio precisar a sua aplicação, prevendo a possibilidade de introdução de excep-

ções ao princípio, nomeadamente no que se refere à permissão de concessão de auxílios 

aos poluidores (subvenções, benefícios fiscais), desde que seja selectiva, limitada no tempo 

e adaptada a situações regionais concretas. 
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económicas deverem respeitar o ambiente e de terem em consideração 

os custos ambientais inerentes ao seu exercício. 

A obrigação de indemnizar por danos ambientais e ecológicos já 

constava da Declaração de Estocolmo de 1972 e da Carta Mundial da 

Natureza de 1982, mas, a nível internacional, o princípio do poluidor-

pagador apenas foi consagrado, efectivamente, no Princípio 16 da De-

claração do Rio de 1992, no qual se afirmava que as autoridades naci-

onais se deveriam esforçar por promover a internalização dos custos 

com a protecção do ambiente, utilizando os instrumentos económicos 

adequados, uma vez que é ao poluidor que incumbe assumir o custo da 

poluição, com respeito pelo interesse público, e evitando causar distor-

ções ao comércio internacional e ao investimento. Posteriormente, o 

princípio veio a ser invocado para justificar a adopção de regimes de 

responsabilidade objectiva em matéria de ambiente, como é o caso da 

Convenção de Lugano, sobre a responsabilidade por danos resultantes 

de actividades perigosas para o ambiente, considerada como a primeira 

proposta de regulamentação comum sobre responsabilidade por danos 

ambientais 215. 

2.4.2.2. Na União Europeia 

Por seu turno, a nível europeu, o princípio do poluidor-pagador foi re-

conhecido no Primeiro Programa de Acção em Matéria de Ambiente216 

e, posteriormente integrado, pelo Acto Único Europeu, no Tratado da 

Comunidade Económica Europeia. Actualmente, encontra-se consa-

grado no artigo 191.º, n.º 2, do TFUE217 e é um dos princípios da acção 

___________ 

215 O Considerando sexto do Preâmbulo da Convenção de Lugano refere expressamente que o 

regime de responsabilidade objectiva previsto assenta no princípio do poluidor-pagador. 
216  Sobre o princípio do poluidor-pagador na União Europeia, veja-se TRUILHÉ-

MARENGO, E., op. cit., pp.171 e ss; LOZANO CUTANDA, B. e ALLI TURRILLAS, J.-

C., op. cit., pp. 193 e ss; DE SADELEER, N., op. cit., 1999, pp. 55 e ss; e GARCIA AMEZ, 

J., «La responsabilidad ambiental como instrumento de protección del medio ambiente en 

la Unión Europea y su recepción en el Derecho español», em SILVA JUNIOR, D. B. (Co-

ord.), Propuestas de derecho para cuestiones jurídicas universales, Editora Autografia, 

2016, pp. 45 e ss. 
217 À luz do que acontece nos EUA, em que a CERCLA (Comprehensive Environmental Res-

ponse, Compensation and Liability Act), de 1980, já consagrava o princípio do poluidor-

pagador. 
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da UE em matéria de ambiente. É, aliás, considerado por muitos como 

a pedra angular do direito ambiental. 

No âmbito da União Europeia, o princípio do poluidor-pagador 

corresponde, à semelhança do que acabou de se referir, à ideia de que 

os custos da poluição devem ser imputados ao “agente poluidor”, que, 

segundo a definição do Conselho, é «a pessoa física ou colectiva, de 

direito privado ou público que, directa ou indirectamente, causa danos 

ao ambiente, ou cria as condições para que tais danos ocorram»218. 

No Quinto Programa Comunitário em Matéria de Ambiente219 já 

se previa, a propósito dos resíduos, que a 

«utilização de instrumentos económicos e fiscais terá de 

passar a constituir uma parte cada vez mais importante da 

abordagem global, tendo em vista o estabelecimento cor-

recto dos preços e a criação de incentivos, baseados no 

mercado, a um comportamento económico benéfico ao 

ambiente», [tendo estes instrumentos por objectivo] «in-

ternalizar todos os custos ambientais externos suportados 

durante a totalidade do ciclo de vida dos produtos, desde a 

sua origem até à eliminação final, passando pela produção, 

distribuição e utilização, de forma a que os produtos não 

prejudiciais ao ambiente não fiquem em posição concor-

rencial desfavorável no mercado face aos produtos polui-

dores».220 

De acordo com esta leitura, é inevitável que a obrigação de suportar 

os custos das medidas necessárias à eliminação da poluição, ou à sua 

redução para níveis considerados aceitáveis, deva recair sobre o agente 

poluidor. Foi pretendido, então, que os agentes económicos adoptassem 

práticas benéficas para o ambiente, de modo a evitar, por um lado, que 

o custo ambiental fosse suportado pela sociedade e, por outro, que os 

___________ 

218 Recomendação 75/436 EURATOM, CECA e CEE, do Conselho, de 3 de Março de 1974, 

relativa à imputação de custos e à intervenção dos poderes públicos em matéria de ambi-

ente. 
219 Veja-se ponto 3.2. do Capítulo I. 
220 Cfr. p. 71 do Programa. Ver nota 74 e 75. 
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produtos poluentes tivessem, em termos concorrenciais, vantagem so-

bre os não poluentes. 

Indo um pouco mais além, o Livro Branco da Comissão sobre res-

ponsabilidade ambiental, de 9 de Fevereiro de 2000221, já considerava 

a responsabilidade ambiental como uma forma de implementar os vá-

rios princípios da política ambiental referidos no Tratado da Comuni-

dade Europeia, atribuindo papel de destaque ao princípio do poluidor-

pagador. 

Foi com a adopção da Directiva 2004/35/CE, sobre a prevenção e 

reparação dos danos ambientais, que impõe a adopção de medidas de 

prevenção, em caso de ameaça iminente de dano ambiental, e de medi-

das de reparação, no caso de verificação do dano, que se estabeleceu o 

actual regime de responsabilidade ambiental, que passou a distinguir a 

responsabilidade subjectiva da responsabilidade objectiva, aplicável às 

actividades económicas consideradas perigosas e que é aquela que, em 

nosso entender, melhor representa o princípio do poluidor-pagador. Re-

forçando tais objectivos com a DRA, o princípio do poluidor-pagador 

passou a ter, igualmente, de forma explícita, uma finalidade preventiva. 

Com efeito, a sua aplicação pretende, agora, garantir a reparação do 

dano ambiental por parte do agente responsável e que este assuma, da 

mesma forma, os custos das medidas preventivas necessárias a evitar a 

ocorrência do possível dano. Tal decorre, também, do artigo 191.º, n.º 

2, do TFUE, que põe em relevo o princípio da correcção, prioritaria-

mente na fonte, associando a finalidade preventiva à finalidade repara-

dora. 

2.4.3. A aplicação do princípio do poluidor-pagador 

Os principais instrumentos de aplicação do princípio do poluidor-paga-

dor são as normas anti-poluição, a fiscalidade ambiental, os mercados 

de emissões e a responsabilidade ambiental, designadamente as medi-

das de reparação do dano ambiental. 

___________ 

221 Livro Branco sobre Responsabilidade Ambiental (COM(2000) 66 final). Ver ponto 2.2.2. 

do Capítulo III. 
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O que se pretende com as normas anti-poluição é impor aos polui-

dores, normas técnicas cujos custos terão de suportar. São disso exem-

plo as normas que determinam os limites máximos de resíduos para 

veículos automóveis, com o objectivo de reduzir a poluição atmosfé-

rica. Trata-se de um mecanismo relativamente simples e de aplicação 

automática, mas não totalmente satisfatório, uma vez que este tipo de 

normas tem de conciliar o desenvolvimento tecnológico com a capaci-

dade financeira dos poluidores, sendo que, por regra, se privilegiam, 

normalmente, os interesses económicos em detrimento da protecção do 

ambiente e, consequentemente, da saúde humana. Se, por um lado, se 

trata de um instrumento de fácil aplicação, por outro, exige um sistema 

de controlo que assegure que as normas anti-poluição estão a ser efec-

tivamente respeitadas. Acresce que este mecanismo padece de alguma 

rigidez, uma vez que a revisão deste tipo de actos jurídicos envolve 

procedimentos burocráticos demorados, que não acompanham o desen-

volvimento tecnológico e científico, mais célere, o que pode constituir 

um entrave à inovação e à competitividade. 

Através da fiscalidade ambiental, na modalidade de taxas ou im-

postos, permite-se fazer recair sobre o poluidor uma contribuição obri-

gatória, definida pelo legislador, e destinada a restaurar o ambiente das 

lesões que lhe são infligidas. Se, por um lado, este mecanismo pretende 

integrar o custo dos danos ambientais causados pelo exercício das acti-

vidades dos agentes económicos nos custos por estes suportados, por 

outro, permite provocar um efeito dissuasor, no sentido de levar o po-

luidor a adoptar práticas em consonância com o princípio do poluidor-

pagador.222 

Em relação aos mercados de emissões, a sua origem remonta à 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas 

___________ 

222 Para uma análise mais desenvolvida, veja-se LOZANO CUTANDA, B., op. cit., 2014b, 

pp. 583-641. A autora explica, na p. 585, que os impostos ecológicos ou ambientais cons-

tituem um instrumento importante para conseguir que os custos sociais derivados da dete-

rioração ambiental se reflictam nos preços e recaiam sobre os sujeitos que poluem, objec-

tivo do princípio “quem contamina paga”. Já na p. 616 alerta para o facto de os auxílios 

estatais, enquanto mecanismo de incentivo económico para a protecção do ambiente, po-

derem ser incompatíveis não só com o princípio do poluidor-pagador, mas também com a 

livre concorrência. 
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(CCNUCC), celebrada em 1992.223 Por seu turno, a União Europeia 

instituiu, através da Directiva 2003/87/CE, um regime de comércio de 

licenças de emissão de gases com efeito de estufa, com o objectivo de 

promover a redução das emissões em condições que ofereçam uma boa 

relação custo-eficácia e sejam economicamente eficientes. 

Por fim, e assumindo como pressuposto que a actividade econó-

mica é potencialmente poluidora e que os respectivos agentes devem 

ser responsabilizados, o princípio do poluidor-pagador exige o estabe-

lecimento de um regime de responsabilidade por danos causados ao 

ambiente e aos recursos naturais, que os obrigue a prevenir e a reparar 

os danos ambientais. Foi precisamente este o regime que foi estabele-

cido pela União Europeia, através da Directiva 2004/35/CE.224 Efecti-

vamente, a DRA é o primeiro acto da União Europeia que tem por ob-

jecto a aplicação do princípio do poluidor-pagador, e nela estabelece-

se um quadro de responsabilidade ambiental, com vista a prevenir e 

___________ 

223 Na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, assinada no Rio 

de Janeiro, em 1992, foi adoptado o objectivo de estabilizar as concentrações de gases com 

efeito de estufa na atmosfera a níveis que evitem interferências adversas no sistema climá-

tico, o que implicava que os Estados adoptassem medidas internas com vista à redução das 

emissões. Os Estados industrializados deviam estabilizar as suas emissões nos níveis de 

1990. Esta Convenção foi completada pelo Protocolo de Quioto, que pretendeu tornar este 

objectivo juridicamente vinculativo, propondo um calendário de acordo com o qual os pa-

íses membros (principalmente os desenvolvidos) tinham a obrigação de reduzir a emissão 

de gases de efeito de estufa em, pelo menos, 5,2%, relativamente aos níveis de 1990, no 

período entre 2008 e 2012. A entrada em vigor do Protocolo foi condicionada à ratificação 

de, pelo menos, 55 Estados, tendo acontecido a 16 de Fevereiro de 2005. Acabou por se 

revelar uma decepção, em virtude de os EUA não o terem ratificado, por entenderem que 

interferia negativamente com a sua economia, e em virtude da ausência de objectivos quan-

titativos para os Estados emergentes, onde o aumento das emissões de gases com efeito de 

estufa é mais rápida. O acordo obtido em Doha, em Dezembro de 2012, aquando da 18.ª 

Conferência da ONU sobre o clima, permitiu passar a uma segunda fase do compromisso 

assumido no Protocolo, que terminará em 2020, embora com efeitos limitados, uma vez 

que os países envolvidos apenas representam 15% das emissões, a nível mundial: o Canadá, 

a Rússia e o Japão já não participaram. 
224 Já era este o sentido do Livro Verde sobre a reparação dos danos causados no ambiente e 

do Livro Branco sobre Responsabilidade Ambiental. Estes textos abandonam uma inter-

pretação puramente económica do princípio do poluidor-pagador e convertem-no num me-

canismo jurídico, para fazer com que quem polui pague pelos danos que cause. Nesse sen-

tido, RUDA GONZÁLEZ, A., El Daño Ecológico Puro. La Responsabilidad Civil por el 

deterioro del Medio Ambiente, com especial atención a la Ley 26/2007, de 23 de Octobre, 

de Responsabilidad Medioambiental, Navarra, Thomson Aranzadi, 2008, p. 58. 
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reparar os danos causados a animais, plantas, habitats naturais, à água 

e ao solo. O Considerando 2 da DRA define que a «prevenção e a repa-

ração de danos ambientais devem ser efectuadas mediante a aplicação 

do princípio do poluidor-pagador, previsto no Tratado e em consonân-

cia com o princípio do desenvolvimento sustentável». Daqui resulta 

evidente a articulação entre o princípio do poluidor-pagador e o princí-

pio da prevenção, isto é, aquele entra em acção quando a prevenção 

deixa de ser eficaz e o dano ocorre efectivamente. Podemos dizer que 

o princípio fundamental da DRA é o da responsabilização financeira do 

operador cuja actividade tenha causado danos ambientais, ou seja, imi-

nente a ameaça dos mesmos, a fim de induzir os operadores a tomarem 

medidas e a desenvolverem práticas que contribuam para a redução da-

queles riscos ambientais. O Considerando 18 da DRA acrescenta, 

ainda, que 

«o operador que cause danos ambientais ou crie a ameaça 

iminente desses danos deve, em princípio, custear as me-

didas de prevenção ou reparação necessárias. Se a autori-

dade competente actuar, por si própria ou por intermédio 

de terceiros, em lugar do operador, deve assegurar que o 

custo em causa seja cobrado ao operador. Também se jus-

tifica que os operadores custeiem a avaliação dos danos 

ambientais ou, consoante o caso, da avaliação da sua ame-

aça iminente.» 

Não podemos, pois, deixar de reconhecer que a DRA é o acto da 

União Europeia que melhor traduz a essência do princípio do poluidor-

pagador. De qualquer forma, a Directiva 2008/98/CE225, relativa a resí-

duos, que consagra o princípio da responsabilidade alargada do produ-

tor, também lhe dá voz, ao consagrar a exigência de que os custos da 

eliminação dos resíduos sejam suportados pelo seu detentor actual, pe-

los anteriores detentores dos resíduos, ou pelos produtores do produto 

que lhes deu origem. 

O princípio do poluidor-pagador está presente nos Tratados e no 

direito derivado, mas a jurisprudência da União Europeia também lhe 

___________ 

225 Directiva 2008/98/CE do Parlamento e do Conselho, de 19 de Novembro de 2008. 
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faz referência. Veja-se, por exemplo, o que o Tribunal de Justiça, por 

decisão de 24 de Junho de 2008, a propósito do desastre ecológico cau-

sado pelo cargueiro Erika, determinou. Com efeito, estabeleceu a as-

sumpção dos custos associados à eliminação dos resíduos gerados pelo 

derrame acidental de hidrocarbonetos no mar pelo produtor do produto 

gerador dos resíduos, que, devido à sua actividade, contribuiu para o 

risco de ocorrência da poluição ocasionada pelo naufrágio do navio, em 

clara aplicação do princípio do poluidor-pagador.226 Mais recente-

mente, a propósito da Directiva 2004/35/CE, sobre responsabilidade 

ambiental, o Tribunal veio reafirmar o conteúdo do princípio do polui-

dor-pagador, ao permitir a não imposição da adopção de medidas pre-

ventivas e de reparação aos actuais proprietários de um terreno, que não 

são responsáveis pela poluição, ficando apenas obrigados ao reembolso 

das despesas relativas às intervenções efectuadas pela autoridade com-

petente até ao limite do valor de mercado do sítio, determinado após a 

execução dessas intervenções (acórdão Fipa Group e o.).227 

2.5. OS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO, DA PREVENÇÃO, DA 

CORRECÇÃO, PRIORITARIAMENTE NA FONTE, E DO POLUIDOR-

PAGADOR NO DIREITO PORTUGUÊS 

Os princípios da precaução, da prevenção, da correcção, prioritaria-

mente na fonte, e do poluidor-pagador também se encontram expressa-

mente consagrados no direito português. 

O diploma mais recente e mais importante que, em termos gerais, 

os refere é a Lei n.º 19/2014, de 14 de Abril, que define as Bases da 

Política do Ambiente (LBPA) e revogou a anterior Lei n.º 11/87, de 7 

de Abril, Lei de Bases do Ambiente (LBA). Do artigo 3.º daquele di-

ploma legal constam aqueles que são considerados pelo legislador por-

tuguês os princípios materiais de ambiente a que está subordinada a ac-

tuação pública nessa matéria. Entre eles encontram-se os princípios da 

___________ 

226 Acórdão de 24 de Julho de 2008, proferido no processo C-188/2007, Commune de Mesquer 

c. Total France SA e Total International Ltd. Veja-se, a este propósito, VIGURI PEREA, 

A., op. cit., p. 63. 
227 Acórdão do TJUE, de 4 de Março de 2015, proferido no processo C-534/13, Fipa Group e 

o. 
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prevenção e da precaução, «que obrigam à adopção de medidas anteci-

patórias, com o objectivo de obviar ou minorar, prioritariamente na 

fonte, os impactes adversos no ambiente, com origem natural ou hu-

mana, tanto em face de perigos imediatos e concretos, como em face de 

riscos futuros e incertos, da mesma maneira como podem estabelecer, 

em caso de incerteza científica, que o ónus da prova recaia sobre a parte 

que alegue a ausência de perigos ou riscos» (alínea c)). A redacção 

desta disposição veio, efectivamente, clarificar a questão do ónus da 

prova, no sentido de que o princípio da precaução faz recair sobre quem 

introduz o risco, no meio ou no mercado, o ónus de demonstrar que 

tomou as medidas necessárias e adequadas, de acordo com as melhores 

técnicas disponíveis para o obviar ou minorar, ou seja, como AMADO 

GOMES explica, o ónus de demonstrar que o risco está controlado ao 

nível do tolerado.228 Apesar da sua consagração legal, a aplicação do 

princípio da precaução tem sido, até à presente data, descartada pelos 

tribunais portugueses. 229 230 

Embora referidos na mesma alínea, já vimos que o princípio da 

prevenção se distingue do princípio da precaução pelo critério da 

(in)certeza científica: o primeiro actuará em face de perigos imediatos 

e concretos, conhecidos e comprovados, enquanto o segundo será utili-

zado em contexto de riscos futuros e incertos, desconhecidos ou não 

comprovados. Apesar de expressamente referido na LBPA, o princípio 

da precaução não estava previsto na antiga LBA, que apenas contem-

plava, de forma directa, o princípio da prevenção como um dos princí-

pios específicos a cuja observância obrigava o princípio geral de que 

todos os cidadãos têm direito a um ambiente humano e ecologicamente 

___________ 

228 Cfr. AMADO GOMES, C., Tutela Contenciosa do Ambiente. Uma amostragem da juris-

prudência nacional, Lisboa, Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, Centro de Investiga-

ção de Direito Público, 2019, p.15. A autora acrescenta que não se trata de provar que o 

risco é zero, o que constituiria uma violação do direito à tutela efectiva do requerido. 
229 A noção de precaução em matéria ambiental foi introduzida, pela primeira vez, no artigo 

9.º, n.º 1, e no Anexo V do Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto, relativo à prevenção 

e ao controlo integrados da poluição proveniente de certas actividades, revogado pelo De-

creto-Lei n.º 173/2008, de 26 de Agosto, que, por seu turno, também foi revogado pelo 

Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto, que estabelece o regime de emissões industriais 

aplicável à prevenção e ao controlo integrados da poluição. 
230 Cfr. acórdão do TCAN de 13.03.2020, proferido no processo 00365/17.5BEBRG-A. 
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equilibrado e o dever de o defender, incumbindo ao Estado, por meio 

de organismos próprios e por apelo a iniciativas populares e comunitá-

rias, promover a melhoria da qualidade de vida quer individual quer 

colectiva231. De acordo com o princípio da prevenção, tal como ali se 

prescrevia, 

«as actuações com efeitos imediatos ou a prazo no ambi-

ente devem ser consideradas de forma antecipativa, redu-

zindo ou eliminando as causas, prioritariamente à correc-

ção dos efeitos dessas acções ou actividades susceptíveis 

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 conti-

nuar a acção poluente»232. 

Por isso, era clara a referência que ali, ainda que indirectamente, se 

fazia ao princípio da correcção na fonte dos danos ambientais, corolário 

do da prevenção. 

A mesma disposição refere, igualmente, o princípio do poluidor-

pagador, enquanto princípio que obriga o responsável pela poluição a 

assumir não só os custos da actividade poluente, mas também os da 

introdução de medidas internas de prevenção e controle, necessárias 

para combater as ameaças e agressões ao ambiente (alínea d)) e que, na 

nova LBPA, passou a ter direito a tratamento autónomo. 

A Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro (Lei da Água), já previa, no 

seu artigo 3.º, que, além dos princípios gerais consignados na Lei de 

Bases do Ambiente, então em vigor, a gestão da água deveria observar 

vários princípios, entre eles: o da precaução (alínea f)), nos termos do 

qual as medidas destinadas a evitar o impacte negativo de uma acção 

sobre o ambiente devem ser adoptadas, mesmo na ausência de certeza 

científica da existência de uma relação causa-efeito entre eles; o prin-

cípio da prevenção (alínea g)), por força do qual as acções com efeitos 

negativos no ambiente devem ser consideradas de forma antecipada, 

por forma a eliminar as próprias causas de alteração do ambiente, ou 

___________ 

231 Artigo 2.º, n.º 1, da Lei n.º 11/87, de 7 de Abril. 
232 Artigo 3.º, alínea a), da Lei n.º 11/87, de 7 de Abril. 
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reduzir os seus impactes quando tal não seja possível; o princípio da 

correcção, prioritariamente na fonte, dos danos causados ao ambiente 

(alínea h)) e da imposição ao emissor poluente de medidas de correcção 

e recuperação e dos respectivos custos; e o princípio do poluidor-paga-

dor (alínea d)), no qual assenta o princípio do valor económico da água 

e por força do qual se consagra o reconhecimento da escassez actual ou 

potencial deste recurso e a necessidade de garantir a sua utilização eco-

nomicamente eficiente. 

A Lei de Bases da Protecção Civil, Lei n.º 27/2006, de 3 de Ju-

lho233, também incluía, no seu artigo 5.º, nos princípios especiais apli-

cáveis às actividades de protecção civil, o princípio da prevenção (na 

alínea b)), por força do qual os riscos de acidente grave ou de catástrofe 

devem ser considerados de forma antecipada, de modo a eliminar as 

próprias causas (aqui, numa clara referência à correcção, prioritaria-

mente na fonte, ou a reduzir as suas consequências, quando tal não seja 

possível), e o princípio da precaução (na alínea c)), de acordo com o 

qual devem ser adoptadas as medidas de diminuição do risco de aci-

dente grave, ou catástrofe inerente a cada actividade, associando a pre-

sunção de imputação de eventuais danos à mera violação daquele dever 

de cuidado. 

A Lei da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, aprovada 

pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho234, também refere, no seu 

artigo 4.º, alínea e), o princípio da precaução, nos termos do qual as 

medidas destinadas a evitar o impacte negativo de uma acção sobre a 

conservação da Natureza e a biodiversidade devem ser adoptadas, 

mesmo na ausência de certeza científica da existência de uma relação 

causa-efeito entre eles. 

Por seu turno, o Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho, que ins-

titui o RJRA, em transposição da DRA, assenta o regime da responsa-

bilidade ambiental, à semelhança do que aquela fez, no princípio do 

poluidor-pagador, dando particular ênfase a uma vertente preventiva, 

___________ 

233 Na versão introduzida pela Lei n.º 80/2015, de 3 de Agosto. Também sofreu alterações 

anteriores, em virtude da Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de Novembro; da Rectificação n.º 

46/2006, de 7 de Agosto; e da Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho. 
234 Rectificado pela Rectificação n.º 53-A/2008, de 22 de Setembro, e alterado pelo Decreto-

Lei n.º 242/2015, de 15 de Outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de Agosto. 
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no que é inovador, fazendo, assim, a conjugação daquele princípio com 

o da prevenção. O princípio do poluidor-pagador não é o único a ser 

implementado pelo RJRA. Também o são os restantes princípios a que 

se refere o artigo 191.º, n.º 2, do TFUE: o princípio da precaução, 

quando se incentiva à internalização dos custos dos danos e, em parti-

cular, à constituição de garantias financeiras; o princípio da prevenção, 

que resulta directamente do artigo 5.º, relativo às acções de prevenção; 

e o princípio da correcção, prioritariamente na fonte, dos danos, que se 

encontra patente nas medidas de reparação, em particular nas medidas 

de reparação primária.235 

Em suma, todos os princípios estruturantes da política do ambiente 

da União Europeia, a que se refere o artigo 191.º, n.º 2, do TFUE, en-

contram eco, de forma directa ou indirecta, no ordenamento jurídico 

português. Da análise dos diplomas acabados de referir, pode concluir-

se que também o legislador português trata autonomamente, distin-

guindo-os, os princípios da prevenção e da precaução, encontrando-se 

este último irrefutavelmente associado à incerteza científica. 

 

___________ 

235  Artigo 6.º e Anexo II. Veja-se, neste sentido, Commission Staff Working Document – 

REFIT Evaluation of the Environmental Liability Directive (SWD(2016) 121 final), cit., p. 

11. 





CAPÍTULO III – A GÉNESE 

DO REGIME DE 

RESPONSABILIDADE 

AMBIENTAL 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

«Existem hoje na Comunidade muitos sítios236 contaminados que sus-

citam riscos significativos para a saúde, e a perda da biodiversidade 

acelerou-se acentuadamente durante as últimas décadas».237 

É com esta advertência que a Directiva sobre a Responsabilidade 

Ambiental na União Europeia introduz as razões que tornaram inadiá-

vel a adopção de um regime europeu de responsabilidade ambiental, 

que os Estados-Membros vieram a acolher, deixando desde logo claro 

que «a falta de acção poderá resultar no acréscimo da contaminação e 

da perda da biodiversidade no futuro», com consequências adversas 

para as gerações presentes e sobretudo para as vindouras. E, de facto, o 

receio de se comprometer a herança ambiental das gerações futuras 

constitui, actualmente, uma preocupação crescente da humanidade. 

A prevenção e reparação dos danos ambientais foi uma das formas 

escolhidas para a concretização dos objectivos e princípios da política 

do ambiente da União Europeia, tal como estava prevista nos Tratados. 

Nessa linha, a DRA tem por finalidade o estabelecimento de um quadro 

comum adequado e eficaz de prevenção e reparação de certos danos 

causados ao ambiente, para o proteger, a custos razoáveis para a socie-

dade, e dessa forma dá-se cumprimento ao princípio do poluidor-paga-

dor, princípio basilar do regime. Até há bem pouco tempo, atendendo a 

___________ 

236 A Directiva Habitats define, na alínea j) do artigo 1.º, “sítio” como uma zona geografica-

mente definida, cuja superfície se encontra claramente limitada. 
237 Considerando 1 da DRA. 
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que o ambiente não era visto como um bem jurídico autónomo, os ope-

radores que o danificavam não eram obrigados a repará-lo. Todavia, 

sendo visto como um bem público, essa responsabilidade era do Estado, 

logo, indirectamente, da sociedade.238 É exactamente isto que hoje se 

quer evitar: a não adopção de medidas de prevenção ou de reparação 

por questões meramente económicas, ou em que os seus custos sejam 

repercutidos e pagos pelos contribuintes. 

Pela primeira vez, quer a DRA, a nível europeu, quer o RJRA, a 

nível nacional, tratam o ambiente como um bem jurídico, enquanto re-

alidade objectiva, tendo em consideração as suas características espe-

cíficas, e introduzem aspectos jurídicos inovadores, que permitem dis-

tinguir o regime de responsabilidade ambiental, que ambos os diplomas 

consagram, do regime clássico de responsabilidade civil, que, de forma 

alguma, tratava o ambiente como lesado. 

De entre esses aspectos inovadores, destaca-se a vontade de fazer 

recair sobre os operadores responsáveis os custos das operações de des-

contaminação e reabilitação do ambiente e dos seus componentes afec-

tados, realçando-se o aspecto da prevenção, que vem permitir uma lei-

tura mais actual e abrangente do princípio do poluidor-pagador. É que, 

se, tradicionalmente, se revia este princípio na expressão “quem conta-

mina, paga”, a esta tem agora de se acrescentar a expressão “quem ame-

aça contaminar, paga”, para se obter uma leitura completa e actual do 

princípio do poluidor-pagador. Daí que, doravante, aquele que criar 

uma ameaça iminente de dano ou um dano ambiental será responsável 

pelas medidas de prevenção ou reparação necessárias. Outro dos aspec-

tos inovadores que tem de ser posto em evidência é a consagração de 

uma responsabilidade objectiva para os operadores que, através do 

exercício das actividades que o legislador europeu classificou como po-

tencialmente perigosas – as previstas no Anexo III quer da DRA quer 

do RJRA –, causam ou ameaçam causar danos ambientais às espécies 

e habitats naturais protegidos, à água e ao solo. Em relação às restantes, 

só haverá lugar a responsabilidade, se os danos ou a ameaça de danos 

resultarem de actuação culposa do operador. 

___________ 

238 BELTRÁN CASTELLANOS, J. M., op. cit., 2018b, p. 37. 
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2. OS ANTECEDENTES DO REGIME DE 

RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS 

O estabelecimento de um regime jurídico de responsabilidade por da-

nos ambientais é resultado de um longo percurso jurídico e sociológico, 

quer a nível internacional quer a nível europeu. 

2.1. A NÍVEL INTERNACIONAL 

São várias as convenções internacionais que, ao longo dos tempos, re-

flectem a consciencialização colectiva da progressiva degradação do 

ambiente e da necessidade de serem criados mecanismos adequados à 

prevenção e reparação dos danos a que ele é sujeito. Não obstante, os 

Estados têm vindo, sistematicamente, a criar entraves ao progresso do 

direito internacional em matéria de responsabilidade por danos ambi-

entais, reservando a resolução destas questões aos direitos nacionais. 

Em bom rigor, a responsabilidade ambiental acabou por se tornar 

um tema tabu para os Estados, quer a nível internacional quer a nível 

europeu, por razões de natureza jurídica, política e, sobretudo, econó-

mica. Conscientes da dimensão que os danos ambientais podem atingir, 

a nível económico, os Estados têm evitado assumir compromissos jurí-

dicos, por recearem que os mesmos lhes sejam oponíveis no futuro. No 

entendimento de KISS, este comportamento dos Estados contribuiu 

para que o direito internacional do ambiente se tornasse um direito sem 
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sanção, dotado do sucedâneo de uma “soft responsability”239, como 

também explica LAGO CANDEIRA240. 

Os textos convencionais que versam sobre a responsabilidade por 

danos ambientais241, a que já se referia o Princípio 22 da Declaração de 

Estocolmo, de 1972242, fazem-no apenas numa perspectiva de respon-

sabilidade civil, e são vários os que atribuem aos Estados subscritores 

a tarefa de elaborar regras relativas à responsabilidade decorrente de 

danos causados ao ambiente. A Declaração do Rio, de 1992, consa-

grava, no Princípio 13, o dever de os Estados elaborarem legislação na-

cional relativa à responsabilidade civil e à compensação das vítimas de 

poluição e de outros prejuízos ambientais, bem como o de cooperarem 

de modo diligente na elaboração de legislação internacional sobre res-

ponsabilidade civil por danos ambientais que, embora ocorridos fora da 

___________ 

239 KISS, A., «L’état du droit de l’environnement en 1981: problémes et solutions», Journal 

de Droit International, 1981, 3, pp. 518 e ss.: «Cabria preguntarse si, a fin de cuentas, no 

habria que hablar de una soft responsability similar al próprio soft law, no obligatoria, pero 

capaz de estabelecer la línea de conducta que deven seguir los Estados. Tal forma de res-

ponsabilidad consiste en buscar dar satisfacción a las víctimas de perjuicios (ecológicos) 

por médios distintos de los mecanismos rígidos, proprios de la práctica internacional de la 

época clássica: recurso a la negociación, indemnizaciones ex gratia que no conllevan reco-

nocimiento alguno de responsabilidade, adopción – en su caso – de una reglamentación de 

cara al futuro que elimine los danos, o los reduzca a proporciones aceptables». Tradução 

livre: «Deveria perguntar se, afinal, não se devia falar de uma soft responsability seme-

lhante à própria soft law, não obrigatória, mas capaz de estabelecer uma linha de conduta 

que os Estados devem seguir. Essa forma de responsabilidade consiste em procurar dar 

satisfação às vítimas de danos (ecológicos), através de meios distintos dos mecanismos 

rígidos, típicos da prática internacional da época clássica: recurso à negociação, indemni-

zações ex gratia que não implicam o reconhecimento de qualquer responsabilidade, a adop-

ção – se for o caso – de regulamentação para o futuro que elimine os danos ou os reduza a 

níveis aceitáveis.» 
240 LAGO CANDEIRA, A., op. cit., pp. 53-56. 
241 É o caso da Convenção sobre a Responsabilidade Civil no Domínio da Energia Nuclear, 

assinada em Paris, em 29 de Julho de 1960; da Convenção Internacional sobre a Respon-

sabilidade Civil pelos Prejuízos por Poluição Causada por Combustível de Bancas (Con-

venção Bancas), adoptada em Londres, a 23 de Março de 2001; ou da Convenção Interna-

cional sobre a Responsabilidade Civil pelos Prejuízos Devidos à Poluição por Hidrocarbo-

netos, assinada em Londres, em 27 de Novembro de 1992. 
242 Princípio 22 da Declaração de Estocolmo: «Os Estados devem cooperar para continuar a 

desenvolver o direito internacional no que se refere à responsabilidade e à indemnização às 

vítimas da poluição e de outros danos ambientais que as actividades realizadas dentro da 

jurisdição, ou sob o controle de tais Estados, causem a zonas fora de sua jurisdição». 
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sua área de jurisdição, resultaram de actividades exercidas dentro da 

sua jurisdição. 

Já a Convenção de Lugano, de 1993, sobre a responsabilidade civil 

por danos causados por actividades perigosas para o meio ambiente243, 

concluída no seio do Conselho da Europa, pretendia não só o ressarci-

mento de danos causados a pessoas e bens, mas também a prevenção e 

reparação de danos ambientais. Era previsto um sistema de responsabi-

lidade objectiva, a aplicar em caso de danos decorrentes de actividades 

potencialmente perigosas para o ambiente, bem como a atribuição de 

legitimidade activa às organizações não-governamentais. Infelizmente, 

as boas intenções aí consagradas ficaram-se pelo texto. Com efeito, 

apesar de a Comissão e todos os Estados-Membros terem participado 

nas negociações, a Convenção de Lugano apenas foi ratificada por Por-

tugal, Grécia, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Chipre, Islândia, Li-

echtenstein e Finlândia, o que inviabilizou a sua entrada em vigor. Daí 

que nem a União Europeia nem os restantes Estados-Membros a te-

nham subscrito244, o que é revelador da resistência dos Estados a uma 

regulação internacional em matéria de responsabilidade ambiental. 

Acontece que, atendendo à realidade e às necessidades sentidas nos 

nossos dias, o regime tradicional de responsabilidade civil veio a reve-

lar-se insuficiente e inadequado para acautelar a reparação de danos 

___________ 

243 O texto da convenção pode ser consultado em: 

 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?docu-

mentId=090000168007c084. A este propósito, veja-se QUARANTA, A., «L’Evoluzione 

delle política ambientale e della disciplina del danno ambientale nella política comunitá-

ria», em GIAMPIETRO, F. (Org.), La responsabilità per danno all’ambiente. L’attuazione 

delle Direttiva 2004/35/CE, Milano, Giuffrè Editore, 2006, pp. 17-19; WILDE, M., Civil 

Liability for Environmental Damage. A Comparative Analysis of Law and Policy in Europe 

and the United States, The Hague, Kluwer Law International, 2013, pp. 175 e ss.; e 

BELTRÁN CASTELLANOS, J. M., op. cit., 2018b, pp. 40 e ss. 
244 SILVEIRA, P., op. cit., 2017, a p. 181 (nota 332), esclarece que, não tendo nenhuma rati-

ficação da Convenção sido «levada a cabo, a sua importância é sobretudo teórica e doutri-

nária, afinal, foi o primeiro passo dado, a nível europeu, para a responsabilização por danos 

causados ao ambiente». Acrescenta que a «adesão da União a esta Convenção teria a van-

tagem de estar de acordo com o princípio da subsidiariedade a nível internacional. Além 

disso, a Convenção possui uma cobertura abrangente (todos os tipos de danos resultantes 

de actividades perigosas) e um âmbito amplo e aberto, que tem o mérito de apresentar um 

sistema coerente e de tratar os operadores de todas as actividades perigosas da mesma ma-

neira». 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007c084
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007c084
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ambientais de origem humana, quer do ponto de vista político-econó-

mico, quer do ponto de vista técnico-jurídico. De facto, as opções polí-

ticas assumidas pelos governantes em prol do desenvolvimento social 

e económico dos Estados e das suas populações não são, em regra, ami-

gas do ambiente, e a reparação deste, uma vez danificado, implica, do 

ponto de vista económico, custos de montantes de tal forma elevados 

que são incomportáveis para a generalidade dos operadores. Por outro 

lado, de um ponto de vista técnico-jurídico, a especificidade do bem 

jurídico ambiental dificulta o preenchimento dos pressupostos tradici-

onais da responsabilidade extracontratual, nomeadamente da culpa, do 

nexo de causalidade, da verificação e da avaliação do dano ou do tipo 

de reparação.245 Além disso, nem sempre é possível identificar com cla-

reza o agente responsável pela poluição, ou, sendo vários, a medida das 

respectivas contribuições, quando o dano é complexo, indirecto, dife-

rido e/ou cumulativo. Também é difícil estabelecer o nexo de causali-

dade quando a fonte de poluição se encontra afastada do local onde 

ocorre o dano, quando se trata de efeitos a longo prazo, quando existe 

cumulação de vários tipos de poluição, e quando o dano resulta de ac-

tividades de natureza complexa e altamente técnica.246 

Em suma, se a responsabilidade civil não se afigura como um me-

canismo adequado à reparação dos danos causados ao ambiente, o 

mesmo se poderá afirmar em relação às convenções internacionais que 

versam sobre ela. De facto, a generalidade dos tratados é de natureza 

sectorial e, ou não entraram em vigor, ou ainda não foram ratificados 

pelos Estados, não lhes podendo ser aplicáveis, o que dita a sua inefi-

cácia quanto à resolução da questão dos danos ambientais, a nível in-

ternacional. A título de exemplo, refira-se o protocolo que previa a apli-

cação de regras de responsabilidade civil e compensação dos danos 

abrangidos pelas Convenções de Helsínquia, de 1992: a Convenção 

___________ 

245 Cfr., a este propósito, JUSTE RUIZ, J. e DAUDÍ, M. C., op. cit., pp. 102 e ss.; e KISS, A. 

e SHELTON, D., International Environmental Law, 3.ª Ed., New York, Transnational Pu-

blishers, 2004, p. 356. 
246 Neste sentido, KISS, A., op. cit., 1981, pp. 519 e ss. Cfr. DUPUY, P. M., «La réparation 

des dommages causés aux nouvelles ressources naturelles», em DUPUY, R.-J. (Ed.), The 

settlement of disputes on the new natural resources: Workshop. The Hague, 8-10 Novem-

ber 1982, The Hague, Nijhott, 1983, pp. 427-461. 
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sobre a Protecção e Utilização dos Cursos de Água Transfronteiriços e 

dos Lagos Internacionais (Convenção sobre a Protecção das Águas) e a 

Convenção sobre os Efeitos Transfronteiriços de Acidentes Industriais 

– TEIA (sigla inglesa pela qual é mais conhecida). A primeira tem 43 

membros, e a segunda 40, sendo que Portugal e a União Europeia fazem 

parte de ambas. Em 21 de Maio de 2003, foi assinado, em Kiev, por 24 

daqueles Estados, o Protocolo de Responsabilidade Civil e Compensa-

ção por Danos Causados pelos Efeitos Transfronteiriços de Acidentes 

Industriais às Águas Transfronteiriças. Todavia, até à presente data, 

apenas a Hungria o ratificou. O mesmo se passa com o Protocolo de 

Basileia relativo à Responsabilidade e Compensação de Danos resul-

tantes das operações abrangidas pela Convenção de Basileia sobre o 

controlo de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e sua 

eliminação. Concluído em 10 de Dezembro de 1999, constata-se que, 

hoje, apenas foi ratificado por 12 dos 187 membros da Convenção. Por-

tugal e a União Europeia, membros da Convenção, não se vincularam 

ao Protocolo, nem tão-pouco participaram na sua conclusão. 

2.2. NA UNIÃO EUROPEIA 

Em 1984, o Conselho já referia, no Considerando 19 da Directiva 

84/631/CEE, relativa à vigilância e ao controlo, na Comunidade, das 

transferências transfronteiriças de resíduos perigosos, a necessidade de 

definir a responsabilidade do produtor e a de qualquer pessoa susceptí-

vel de responder por um dano, «para garantir (…) uma reparação eficaz 

e equitativa dos danos que possam ser causados durante a operação de 

transferência de resíduos perigosos (…)», e no artigo 11.º, n.º 3, esta-

belecia, expressamente, que o Conselho determinaria «(…) as condi-

ções da responsabilidade civil do produtor em caso de danos, ou a res-

ponsabilidade de qualquer pessoa susceptível de responder pelos refe-

ridos danos (…)».247 

___________ 

247 Directiva 84/631/CEE do Conselho, de 6 de Dezembro de 1984, relativa à vigilância e ao 

controlo, na Comunidade, das transferências transfronteira de resíduos perigosos, revogada 

pelo Regulamento (CEE) 259/93 do Conselho, de 1 de Fevereiro de 1993, relativo à fisca-

lização e ao controlo das transferências de resíduos no interior, à entrada e à saída da Co-

munidade, que, por seu turno, foi revogado pelo Regulamento (CE) 1013/2006 do 
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No entanto, o regime da responsabilidade ambiental inspirou-se na 

Directiva 85/374/CEE, relativa à responsabilidade do produtor, que 

previa a responsabilidade objectiva do produtor por produtos defeituo-

sos.248 Tenha-se presente que nela já se falava da criação de um fundo 

de indemnização colectiva financiado por operadores potenciais polui-

dores.249 De facto, naquela directiva consagrou-se, pela primeira vez, 

uma responsabilidade de tipo objectivo, independente de culpa. Ora, 

em termos de responsabilidade ambiental, a responsabilidade objectiva 

que veio a ser consagrada na União Europeia e nos Estados-Membros 

é considerada elemento de destaque e essencial para assegurar o res-

peito pelo princípio do poluidor-pagador. De igual modo, ficou prevista 

a criação de um fundo que assegure os custos da reparação ambiental, 

quando o operador responsável não a assuma. No caso português, trata-

se do Fundo Ambiental. 

A necessidade de estabelecer um regime de responsabilidade am-

biental em termos de prevenção e reparação de danos ambientais emer-

giu, na Europa, na sequência da ocorrência de graves desastres 

___________ 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho de 2006, relativo a transferências de 

resíduos (com a última redacção introduzida pelo Regulamento (UE) 2015/2002 da Comis-

são, de 10 de Novembro de 2015). 
248 Directiva do Conselho, de 25 de Julho de 1985, relativa à aproximação das disposições 

legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros em matéria de respon-

sabilidade decorrente dos produtos defeituosos. A este propósito, veja-se GOMIS 

CATALÁ, L., «La ley de responsabilidad medioambiental en el marco del derecho de la 

Unión Europea», em LOZANO CUTANDA, B. (Coord.), Comentários a la ley de respon-

sabilidade medioambiental. Ley 26/2007, de 23 de Octubre, Navarra, Thomson Civitas, 

2008, p. 92. 
249 SANTOS MORÓN, M. J., «En torno a la reparación de los danos ambientales en el Derecho 

Español», Revista Critica de Derecho Privado, n.º 10, 2013, p. 831. Em bom rigor, a polu-

ição pode afectar milhares de pessoas, o que representa milhares de potenciais lesados e 

queixosos. 
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ecológicos.250 O caso Sandoz251, ocorrido na Suíça, em 1986, é exemplo 

da inexistência, na altura, de quaisquer planos de prevenção em caso de 

___________ 

250 São exemplos, entre outros, o derrame do SS Torrey Canyon, no Reino Unido, em 1967; o 

derrame da Union Carbide, em Bhopal, na Índia, em 1984; a explosão do reactor nuclear 

em Chernobyl, na ex-União Soviética, em 1986; o derrame do Exxon Valdez, no Alasca, 

em 1989; o derrame do Prestige, em Espanha, em 2002; e, mais recentemente, em 2011, o 

desastre nuclear de Fukushima. Segue-se uma descrição sumária destes acidentes. Em 18 

de Março de 1967, o superpetroleiro SS Torrey Canyon encalhou nas rochas da costa da 

Cornualha, tendo-se partido posteriormente, derramando mais de 100 mil toneladas de pe-

tróleo bruto no Canal da Mancha. As praias ficaram cobertas de lodo e milhares de aves 

marinhas foram mortas no que, ainda hoje, é considerado o pior acidente ambiental do 

Reino Unido. O desastre de Bhopal consistiu numa descarga de gás ocorrida, na noite de 2 

de Dezembro de 1984, numa fábrica de pesticidas, a Union Carbide India Limited, em 

Bhopal, Madhya Pradesh, na Índia. É considerado o pior desastre industrial da história. 

Mais de 500 mil pessoas foram expostas ao gás isocianato de metila, uma substância alta-

mente tóxica, que atingiu várias pequenas cidades localizadas nas proximidades da fábrica. 

O número oficial de mortes imediatas foi de 2259 e o impacte ambiental foi devastador. Na 

central nuclear de Chernobyl, localizada perto da cidade de Pripyat, no Norte da então Re-

pública Socialista Soviética da Ucrânia, deu-se um acidente nuclear catastrófico, na ma-

drugada de 26 de Abril de 1986. O acidente ocorreu durante um teste de segurança. Uma 

combinação de falhas resultou numa explosão de vapor destrutiva e num incêndio que du-

rou nove dias, libertando para a atmosfera partículas radioactivas que causaram uma preci-

pitação radioactiva numa extensa área geográfica, tendo-se espalhado por parte da então 

União Soviética e da Europa Ocidental. Em termos ambientais, causou danos significativos 

na biodiversidade, nos solos e na água. É considerado o acidente nuclear mais desastroso 

da história, tanto em termos económicos como de baixas humanas. É um dos dois únicos 

acidentes de energia nuclear classificados como um evento de nível 7 (a classificação má-

xima), na Escala Internacional de Acidentes Nucleares, sendo o outro o acidente nuclear de 

Fukushima. O Exxon Valdez era um navio petroleiro, pertencente à norte-americana Exxon 

Mobile, que, a 24 de Março de 1989, após uma colisão contra rochas submersas, que lhe 

causaram um rasgo no fundo, encalhou na Enseada do Príncipe, na costa do Alasca, derra-

mando no mar o petróleo que transportava. Centenas de milhares de animais morreram nos 

meses seguintes ao derrame do petróleo: de acordo com as estimativas, 260 mil pássaros 

marinhos, 2800 lontras, 250 águias e 22 orcas, além da perda de milhões de ovas de salmão. 

Foi o segundo maior derrame de petróleo da história dos Estados Unidos. A 19 de Novem-

bro de 2002, o petroleiro Prestige, depois de quase uma semana à deriva, afundou-se ao 

largo da Galiza, derramando milhares de toneladas do combustível (fuel oil) que transpor-

tava, dando origem a uma maré negra que atingiu as costas da Galiza, o Norte de Portugal 

e o Sudoeste de França. É considerado o pior desastre ambiental de Espanha. O acidente de 

Fukushima Daiichi ocorreu na central nuclear de Fukushima I, em 11 de Março de 2011, e 

foi causado pelo derretimento de três dos seis reactores nucleares da central, após esta ter 

sido atingida por um tsunami provocado por um maremoto de magnitude 8,7. A central 

libertou quantidades significativas de material radioactivo, nos dias seguintes. Foi o maior 

desastre nuclear, desde o acidente nuclear de Chernobyl, com consequências trágicas a ní-

vel humano, ambiental e económico. 
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ameaça de dano ambiental e da débil capacidade de resposta, por um 

lado, do operador responsável e, por outro, das autoridades públicas, 

que não conseguiram, em tempo útil, impedir ou conter o dano e a sua 

extensão a outros Estados europeus. 

Face às características específicas dos danos resultantes deste tipo 

de desastres, ocorridos num passado recente, atendendo designada-

mente à sua dimensão e, por vezes, irreversibilidade, a função clássica 

da responsabilidade civil extracontratual, tendencialmente destinada à 

reparação dos danos sofridos por pessoas e bens, acabou por se revelar 

incapaz de assegurar a reparação dos danos causados ao ambiente pro-

priamente dito. BENJAMIN sistematizou as razões de natureza dife-

rente que levaram à desconsideração da responsabilidade civil tradici-

onal enquanto mecanismo apto à prevenção e reparação dos danos am-

bientais.252 Essas razões serão de natureza funcional (a responsabili-

dade civil extracontratual pressupõe a existência de dano, o que invia-

biliza a função preventiva, primordial na responsabilidade ambien-

tal253); de natureza técnica (face à inadequação da responsabilidade ci-

vil à complexidade do dano ambiental, cuja delimitação no espaço e no 

tempo dificulta o preenchimento dos pressupostos254 e das condições255 

da responsabilidade civil); e, por fim, de natureza ética (a impossibili-

dade de reconstituição in natura do bem lesado leva, na 

___________ 

251 Veja-se nota 63. O acidente Sandoz é um dos exemplos de acidentes ambientais que deu 

origem a danos transfronteiriços. Cfr. GARCIA ROCASALVA, C., La Responsabilidade 

Medioambiental, Barcelona, Atelier, Libros Juridicos, 2018, pp. 69-70. Outro caso deter-

minante foi o já atrás referido caso Seveso, ocorrido em Itália, em 1976, relatado na nota 

53, e que deu origem à Directiva Seveso (82/501/CEE), relativa aos riscos de acidentes 

graves de certas actividades industriais, que, todavia, não abordava a questão da responsa-

bilidade. 
252 BENJAMIN, A. H., «Responsabilidade civil pelo dano ambiental», Revista de Direito Am-

biental, Vol. 3, n.º 9, São Paulo, 1998, pp. 7 e ss. 
253 A situação seria diferente se, como se faz nos EUA, fosse possível a condenação em danos 

punitivos (punitive damages), em que à indemnização dos danos efectivamente causados 

acresce a condenação numa quantia exorbitante, com o objectivo de dissuadir o agente pre-

varicador de acções semelhantes, privando-o de quaisquer benefícios económicos que daí 

lhe pudessem advir. 
254 É o caso da necessidade de existência de um comportamento ilícito, por regra, ou da exi-

gência de determinabilidade do dano e do nexo causal. 
255 Como ocorre no que se refere à legitimidade em agir: na ausência de titulares de direitos 

privados violados, o ambiente ficaria desprotegido. 
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responsabilidade civil, em regra, à indemnização em dinheiro, o que 

não é aceitável como solução para a reparação dos danos ambientais). 

Em 1989, o Parlamento Europeu, convicto de que deveria ser cri-

ado um regime abrangente, solicitou à Comissão a apresentação de uma 

proposta de regime de responsabilidade ambiental apto a harmonizar as 

legislações dos Estados-Membros nesta matéria e que contemplasse 

não só os danos causados a particulares (patrimoniais e não patrimoni-

ais), mas também os causados ao ambiente. 

A Comissão apresentou, então, uma proposta de directiva relativa 

à responsabilidade civil pelos danos causados por resíduos256, que já 

estabelecia um regime de responsabilidade objectiva, prevendo que, em 

relação à imputação da responsabilidade, o produtor de resíduos seria 

responsável pelos danos e degradações causados no ambiente pelos 

mesmos, devendo o queixoso fazer prova do nexo de causalidade entre 

os resíduos e o dano. Esta proposta foi fortemente criticada pelo sector 

industrial, em particular pelas empresas que actuavam na área dos resí-

duos, e acabou por não ser sequer discutida no Conselho. Face a tais 

resistências, a Comissão veio a abandoná-la, preferindo estudar, em al-

ternativa, uma abordagem horizontal que abrangesse a maioria das ac-

tividades potencialmente poluidoras. 

A criação de um regime jurídico destinado especificamente à pre-

venção e reparação dos danos causados ao ambiente (os designados da-

nos ecológicos puros ou danos ambientais autónomos), que impusesse 

às autoridades administrativas competentes a obrigação de exigir, ao 

operador responsável pela poluição, a adopção de medidas de preven-

ção e de reparação, veio, assim, a revelar-se imprescindível e inadiável. 

É nessa linha que, no Quarto e no Quinto Programas de Acção em Ma-

téria de Ambiente, já referidos, se reconhecia a necessidade de imple-

mentação de um regime jurídico de responsabilidade por danos ambi-

entais associado ao princípio do poluidor-pagador.257 

Em 1993, a Comissão apresentou o Livro Verde sobre a reparação 

dos danos causados no ambiente, em resposta às solicitações do 

___________ 

256 Proposta de directiva relativa à responsabilidade civil pelos danos causados pelos resíduos, 

apresentada pela Comissão em 1 de Setembro de 1989 (COM(89) 282 final). 
257 Cfr. notas 68 e 74. Veja-se PRIEUR, M., «La Responsabilité Environnementale en Droit 

Communautaire», Revue Européenne de Droit de l’Environnement, n.º 2, 2004, p. 129. 
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Conselho e da sociedade em geral, que clamavam pela criação de um 

sistema de compensação que pudesse ser accionado em caso de dano 

ambiental. 

2.2.1. O Livro Verde sobre a reparação dos danos causados 

no ambiente 

Efectivamente, após três anos de reflexão, a Comissão aprovou, em 

1993, o Livro Verde sobre a reparação dos danos causados no ambiente 

(doravante Livro Verde).258 Com a publicação deste documento, a Co-

missão pretendia estimular o debate sobre se e como poderia a respon-

sabilidade civil ser utilizada de forma adequada e eficaz em relação ao 

reembolso dos custos decorrentes da recuperação de danos ambientais. 

Nesse sentido, foi nele analisada a (in)aptidão do regime de responsa-

bilidade civil para impor aos operadores responsáveis a obrigação de 

pagarem os custos da reparação dos danos ambientais causados. 

O Livro Verde começava por considerar o regime da responsabili-

dade civil útil, enquanto instrumento de imputação, ao responsável pelo 

dano, da responsabilidade pelos custos decorrentes da reparação ambi-

ental ao responsável pelo dano. Defendia que um regime comunitário 

de responsabilidade civil pelos danos causados no ambiente devia ba-

sear-se no princípio fundamental do direito civil, que consiste na obri-

gação de reparação que incumbe ao responsável pelo dano, bem como 

nos princípios do poluidor-pagador e da prevenção, considerados os 

princípios basilares da política ambiental comunitária desde o Acto 

Único Europeu. Reconhecia-se a este sistema de responsabilidade, a par 

de uma função reparadora do dano e de internalização dos custos, uma 

função preventiva, na medida em que o responsável, tendo conheci-

mento de que seria economicamente responsável pela reparação do 

dano que causasse, veria nisso um forte incentivo para evitar a sua pro-

dução. 

___________ 

258 Comunicação, de 14 de Maio de 1993, da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu 

e ao Comité Economico e Social: Livro Verde sobre a reparação dos danos causados no 

ambiente (COM(93) 47 final). 
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A Comissão já fazia a distinção entre responsabilidade subjectiva 

e responsabilidade objectiva. Aquela pressupunha a culpa do lesante, 

na modalidade de dolo ou negligência, e dependia da existência de uma 

obrigação de adoptar um comportamento em conformidade com deter-

minado dever de cuidado ou norma jurídica, e da violação dessa obri-

gação, cuja prova incumbia ao lesado. Por seu turno, a responsabilidade 

objectiva prescindia da prova da culpa do lesante, mas não da prova do 

nexo causal entre o dano e a pessoa responsável, que incumbia também 

ao lesado. 

O Livro Verde acabava por concluir que, de facto, a responsabili-

dade civil podia contribuir para a execução do princípio do poluidor-

pagador, mas que a sua utilidade se limitaria aos casos em que os res-

ponsáveis pelos danos fossem identificáveis. Nos demais casos, avan-

çava-se com a possibilidade de recurso a mecanismos de indemnização 

conjunta, o que permitiria a repartição dos custos de reparação entre os 

diferentes sectores económicos. 

Apesar de não se ter verificado qualquer proposta de acto ou me-

dida concreta, foi o Livro Verde que efectivamente lançou o debate so-

bre a criação de um regime quadro de responsabilidade ambiental apli-

cável à generalidade dos sectores da economia, revelando o empenho 

da Comissão na protecção e luta contra a degradação do ambiente. 

Neste debate, como em todos, confrontaram-se posições antagóni-

cas. Por um lado, as associações ambientalistas, que pretendiam o alar-

gamento do âmbito de aplicação da responsabilidade ambiental; por ou-

tro, alguns Estados-Membros e os sectores da indústria, dos seguros e 

da banca, que procuravam limitar o seu âmbito de aplicação, defen-

dendo, em alternativa, a criação de um regime de polícia administrativa. 

Alguns Estados-Membros, entre os quais o Reino Unido, opunham-se 

à harmonização da responsabilidade civil em matéria de dano ambien-

tal, por razões de soberania e de subsidiariedade; outros preferiam as 

suas próprias legislações a uma regulação comum.259 

___________ 

259 Cfr. DE SMEDT, K., «The Environmental Liability Directive: the directive that nobody 

wanted – Part I. A reflection on achievements and challenges of the ELD pending its REFIT 

evaluation», Environmental Liability – Law, Policy and Practice, Lawtext Publishing Lim-

ited, 2015, pp.168-169. 
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Quanto ao sector financeiro, as seguradoras tinham dúvidas não só 

acerca dos tipos, como da probabilidade dos danos que poderiam ocor-

rer, dos prejuízos imprevisíveis que poderiam ameaçar os capitais cons-

tituídos, da inexistência de limites à responsabilidade, ou da cobertura 

de riscos específicos, como a poluição gradual. Todas estas questões 

dificultavam a sua actividade na determinação da cobertura a prestar 

aos riscos de dano ambiental, complexos pela sua natureza e, em certos 

casos, na concretização do nível do seu comprometimento.260 Em suma, 

as seguradoras temiam não conseguir criar produtos adequados a ga-

rantir a responsabilidade do operador, a preços acessíveis para a gene-

ralidade das empresas industriais, a que acrescia o receio de, em caso 

de ocorrência de dano ambiental cuja reparação fossem obrigadas a co-

brir, verem a sua viabilidade comprometida. Em consequência, a opção 

seria limitar contratualmente os seus potenciais prejuízos, através da 

exclusão de determinados riscos (como a poluição gradual), estabelecer 

limites máximos de cobertura, ou recorrer a franquias, mecanismos que 

lhes permitiria partilharem com o operador os custos da reparação am-

biental. 

As questões que então se colocaram, ainda hoje, decorridos que são 

mais de 15 anos, se mantêm pertinentes: a necessidade de definição 

mais precisa de conceitos como responsabilidade, ambiente e dano am-

biental, relevante para efeitos de responsabilidade (determinando-se a 

partir de que ponto é que uma poluição é considerada dano), perigosi-

dade ou operador; a determinação das actividades que estariam sujeitas 

a uma responsabilidade objectiva; a dificuldade em estabelecer o nexo 

de causalidade entre o operador e o dano, agravada no caso de plurali-

dade de responsáveis, de poluição cumulativa, antiga ou crónica; no 

caso de pluralidade de responsáveis, a escolha entre responsabilidade 

solidária ou conjunta; a questão dos danos, cuja confirmação científica 

nem sempre é possível, ou que se fazem sentir apenas depois de decor-

rido algum tempo; a questão da legitimidade processual, quando não é 

possível identificar o proprietário do bem danificado; a adequação da 

indemnização à reparação do dano ambiental; a obrigatoriedade, ou 

não, de seguro de responsabilidade ambiental; a existência de regimes 

___________ 

260 Cfr. Livro Verde sobre a reparação dos danos causados no ambiente (nota 258). 
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de indemnização conjunta financiados por contribuições dos sectores 

económicos mais ligados a determinados danos, o que permitiria a in-

ternalização dos custos da poluição, e seria uma solução para os casos 

de poluição autorizada, cumulativa, antiga e crónica, pondo, eventual-

mente, em causa a essência dos princípios do poluidor-pagador e da 

prevenção. 

Em 1994, o Parlamento Europeu, neste enquadramento, convida a 

Comissão a apresentar uma proposta de directiva, com vista a assegurar 

a prevenção e reparação de (futuros) danos causados ao ambiente.261 

Só sete anos mais tarde, a 9 de Fevereiro de 2000, pressionada pe-

las consequências do desastre ambiental Aznalcóllar262, do naufrágio 

do petroleiro Erika263, na costa francesa, e do acidente ocorrido em 

Baia Mare, na Roménia264, a Comissão publica o Livro Branco sobre 

___________ 

261 Resolução sobre a prevenção e a reparação dos danos causados ao ambiente, de 20 de Abril 

de 1994, constante da Acta da sessão de quarta-feira, 20 de Abril de 1994 (94/C 128/03), 

pp. 165 e ss. Pode ser consultada em https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1994_128_R_0123_01&from=PT. A título de curiosi-

dade, refira-se que foi a primeira vez que o Parlamento Europeu recorreu ao mecanismo do 

artigo do 225.º do TFUE, que lhe permite solicitar à Comissão as propostas adequadas 

sobre as questões que entende merecerem a elaboração de actos da União Europeia. 
262 O desastre de Aznalcóllar, considerado a maior catástrofe ambiental em Espanha, resultou 

de uma descarga de lamas tóxicas no Parque Nacional e Natural de Donana, na Andaluzia, 

em Espanha, no dia 25 de Abril de 1998, causado pela ruptura de um depósito da mina Los 

Frailes, em Aznalcóllar, perto de Sevilha, propriedade da empresa sueca Boliden. Houve 

uma descarga de seis milhões de metros cúbicos de líquido tóxico (com arsénico, cobalto, 

crómio, cobre, mercúrio, magnésio, níquel, chumbo, estanho, urânio e zinco) no rio Gua-

diamar, adjacente ao Parque Nacional de Donana, uma das reservas naturais mais valoriza-

das da Europa, que afectou 4634 hectares da bacia dos rios Agrio, Guadiamar e Los Frailes. 

Veja-se a este propósito, GARCIA ÁLVAREZ, G., «Jurisprudencia contencioso-adminis-

trativa: el caso Aznalcóllar», Observatório de politicas ambientales, 2012, pp. 233-259. 

Cfr. Sobre o acidente, BILOUS, A., op. cit. Disponível em https://huespedes.cica.es/gima-

dus/23/10_la_necesidad_de_disponer_de_instrumentos.html  
263 Veja-se nota 76. O naufrágio do petroleiro Erika, em 1999, causou o derrame de cerca de 

19 mil toneladas de combustível no Atlântico, que atingiram cerca de 400 quilómetros do 

litoral francês, provocando a maior catástrofe ambiental da história da França. 
264 O acidente ocorrido em Baia Mare, na Roménia, em Janeiro de 2000, foi provocado pela 

ruptura de uma barragem de retenção de águas da mina de ouro de Bozinta Mare, na Ro-

ménia, pertencente à empresa Aurul, provocando uma descarga de 100 mil m3 de água 

contaminada com cianeto (cerca de 100 toneladas), cobre e outros metais pesados, para o 

rio Szamos, tendo atingido os rios Tisza e Danúbio e causado danos ambientais catastrófi-

cos na Roménia, na Hungria e na então Jugoslávia, danificando os ecossistemas fluviais, o 

abastecimento de água, a flora, a fauna, bem como as condições socio-económicas das 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1994_128_R_0123_01&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1994_128_R_0123_01&from=PT
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_y_natural_de_DoÒana
https://es.wikipedia.org/wiki/AndalucÌa
https://es.wikipedia.org/wiki/AznalcÛllar
https://es.wikipedia.org/wiki/Boliden
https://huespedes.cica.es/gimadus/23/10_la_necesidad_de_disponer_de_instrumentos.html
https://huespedes.cica.es/gimadus/23/10_la_necesidad_de_disponer_de_instrumentos.html
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responsabilidade ambiental. É que as consequências daqueles e de ou-

tros acidentes semelhantes colocavam na ordem do dia a questão de se 

saber sobre quem deveria recair a reparação dos danos causados, bem 

como da descontaminação, especialmente no caso dos danos transfron-

teiriços. Também o receio das consequências dos organismos genetica-

mente modificados na saúde e no ambiente reclamava a necessidade de 

tratar a responsabilidade nesta matéria. 

2.2.2. O Livro Branco sobre responsabilidade ambiental 

Foi o Livro Branco sobre responsabilidade ambiental (doravante Livro 

Branco)265 que fez, pela primeira vez, a distinção entre os chamados 

danos tradicionais (danos a pessoas e bens) e os danos ambientais (da-

nos à biodiversidade e a sítios contaminados), concluindo pela necessi-

dade de adopção de uma directiva-quadro266, com vista a estabelecer 

um regime jurídico assente no princípio do poluidor-pagador que, por 

razões de equidade, permitisse, simultaneamente, a reparação dos dois 

tipos de danos, ou seja, um mecanismo que obrigasse o responsável 

pelos danos ambientais a assumir o custo da sua reparação. Já então se 

referia a possibilidade de conjugar uma responsabilidade subjectiva, as-

sente na culpa do agente, por danos causados à biodiversidade resultan-

tes de actividades consideradas não perigosas, com uma responsabili-

dade objectiva, independente de culpa, por danos tradicionais e danos 

ambientais (biodiversidade e zonas contaminadas) causados por opera-

dores que exercessem actividades catalogadas como perigosas, ou po-

tencialmente perigosas, pela legislação comunitária. Também se evi-

denciava a necessidade de constituição de garantias financeiras, condi-

ção de eficácia de um sistema de responsabilidade, nomeadamente 

___________ 

povoações afectadas. Foi considerado o maior desastre ecológico, depois de Chernobyl. O 

acidente deveu-se à deficiente concepção e construção da barragem para retenção da água 

contaminada e à existência de condições meteorológicas adversas – longo período de 

chuva, seguido de tempo quente, o que provocou a fusão rápida da neve acumulada. 
265 Livro Branco sobre Responsabilidade Ambiental (COM(2000) 66 final). 
266 Avaliadas várias opções de acção comunitária (adesão da Comunidade Europeia à Conven-

ção de Lugano, recomendação da Comissão, regime relativo apenas a danos transfronteiri-

ços ou centrado na biotecnologia), a adopção de uma directiva foi considerada a opção mais 

coerente. A este propósito, veja-se PRIEUR, M., op. cit., 2004, p. 130. 
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através da contratação de um seguro obrigatório. De igual modo, pre-

via-se uma legitimidade activa alargada no sentido de se permitir o 

acesso à justiça àqueles que actuam em prol da protecção do ambiente. 

O Livro Branco veio a ser alvo de múltiplas críticas: de modo par-

ticular pelo Reino Unido, que, à semelhança do que fizera anterior-

mente, pugnava pela soberania e discricionariedade, no que foi acom-

panhado pela França e pela Alemanha. Outros Estados-Membros, por 

outro lado, entendiam que a Comissão tinha ido longe de mais. Por seu 

lado, a indústria considerava o sistema de responsabilidade proposto 

demasiado vago, enquanto as organizações ambientalistas considera-

vam que se tinha ficado aquém do pretendido. 

Após parecer favorável do Comité Económico e Social e do Co-

mité das Regiões ao Livro Branco, a Comissão, finalmente, veio a con-

siderar estarem reunidas as condições para apresentar uma proposta de 

directiva sobre responsabilidade ambiental267, dando-se, assim, início 

ao seu processo de elaboração. 

Sucede que, logo após a apresentação da proposta da DRA, se dá 

o acidente com o petroleiro Prestige, a 13 de Novembro de 2002, que 

causou a maior maré-negra de Espanha vivida até aos nossos dias e uma 

das maiores catástrofes ambientais da Europa.268 Este acidente, com as 

suas consequências trágicas, veio dar novo fôlego à discussão sobre a 

responsabilidade por danos causados ao ambiente, ainda que, parado-

xalmente, este tipo de danos tenha ficado excluído. 

___________ 

267 Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à responsabilidade 

ambiental em termos de prevenção e reparação de danos ambientais, de 25 de Junho 

(COM(2002) 17 final). 
268 Para uma análise mais desenvolvida, ver BETANCOR RODRIGUEZ, A., op. cit., 2018; e 

FERNANDÉZ GONZALEZ, R. e PÉREZ PÉREZ, M. I.,  «El Prestige: comparativa de los 

regímenes internacionales de responsabilidad civil», Estudios de Economía Aplicada, Vol. 

37-3, 2019, pp. 31-41. 
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3. A DIRECTIVA 2004/35/CE, DE 21 DE JULHO, RELATIVA À 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL EM TERMOS DE 

PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS 

Após anos de discussões sobre se deveria, ou não, existir um regime de 

responsabilidade ambiental comum, o Livro Branco sobre a responsa-

bilidade ambiental culminou na adopção da Directiva 2004/35/CE do 

Parlamento e do Conselho, de 21 de Abril, sobre responsabilidade am-

biental em relação à prevenção e reparação de danos ambientais.269 

3.1. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

À luz do que já havia sido proposto no Livro Branco sobre responsabi-

lidade ambiental, a União Europeia estabeleceu, através da DRA, um 

regime comum de responsabilidade ambiental, para prevenir os danos 

ambientais perante a ameaça iminente dos mesmos, baseado num ele-

vado grau de protecção do ambiente. Este regime assenta no princípio 

do poluidor-pagador270, mas em consonância com o princípio do desen-

volvimento sustentável, na expectativa de não só se garantir a reparação 

do ambiente, mas, também, principalmente, de se aumentarem os níveis 

de precaução e de prevenção271. 

O adjectivo “civil”, que antes qualificava a responsabilidade por 

danos ambientais, já havia sido posto de parte, anos atrás, no Livro 

Branco. Este afastamento foi mantido na DRA, o que se compreende, 

dada a sua não aplicação aos danos tradicionais. No fundo, o objectivo 

da DRA é o de prevenir e reparar os danos ambientais, em sentido 

___________ 

269 Veja-se, a este propósito, MONTANARO, R., «La Direttiva sulla responsabilitá ambientale 

nel quadro della disciplina europea in matéria di ambiente», em GIAMPIETRO, F. (Org.), 

La responsabilità per danno all’ambiente. L’attuazione delle Direttiva 2004/35/CE, Mi-

lano, Giuffrè Editore, 2006, pp. 43-46. 
270 Considerando 18 da DRA. A este propósito, ver GARCIA ROCASALVA, C., La respon-

sabilidad medioambiental, Barcelona, Atelier Libros Jurídicos, 2018b, p. 103, nota 188. O 

autor esclarece que a aplicação deste princípio, que se traduz na expressão “quem conta-

mina, paga”, nem sempre é possível, sugerindo uma nova formulação do princípio: “quem 

contamina, se for possível responsabilizá-lo, paga”. 
271 Considerandos 2 e 3 da DRA. Veja-se acórdão de 13 de Julho de 2017, proferido no pro-

cesso C-129/16, Túrkevei Tejtermeló Kft, pontos 47 e 53. 
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estrito, ou seja, como explica PERESTRELO DE OLIVEIRA272, «da-

nos causados no ambiente – e não causados através do ambiente». 

Apesar de consagrar um regime de responsabilidade ambiental e 

de utilizar essa expressão no título, a DRA não contém qualquer defi-

nição da mesma. Podemos dizer, no entanto, que se trata de uma res-

ponsabilidade de natureza administrativa, porque, apesar de apelar a 

institutos típicos da responsabilidade civil (como as noções de respon-

sabilidade objectiva e de responsabilidade subjectiva), é efectivada pe-

las autoridades públicas competentes de cada Estado-Membro, sem que 

seja necessário o recurso à intervenção dos tribunais. Nesse pressu-

posto, compete às autoridades nacionais competentes, responsáveis 

pela execução deste novo regime, identificar os responsáveis pela po-

luição e assegurar que estes tomam as medidas de prevenção ou de re-

paração tidas por adequadas. Compete-lhes, ainda, determinar e avaliar 

a dimensão dos danos ambientais e, em primeira linha, chegar a acordo 

com os responsáveis quanto às medidas a adoptar. SILVEIRA qualifica 

este regime de responsabilidade ambiental como um regime público sui 

generis, “um procedimento administrativo especial da juspublicística 

ambiental”.273 Não se pretendeu, no entanto, como refere a mesma au-

tora, proceder a uma mera “administrativização” das regras de respon-

sabilidade civil já existentes, mas, antes, criar um regime novo de res-

ponsabilidade, complementar dos regimes de responsabilidade já exis-

tentes – administrativa, civil e penal –, quer a nível nacional quer a nível 

europeu. A verdade é que, de facto, nenhum dos regimes de responsa-

bilidade existentes estava apto a responder à finalidade preventiva do 

novo regime, porque todos pressupunham a verificação prévia do dano 

para se apurar a responsabilidade. Acresce que nenhum deles oferecia, 

por si só, uma reparação satisfatória e completa dos danos ambientais, 

seja pela inexistência de uma titularidade privada dos bens jurídicos 

afectados – o ambiente propriamente dito (o que levanta um problema 

de legitimidade activa) –, seja pela dificuldade em estabelecer um nexo 

de causalidade, devido ao carácter difuso de muitas das formas de 

___________ 

272 Cfr. PERESTRELO DE OLIVEIRA, A., Causalidade e Imputação na Responsabilidade 

Civil Ambiental, Coimbra, Almedina, 2007, p. 46. 
273 SILVEIRA, P., op. cit., 2017, p. 202. 
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poluição, e em fixar o efeito e alcance definitivos dos danos, em virtude 

do carácter continuado ou prolongado no tempo da poluição, ou, até, 

em os quantificar.274 

A DRA veio também complementar outros actos legislativos euro-

peus em matéria de ambiente, tais como a Directiva Habitats275, a Di-

rectiva Aves Selvagens276, a Directiva-Quadro da Água277, a Directiva 

de Avaliação do Impacte Ambiental278, a Directiva relativa às Emissões 

Industriais279 e a legislação relativa aos resíduos280. De facto, a legisla-

ção mais importante, e já existente em matéria de ambiente, ficava 

aquém do desejado, devido à inexistência de regras concretas relativas 

à prevenção e reparação do dano ambiental. Do mesmo modo, a DRA 

veio formar um conjunto coerente com outros domínios da legislação 

___________ 

274 A este propósito, veja-se RUDA GONZALEZ, A., op. cit. 2008, p. 26, e «Las Relaciones 

entre la Responsabilidad Ambiental conforme a la Directiva 2004/35/CE y la Responsabi-

lidad Civil», em Nuevas Perspectivas de la Responsabilidad por Danõs al Medio Ambiente, 

Madrid, Ministério de Medio Ambiente, 2006, pp. 93 e ss.; GOMEZ POMAR, F. e GILI 

SALDAÑA, M., «Responsabilidad por danos al medio ambiente y por contaminación de 

suelos: problemas de relación», InDret, 2006, pp. 3 e ss.; ESTEVE PARDO, J., Ley de 

responsabilidade medioambiental, Madrid, Marcial Pons, 2008, p. 21; ALVAREZ LATA, 

N., «El dano ambiental. Presente y futuro de su reparación (II)», Revista de Derecho Pri-

vado, n.º 2002-12, Dezembro 2002, p. 886; ORTEU, E. e CASTROVIEJO, M., «La nueva 

directiva sobre responsabilidade por danos al medio ambiente», Ambienta, Março 2005, p. 

8; e, também, PIGRAU SOLÉ, A., «La Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 21 de Abril de 2004, sobre responsabilidad ambiental», em PIGRAU 

SOLÉ, A. (Coord.), Nuevas perspectivas de la responsabilidad por daños al medio ambi-

ente, Ministerio de Medio Ambiente, 2006, pp. 21-22. 
275 Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio, relativa à preservação dos habitats na-

turais e da fauna e da flora selvagens. 
276 À data Directiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à conservação 

das aves selvagens, entretanto revogada pela Directiva 2009/147/CE do Parlamento Euro-

peu e do Conselho, de 30 de Novembro, relativa à conservação das aves selvagens. 
277 Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro. 
278 Directiva 2014/52/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril, que altera a 

Directiva 2011/92/UE, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos 

e privados no ambiente. 
279 Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro, relativa 

às emissões industriais (prevenção e controlo integrados da poluição). 
280 Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro, relativa 

aos resíduos, e que revoga certas directivas. 
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ambiental da União Europeia e com as convenções internacionais enu-

meradas nos seus anexos IV e V.281 

Em matéria de responsabilidade ambiental, não é apenas relevante 

o conceito de dano, mas também o de ameaça iminente do mesmo. Por 

essa razão, RUDA GONZALEZ qualifica a responsabilidade ambiental 

como uma responsabilidade preventiva282. Efectivamente, com este re-

gime de responsabilidade, pretendeu-se pôr em prática o velho ditado 

“mais vale prevenir do que remediar”. 

A prevenção é, assim, a primeira marca inovadora da DRA e um 

dos aspectos que melhor permite distingui-la do sistema tradicional de 

responsabilidade civil, a qual pressupõe a verificação prévia do dano, 

para se poder aferir da existência de responsabilidade. Como é sabido, 

na responsabilidade civil tradicional, a ideia de ameaça de dano é total-

mente irrelevante. Em sentido inovador, a DRA permitiu o alargamento 

à prevenção da aplicação do princípio do poluidor-pagador, até então 

direccionado apenas para a reparação do dano. Assim, se o operador, 

pelo exercício de uma actividade económica, causar danos ao ambiente, 

tem de assegurar a sua reparação e os respectivos custos, também 

aquele que cria uma ameaça iminente terá de adoptar medidas adequa-

das para impedir a concretização do dano. Daí que a adopção de medi-

das preventivas acabe por ter uma dupla função: por um lado, contribui 

para evitar ou minimizar os riscos de ocorrência de danos ambientais; 

por outro, evita ao operador, que as adopta, os custos que teria de su-

portar com a reparação dos danos que, de outro modo, viriam a ocorrer. 

Poderá, assim, dizer-se que se trata de uma directiva que incorpora, nos 

dois conjuntos de medidas diferenciados que contempla, os princípios 

da prevenção e da reparação. 

A DRA foi elaborada de acordo com o modelo de directiva-quadro. 

A directiva-quadro fixa o quadro de determinado objectivo global co-

mum, normalmente lato e indefinido, exigindo dos Estados a adopção 

de planos e programas para o atingir, deixando-lhes, no entanto, a es-

colha dos objectivos específicos de execução. Este instrumento foi um 

___________ 

281 Respectivamente, convenções relativas à responsabilidade civil por danos resultantes de 

poluição por hidrocarbonetos e do transporte de substâncias perigosas e convenções sobre 

responsabilidade civil em matéria de danos nucleares. 
282 RUDA GONZALEZ, A., op. cit., 2008, p. 28. 
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dos alvos da estratégia “Melhor legislar”, introduzida pelo Quinto Pro-

grama de Acção em Matéria de Ambiente, e responde cabalmente às 

necessidades da política ambiental. A sua flexibilidade permite ter em 

consideração a diversidade ecológica dos territórios dos Estados-Mem-

bros e dos seus recursos naturais, e o seu carácter geral torna-a ade-

quada ao desenvolvimento de uma política de gestão integrada de um 

recurso ambiental ou de uma fonte de poluição. Por essa razão, são vá-

rias as situações em que este instrumento foi utilizado: Directiva-Qua-

dro dos Resíduos (Directiva 2008/98/CE, de 19 de Novembro), Direc-

tiva-Quadro da Água (Directiva 2000/60/CE, de 23 de Outubro), Di-

rectiva-Quadro da Estratégia para o Meio Marinho (Directiva 

2008/56/CE, de 17 de Junho), a Directiva-Quadro da Qualidade do Ar 

(Directiva 2008/50/CE) e, agora, a DRA. A implementação destas di-

rectivas-quadro assenta na adopção de medidas por parte dos Estados-

Membros, mas também pode pedir a adopção de outras directivas (“di-

rectivas-filhas”) para a concretização dos princípios gerais fixados pelo 

quadro (“directiva-mãe”).283 

Daí que apenas tenha estabelecido um standard mínimo de protec-

ção, deixando aos Estados-Membros a possibilidade de adoptarem as 

disposições que entenderem ser mais adequadas, ou até, se for esse o 

seu desejo, disposições mais restritivas, para reforçar o nível de protec-

ção ambiental, alargando, por exemplo, a noção de dano ambiental aos 

danos causados à biodiversidade não comunitária, ou adicionando ou-

tras actividades ou outros responsáveis aos indicados na DRA.284 O seu 

___________ 

283 Cfr. TRUILHÉ-MARENGO, E., op. cit., pp. 72-73. Recorde-se que, de acordo com o artigo 

288.º do TFUE, a directiva é um dos actos legislativos típicos da União Europeia. Ao con-

trário do regulamento, que é geral e obrigatório em todos os seus elementos, a directiva tem 

como destinatários os Estados-Membros e apenas contém uma obrigação de resultado, dei-

xando às instâncias nacionais a possibilidade de escolherem a forma e os meios de alcan-

çarem aquele resultado. É o acto adequado à harmonização das legislações nacionais. Uma 

vez transposta, os Estados devem comunicar à Comissão os actos legislativos internos que 

adoptaram para esse efeito. Em Portugal, as directivas têm de ser transpostas por Decreto-

Lei do Governo, ou por Lei da Assembleia da República, nos termos do artigo 112.º, n.º 8, 

da CRP, de acordo com a competência legislativa que a Lei Constitucional atribui a cada 

um daqueles órgãos de soberania (artigos 161.º-165.º da CRP). 
284 Considerando 29 e artigo 16.º da Directiva. Como explica BELTRÁN CASTELLANOS, 

J. M., «Responsabilidad medioambiental: exigir garantías financeiras en tempos de cri-

sis?», Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. VII, n.º 1, 2016, p. 4, nota 8. Como 
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carácter genérico e flexível, designadamente no que se refere a excep-

ções, permitiu, assim, que os Estados-Membros optassem por caminhos 

diferentes na sua transposição, tendo como consequência soluções di-

ferentes entre os diversos Estados-Membros, em função das respectivas 

opções, e acabando por pôr em causa o objectivo de harmonização da 

responsabilidade ambiental a nível europeu.285 

3.2. A BASE JURÍDICA 

A base jurídica em que a DRA se sustentou foi o artigo 175.º, n.º 1, do 

TCE (actual 192.º, n.º 1, do TFUE), pois o seu objectivo é de carácter 

ambiental, com vista à conservação, à protecção e à melhoria da quali-

dade do ambiente. Não obstante, como já tivemos oportunidade de re-

ferir, apenas se fixaram mínimos da protecção, deixando-se aos Estados 

a possibilidade de optarem por regimes de responsabilidade mais res-

tritivos, ou seja, mais protectores do ambiente, como resulta do artigo 

16.º da DRA. 

Ora, não sendo o ambiente uma competência exclusiva da União 

Europeia, mas uma competência partilhada286, a intervenção da União 

Europeia em matéria de responsabilidade ambiental teve de se pautar 

pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, consagra-

dos no artigo 5.º, n.ºs 3 e 4, do TUE. De acordo com estes princípios, a 

União apenas poderá intervir se e na medida em que o objectivo da 

acção considerada, in casu, o estabelecimento de um regime comum de 

___________ 

exemplo, pode referir-se que, no que se refere às espécies e habitats naturais protegidos, 

Portugal, Espanha, Grécia, Luxemburgo, Reino Unido, Bélgica, Chipre, Hungria Polónia, 

Suécia, República Checa, Estónia, Chipre, Letónia, Lituânia e Eslovénia optaram por um 

âmbito de aplicação mais vasto. 
285 Em prol da harmonização das legislações nacionais, ficou previsto que um grupo de espe-

cialistas governamentais da União Europeia reunisse regularmente com a Comissão Euro-

peia, para aconselhar e coordenar as actividades nos Estados-Membros, para assegurar a 

adequada execução da DRA. Em colaboração com estes peritos, e para aquele efeito, a 

Comissão lançou um programa de trabalho plurianual 2017-2020. 
286 Veja-se o artigo 4.º, n.º 2, alinea e), do TFUE. Ora, de acordo com o artigo 2.º, n.º 2 do 

mesmo Tratado, «quando os Tratados atribuam à União competência partilhada com os 

Estados-Membros em determinado domínio, a União e os Estados-Membros podem legis-

lar e adoptar atos juridicamente vinculativos nesse domínio. Os Estados-Membros exercem 

a sua competência na medida em que a União não tenha exercido a sua. (…)». 
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prevenção e reparação de danos ambientais a custos razoáveis para a 

sociedade, não possa ser suficientemente alcançado pelos Estados-

Membros, podendo ser mais bem alcançado a nível da União, não se 

podendo, contudo, exceder o necessário para aquele efeito.287 

Antes da adopção da DRA, os princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade tinham sido invocados, por diversas vezes, pelos 

mais cépticos, como entrave à criação de um regime desta natureza, o 

que deu início a uma discussão em torno da justificação e da necessi-

dade de intervenção da União Europeia neste âmbito específico. De um 

lado, encontravam-se os que defendiam que era indispensável uma ac-

ção comunitária para o estabelecimento de um regime comum de res-

ponsabilidade ambiental e para a regulação das questões de poluição 

transfronteiriça; do outro, aqueles que, como o Reino Unido, argumen-

tavam que alguns dos Estados-Membros tinham já regimes de respon-

sabilidade que abrangiam os danos ambientais e consideravam a inter-

venção da União Europeia uma ingerência intolerável em domínios 

que, por tradição, pertenciam aos próprios Estados. 

A ausência de legislações nacionais em matéria de responsabili-

dade ambiental288, a necessidade de assegurar a descontaminação e a 

restauração adequada do ambiente, a natureza transfronteiriça do dano 

ambiental, a necessidade de reforçar a implementação da legislação am-

biental europeia e de favorecer uma melhor integração das considera-

ções ambientais nas políticas e acções da União, a necessidade de ga-

rantir um nível mínimo de protecção ambiental e de melhorar a aplica-

ção dos princípios ambientais fundamentais, em particular do princípio 

___________ 

287 Artigo 5.º, n.º 3, do TUE: «Em virtude do princípio da subsidiariedade, nos domínios que 

não sejam da sua competência exclusiva, a União intervém apenas se e na medida em que 

os objetivos da ação considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-

Membros, tanto ao nível central, como ao nível regional e local, podendo, contudo, devido 

às dimensões ou aos efeitos da ação considerada, ser mais bem alcançados ao nível da 

União. (…)». E o n.º 4: «Em virtude do princípio da proporcionalidade, o conteúdo e a 

forma da ação da União não devem exceder o necessário para alcançar os objectivos dos 

Tratados. (…)». Veja-se, a este propósito, CALSTER, G., REINS, L., op. cit., pp. 23 e ss. 
288 Embora alguns Estados-Membros tivessem regimes de responsabilidade ambiental especí-

ficos para certos tipos de danos, a ausência de responsabilidade ambiental por danos cau-

sados à biodiversidade era generalizada. E, em geral, naqueles países em que havia alguma 

legislação de responsabilidade ambiental, ela era pouco eficaz e não exigia a restituição dos 

recursos naturais e dos serviços danificados ao seu estado inicial. 
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do poluidor-pagador, e a necessidade de assegurar o regular funciona-

mento do mercado interno acabaram por ser considerados fundamentos 

suficientes para justificar a adopção, pela União Europeia, do regime-

quadro pretendido. 

Neste quadro, a União encontrou justificação para a sua actuação 

nas razões acabadas de referir, a que acresciam a complexidade e as 

características específicas dos danos ambientais e o facto da DRA ape-

nas se aplicar a danos significativos. Esta actuação viu-se, no entanto, 

condicionada pelo princípio da proporcionalidade, que determina que a 

acção da União tem de ser adequada e necessária. Por esta razão, o acto 

escolhido para a consagração do regime europeu de responsabilidade 

ambiental foi uma directiva, que, embora prevendo a obrigação dos Es-

tados-Membros actuarem em matéria de prevenção e reparação de da-

nos, estabeleceu um regime suficientemente flexível que permite aos 

Estados-Membros a escolha dos meios e formas para a prossecução do 

objectivo pretendido. E assim se encerrou a discussão em torno dos 

princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade.289 

3.3. O PROCESSO DE ADOPÇÃO 

A Comissão apresentou a proposta da Directiva de responsabilidade 

ambiental a 23 de Janeiro de 2002.290 O sector industrial opunha-se ve-

ementemente a esta proposta, como já antes se opusera ao Livro 

Branco. Considerava-a demasiado vaga e temia que a implementação 

do regime proposto fosse demasiado onerosa para os operadores abran-

gidos. Por seu turno, as organizações ambientalistas consideravam a 

existência de excepções como uma cedência aos grupos económicos 

afectados e, por isso, inaceitável e contrária ao princípio do poluidor-

pagador. De igual modo, criticavam o facto de não lhes ser permitido 

___________ 

289 Cfr. Considerando 3.º da DRA. Note-se que este considerando dá o facto por adquirido, 

não explicando em que medida se encontram preenchidos os pressupostos estabelecidos 

pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade que justificam uma acção da 

União Europeia. 
290 Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à responsabilidade 

ambiental em termos de prevenção e reparação de danos ambientais, de 25 de Junho de 

2002 (COM (2002) 17 final). Sobre a proposta, QUARANTA, A., op. cit., pp. 25-30. 
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reclamar directamente dos poluidores responsáveis a compensação pe-

las lesões causadas. Enfim, como DE SMEDT referiu, era uma direc-

tiva que ninguém queria.291 Facilmente se constata, pois, que não se 

tratou de um processo fácil, dado os vários interesses e intervenientes 

envolvidos e também devido à complexidade técnica do tema. Daí que 

se tenham esgotado todas as fases possíveis do processo de co-deci-

são292 utilizado para a adopção da DRA, a que corresponde, actual-

mente, o processo legislativo ordinário. 

A proposta de Directiva foi enviada ao Conselho e ao Parlamento 

Europeu em 19 de Fevereiro de 2002. Tendo por base jurídica, como já 

se referiu, o artigo 175.º do TCE (actual 192.º do TFUE), a adopção da 

Directiva obrigava à consulta obrigatória do Comité Económico e So-

cial e do Comité das Regiões. A 18 de Julho de 2002, o Comité Econó-

mico e Social emitiu o seu parecer.293 O Comité das Regiões, por seu 

turno, absteve-se de o fazer. 

É a 14 de Maio de 2003 que o Parlamento Europeu, em primeira 

leitura, emite parecer de aprovação com alterações294. O Conselho 

adopta uma posição comum, em 18 de Setembro de 2003,295 e, a 19 de 

Setembro, a Comissão elabora uma Declaração sobre a posição comum, 

que remete ao Parlamento Europeu e ao Conselho296. A 17 de 

___________ 

291 Cfr. DE SMEDT, op. cit., 2015, p. 172. 
292 O processo de co-decisão encontrava-se previsto no artigo 251.º do TCE, correspondendo, 

actualmente, ao processo legislativo ordinário, previsto nos artigos 289.º, n.º 1, e 294.º do 

TFUE). 
293 Cfr. Parecer do Comité Económico e Social sobre a “Proposta de Directiva do Parlamento 

Europeu e do Conselho, relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e 

reparação de danos ambientais” (COM(2002) 17 final — 2002/0021 (COD)). 
294 Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre uma proposta de directiva do Parla-

mento Europeu e do Conselho, relativa à responsabilidade ambiental em termos de preven-

ção e reparação de danos ambientais (COM (2002) 17 – C5-0088/2002 – 

2002/0021(COD)). 
295 Posição comum (CE) n.º 58/2003, adoptada pelo Conselho, em 18 de Setembro de 2003, 

tendo em vista a adopção da directiva relativa à responsabilidade ambiental em termos de 

prevenção e reparação de danos ambientais. 
296 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu nos termos do n° 2, segundo parágrafo, 

do artigo 251° do Tratado CE respeitante à posição comum adoptada pelo Conselho tendo 

em vista a adopção da Directiva do Parlamento e do Conselho relativa à responsabilidade 

ambiental em termos de prevenção e reparação de danos ambientais /* SEC/2003/1027 

final – COD 2002/0021 */ 
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Dezembro do mesmo ano surge novo parecer do Parlamento Europeu, 

em segunda leitura, no sentido de aprovação com alterações.297 

A 26 de Janeiro de 2004, a Comissão emite o seu parecer sobre a 

proposta de alterações feita pelo Parlamento, em segunda leitura,298 e, 

uma vez que nem a Comissão nem o Conselho estavam em condições 

de aceitar na íntegra as alterações propostas pelo Parlamento, a 27 do 

mesmo mês, é convocado o Comité de Conciliação, que acabou por al-

cançar acordo sobre o projecto comum, a 23 de Fevereiro299. 

A proposta foi então submetida ao Conselho, a 30 de Março de 

2004, como ponto “A” da sua ordem do dia, e aprovada com os votos 

contra da Alemanha, que pretendia o estabelecimento de um regime 

mais flexível em determinadas matérias e mais rigoroso noutras. Por 

seu turno, a Irlanda e a Áustria também votaram contra, porque preten-

diam que o regime de responsabilidade estabelecido fosse extensível 

aos danos nucleares. 

A Directiva sobre responsabilidade ambiental veio, finalmente, a 

ser assinada, a 21 de Abril de 2004, pelo Presidente do Parlamento Eu-

ropeu e pelo Presidente do Conselho e é composta por 21 artigos e seis 

anexos: Anexo I – Carácter significativo dos danos à biodiversidade; 

Anexo II – Critérios de reparação do dano ambiental; Anexo III – Âm-

bito de aplicação da directiva; Anexos IV e V – Exclusões; Anexo VI 

– Relatórios a apresentar pelos Estados. 

___________ 

297 Veja-se a recomendação para segunda leitura, referente à posição comum adoptada pelo 

Conselho, tendo em vista a adopção da directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, 

relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos ambi-

entais (10933/5/2003 – C5-0445/2003 – 2002/0021(COD)), que esteve na base do Parecer 

do Parlamento, em segunda leitura. 
298 Parecer da Comissão nos termos do n° 2, terceiro parágrafo, alínea c), do artigo 251° do 

Tratado CE, sobre as alterações do Parlamento Europeu à posição comum do Conselho, 

respeitante à proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à res-

ponsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos ambientais, que 

altera a proposta da Comissão nos termos do n° 2, do artigo 250°, do Tratado CE. 
299 Acordo sobre responsabilidade ambiental do Comité de Conciliação do Parlamento e do 

Conselho. Pode consultar-se em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/de-

tail/pt/PRES_04_44. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/PRES_04_44
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/PRES_04_44
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3.4. AS ALTERAÇÕES À DIRECTIVA 

A DRA já foi, entretanto, objecto de várias alterações, a que nos referi-

remos mais detalhadamente em local apropriado. Todas essas altera-

ções tiveram por objectivo ampliar o nível de protecção conferido, seja 

alargando o leque das actividades consideradas perigosas, ou potenci-

almente perigosas, para efeito de aplicação da responsabilidade objec-

tiva, seja na ampliação do conceito de água enquanto recurso natural 

abrangido por este regime jurídico. 

A primeira alteração resultou da Directiva 2006/21/CE do Parla-

mento Europeu e do Conselho, de 15 de Março de 2006, relativa à ges-

tão dos resíduos de indústrias extractivas, a qual veio alargar as activi-

dades constantes do Anexo III da DRA, acrescentando ao elenco a ges-

tão de resíduos de extracção. 

Posteriormente, a Directiva 2009/31/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa ao armazenamento geo-

lógico de dióxido de carbono, veio aditar, às actividades enunciadas no 

Anexo III da DRA, a operação de locais de armazenamento geológico 

de dióxido de carbono. 

Por fim, a Directiva 2013/30/UE do Parlamento Europeu e do Con-

selho, de 12 de Junho de 2013, relativa à segurança das operações 

offshore de petróleo e gás (Directiva Segurança Offshore), veio ampliar 

o conceito de danos ambientais causados à água, previsto no artigo 2.º, 

n.º 1, alínea b), da DRA, acrescentando o estado ambiental das águas 

marinhas300 aos danos que afectem de forma muito séria o estado eco-

lógico, químico ou quantitativo, ou o potencial ecológico das águas, a 

que se refere a DRA (águas de superfície interiores, águas de transição, 

águas costeiras e águas subterrâneas)301. 

___________ 

300 Conforme a definição constante da Directiva 2008/56/CE, de 17 de Junho, que estabelece 

um quadro de acção comunitária no domínio da política para o meio marinho (Directiva-

Quadro da Estratégia Marinha), na medida em que aspectos particulares do estado ambien-

tal do meio marinho não sejam já tratados na Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 23 de Outubro de 2000, que estabelece um quadro de acção comunitária 

no domínio da política da água (DQA). 
301 Conforme a definição constante da acima referida Directiva 2000/60/CE, com excepção 

dos efeitos negativos aos quais seja aplicável o n.º 7 do seu artigo 4.º. 
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Mais recentemente, a 5 de Junho de 2019, foi aprovado o Regula-

mento (UE) 2019/1010 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo 

à harmonização das obrigações de comunicação de informações no âm-

bito da política ambiental, que, no que diz respeito à DRA, tem por 

objectivo melhorar a transparência e a subsidiariedade e preparar futu-

ras avaliações.302 

3.5. A TRANSPOSIÇÃO 

A DRA entrou em vigor em 30 de Abril de 2004. Embora seja conside-

rada como um diploma importante e há muito esperado, apenas a Itália, 

a Hungria, a Letónia e a Lituânia respeitaram o prazo de três anos pre-

visto para a sua transposição.303 

Nos demais Estados-Membros, o processo de transposição operou-

se de forma muito lenta. Isso levou a que a Comissão viesse a levantar 

vários processos de infracção, tendo o Reino Unido, a França, a Grécia, 

a Eslovénia, a Finlândia, a Áustria e o Luxemburgo acabado por ser 

julgados pelo Tribunal de Justiça e declarado o seu incumprimento. Daí 

___________ 

302 O artigo 3.º do Regulamento suprimiu o n.º 2 do artigo 14.º da DRA, e conferiu uma nova 

redacção ao artigo 18.º, que passa a ser a seguinte: «Artigo 18.º (Informações sobre a apli-

cação e base factual): 1. A Comissão recolhe informações dos Estados-Membros, que te-

nham sido divulgadas nos termos da Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho e desde que disponíveis, sobre a experiência adquirida com a aplicação da pre-

sente directiva. Essas informações abrangem os dados previstos no anexo VI da presente 

directiva e são recolhidas até 30 de abril de 2022, e, posteriormente, de cinco em cinco 

anos. 2. Com base nas informações a que se refere o n.º 1, a Comissão procede a uma 

avaliação da presente directiva e publica-a antes de 30 de abril de 2023, e, posteriormente, 

de cinco em cinco anos. 3. Até 31 de Dezembro de 2020, a Comissão elabora orientações 

que preveem uma definição comum para o conceito de “danos ambientais”, na aceção do 

artigo 2.º.» 

Também foi conferida uma nova redacção ao Anexo VI, que passa a ser a seguinte: 

«ANEXO VI – DADOS E INFORMAÇÕES A QUE SE REFERE O ARTIGO 18.º, n.º 1 

As informações a que se refere o artigo 18.º, n.º 1, abrangem os casos de danos ambientais 

nos termos da presente directiva, com os seguintes dados e informações para cada situação: 

1.Tipo de dano ambiental, data da ocorrência e/ou da descoberta do dano. O tipo de danos 

ambientais é classificado como danos a espécies e habitats naturais protegidos, à água e ao 

solo, a que se refere o artigo 2.º, ponto 1; 2. Descrição da atividade nos termos do anexo 

III. Os Estados-Membros incluem quaisquer outras informações pertinentes sobre a expe-

riência adquirida com a aplicação da presente directiva.» 
303 Nos termos do artigo 19.º, n.º 1, a DRA devia ser transposta até 30 de Abril de 2007. 
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que o processo de transposição da DRA apenas tenha ficado completo 

a 1 de Julho de 2010, data em que o último Estado-Membro – a Áustria 

– completou a sua transposição adequadamente. 

É que não bastava a transposição formal por parte dos Estados-

Membros. Era também importante que a transposição fosse feita de 

forma adequada, para que a DRA pudesse ser efectivamente aplicada. 

Para esse efeito, a Comissão procedeu a um controlo rigoroso, vendo-

se, em alguns casos, obrigada a intervir junto dos Estados que efectua-

ram a transposição, mas não em conformidade com o resultado preten-

dido pela DRA. À data em que foi elaborado o Comission Staff Working 

Document sobre a avaliação da DRA,304 em Abril de 2016, ainda havia 

cinco Estados-Membros cuja legislação interna não estava totalmente 

conforme à DRA. Os problemas mais frequentes diziam respeito às de-

finições de referência, às exclusões permitidas, aos custos com a pre-

venção e reparação dos danos ambientais, à regra relativa ao pedido de 

intervenção, bem como aos Anexos, designadamente o II, sobre a de-

terminação das medidas de reparação dos danos ambientais, e o III, que 

enumera as actividades consideradas potencialmente perigosas e rele-

vantes para efeitos de responsabilidade objectiva. Para assegurar a efec-

tiva aplicação da DRA, a Comissão, no mesmo documento, defendia a 

integração das regras de transposição da DRA na legislação ambiental 

que já existisse nos Estados-Membros, de modo a formar-se um sistema 

coerente, que facilitasse uma melhor implementação e aplicação do re-

gime. 

O atraso na transposição da DRA deveu-se, essencialmente, à sua 

natureza-quadro e ao seu elevado grau de tecnicidade. Tratando-se de 

uma directiva de mínimos, foi grande a margem de discricionariedade 

conferida aos Estados, que se debateram com dificuldades na escolha 

de entre as várias modalidades de execução e no preenchimento de re-

quisitos técnicos de grande complexidade, para o que não estavam pre-

parados, como, por exemplo, a avaliação económica dos danos ambi-

entais e dos tipos de reparação. O problema verificou-se, igualmente, 

em relação aos Estados que já tinham legislação sobre a matéria, uma 

___________ 

304 Commission Staff Working Document – REFIT Evaluation of the Environmental Liability 

Directive (SWD(2016) 121 final), cit., pp. 20-21. 



Capítulo III – A génese do regime de responsabilidade 

ambiental 

 167 

vez que tiveram de integrar e articular os ditames da DRA com os res-

pectivos ordenamentos jurídicos. 

RUDA GONZALEZ explica, a este propósito, que, dada a sua fle-

xibilidade, a Directiva deixou aos Estados a possibilidade de escolha 

entre várias opções em relação a aspectos de importância significativa 

(de que são exemplo as garantias financeiras) e a possibilidade de adop-

ção de regras de responsabilidade ambiental mais restritivas, acabando 

por ter, como consequência, uma transposição heterogénea, do ponto 

de vista jurídico e prático, o que prejudicou a harmonização das legis-

lações dos diferentes Estados-Membros na matéria.305 

Em nosso entender, o atraso na transposição da DRA deveu-se, so-

bretudo, à conjugação de diversos factores: por um lado, o clássico con-

flito de interesses entre o ambiente e o poder económico, a competiti-

vidade, o emprego e o desenvolvimento, que a tornou alvo da resistên-

cia da generalidade dos Estados306 e dos vários grupos e interesses eco-

nómicos envolvidos no processo (indústria, seguros e banca). Por outro 

lado, a situação de crise financeira que assolou a Europa, nos últimos 

12 anos, e que já antes se adivinhava, acabou por constituir um contexto 

pouco favorável, e até hostil, à adopção das medidas ambientais exigi-

das. Por fim, como já se disse atrás, a natureza-quadro da DRA, que, ao 

___________ 

305 RUDA GONZALEZ, A., op. cit., 2008, p. 23. O autor refere, a título de exemplo, os casos 

em que os Estados-Membros podem isentar os operadores dos custos de reparação previstos 

no artigo 8.º, n.º 4, da DRA: existência de autorização (a) e inexistência de risco, de acordo 

com o estado do conhecimento científico e técnico (b). Esta questão também é tratada por 

SCHWIND, M., «Improving the Implementation of the European Environmental Liability 

Directive (2004/35/EC) in the EU Member States. A Network-based Approach», Zeitschrift 

für Europäisches Umwelt-und Planungsrecht, Volume 17, Issue 1, 2019, pp. 63-72. Sobre 

a transposição das directivas ambientais, veja-se KRÄMER, L., «On the Effectiveness of 

Monitoring the Application of EU Environmental Law», em GARCIA URETA, A. (Dir.) 

e BOLAÑO PIÑEIRO, M. C. (Coord.), Nuevas perspectivas del Derecho ambiental en el 

siglo XXI, 2018, pp. 17 e ss; e PIROTTE, C., «El proceso de tranposición de la Directiva 

2004/35 en los Estados Miembros», em PIGRAU SOLÉ, A. (Coord.), Nuevas perspectivas 

de la responsabilidad por daños al medio ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, 2006, 

pp. 27-38. 
306 A Itália, por exemplo, fez grande resistência à responsabilidade objectiva. 
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contrário do que se poderia pensar, em vez de facilitar, acabou por com-

plicar a vida aos Estados-Membros em relação às escolhas a fazer.307 

Apesar da transposição tardia pela maior parte dos Estados-Mem-

bros e de algumas desconformidades que exigiram a intervenção na Co-

missão, não pode deixar de se reconhecer que as legislações nacionais 

são, hoje, mais coerentes em termos de responsabilidade ambiental, em-

bora ainda seja prematuro falar-se de um regime harmonizado, quer a 

nível de legislação quer a nível de aplicação da responsabilidade ambi-

ental nos Estados-Membros. 

4. O DECRETO-LEI N.º 147/08, DE 29 DE JULHO, QUE 

ESTABELECE O REGIME JURÍDICO DA 

RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS 

Em Portugal, a Directiva 2004/35/CE, de 21 de Abril, veio a ser trans-

posta pelo Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho, que estabeleceu o 

regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais (RJRA), e 

que nasceu com mais de um ano de atraso, uma vez que apenas entrou 

em vigor a 1 de Agosto, de 2008. Apesar de se tratar de um diploma 

aparentemente ambicioso, indo mais além do que a DRA, em termos de 

protecção ambiental, decorridos que são mais de 10 anos, verifica-se 

que é parca a sua aplicação, sendo certo que, até à presente data, ainda 

não foi objecto de regulamentação, nomeadamente no que se refere à 

questão essencial das garantias financeiras.308 

___________ 

307 Antes pelo contrário, veio dificultar a harmonização das legislações nacionais: o Reino 

Unido pretendia ficar-se pelos mínimos; em relação à Alemanha, fala-se de uma transposi-

ção sem ambição; e à França aponta-se-lhe a falta de originalidade na transposição. 
308 Neste aspecto, a nossa vizinha Espanha encontra-se bem mais à frente. A 22 de Dezembro 

de 2008, aprovou o Real Decreto 2090/2008, que veio regulamentar aspectos importantes 

da Lei espanhola 26/2007 sobre responsabilidade ambiental (LRM), como os critérios de 

identificação, quantificação e significância que permitem delimitar o dano ambiental e os 

custos de reparação que lhe estão associados, bem como avaliar os cenários de riscos de 

danos que podem resultar da actividade de um operador, essencial para determinar os mon-

tantes das garantias financeiras que podem ser exigidas aos operadores das actividades re-

feridas no Anexo III da LRM e da DRA. Este Real Decreto foi posteriormente modificado 

pelo Real Decreto 183/2015, de 13 de Março, que eliminou o requisito da análise de riscos 

por organismo acreditado, modificou e simplificou o processo de cálculo da garantia 



Capítulo III – A génese do regime de responsabilidade 

ambiental 

 169 

De referir que a protecção do ambiente já se encontrava consagrada 

no artigo 66.º, n.º 1, da CRP, sob a epígrafe “Ambiente e qualidade de 

vida”, que garante a tutela subjectiva do direito do ambiente, assegu-

rando a todos o direito a um ambiente de vida humano sadio e ecologi-

camente equilibrado, com o correspondente dever do Estado de o de-

fender.309 Todavia, a Constituição da República, embora inovadora em 

termos de direito comparado na consagração do “direito do ambiente” 

como um direito constitucional fundamental, não define os conceitos 

quer de “ambiente” quer de “qualidade de vida”. 

No que se refere ao ambiente, GOMES CANOTILHO e 

MOREIRA310 sustentam que «a Constituição aponta para um conceito, 

simultaneamente estrutural, funcional e unitário (…)». Esclarecem que 

se trata de «um conceito unitário, pois, embora se possa colocar o 

acento tónico: (i) sobre o ambiente, como “modo de ser global” da rea-

lidade natural, fundado num dado equilíbrio dos seus elementos (mo-

delo ecológico); (ii) ou sobre o ambiente como uma ou mais zonas cir-

cunscritas dos territórios particularmente importantes pela sua beleza, 

valor paisagístico, científico ou histórico (…); iii) ou sobre o ambiente 

como suporte territorial de referência (…), a Constituição aponta (…) 

para uma visão unitária (conjunto de sistemas ecológicos, físicos, quí-

micos e biológicos e de factores económicos, sociais e culturais)». Con-

sideram, ainda, que «o direito do ambiente é, desde logo, um direito 

negativo, ou seja, um direito à abstenção, por parte do Estado e de ter-

ceiros (pois se trata de um direito imediatamente operativo nas relações 

entre particulares), de acções ambientalmente nocivas… E nesta di-

mensão negativa, o direito ao ambiente impõe proibições ou deveres de 

abstenção, pelo que é seguramente um dos “direitos fundamentais de 

natureza análoga” aos “direitos, liberdades e garantias” (…). Do que se 

trata é de conservar o ambiente de que cada um frui, impedindo os aten-

tados de terceiros». Paralelamente, entendem também tratar-se «de um 

direito positivo a uma ação do Estado, (…) no sentido de defender o 

___________ 

financeira, reduzindo as actividades do Anexo III em que esta é obrigatória. Cfr. 

BELTRÁN CASTELLANOS, op. cit., 2018b, pp. 56-60. 
309 O que lhe é expressamente atribuído pela 2.ª parte da alínea e), do artigo 9.º, da CRP. 
310 GOMES CANOTILHO, J. J. e MOREIRA, V., Constituição da República Portuguesa 

Anotada, (Artigos 1.º a 107.º), Vol. I, 4.ª Edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2014, p. 844. 
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ambiente e de controlar as acções de degradação ambiental, impondo-

lhes as correspondentes obrigações políticas, legislativas, administrati-

vas e penais. Nesta vertente, que é a que avulta neste preceito, estamos 

perante um genuíno direito social». Está aqui subjacente não apenas o 

reconhecimento do direito ao ambiente, mas também um dever de de-

fesa do ambiente, que é imposto a todos, Estado e particulares. 

É nesta linha de pensamento que entendemos que a Constituição 

da República consagra, em matéria de ambiente, os princípios da pre-

venção (no sentido de se adoptarem comportamentos, visando evitar a 

criação de danos ao ambiente, e não apenas já a sua reparação como sua 

consequência), da solidariedade (nela também se integrando a necessi-

dade de haver um equilíbrio adequado ao saudável desenvolvimento 

económico e social, com respeito pelo ambiente e protecção da Natu-

reza, a qual tem uma abrangência intergeracional) e da participação e 

informação (no sentido de os cidadãos intervirem não só na formulação 

e execução da política do ambiente, mas também de se assegurar uma 

publicidade crítica nestas questões que permita e possibilite o exercício 

consciente do dever de participação). 

Esses princípios vieram a ser acolhidos pela Lei de Bases do Am-

biente, que se mantêm na actual Lei de Bases de Política do Ambiente, 

e foram transpostos para o RJRA, diploma que já foi, entretanto, ob-

jecto de alteração pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de Setembro 

(que redefiniu o conceito de “danos causados à água” e estabeleceu a 

competência da Agência Portuguesa do Ambiente no domínio da res-

ponsabilidade ambiental por danos às águas), pelo Decreto-Lei n.º 29-

A/2011, de 1 de Março (a propósito das garantias financeiras previstas 

naquele), pelo Decreto-Lei n.º 60/2012, de 4 de Março, que estabeleceu 

o regime jurídico da actividade de armazenamento geológico de dió-

xido de carbono (fruto da alteração da legislação relativa à exploração 

de instalações sujeitas a licença311), e pelo Decreto-Lei n.º 13/2016, de 

___________ 

311 O Anexo III do Decreto-Lei n.º 147/2008 remetia para o Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 

de Agosto, que havia transposto a Directiva 96/61/CE do Conselho, de 24 de Setembro, 

relativa à prevenção e controlo integrados da poluição, a qual, tendo sido alterada pela Di-

rectiva 2003/35/CE do Parlamento e do Conselho, de 26 de Maio, e codificada pela Direc-

tiva 2008/1/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Janeiro, foi transposta pelo 
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9 de Março, sobre a prevenção dos acidentes graves nas operações 

offshore de petróleo e gás (que, alterou, de novo, a definição de “danos 

causados à água”, que passou a englobar “o estado ambiental das águas 

marinhas”). Alterações a que nos iremos referir nos locais apropriados. 

Em suma, pode dizer-se que o Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de 

Julho, veio consagrar, em Portugal, a reparação dos danos causados pe-

los operadores económicos ao ambiente, estabelecendo um regime ad-

ministrativo de responsabilidade ambiental, de carácter ilimitado e ob-

jectivo, para determinadas actividades, baseado nos princípios da pre-

venção e do poluidor-pagador. 

Com efeito, em obediência a este princípio, estabelece-se um re-

gime de protecção que enriquece o direito interno, ao estabelecer uma 

nova forma de responsabilidade, incitando os tribunais a admitir a in-

demnização do dano ecológico puro. No entanto, não se contempla o 

ressarcimento dos danos causados às pessoas, que continua a ser tute-

lado pela lei civil, tal como já acontecia anteriormente. Pretende-se, em 

suma, assegurar que os danos causados ao ambiente sejam sempre re-

parados à custa do operador que os provocou e não dos cidadãos. 

Define-se como regra geral a responsabilidade subjectiva, ou seja, 

a responsabilidade que assenta na culpa do agente, consagrando-se, no 

entanto, uma responsabilidade objectiva quando os danos ambientais 

resultem do exercício de determinadas actividades económicas consi-

deradas potencialmente perigosas, devido à sua natureza ou à forma 

como são exercidas, e que, por isso, representam um risco acrescido 

para o ambiente e para a saúde das pessoas. 

Significa isso que, à semelhança do que ocorre na lei civil, também 

aqui só haverá responsabilidade sem culpa nos casos que a lei contem-

pla taxativamente.312 Para esse efeito, será critério de imputação o exer-

cício de uma actividade das que constam expressamente no RJRA 

(Anexo III) e a prova de que o dano ambiental, ou ameaça do mesmo, 

resulta dele, prescindindo-se, então, da culpa e da ilicitude, 

___________ 

Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de Agosto, que, desse modo, revogou o aludido Decreto-

Lei n.º 194/2000 a que o Decreto-Lei n.º 147/2008 fazia referência. 
312 Cfr. artigo 483.º, n.º 2, do Código Civil. Note-se que, como se verá adiante, o RJRA veio 

contemplar responsabilidade objectiva por danos tradicionais decorrentes do exercício das 

actividades constantes do Anexo III. 
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pressupostos que têm de estar reunidos para haver lugar a responsabili-

dade subjectiva. 

A responsabilidade ambiental combina, pois, princípios da acção 

administrativa com conceitos de responsabilidade civil, acabando por 

se tratar de um regime de responsabilidade acessório e dependente da 

intervenção da autoridade competente pelo cumprimento dos deveres 

de aplicação da DRA, que, no caso português, é a Agência Portuguesa 

do Ambiente, I. P. (APA)313. 

5. A APLICAÇÃO NO TEMPO E NO ESPAÇO DO REGIME 

JURÍDICO DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

Debrucemo-nos, agora, sobre a aplicação do regime jurídico da respon-

sabilidade ambiental, no tempo e no espaço da União Europeia. 

___________ 

313 A APA, cuja lei orgânica consta do Decreto-Lei n.º 56/2012, de 12 de Março, com as alte-

rações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 108/2018, de 03/12, e pelo Decreto-Lei n.º 

55/2016, de 26/08, é um instituto público integrado na administração indirecta do Estado, 

dotado de autonomia administrativa e financeira e de património próprio. Desempenha, 

entre outras, as seguintes funções: exercer as funções de autoridade competente para o re-

gime de responsabilidade ambiental; exercer as competências próprias de licenciamento, 

qualificação, produção de normas técnicas e uniformização de procedimentos em matérias 

ambientais específicas; propor, desenvolver e acompanhar a execução das políticas de am-

biente, nomeadamente no âmbito do combate às alterações climáticas, da gestão de recursos 

hídricos, dos resíduos, da protecção da camada do ozono e qualidade do ar, da recuperação 

e valorização dos solos e outros locais contaminados, da prevenção e controlo integrados 

da poluição, da prevenção e controlo do ruído, da prevenção de riscos industriais graves, 

da segurança ambiental e das populações, da rotulagem ecológica, das compras ecológicas, 

dos sistemas voluntários de gestão ambiental, bem como da avaliação de impacte ambiental 

e avaliação ambiental de planos e programas; desenvolver e manter um sistema nacional 

de informação do ambiente, de modo a garantir a estruturação, a divulgação e a utilização 

de dados de referência, para apoio ao desenvolvimento e avaliação de políticas ambientais 

e de desenvolvimento sustentável, bem como promover a análise integrada e a produção de 

relatórios demonstrativos do estado e das pressões a que o ambiente está sujeito; assegurar, 

em cooperação com as entidades competentes, sem prejuízo das competências próprias do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, a participação e representação técnica, em matéria 

de ambiente e desenvolvimento sustentável, nas instâncias internacionais, no quadro da UE, 

da ONU e da OCDE, e, de cariz bilateral, o acompanhamento das questões e a transposição 

e o cumprimento do direito internacional e comunitário em matéria de ambiente, bem como 

a monitorização do cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal, a nível euro-

peu e internacional, em matéria de política de ambiente. 
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5.1. A APLICAÇÃO NO TEMPO 

Vamos, agora, analisar as questões relativas à entrada em vigor e ao 

âmbito temporal de aplicação da DRA, bem como as questões que se 

colocam em relação ao prazo de prescrição nela previsto. 

5.1.1. A entrada em vigor e âmbito temporal 

A DRA não tem efeitos retroactivos314. Com efeito, da conjugação do 

artigo 17.º com o seu Considerando 30315 resulta não ser aplicável a 

danos causados por emissões, acontecimentos ou incidentes que te-

nham ocorrido antes de 30 de Abril de 2007, nem a danos causados por 

emissões, acontecimentos ou incidentes que tenham ocorrido depois 

dessa data, mas que sejam consequência de actividades que tiveram lu-

gar e terminaram antes de 30 de Abril. Isto quer dizer que a DRA só 

será aplicável aos danos ambientais causados por emissões, aconteci-

mentos ou incidentes ocorridos a partir de 30 de Abril de 2007, ou que 

resultem de actividades que, apesar de se terem iniciado antes, ainda 

estavam em funcionamento nesta data. 

A data de 30 de Abril de 2007 corresponde à data em que terminou 

o prazo de transposição da DRA para os ordenamentos jurídicos nacio-

nais e esta é sempre a data de referência, independentemente do mo-

mento em que foram adoptadas as medidas de transposição nos dife-

rentes Estados-Membros. Desta forma, pretende-se evitar que o regime 

da responsabilidade ambiental seja mais favorável para os cidadãos dos 

Estados-Membros menos diligentes no processo de transposição. O Tri-

bunal de Justiça já decidiu nesse mesmo sentido nos acórdãos ERG e o. 

(C-378/08 e processos apensos C-379/08 e C-380/08) e Fipa Group e 

o.316 

___________ 

314 Ao contrário da CERCLA, que estabelece, na secção 107, a retroactividade. 
315 Considerando 30: «Os danos causados antes do termo do prazo de transposição da presente 

directiva não serão abrangidos pelas suas disposições». 
316 Cfr. acórdão do TJUE, de 9 de Março de 2010, proferido no processo C-378/08, Raffinerie 

Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA, Syndial SpA. Em 2008, deram entrada no 

Tribunal de Justiça três reenvios prejudiciais, processos C-378/08, C-379/08 e C-380/08, 

que opunham empresas italianas ao Estado italiano. Estas empresas, que operavam, nas 

proximidades da enseada de Augusta, na região de Priolo Gargallo, na Sicília, em 
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Note-se, no entanto, que, entre a data de 30 de Abril e a data de 

entrada em vigor dos diplomas nacionais de transposição, só serão apli-

cáveis as disposições da DRA a que venham a reconhecer-se efeito di-

recto. A este propósito, JORDANO FRAGA pronunciou-se, defen-

dendo o efeito directo do Anexo I da DRA, onde se define o carácter 

significativo dos danos, e do Anexo II, que estabelece os critérios de 

reparação do dano ambiental, do conceito de legitimidade e da 

___________ 

actividades que implicam o uso ou tratamento de materiais e substâncias poluentes, foram 

obrigadas a proceder ao saneamento da poluição existente, sem que se tenha feito qualquer 

distinção entre a poluição provocada no passado e a provocada no presente e sem apurar a 

medida da contribuição de cada uma das empresas na poluição causada. A enseada de Au-

gusta tem sido afectada por fenómenos recorrentes de poluição, sobretudo dos fundos ma-

rinhos, que se iniciaram, provavelmente, após a Segunda Guerra Mundial, quando o pólo 

Augusta-Priolo-Melilli foi criado como pólo petrolífero. Nesse período, muitas empresas 

do sector dos hidrocarbonetos e da petroquímica operaram em simultâneo e/ou sucessiva-

mente naquele local, tornando impossível o apuramento de responsabilidades individuais. 

Assim, diversas empresas que ali operam vieram impugnar uma decisão adoptada em De-

zembro de 2007, que lhes impunha o saneamento dos fundos marinhos, argumentando que 

tal era irrealizável e tinha custos desmesurados. Na sua decisão, proferida no processo C-

378/08, o Tribunal reconhece no ponto 40 que: «Resulta do seu artigo 17°, primeiro e se-

gundo travessões, que a Directiva 2004/35 não se aplica aos danos causados por emissões, 

acontecimentos ou incidentes que tenham ocorrido antes de 30 de Abril de 2007, nem aos 

ocorridos depois dessa data, quando resultem de uma actividade específica que tenha sido 

exercida e tenha terminado antes da mencionada data». E no ponto 41 que daí «se infere 

que esta directiva se aplica aos danos causados por uma emissão, acontecimento ou inci-

dente ocorridos posteriormente a 30 de Abril de 2007, quando tais danos resultem de acti-

vidades desenvolvidas posteriormente ou anteriormente a essa data, mas não concluídas 

antes da mesma», sendo que a actividade não termina quando a exploração é dada por finda 

por um operador e retomada por outro, mas apenas quando se dá a cessação efectiva da 

mesma. Decidiu ainda que cabe «(…) ao tribunal de reenvio verificar, com base em factos 

que só ele pode apreciar, se os danos que no processo principal são objecto das medidas de 

reparação ambiental tomadas pelas Autoridades nacionais competentes se enquadram (…)» 

nessas actividades. O Tribunal de Justiça decidiu da mesma maneira no acórdão de 9 de 

Março de 2010, proferido nos processos apensos C-379/08 e C-380/08, Raffinerie Medi-

terranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA, Syndial SpA, no ponto 34 que «se infere que 

esta directiva se aplica aos danos causados por uma emissão, acontecimento ou incidente 

ocorridos posteriormente a 30 de Abril de 2007, quando tais danos resultem de actividades 

desenvolvidas posteriormente ou anteriormente a essa data, mas não concluídas antes da 

mesma». Ainda no mesmo sentido, o acórdão de 4 de Março de 2015, proferido no processo 

C-534/13, Fipa Group. Cfr. ARAGÃO SEIA, C., «Novas normas de responsabilidade civil 

na União Europeia: implicações para a jurisprudência», Lusíada Direito, n.ºs 1/2, 2011, 

Porto, Universidade Lusíada, pp. 71-86; e STEICHEN, P. «Responsabilité environnemen-

tale», Revue juridique de l’environnement, Vol. 35, n.º 3, 2010, pp. 503-511. 
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determinação das medidas reparadoras.317 Acresce que os Estados-

Membros, que se encontrem em incumprimento na transposição de uma 

directiva, em caso algum poderão, para se eximir do cumprimento das 

suas obrigações, invocar a sua ausência. Em Espanha, a Lei 26/2007, 

quando transpôs a DRA, acautelou devidamente esta situação. Com 

efeito, apesar de apenas entrar em vigor a 24 de Outubro de 2007, 

aquele diploma determinou que os seus efeitos, com excepção do que 

diz respeito ao capítulo das garantias financeiras e ao das infracções e 

sanções, retroagem a 30 de Abril de 2007. Já o legislador português, 

pelo contrário, limitou-se a fixar a entrada em vigor do RJRA ao dia 1 

de Agosto de 2008 (primeiro dia útil do mês seguinte ao da sua publi-

cação). 

Consideram-se excluídos da DRA os chamados danos históricos, 

que GOMIS CATALÁ descreve como sendo aqueles que, causados no 

passado, persistem no presente, sendo, em regra, de dimensão conside-

rável e resultantes de políticas de desenvolvimento pouco cuidadosas, 

de lacunas legislativas, da falta de conhecimentos científicos e do efeito 

acumulado de várias acções poluentes318. É inquestionável que a não 

cobertura deste tipo de danos, quer pela DRA quer pelos regimes jurí-

dicos de responsabilidade ambiental dos Estados-Membros, como é o 

caso do português, compromete o princípio do poluidor-pagador, ao fa-

zer recair sobre o Estado e o contribuinte a reparação de danos cujos 

custos deveriam, em princípio, ser suportados por quem efectivamente 

lhes deu origem. Não obstante, nesta matéria, os princípios da confi-

ança e da segurança jurídica dos cidadãos e da não retroactividade, que 

a Constituição da República Portuguesa proclama no seu artigo 18.º, n.º 

3, prevalecem sempre sobre o princípio do poluidor-pagador 319. O 

___________ 

317 Cfr. JORDANO FRAGA, J., «La responsabilidad por daños ambientales en el derecho de 

la Unión Europea: Análisis de la Directiva 2004/35/CE, de 21 de Abril, sobre responsabi-

lidad medioambiental», Medio Ambiente & Derecho, n.ºs 12/13, Diciembre 2005ª, pp. 68-

70. 
318 GOMIS CATALÁ, op. cit., 2008, pp 106 e ss. Passa-se exactamente o contrário no sistema 

norte-americano, em que a CERCLA obriga à reparação dos danos causados por activida-

des poluentes ocorridos antes da entrada em vigor daquela, o que é alvo de abundantes 

críticas. 
319 GOMES CANOTILHO, J. J. e MOREIRA, V., op. cit., p. 394, consideram que a proibição 

de efeitos retroactivos das leis «[t]rata-se, ao fim e ao cabo, de consubstanciar um dos traços 
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facto de a DRA não ser aplicável nos casos acabados de referir, não 

significa, no entanto, que não lhes possam vir a ser aplicadas outras 

disposições dos diversos ordenamentos jurídicos nacionais. 

5.1.2. A prescrição 

Por questões de segurança jurídica, o regime da responsabilidade por 

danos ambientais não será aplicável a danos causados por emissão, 

acontecimento ou incidente que tenha ocorrido há 30 ou mais anos. 

Neste caso, a responsabilidade prescreve. Trata-se de uma regra nova 

que, até à adopção da DRA, não havia sido aflorada nem no Livro 

Verde, nem no Livro Branco, nem tão-pouco na proposta da DRA. A 

verdade é que esta regra corresponde a um limite temporal à aplicação 

da DRA. Mas também é verdade que, tratando-se de uma directiva de 

mínimos, os Estados-Membros podiam, se assim o tivessem preten-

dido, ter alargado este prazo, o que, pelo menos em Portugal e Espanha, 

não aconteceu.320 

A DRA não é, porém, clara quanto à contagem deste prazo: deve-

se começar a contar a partir do início da emissão, acontecimento ou 

incidente ou a partir do termo destes, ou apenas a partir da manifestação 

dos danos? O RJRA é ainda menos claro quando determina a prescrição 

dos «danos causados por quaisquer emissões, acontecimentos ou inci-

dentes que hajam ocorrido há mais de 30 anos sobre a efectivação “do 

mesmo”».321 Questiona-se: do mesmo quê? Dano? Do facto que o cau-

sou? Apesar de a APA, no seu site, afirmar que «(…) consideram-se 

prescritos os danos causados por quaisquer emissões, acontecimentos 

ou incidentes que hajam decorrido há mais de 30 anos sobre a efetiva-

ção dos mesmos»322, ainda assim, fica em aberto a que é que se refere a 

expressão “do mesmo”, que consta do RJRA, uma vez que nenhum dos 

___________ 

do princípio do Estado de direito democrático constitucionalmente afirmado no art. 2.º 

(…)» da CRP. 
320  No Brasil, a obrigação de reparar o dano ambiental é considerada imprescritível, nos termos 

da Decisão de 22 de Maio de 2007, da 2.ª Turma do Supremo Tribunal de Justiça. 
321 Artigo 33.º do RJRA. Na Lei n.º 26/2007 espanhola não se faz qualquer referência ao prazo 

de prescrição dos danos causados ao ambiente. 
322 Itálico nosso. Página disponível em https://www.apambiente.pt/in-

dex.php?ref=17&subref=157. Consultado em 18.04.2019. 

https://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=157
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=157
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substantivos contidos na previsão do artigo 33.º se encontra no singular 

masculino. Daí que se mantenha a nossa dúvida: trinta anos a contar da 

efectivação do dano, ou do início, ou do termo da emissão, aconteci-

mento ou incidente que lhe deu origem? Em nosso entender, dadas as 

características específicas do dano ambiental e a possibilidade de os 

efeitos de uma actividade poluente poderem ser diferidos no tempo, 

fará todo o sentido que o prazo se conte a partir do momento em que o 

dano se manifesta (“efectivação do mesmo”), uma vez que, antes dessa 

data, por ainda não haver dano, também não haverá necessidade de 

adoptar qualquer medida reparatória, embora reconheçamos que esta 

não será a solução mais consentânea com as exigências de segurança 

jurídica.323 Se, por um lado, é a que melhor protege o ambiente, por 

outro, não vemos como pode uma prescrição correr contra alguém que 

não pode actuar por mero desconhecimento. 

Em relação aos custos que a autoridade competente, designada-

mente a APA, no caso português, tenha suportado com a adopção de 

medidas de prevenção e de reparação que incumbiriam ao operador, o 

direito de os recuperar junto do responsável prescreve no prazo de cinco 

anos, a contar da data da conclusão das medidas adoptadas, ou da data 

em que foi possível identificar o ou os responsáveis, conforme o 

caso.324 

5.2. A APLICAÇÃO NO ESPAÇO 

Serão objecto de análise, neste ponto, o âmbito territorial de aplicação 

da DRA, a saída do Reino Unido da União Europeia e as implicações 

que daí podem advir para a legislação ambiental e a questão dos danos 

transgronteiriços. 

___________ 

323 A ser assim, GARCIA AMEZ fala mesmo de uma responsabilidade ilimitada do operador. 

Do Autor, op. cit., 2015, p. 265. 
324 Artigo 19.º, n.º 3, do RJRA. 
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5.2.1. A aplicação do regime da responsabilidade ambiental 

na União Europeia 

Nos termos do artigo 52.º do TUE, o regime jurídico da responsabili-

dade por danos ambientais, tal como concebido pelo legislador euro-

peu, aplica-se a todos os Estados-Membros, ou seja, a toda a extensão 

geográfica em que estes exercem a sua soberania: domínio terrestre e 

domínio marítimo, sendo abrangidas não só as águas costeiras e terri-

toriais, mas também a Zona Económica Exclusiva e a Plataforma Con-

tinental325. 

O artigo 355.º do TFUE especifica os moldes em que é feita a apli-

cação territorial dos Tratados, estendendo a sua aplicação a territórios 

além-mar, como Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica, Maiote, Re-

união, Saint Martin, Açores, Madeira e ilhas Canárias, e afasta-a de ou-

tros, como as ilhas Faroé ou as zonas de soberania do Reino Unido de 

Akrotiri e Dhekelia, no Chipre, entre outros, onde deve ser aplicável a 

legislação nacional326. 

Em Portugal, o regime jurídico da responsabilidade ambiental é 

aplicável em todo o território continental e nos arquipélagos da Madeira 

e dos Açores, tal como o demais acervo legal da União Europeia. 

Em relação ao Reino Unido, que se encontra em processo de reti-

rada, o regime de responsabilidade ambiental, tal como a restante 

___________ 

325 A DRA foi alterada pela Directiva 2013/30/UE, de 12 de Junho, que nela introduziu, no 

que se refere aos danos causados à água, a afectação séria do estado ambiental das águas 

marinhas, conceito definido na Directiva-Quadro da Estratégia Marinha, Directiva 

2008/56/CE, de 17 de Junho, que define, no seu artigo 3.º, n.º 1, como águas marinhas «a) 

as águas, os fundos e os subsolos marinhos situados entre a linha de base a partir da qual 

são medidas as águas territoriais e o limite exterior da zona sobre a qual um Estado-Membro 

possua e/ou exerça jurisdição, em conformidade com a Convenção das Nações Unidas so-

bre o Direito do Mar (UNCLOS, na sigla inglesa pela qual é mais conhecida), com excep-

ção das águas adjacentes aos países e territórios referidos no Anexo II do Tratado e às 

autarquias e departamentos franceses ultramarinos; e b) as águas costeiras, tal como defi-

nidas na já referida Directiva 2000/60/CE, o seu fundo e subsolo marinhos, na medida em 

que aspectos particulares do estado ambiental do meio marinho não sejam já tratados na 

referida directiva ou noutra legislação comunitária». A UNCLOS é a Convenção sobre o 

Direito do Mar, celebrada em 1982, em Montego Bay, na Jamaica, que determina que a 

jurisdição dos Estados se estende até ao limite da sua ZEE, correspondente a 200 milhas 

contadas a partir das linhas de base. 
326 COMISSÃO EUROPEIA, (SWD(2016) 121 final), cit., p. 15. 
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legislação da União Europeia, continuará a aplicar-se até ao termo do 

período de transição, ou seja, 31 de Dezembro de 2020, data a partir da 

qual o futuro se afigura incerto. A verdade é que, no Reino Unido, a 

DRA foi transposta pelos actos n.º 810, de 2015, de Inglaterra [The En-

vironmental Damage (Prevention and Remediation) (England) Regu-

lations 2015]327, n.º 266, de 2009, da Escócia [The Environmental Lia-

bility (Scotland) Regulations 2009]328, n.º 252, de 2009, da Irlanda do 

Norte [The Environmental Liability (Prevention and Remediation) 

(Northern Ireland) Regulations 2009]329 e n.º 995 (W.81), de 2009, do 

País de Gales [The Environmental Damage (Prevention and Remedia-

tion) (Wales) Regulations 2009]330. E, independentemente de se deixar 

de aplicar a legislação da União Europeia, o direito interno que transpôs 

a DRA, e que acolheu e implementou os princípios e objectivos naquela 

contidos, mantém-se, obviamente, em vigor, até que o legislador do 

Reino Unido entenda alterá-lo ou revogá-lo. 

5.2.2. A saída do Reino Unido da União Europeia e as 

implicações para a legislação ambiental 

O termo Brexit corresponde à fusão das palavras inglesas Britain (Grã-

Bretanha) e exit (saída) e é utilizado para fazer referência à saída do 

Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União Europeia. 

Em 23 de Junho de 2016, 52% dos eleitores do Reino Unido votaram a 

favor da saída deste Estado da União Europeia, e, em 29 de Março de 

2017, a decisão de retirada da União Europeia foi notificada ao Conse-

lho Europeu. Nos termos do artigo 50.º, n.º 2, do TUE, a União deverá 

negociar e celebrar com o Estado-Membro que decida retirar-se um 

acordo que estabeleça as condições da sua saída, tendo em conta as fu-

turas relações. E assim aconteceu. 

O acordo com vista a regular a saída ordenada do Reino Unido da 

União Europeia, por forma a evitar perturbações e proporcionar 

___________ 

327 Disponível em http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/810. Consultado em 27.02.2020. 
328 Disponível em http://www.legislation.gov.uk/ssi/2009/266. Consultado em 27.02.2020. 
329 Disponível em http://www.legislation.gov.uk/nisr/2009/252/made. Consultado em 

27.02.2020. 
330 Disponível em http://www.legislation.gov.uk/wsi/2009/995. Consultado em 27.02.2020. 

http://www.legislation.gov.uk/ssi/2009/266
http://www.legislation.gov.uk/nisr/2009/252/made
http://www.legislation.gov.uk/wsi/2009/995
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segurança jurídica aos cidadãos e aos operadores económicos, bem 

como às autoridades judiciais e administrativas da União Europeia e do 

Reino Unido, depois de alguns avanços e recuos, por questões políticas 

internas do Reino Unido, foi finalmente concluído, tendo sido apro-

vado, em 31 de Janeiro deste ano, pela Decisão 2020/135 do Conselho, 

com entrada em vigor a 1 de Fevereiro deste mesmo ano.331 

Foi estabelecido um período de transição, que terá o seu termo em 

31 de Dezembro de 2020. Durante esse período, e salvo disposição em 

contrário, o direito da União é aplicável ao Reino Unido e no seu terri-

tório, produzindo os mesmos efeitos jurídicos que na União e nos seus 

Estados-Membros, devendo ser interpretado e aplicado em conformi-

dade com os mesmos métodos e princípios gerais que nela são aplicá-

veis. Isto com excepção da presença do Reino Unido nas instituições 

políticas europeias e no processo de decisão, uma vez que, a partir da 

entrada em vigor daquele acordo, cessaram automaticamente os man-

datos de todos os membros de instituições, órgãos e organismos da 

União que ali estavam em representação do Reino Unido enquanto Es-

tado membro. Por outro lado, o Tribunal de Justiça da União Europeia 

continua a ser competente para conhecer dos processos instaurados pelo 

ou contra o Reino Unido e dos pedidos de decisão prejudicial apresen-

tados antes do termo do referido período de transição. A Comissão Eu-

ropeia, face a um eventual incumprimento do direito da União por parte 

do Reino Unido, também pode, antes do termo do período de transição 

e no prazo de quatro anos após o termo desse período, recorrer ao Tri-

bunal de Justiça, nos termos dos artigos 258.º (acção por incumpri-

mento). Quer as decisões judiciais proferidas antes do período de tran-

sição, quer as proferidas nos processos submetidos pela Comissão nos 

quatro anos seguintes ao termo do período de transição, serão vincula-

tivas para o Reino Unido, que se obrigou, no acordo de retirada, a tomar 

as medidas necessárias para lhes dar cumprimento.332 Do mesmo modo, 

as instituições, os órgãos e os organismos da União continuarão a ser 

competentes para os procedimentos administrativos que tenham sido 

___________ 

331 Decisão (UE) 2020/135 do Conselho, de 30 de Janeiro, relativa à celebração do Acordo 

sobre a saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União Europeia e 

da Comunidade Europeia da Energia Atómica. 
332 Artigos 86.º, 87.º e 89.º do Acordo anexo à Decisão (UE) 2020/135. 
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iniciados antes do termo do período de transição, relativamente ao res-

peito do direito da União pelo Reino Unido ou por pessoas singulares 

ou colectivas aí residentes ou estabelecidas, sendo estas decisões, bem 

como as demais proferidas pelas mesmas entidades antes do termo do 

período de transição, de natureza vinculativa. Consequentemente, se o 

Reino Unido não lhes der cumprimento, ou não lhes conferir efeitos 

jurídicos no seu ordenamento jurídico, a Comissão pode, no prazo de 

quatro anos a contar da data da decisão em causa, recorrer ao Tribunal 

de Justiça, em sede de acção por incumprimento.333 

Em Fevereiro de 2020 decorriam negociações para um acordo, com 

vista a regular as futuras relações entre a União Europeia e o Reino 

Unido, sendo expectável que o mesmo esteja concluído até ao termo do 

período de transição. Neste momento (Dezembro de 20202), ainda não 

há qualquer certeza sobre a viabilidade de tais negociações, uma vez 

que o governo britânico ora exprime o seu empenho nas mesmas, ora 

apregoa que o melhor para o Reino Unido será o regresso à liberdade, 

sem constrangimentos económicos ou políticos. A própria opinião pú-

blica divide-se, embora seja mais audível a voz daqueles que se opõem 

a uma saída sem que as futuras relações estejam reguladas, e que se 

opunham à retirada, embora não tenha sido esse o sentido do voto mai-

oritário no referendo que ditou o Brexit. 

Nestas circunstâncias, uma das grandes dúvidas que se coloca diz 

respeito ao destino que o Reino Unido dará, após a sua saída, ao acervo 

da União Europeia, e a que estava vinculado, e, para o que aqui nos 

importa, em matéria ambiental. De facto, receia-se que, na substituição 

da legislação europeia por uma nacional, se ceda à tentação de diminuir 

os níveis de protecção ambiental atingidos pela União Europeia, no in-

tuito de diminuir os custos dos agentes económicos e, dessa forma, se 

reforçar a sua competitividade, apesar de esses níveis de protecção po-

derem não acompanhar o desenvolvimento tecnológico e o conheci-

mento científico que dão azo aos riscos ambientais. 

___________ 

333 Artigos 92.º, 95.º e 87.º do Acordo anexo à Decisão (UE) 2020/135. 
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Tudo dependerá, naturalmente, do tipo de relação que o Reino 

Unido venha a manter, no futuro, com a União.334 Até agora, o governo 

britânico tem proclamado, em nome da estabilidade legislativa e da cer-

teza jurídica, que manterá o direito da União Europeia em vigor até que 

seja considerado adequado e oportuno proceder a eventuais alterações, 

o que fará sob o escrutínio do Parlamento, estando excluídas destas al-

terações as disposições internas que têm na sua origem obrigações re-

sultantes de compromissos internacionais assumidos pelo Estado. 

Este respeito pelos compromissos internacionais anteriormente as-

sumidos acabou de ser comprovado pela aplicação, pelos tribunais in-

gleses, do Acordo de Paris, ao considerarem ilegal a construção de uma 

terceira pista no aeroporto de Heathrow, por o projecto em causa não 

ter tido em consideração a preocupação com a crise climática, isto num 

momento em que o governo britânico estabeleceu a meta legal de emis-

sões líquidas zero de carbono (neutralidade climática), até 2050. O go-

verno britânico, apesar do revés que esta decisão representa, tendo pre-

sente que o aeroporto de Heathrow é um dos maiores do mundo e a sua 

expansão permitiria aumentar a conectividade global do país, impor-

tante nesta era pós-Brexit, optou por não recorrer da decisão, assumindo 

que o seu compromisso com o ambiente é sério. Acresce que o actual 

governo britânico assumiu pretender ser, também, a primeira geração a 

deixar o ambiente em melhor estado do que aquele em que o encontrou, 

ou seja, um ambiente mais verde e mais limpo. 

A questão que se coloca, então, é a de saber se o Reino Unido tem 

intenção de se manter fiel à política e acção da União, em matéria de 

ambiente, ou se irá optar por seguir outro caminho, afastando-se desta. 

___________ 

334 A concretizar-se a saída do Reino Unido da UE, uma das hipóteses que se coloca é a da 

integração deste na Associação Europeia de Livre Comércio-AELE (European Free Trade 

Association-EFTA) e no Espaço Económico Europeu (EEE). Este foi criado através de um 

tratado assinado, no Porto, a 2 de Maio de 1992, entrando em vigor em 1994, com o objec-

tivo de estender as disposições do mercado interno da União Europeia aos países da AELE 

(EFTA), Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. A Suíça acabou por não integrar o EEE, 

por o referendo ao tratado ter sido negativo. O EEE assegura a igualdade de direitos e de-

veres do mercado interno europeu aos operadores económicos da AELE (EFTA), nomea-

damente em termos de livre circulação de mercadorias, pessoas, serviços e capitais. O EEE 

abrange, ainda, cooperação em áreas como o ambiente, a investigação e desenvolvimento, 

a educação, a política social, a protecção dos consumidores, o turismo ou a cultura. 
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A verdade é que os objectivos da União Europeia em matéria ambiental 

estão, hoje, presentes na legislação interna do Reino Unido. No entanto, 

os mais críticos temem que o Reino Unido opte por trocar 40 anos de 

legislação ambiental europeia por outra, cujo projecto (Environmental 

Bill) se encontra, presentemente, em discussão no Parlamento.335 O En-

vironmental Bill considera como áreas prioritárias de acção a qualidade 

do ar, a água, a biodiversidade, a eficiência dos recursos e a redução de 

resíduos. Nele não se faz, todavia, qualquer referência à responsabili-

dade ambiental ou aos diplomas que, no Reino Unido, transpuseram a 

DRA, embora se preveja, em matéria de resíduos, a responsabilidade 

do produtor. Muitos consideram tal projecto demasiado extenso, com-

plexo, de natureza vaga, cheio de lacunas e permeável a interpretações 

e aplicações menos benéficas para o ambiente, por parte dos seus des-

tinatários, designadamente os agricultores e os industriais. Outros há, 

no entanto, que o consideram extraordinário na dimensão e nos objec-

tivos, apesar de projectados a longo prazo (pelo menos 15 anos). A ver-

dade é que o Environmental Bill estabelece, por um lado, condições 

que, se utilizadas adequadamente, permitem a elaboração de leis ambi-

entais progressivas, permitindo ao Reino Unido desempenhar um papel 

de líder na protecção ambiental e de uma sociedade de carbono zero. 

Por outro, uma vez que não se dá como assente a existência de metas e 

parâmetros de protecção já estabelecidos, permite, também, a possibi-

lidade de uma regressão imediata e de desregulamentação em matéria 

ambiental. 

___________ 

335 Environment Bill 2019-21. O projecto da lei ambiental é composto por oito partes. A pri-

meira, com o título de Governança Ambiental, tem três capítulos: o primeiro, destinado à 

definição dos objectivos, planos de melhoria, monitorização e princípios ambientais; o se-

gundo, sobre o Office of Environmental Protection; e o terceiro, sobre os conceitos de am-

biente natural, protecção do ambiente e lei ambiental. A segunda parte, sobre governança 

ambiental na Irlanda do Norte. Uma terceira parte, sobre gestão de resíduos e eficiência de 

recursos. A quarta parte, sobre qualidade do ar e recuperação ambiental; e a quinta, sobre 

água. Já a sexta versa sobre a Natureza e a biodiversidade; a sétima, sobre convénios de 

conservação; e uma última parte, a oitava, contém disposições gerais. O projecto de lei 

ambiental encontra-se para aprovação no Parlamento. Após a segunda leitura na House of 

Communs, transitou para o Committee Stage, que procederá à sua análise detalhada, aguar-

dando-se a sua devolução à House of Communs em 17 de Novembro de 2020. Consultado 

a 14.02.2020. Disponível, na versão inicial, em https://publications.parlia-

ment.uk/pa/bills/cbill/58-01/0009/20009.pdf. 

https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-01/0009/20009.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-01/0009/20009.pdf
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Os temas abordados naquela legislação são muitos e exigem im-

plementação, ou seja, regulamentação, o que pode representar um pro-

blema acrescido, posto que, no Reino Unido, existe um sistema descen-

tralizado para a política ambiental, em que intervêm os governos do 

País de Gales, da Escócia, da Inglaterra e da Irlanda do Norte, o que 

pode dificultar e retardar a adopção das necessárias medidas de regula-

mentação e de aplicação, de forma homogénea, da referida legislação 

ambiental. O futuro do ambiente no Reino Unido está, assim, depen-

dente dos debates sobre o próprio projecto de Environmental Bill, ainda 

em discussão, e sobre a regulamentação a adoptar, posteriormente, para 

a sua implementação, tendo os seus governantes de encontrar um com-

promisso entre os custos que advêm da regulamentação ambiental para 

a indústria e um futuro, mais limpo e verde, para o planeta, desconhe-

cendo-se neste momento, qual dos pratos da balança irá pesar mais. 

Outro problema é que, com a retirada da União, o Reino Unido 

deixará de ter de se conformar com a intervenção da Comissão Euro-

peia, enquanto guardiã do direito da União Europeia, e de se submeter 

à sindicância do Tribunal de Justiça. Na verdade, depois do Brexit, e 

findo o referido período de transição, deixará de ser possível a utiliza-

ção da acção por incumprimento, por iniciativa quer da Comissão quer 

dos demais Estados-Membros, contra o Reino Unido pelo não cumpri-

mento do direito da União Europeia, do mesmo modo que deixará de 

estar submetido à interpretação de disposições do Tribunal de Justiça, 

que, como é sabido, é uma das suas funções mais importantes. O Reino 

Unido abandonará, assim, os sistemas da União Europeia de monitori-

zação da qualidade ambiental e garantes da implementação e aplicação 

da respectiva legislação, que são assegurados pela Comissão Europeia, 

pelo Tribunal de Justiça e pela Agência Europeia do Ambiente (AEA). 

Por seu turno, as ONG ambientais e a sociedade civil, ao contrário do 

que acontecia, deixarão de ter uma entidade independente a que se di-

rigir para exigir a fiscalização do efectivo respeito pelo ambiente. É 

certo que o Environmental Bill prevê a criação de um regulador inde-

pendente – Office for Environmental Protection (OEP) – com a função 

de escrutinar a política e a legislação ambiental, receber e investigar 

reclamações e tomar as medidas coercivas adequadas, de forma objec-

tiva, imparcial e proporcional. No entanto, tratando-se de uma entidade 
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pública de nomeação governamental e financiada pelo Estado, susci-

tam-se justificadas dúvidas em relação à independência e isenção com 

que exercerá as suas funções. 

Como derradeira preocupação, não obstante, Boris Johnson ter 

afirmado que a celebração de um acordo pelo qual se pautem as futuras 

relações entre a União e o Reino Unido é prioritária, sabemos que os 

EUA aguardam, ansiosamente, pela retirada definitiva do Reino Unido 

da União Europeia, para darem início a uma nova era nas suas relações 

comerciais. Receia-se, assim, que, na ausência de acordo com a União 

– ou apesar deste –, para estabelecer acordos comerciais com os EUA 

ou até com outros Estados, o Reino Unido se sinta pressionado a dimi-

nuir os seus níveis de protecção para, dessa forma, poder permitir a im-

portação de bens também com parâmetros ambientais inferiores. 

Enfim, como afirmou COLIN, referindo-se ao Environmental Bill 

e à futura legislação ambiental do Reino Unido: «A giant has taken its 

first step, but it will be a long time before it can walk on its own and 

longer still before we can see how well it can dance to whatever tunes 

are chosen in the future».336 

5.2.3. Os danos transfronteiriços 

A questão dos danos transfronteiriços há muito se coloca e já era aflo-

rada nos Princípios 21 e 22 da Declaração de Estocolmo, de 1972, e no 

Princípio 2 da Declaração do Rio, de 1992, onde se faz referência a 

danos causados em territórios de Estados diferentes daquele em que são 

exercidas as actividades poluentes. Ora, a poluição não conhece fron-

teiras, ignora divisões políticas e pode estender-se para lá do território 

do Estado em que ocorre, acabando por afectar outros Estados limítro-

fes ou até mais afastados.337 Por essa razão, os territórios 

___________ 

336 Tradução livre: «Um gigante deu o seu primeiro passo, mas levará muito tempo para poder 

andar sozinho e ainda mais antes de vermos o quão bem ele pode dançar as músicas esco-

lhidas no futuro.» COLIN, T. R., «Environmental giant takes first step: Initial thoughts on 

the Environment Bill», 2019. Disponível em https://www.brexitenvi-

ronment.co.uk/2019/10/17/environment-bill/. Consultado em 23.12.2019. 
337 FACH GOMEZ, K., «Law Applicable to Cross-Border Environmental Damage: From the 

European Autonomous Systems to Rome II», SSRN, September 11, 2010, p. 2. Disponível 

em SSRN: https://ssrn.com/abstract=1675549 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1675549. 

https://www.brexitenvironment.co.uk/2019/10/17/environment-bill/
https://www.brexitenvironment.co.uk/2019/10/17/environment-bill/
https://ssrn.com/abstract=1675549
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1675549
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transfronteiriços deveriam ser espaços de responsabilidade e gestão co-

mum aos Estados. Porém, esta ideia não é fácil de articular com o res-

peito pela soberania de cada um. 

É certo que a cooperação transfronteiriça permite optimizar a ca-

pacidade dos Estados em matéria de protecção ambiental, revelando-se 

uma mais-valia na prevenção de riscos e na contenção e reparação de 

danos ambientais. Mas os efeitos da poluição podem ir mais além dos 

Estados limítrofes e fazer-se sentir a grandes distâncias, como é o caso 

da poluição marinha, que afecta o conjunto dos oceanos, ou da poluição 

atmosférica. 

Tendo estas preocupações como incentivo, em 21 de Maio de 1980 

foi concluída, em Madrid, no seio do Conselho da Europa, a Conven-

ção-Quadro Europeia para a Cooperação Transfronteira entre as Comu-

nidades ou Autoridades Territoriais, em vigor para Portugal desde 11 

de Abril de 1989. Salvaguardando a soberania de cada Estado, esta con-

venção veio estabelecer as bases jurídicas para o entendimento nas zo-

nas transfronteiriças nos domínios económico-financeiros, político-ad-

ministrativos, de carácter social, culturais, ambientais e ecológicos, de 

ordenamento do território e de planeamento regional. 

Em 17 de Março de 1992, foi assinada, em Helsínquia, a Conven-

ção sobre os Efeitos Transfronteiriços de Acidentes Industriais – 

TEIA338, tendo por objectivo a protecção dos seres humanos e do am-

biente contra os acidentes industriais susceptíveis de criar efeitos trans-

fronteiriços, e a promoção de uma cooperação internacional activa en-

tre as partes, antes, durante e depois de um acidente deste tipo. Cele-

brada no âmbito da UNECE, a TEIA entrou em vigor a 19 de Abril de 

2000. Tem 40 membros, a maioria dos Estados europeus e a própria 

União Europeia. Portugal foi o último Estado a vincular-se, a 2 de No-

vembro de 2006. De todos os Estados que participaram na negociação 

da convenção, apenas o Canadá e os Estados Unidos não a ratificaram. 

___________ 

Consultado em 25.05.2019. Veja-se, também, JUSTE RUIZ, J. e CASTILLO DAUDÍ, M., 

op. cit., pp. 14-15. 
338 A Convenção sobre os Efeitos Transfronteiriços de Acidentes Industriais (TEIA) pode ser 

consultada em https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrial-acci-

dents/about-us/envteiaabout/more.html. 

https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrial-accidents/about-us/envteiaabout/more.html
https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrial-accidents/about-us/envteiaabout/more.html
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Também em Helsínquia e na mesma data, em 17 de Março de 1992, 

foi celebrada a Convenção sobre a Protecção e a Utilização dos Cursos 

de Água Transfronteiriços e Lagos Internacionais, no seio da UNECE. 

A convenção tem, actualmente, 43 membros, em que se incluem a 

União Europeia e Portugal, que a ratificou em 9 de Dezembro de 1994. 

Esta convenção veio estabelecer um quadro jurídico no âmbito do qual 

duas ou mais partes podem cooperar no sentido de prevenir e controlar 

a poluição das águas além das fronteiras nacionais e garantir uma utili-

zação racional e imparcial das águas transfronteiriças.339 

A questão da cooperação transfronteiriça, no que concerne a Por-

tugal, coloca-se essencialmente em relação a Espanha, único Estado 

com quem Portugal partilha fronteira terrestre e os rios Minho, Douro, 

Tejo e Guadiana. 

Na sequência da atrás referida Convenção-Quadro Europeia para a 

Cooperação Transfronteira entre as Comunidades ou Autoridades Ter-

ritoriais, e com vista a facilitar, harmonizar e desenvolver a aplicação 

dos seus princípios, Portugal e Espanha celebraram, a 3 de Outubro de 

2002, em Valência, a Convenção sobre Cooperação Transfronteiriça 

entre Instâncias e Entidades Territoriais, tendo por objectivo promover 

e regular juridicamente a cooperação transfronteiriça entre as instâncias 

territoriais portuguesas e as entidades territoriais espanholas, no âmbito 

das respectivas competências, o que se deve processar no respeito do 

direito interno de ambos os Estados, do direito da União e dos compro-

missos internacionais por aqueles assumidos. 

Mas, já antes, a adesão de Portugal e Espanha às Comunidades Eu-

ropeias, em 1986, viera favorecer a cooperação transfronteiriça entre 

ambos. Com o Acto Único Europeu, a política de coesão económica e 

social adquire relevância e, nessa sequência, Portugal e Espanha apre-

sentaram a Bruxelas uma proposta de programa de cooperação trans-

fronteiriça. Em resposta, a Comissão Europeia propôs o programa 

INTERREG, que promove a cooperação territorial (transfronteiriça, 

transnacional e inter-regional), em vários domínios, em todas as fron-

teiras europeias, internas e externas, cuja continuidade tem sido 

___________ 

339 A Convenção sobre a Protecção e a Utilização dos Cursos de Água transfronteiriços e La-

gos Internacionais pode consultar-se em http://www.unece.org/env/water/text/text.html. 

http://www.unece.org/env/water/text/text.html
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assegurada em virtude dos resultados positivos obtidos. O programa já 

vai na quinta fase: INTERREG I, para o período de 1988-1993, 

INTERREG II, para o período de 1994-1999; INTERREG III, para o 

período de 2000-2006, INTERREG IV, para o período de 2007-2013; 

e INTERREG V, para o período de 2014-2020.340 Encontra-se em fase 

de preparação o INTERREG EUROPE (2021-2027). O projecto já se 

encontra elaborado e estará para consulta pública de Janeiro a Março 

de 2021, estando prevista a sua aprovação até ao final de 2021.341 Este 

programa insere-se na estratégia do Pacto Ecológico Europeu e da 

Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. 

O INTERREG V, presentemente em vigor, insere-se no quadro da 

estratégia Europa 2020 e tem por objectivo promover um crescimento 

inteligente e sustentável e uma sociedade diversificada e integrada. 

No que se refere, mais concretamente, à prevenção e reparação de 

danos ambientais, são elegíveis, para efeitos de financiamento, deter-

minadas acções que podem servir aquele propósito: planos de preven-

ção e gestão de riscos fronteiriços tecnológicos (zonas ou instalações 

industriais próximas de fronteiras, como é o caso, adiante referido, da 

central nuclear espanhola de Almaraz); bases de dados e reforço das 

capacidades de observação de dados nas zonas transfronteiriças (me-

dida da poluição ou actividade sísmica, por exemplo); mecanismos de 

intercâmbio de informações entre os Estados; sistemas de detecção e de 

alerta precoces e de avaliação de riscos, para efeitos de prevenção e 

gestão de riscos industriais; sistemas de gestão de situações de catás-

trofes, com o intuito de reforçar a capacidade de resposta em caso de 

acidente, entre outros. 

O INTERREG V – POCTEP (Programa de Cooperação Transfron-

teiriça Espanha-Portugal) tem por objectivos, na área do ambiente, pro-

tegê-lo e promover a eficiência dos recursos naturais, mais especifica-

mente; proteger e valorizar o património cultural e natural como suporte 

___________ 

340 Cada fase do INTERREG teve em consideração os sucessivos alargamentos da União Eu-

ropeia, aumentando o número de zonas transfronteiriças, integrando no processo Estados 

não membros, como a Suíça e a Noruega, bem como as zonas marítimas. 
341 O draft do INTERREG EUROPE (2021-2027) pode ser consultado em https://www.inter-

regeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Programming_Committee/2021-2027_In-

terreg_Europe_Cooperation_Programme.pdf 
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de base económica da região transfronteiriça; melhorar a protecção e a 

gestão sustentável dos espaços naturais; reforçar o desenvolvimento lo-

cal sustentável ao longo de toda a linha fronteiriça de Espanha e Portu-

gal; aumentar os níveis de eficiência na utilização dos recursos naturais, 

para contribuir para o desenvolvimento da economia verde no espaço 

de cooperação; e melhorar a capacidade institucional e a eficiência da 

administração pública, consolidando novas estratégias de diálogo e in-

ter-relação que permitam avançar com novas iniciativas entre os vários 

actores que operam na fronteira. 

Portugal e Espanha têm intensificado a sua cooperação territorial 

(transfronteiriça, transnacional e inter-regional) através da conclusão 

de acordos, protocolos e projectos conjuntos, de entre os quais destaca-

mos, no âmbito do INTERREG V, e em sede de prevenção de riscos, o 

Acordo entre Beneficiários (a Agência Portuguesa do Ambiente e a Au-

toridade Nacional de Protecção Civil, de Portugal, e a Secretaria Gene-

ral de Politica Territorial y Administración Local da Junta de Extrema-

dura e a Dirección General de Medio Ambiente e Universidad de Ex-

tremadura, de Espanha), referente ao “Projeto de Cooperação Trans-

fronteiriça para a Prevenção, Mediante Redes de Alerta Precoce de Vi-

gilância Ambiental na EUROACE”, aprovado na última convocatória 

de projectos do programa e assinado, em 25 de Maio de 2017, na sede 

da APA. A participação da APA neste projecto permite a intensificação 

das relações bilaterais e a troca de dados e informações com os parcei-

ros situados na região próxima da central nuclear de Almaraz342, 

___________ 

342 A central nuclear de Almaraz, localizada em Almaraz de Tajo, em Cáceres, na margem do 

rio Tejo, implantada em zona de risco sísmico, a cerca de 110 quilómetros de Portugal, é a 

mais antiga de Espanha ainda em laboração e era suposto ter encerrado em 2010 (começou 

a funcionar entre 1983 e 1984). O governo espanhol prolongou-lhe a vida até 2020, mas as 

empresas accionistas [Iberdrola Generación Nuclear (53%), Endesa Generación (36%) e 

Gas Natural Fenosa Generación (11%)] requereram a renovação da licença por mais oito 

anos, o que o governo espanhol aceitou. Nos dois lados da fronteira, contesta-se esta reno-

vação, devido aos riscos associados a uma central fora de prazo e que, até à presente data, 

já sofreu mais de 2500 avarias. Em caso de acidente, Portugal está na linha da frente, po-

dendo sofrer consequências gravíssimas provocadas por uma eventual contaminação at-

mosférica e do rio Tejo. Nos últimos dois anos, o funcionamento da central tem estado 

envolto em polémica, devido à intenção de construção, nas suas instalações, de um arma-

zém temporário centralizado de resíduos nucleares, que foi autorizada em Setembro do ano 

passado. 
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Espanha, ampliando-se os pontos de medida da Rede de Alerta de Ra-

dioactividade no Ambiente de Portugal – a RADNET – e melhorando 

a capacidade de resposta nacional a uma emergência desta natureza. O 

projecto tem por objectivo a implementação de estruturas de resposta 

conjunta à prevenção de riscos e emergências, através da utilização de 

sistemas de monitorização ambiental com recurso a tecnologias inova-

doras. Pretende-se, assim, optimizar e reduzir os tempos de resposta da 

Protecção Civil de Portugal e de Espanha, com vista a minimizarem-se 

impactes sobre o ambiente, pessoas e bens que possam resultar de um 

acidente naquela central. 

Em 21-22 de Novembro de 2018, em Valladolid, teve lugar a 30.ª 

Cimeira Luso-Espanhola, onde foram debatidos vários temas de inte-

resse comum343 e assinado o Protocolo Adicional, relativo à assistência 

mútua nas zonas transfronteiriças, com a finalidade de se melhorar os 

mecanismos de coordenação operacional, nomeadamente no âmbito da 

assistência mútua em caso de incêndios florestais, e alargar a zona de 

intervenção até aos 25 quilómetros de cada lado da fronteira, bem como 

de se estender o seu âmbito a todas as situações de emergência, refor-

çando-se, assim, a cooperação transfronteiriça de Portugal e Espanha 

em matéria de protecção civil. 

Ou seja, os Estados-Membros e, no caso concreto, Portugal e Es-

panha, têm envidado esforços para estabelecerem bases propícias a fa-

vorecer uma efectiva cooperação territorial (transfronteiriça, transnaci-

onal e inter-regional) em vários domínios, de entre os quais destacamos 

a prevenção de riscos naturais e tecnológicos, instrumento imprescin-

dível na protecção do ambiente. 

Também a Agência Europeia do Ambiente (AEA)344, em colabo-

ração com a Rede de Observação do Ambiente (EIONET)345 e a Green 

___________ 

343 Nomeadamente, o projecto Esquadras Europeias, visando o reforço da segurança dos cida-

dãos, a cooperação em matéria de prevenção da radicalização e da luta contra o terrorismo 

e a criminalidade, bem como a necessidade de aumentar o intercâmbio de experiências e 

boas práticas no domínio da prevenção e luta contra a sinistralidade viária. 
344 A AEA fornece informação ambiental ao público em geral e àqueles que estão envolvidos 

no desenvolvimento, adopção, implementação e avaliação da política ambiental, colabo-

rando de perto com a EIONET e os seus 33 Estados-Membros. 
345 A EIONET, lançada em 1994, é uma rede conhecida e fiável, que fornece dados, informa-

ções e avaliações de elevada qualidade para a Europa. Trata-se de uma parceria da AEA e 

http://www.eea.europa.eu/
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Spider Network (GSN)346, tem facilitado esta cooperação, ao centrali-

zar e partilhar, com os responsáveis políticos dos Estados-Membros e 

o público em geral, informação relevante e actualizada em matéria de 

ambiente, relativa à generalidade dos Estados. 

A ocorrência, na Europa, de desastres ambientais com consequên-

cias de grande dimensão para vários Estados, como os já referidos de-

sastres ambientais Sandoz, na Suíça, ou Baia Mare, na Roménia, que 

afectaram todos os Estados percorridos pelos rios Reno, no primeiro 

caso, e os rios Szamos, Tisza e Danúbio, no segundo, que foram conta-

minados, colocou na ordem do dia a questão dos danos transfronteiriços 

e da necessidade de cooperação entre os Estados, não só em matéria de 

prevenção, mas também de contenção e reparação de danos ambientais. 

Por essa razão, esperava-se mais da DRA. Em vão. 

Com efeito, a DRA limitou-se a estabelecer uma série de regras de 

conduta que determinam que, quando os danos ambientais afectam, ou 

podem vir a afectar, vários Estados-Membros, estes devem cooperar, 

nomeadamente através de uma adequada troca de informações, no sen-

tido de agilizar a adopção de medidas de prevenção e, se necessário, de 

reparação dos danos em questão. Não se faz, todavia, qualquer referên-

cia à possibilidade de estarem envolvidos, nestes danos transfronteiri-

ços, Estados não membros da União. Nestas situações, terá de intervir 

o direito internacional, designadamente as convenções internacionais 

bilaterais ou multilaterais que vinculem os diferentes Estados entre si. 

A DRA estabelece, no artigo 15.º, que o Estado-Membro onde o 

dano teve origem deve informar os Estados potencialmente afectados, 

___________ 

dos seus países membros e cooperantes, sendo esta responsável pelo desenvolvimento da 

rede e pela coordenação das suas actividades. Para o efeito, a AEA mantém uma estreita 

colaboração com os pontos focais nacionais (PFN), que, normalmente, são agências ambi-

entais nacionais ou ministérios do ambiente. Os PFN são responsáveis pela coordenação de 

redes nacionais, envolvendo várias instituições. 
346 A Green Spider Network (GSN) foi criada em 1995. Trata-se de uma rede informal de 

informação ambiental ocupacional entre oficiais de comunicação dos ministérios do ambi-

ente dos Estados-Membros, agências e institutos ambientais nacionais. A GSN é um dos 

grupos de peritos da Comissão Europeia, desde 1998. A Comissão Europeia (Direcção-

Geral do Ambiente) é um participante activo na GSN. A GSN promove a cooperação entre 

as autoridades ambientais nacionais, as instituições europeias, a Agência Europeia do Am-

biente e a Comissão Europeia (Direcção-Geral do Ambiente), no domínio da informação e 

comunicação ambientais. 
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e o Estado que identificar no seu território um dano com origem noutro 

Estado pode comunicar tal facto à Comissão e a outros Estados interes-

sados, fazer recomendações para a adopção de medidas de prevenção 

ou de reparação e, paralelamente, tentar recuperar aquilo que nelas tiver 

despendido. 

Dando cumprimento à DRA, o RJRA, no seu artigo 24.º, que pra-

ticamente transpõe literalmente o artigo 15.º daquela, prevê a obrigação 

de a APA, em caso de dano ambiental que afecte, ou seja, susceptível 

de afectar, o território de outro Estado-Membro, informar os responsá-

veis do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Ambiente e Acção 

Climática e, se for caso disso, da Saúde. Compete ao responsável pela 

pasta do Ambiente, em colaboração com a APA e através do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros, facultar informação aos Estados-Membros 

afectados, por forma a ser articulada a adopção de medidas de preven-

ção e reparação. Se, pelo contrário, for identificado, no território naci-

onal, um dano ambiental, ou ameaça iminente do mesmo, com origem 

noutro Estado-Membro, a autoridade competente – a APA – deve de 

imediato informar a Comissão Europeia, formular recomendações de 

medidas de prevenção ou reparação junto das autoridades competentes 

do outro Estado-Membro em causa e dar início ao procedimento de re-

cuperação dos custos resultantes da adopção de medidas de prevenção 

e reparação. 

O carácter flexível da DRA e a falta de uniformidade, na sua trans-

posição feita por parte dos vários Estados-Membros, relativa a alguns 

dos seus conceitos, designadamente às causas de exclusão de paga-

mento dos custos, podem vir a revelar-se problemáticos na resolução 

de situações de danos transfronteiriços. CAMPINS ERITJA critica o 

facto de a obrigação de cooperação na prevenção de danos transfrontei-

riços entre as autoridades públicas estatais apenas abranger o dano am-

biental, objecto da responsabilidade administrativa ambiental, tal como 

esta foi concebida pela DRA e na ordem jurídica dos Estados-Mem-

bros, designadamente no RJRA, no caso português, o que leva a que 

sejam excluídos dessa obrigação de informação e colaboração os danos 

ambientais a que não é aplicável o RJRA, por exemplo, os danos resul-

tantes de poluição difusa, em que não é possível estabelecer nexo de 
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causalidade entre os danos e os poluidores, ou os danos causados ao 

solo que não criem riscos significativos para a saúde humana.347 

Não podemos deixar de concluir que, tratando-se os danos trans-

fronteiriços de matéria em que o princípio da subsidiariedade justifica-

ria uma actuação mais assertiva da União Europeia, a DRA poderia ter 

sido mais pró-activa neste ponto específico, atribuindo neste âmbito, 

um maior protagonismo às instituições, designadamente à Comissão 

Europeia. De facto, se há questão relativamente à qual se pode questi-

onar a capacidade de os Estados, por si sós, ou seja, individualmente, 

conseguirem dar uma resposta eficaz e adequada, essa é a dos danos 

ambientais transfronteiriços.348 

 

___________ 

347 CAMPINS ERITJA, M., «Daños Transfronterizos (Art. 8)», em LOZANO CUTANDA, B. 

(Coord.), Comentários a la Ley de Responsabilidad Medioambiental. Ley 26/2007, de 23 

de Octubre, Navarra, Thomson Civitas, 2008, p. 221. 
348 HINTEREGGER, M., «International and supranational systems of environmental liability 

in Europe», em HINTEREGGER, M. (Ed.), Environmental Liability and Ecological Dam-

age in European Law, Cambridge University Press, 2008, p. 23. HERAS Y OJEDA, M. 

também critica as opções legislativas em matéria de danos transfronteiriços. Veja-se da 

autora, «Responsabilidad ambiental: el derecho español y comunitário», Derecho & Ambi-

ente, n.º 17, Diciembre 2008, ponto IV.3. Disponível em https://libros-revistas-dere-

cho.vlex.es/vid/responsabilidad-ambiental-comunitario-41651436. 





CAPÍTULO IV – O ÂMBITO 

OBJECTIVO DE APLICAÇÃO DO 

REGIME DE RESPONSABILIDADE 

AMBIENTAL 

1. DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE: DANOS 

TRADICIONAIS VERSUS DANOS AMBIENTAIS 

Como é óbvio, só haverá lugar a responsabilidade, se existir dano, ideia 

que facilmente se retira do artigo 562.º do CC: «Quem estiver obrigado 

a reparar um dano deve reconstituir a situação que existiria, se não se 

tivesse verificado o evento que obriga à reparação.» 

A existência de dano constitui, assim, o primeiro pressuposto de 

qualquer sistema de responsabilidade, quer se trate de responsabilidade 

civil, penal, administrativa ou ambiental.349 VINAIXA MIQUEL con-

sidera-o o eixo de toda a estrutura da responsabilidade.350 

Em relação aos danos causados ao ambiente, o mesmo foi objecto 

de várias divergências doutrinais, no sentido de se saber se a vítima de 

tal dano seria o ser humano ou o ambiente que o rodeia e em que se 

integra. No fundo, a questão reside em determinar o estatuto jurídico 

do ambiente e dos seus componentes, para se apurar se serão dignos de 

tutela jurídica. Este debate não é o foco principal deste trabalho, até 

porque o dano ambiental autónomo, ou dano ecológico puro, já é reco-

nhecido e consagrado legalmente, quer na União Europeia quer em 

___________ 

349 Segundo PEREIRA COELHO, por dano pode entender-se «o prejuízo real que o lesado 

sofreu in natura, em forma de destruição, subtracção ou deterioração de um certo bem, 

corpóreo ou ideial». Cfr. PEREIRA COELHO, F., O problema da causa virtual na respon-

sabilidade civil, Coimbra, Almedina, 1998, p. 188. 
350 VINAIXA MIQUEL, M., La responsabilidad civil por contaminación transfronteriza de-

rivada de resíduos, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 

2006, p. 320. 
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Portugal, designadamente nos diplomas que aqui estão sob análise.351 

Ainda assim, sempre se dirá que, numa primeira fase, entendia-se que 

os danos causados ao ambiente correspondiam sempre, directa ou indi-

rectamente, à violação de um bem ou de um direito de outrem, isto é, a 

danos pessoais ou materiais sofridos pelos indivíduos, decorrentes de 

lesões infligidas ao ambiente. Entretanto, esta concepção evoluiu, au-

tonomizando-se um novo conceito nos danos causados ao ambiente. 

Actualmente, quando falamos de danos causados ao ambiente, pode-

mos estar a referir-nos não só aos danos sofridos pelas pessoas e bens 

– os chamados danos tradicionais352 ou danos privados –, mas também 

aos danos causados ao ambiente em si mesmo, independentemente das 

repercussões que possam ter nas pessoas e nos bens destas – os chama-

dos danos públicos ambientais, danos ambientais autónomos ou danos 

ecológicos puros. RUDA GONZALEZ aponta como justificação desta 

última terminologia o facto de os danos afectarem apenas o ambiente e 

os seus componentes (por isso, são ecológicos) e excluírem qualquer 

afectação do ser humano ou dos seus bens (daí serem considerados pu-

ros).353 

O conceito de dano ambiental autónomo, ou dano ecológico puro, 

foi introduzido no direito da União Europeia pela DRA. Em Portugal, 

___________ 

351 Para uma análise mais aprofundada sobre o dano ecológico puro, veja-se, entre outros, 

MARTINS DA CRUZ, B., De la réparation du dommage écologique pur – Étude à la 

lumière du Droit portugais, Paris, ANRT, 2007; e GUEYEN, D., Le Préjudice écologique 

pur, Connaissances et Savoirs, 2016. 
352 A designação de danos tradicionais já foi utilizada no Livro Branco sobre Responsabilidade 

Ambiental da Comissão Europeia, que preconizava um sistema de responsabilidade que 

permitisse a reparação «tanto dos danos ambientais (contaminação de locais e danos cau-

sados à biodiversidade) como dos danos tradicionais (danos a pessoas e bens)» (p. 3). Veja-

se, a este propósito, SANTOS MORÓN, M. J., «Acerca de la tutela civil del medio am-

biente: Algunas reflexiones críticas», em CABANILLAS SÁNCHEZ, A. (Coord.), Estu-

dios Jurídicos en Homenaje al Profesor Luis Díez-Picazo, Vol 2, Navarra, Thomson Civi-

tas, 2003, p. 3018. 
353 RUDA GONZALEZ, A., «§1888-Sentencia de 14 de marzo de 2005 – Responsabilidad 

civil medioambiental. Contaminación del aire. Carácter objetivo de la responsabilidad. An-

tijuricidad. El sujeto responsable. El abuso de derecho. Prevención de daños. Daño indem-

nizable: en particular, el lucro cesante. El problema del daño ecológico puro. Transposición 

de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 

sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 

medioambientales», em Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil, n.º 71, 2006b, p. 728. 
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foi o Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho, que o fez, autonomi-

zando-o dos danos causados ao ambiente, com reflexos na esfera jurí-

dica das pessoas e nos seus bens. Ou seja, só com a transposição da 

DRA para o nosso ordenamento jurídico é que o conceito de dano am-

biental autónomo recebeu consagração legal expressa, o que se justifica 

pelo facto de, até então, se ter sobretudo em mente a lesão de interesses 

individuais, com o subsequente ressarcimento do dano individual e não 

do colectivo.354 Tal realidade é retratada de forma expressa no Preâm-

bulo do mencionado Decreto-Lei, onde se diz: 

«durante muitos anos a problemática da responsabilidade 

ambiental foi considerada na perspectiva do dano causado 

às pessoas e às coisas. O problema central consistia na re-

paração dos danos subsequentes às perturbações ambien-

tais – ou seja, dos danos sofridos por determinada pessoa 

nos seus bens jurídicos da personalidade ou nos seus bens 

patrimoniais como consequência da contaminação do am-

biente. Com o tempo, todavia, a progressiva consolidação 

do Estado de direito ambiental determinou a autonomiza-

ção de um novo conceito de danos causados à natureza em 

si, ao património natural e aos fundamentos naturais da 

vida. A esta realidade foram atribuídas várias designações 

nem sempre coincidentes: dano ecológico puro; dano eco-

lógico propriamente dito; danos causados ao ambiente; da-

nos no ambiente. Assim, existe um dano ecológico quando 

um bem jurídico ecológico é perturbado, ou quando um 

determinado estado-dever de um componente do ambiente 

é alterado negativamente». 

MENEZES LEITÃO explica que, no seu entender, que acompa-

nhamos, os componentes do ambiente são res communes omnium, ou 

seja, coisas que, ou pela sua natureza ou porque se encontram no 

___________ 

354 A propósito da responsabilidade civil por dano ambiental, antes da transposição da Direc-

tiva em Portugal e Espanha, ver BENEDETTI, F., «Prevenzione e riparazione del danno 

ambientale in Europa. Legislazione in matéria ambientale e applicazione della Direttiva 

2004/35/CE nei paesi dell’Unione Europea», em GIAMPIETRO, F. (Org.) La responsabi-

lità per danno all’ambiente. L’attuazione delle Direttiva 2004/35/CE, Milano, Giuffrè Edi-

tore, 2006, pp. 441-443 e 452-454. 
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domínio público, são insusceptíveis de apropriação individual, não po-

dendo, assim, ser objecto de direitos privados. Por esse facto, encon-

tram-se, nos termos do artigo 202.º do CC, fora do comércio. Em con-

sequência, o autor conclui que, se a responsabilidade civil pressupõe a 

violação de direitos que pertencem a alguém, a tutela do ambiente não 

poderá, obviamente, passar pela responsabilidade civil355. 

CASTELLANO JIMÉNEZ acrescenta ainda que, independentemente 

da titularidade, os danos causados aos recursos naturais reduzem o 

bem-estar que estes proporcionam às pessoas, afectando os serviços pú-

blicos que prestam à sociedade.356 Já no entender de GOMIS CATALÁ, 

do conceito de dano ecológico não deveria excluir-se o que afecta o 

ambiente objecto de propriedade, defendendo a articulação daquele 

conceito com o direito de propriedade. A esse propósito, esclarece que 

«a especificidad del bien jurídico protegido (el medio am-

biente) obliga a superar la rígida dicotomia Derecho Pú-

blico/Derecho Privado y ceder el paso a un derecho nuevo: 

el Derecho ambiental que contempla la proteccion de una 

nova categoria de interesses colectivos mediante la utili-

zación prioritária de mecanismos de Derecho público pero 

que deveria dar cabida a intromissiones en la esfera parti-

cular quando este último es titular de un bien natural da-

nado».357 

___________ 

355 MENEZES LEITÃO, L. M., «A responsabilidade civil por danos causados ao ambiente», 

em Estudos dedicados ao Professor Doutor Luís Alberto Carvalho Fernandes, Vol. II, Uni-

versidade Católica Portuguesa, 2011, p. 386. LOZANO CUTANDA, em «La responsabili-

dad por daños ambientales: la situación actual y el nuevo sistema de “responsabilidade de 

Derecho público” que introduce la Directiva 2004/35/CE», Justicia Administrativa, Janeiro 

2005, 26, na p. 6, fala do dano causado a um meio ambiente integrado por bens de natureza 

pública ou, independentemente da sua titularidade, bens submetidos a normas de conserva-

ção e uso público. VÁSQUEZ DE CASTRO também os designa por “danos ecológicos em 

sentido estrito”. Ver, deste autor, Daños medioambientales y derecho al silencio, Colección 

Jurídica General, Madrid, 2015, p. 88. 
356 CASTELLANO JIMÉNEZ, E., «Valoración de los daños a los recursos naturales», em 

LOZANO CUTANDA, B. (Coord.), Comentários a la ley de responsabilidad medioam-

biental. Ley 26/2007, de 23 de Octubre, Navarra, Thomson Civitas, 2008, p. 369. 
357 GOMIS CATALÁ, L., op. cit., 2008, p. 100. E continua, explicando que «tal seria o caso 

de la obrigatoriedad de la “reparación in natura” en lugar de permitir la indemnización 
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É sabido que, embora com alguma controvérsia, a doutrina tem, de 

modo quase homogéneo, distinguido o dano ambiental tradicional do 

dano ambiental autónomo, sendo o primeiro o que tem implícita a 

ofensa de direitos ou interesses alheios, quer dizer, em que está em 

causa a lesão de interesses individuais e patrimoniais, por oposição ao 

dano do próprio recurso natural, pelo que se reservarão as designações 

de dano tradicional ou dano privado, para os primeiros, e de dano am-

biental autónomo ou dano ambiental, tout court, expressão que a DRA 

e o RJRA utilizam, para os segundos.358 

Os danos causados ao ambiente, podendo significar danos de natu-

reza diferente, podem dar também origem a responsabilidades de dife-

rente natureza. Nesse pressuposto, a dimensão subjectiva ou privada do 

dano, no sentido de danos sofridos por pessoas e bens, dá lugar ao sis-

tema tradicional de responsabilidade civil extra-obrigacional e vai con-

correr com uma dimensão objectiva ou pública do dano, que ditou a 

criação de um novo regime de responsabilidade, uma responsabilidade 

ambiental, com vista à prevenção e reparação do dano ambiental. 

___________ 

monetária o el reconocimiento de la legitimación activa de asociaciones en el caso de un 

dano a um medio ambiente de propriedad privada». Veja-se, também da mesma autora, 

«Estrategia comunitaria en materia de responsabilidad por daños al medio ambiente», Re-

vista interdisciplinar de gestión ambiental, n.º 19, 2000, p. 4; e RUDA GONZALÉZ, A., 

«En Tierra de Nadie. Problemas de delimitación del nuevo daño ambiental», Revista de 

Derecho Privado, Ano n.º 93, Mês 1, 2009, p. 49. 
358 Neste sentido, veja-se YANGUAS MONTERO, G., El daño no patrimonial en el derecho 

del medio ambiente, Navarra, Thomson Civitas, 2006ª, pp. 37-38. Na senda, aliás, do que 

já havia defendido JORDANO FRAGA, para quem os danos ambientais são apenas aqueles 

que lesam o ambiente enquanto bem jurídico. Veja-se, da autora, «Administración y res-

ponsabilidad por daños al medio ambiente: la construcción del régimen jurídico de los da-

ños ambientales», em RUIZ-RICO RUIZ, G. (Dir.), La protección jurisdicional del medio 

ambiente, Cuadernos de Derecho Judicial, n.º 12, Madrid, 2001, p. 287. No mesmo sentido, 

PEDRAZA LAYNEZ, que explica que, desde a LRM (Ley 26/2007 espanhola), o conceito 

de dano ambiental apenas inclui o dano causado ao ambiente em si mesmo, ou como um 

prejuízo não económico, causado apenas indirectamente às pessoas, excluindo quaisquer 

danos pessoais ou materiais ao ser humano. Ver PEDRAZA LAYNEZ, J., La responsabi-

lidad por daños medioambientales, Thomson Reuters Aranzadi, 2016, p. 66. Veja-se, 

ainda, PRIEUR, M., op. cit., 2004, pp. 131 e ss. 
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2. RESPONSABILIDADE CIVIL VERSUS 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

Paralelamente ao sistema clássico de responsabilidade civil aplicável 

aos danos tradicionais ou privados, mas que não dá resposta às neces-

sidades e às dificuldades inerentes à complexidade do dano ambiental, 

surge, então, uma nova legislação de responsabilidade ambiental, que 

vem consagrar um regime jurídico com aspectos inovadores e institutos 

próprios do Direito do Ambiente, destinado à prevenção e reparação 

dos danos ambientais. 

Esta afirmação pode ser ilustrada com o mais recente acidente 

ocorrido no Brasil, na zona metropolitana de Belo Horizonte, no Estado 

de Minas Gerais. Aí, em Janeiro de 2019, a barragem de contenção de 

resíduos da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, rebentou, li-

bertando 12 milhões de metros cúbicos de lama e resíduos de ferro, que 

atingiram o rio Paraopeba, afluente do rio S. Francisco, o qual abastece 

um terço da região metropolitana de Belo Horizonte. Esta massa de 

lama e resíduos arrastou consigo, por mais de 46 quilómetros, pessoas, 

animais, casas, carros e árvores, deixando soterrada parte da comuni-

dade da Vila Ferteco359. As últimas notícias davam conta de mais de 

200 mortos confirmados e mais de 100 pessoas desaparecidas. Numa 

tragédia desta dimensão, haverá, inevitavelmente, lugar a responsabili-

dade civil pelas ofensas à vida e à integridade física e aos bens das pes-

soas afectadas. De igual modo, haverá lugar a responsabilidade ambi-

ental, na medida em que um acidente desta natureza afecta, irremedia-

velmente, a fauna, a flora, o solo, o subsolo e a água, destruindo ecos-

sistemas e habitats naturais e comprometendo os recursos naturais e 

microrganismos imprescindíveis à sobrevivência das espécies que não 

tiverem perecido no acidente. Isto, sem prejuízo da eventual 

___________ 

359 Cfr. ALVES, G. A., «Danos futuros na responsabilidade civil por desastres ambientais», 

Direito e Cidadania, Revista da Universidade do Estado de Minas Gerais, Vol. 3, n.º 3, 

2018, p. 4. Consultado em 23.05.2019. Disponível em http://revista.uemg.br/index.php/di-

reitoecidadania/article/view/3615. Veja-se, também, REZENDE, E. N. e NETO, A. F., 

«Responsabilidade civil ambiental da empresa diante das tragédias ambientais decorrentes 

do rompimento de barragens: uma análise à luz dos princípios da função social e da preser-

vação da empresa», Revista Húmus, Vol. 9, n.º 25, 2019, pp. 287-311. 

http://revista.uemg.br/index.php/direitoecidadania/article/view/3615
http://revista.uemg.br/index.php/direitoecidadania/article/view/3615
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responsabilidade penal daqueles que por ele forem considerados res-

ponsáveis.360 O primeiro tipo de danos, ou seja, aqueles que afectam o 

indivíduo na sua esfera jurídica pessoal (a vida ou integridade física) e 

patrimonial ou económica (bens, direitos ou interesses de natureza eco-

nómica), corresponde aos danos tradicionais ou privados. Estes serão 

ressarcidos através do recurso ao instituto da responsabilidade civil, que 

pressupõe que o lesado seja afectado na sua saúde e bem-estar, ou seja 

titular de um direito sobre os bens ou recursos danificados. Já sobre os 

segundos danos, os ambientais, recairá responsabilidade ambiental. 

Neste caso, os recursos naturais danificados ou pertencem a todos, ou 

são utilizados por todos, ou, então, não pertencem a ninguém, como é 

o caso das espécies selvagens, do ar ou da camada de ozono. 

Pois bem, a responsabilidade civil corresponde, então, ao conjunto 

de factos que dão origem à obrigação de indemnizar os danos pessoais 

ou materiais sofridos por outrem e tem por base o princípio do ressar-

cimento dos danos. O efectivo lesado será o titular dos direitos violados 

a quem é atribuida legitimidade para exigir a sua reparação. Ora, como 

é sabido, a responsabilidade civil pode classificar-se em extra-obriga-

cional e obrigacional361. No primeiro caso, está em causa a violação de 

direitos absolutos ou de regras de protecção de interesses alheios362; no 

segundo, o incumprimento de direitos de crédito363. 

No que concerne ao tema em discussão, só nos interessa a respon-

sabilidade civil extra-obrigacional resultante de uma lesão ambiental, 

que, doravante, apenas designaremos por responsabilidade civil. A tu-

tela dos direitos privados é feita pelos tribunais comuns, com aplicação 

___________ 

360 Note-se que o acidente ainda se encontra em investigação, pelo que ainda não existem es-

tudos precisos sobre a extensão dos danos ambientais. Entretanto, já se comprovou a exis-

tência, no rio Paraopeba, de metais e produtos químicos (chumbo, mercúrio, cádmio e 

zinco), que contaminam não só a água mas também o leito do rio. 
361 Cfr. MENEZES LEITÃO, L. M., Direito das Obrigações, Vol. I, 15.ª Ed., Coimbra, Alme-

dina, 2018, pp. 285 e ss. 
362 Artigos 483.º e ss. do CC. 
363 Estes direitos de crédito hão-de resultar de uma relação intersubjectiva previamente exis-

tente entre lesante/devedor e lesado/credor, que pode consubstanciar-se num contrato ou 

num negócio jurídico unilateral. A responsabilidade contratual encontra-se prevista nos ar-

tigos 798.º e seguintes do CC. Sobre este ponto em concreto, ver, por exemplo, PESSOA 

JORGE, F., «Ensaio sobre os pressupostos da responsabilidade civil», Cadernos de Ciência 

e Técnica Fiscal, 1972, pp. 37 e ss. 
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das regras de responsabilidade civil vigentes na ordem jurídica nacio-

nal, e a sua reparação será feita, normalmente, através de indemnização 

em dinheiro, quando não for possível a restauração in natura (artigo 

566.º, n.º 1, 1.ª parte do CC). 

Já a DRA apenas se aplica aos designados danos ambientais, ou 

seja, pura e simplesmente, não contempla a compensação dos direitos 

dos particulares na sequência de danos ambientais ou ameaça iminente 

desses danos364. Com efeito, não é de todo esse o seu foco, mas antes a 

responsabilidade pelos danos sofridos pelo ambiente enquanto bem ju-

rídico, nos seus diversos componentes. Aliás, a única referência que ali 

se faz aos danos tradicionais ou privados é para os excluir expressa-

mente do seu âmbito de aplicação, não prejudicando, no entanto, qual-

quer direito inerente aos mesmos.365 Neste aspecto, o Decreto-Lei n.º 

147/2008, de 29 de Julho, foi mais longe, ao contemplar quer a respon-

sabilidade civil para os danos tradicionais, quer a responsabilidade am-

biental, que designa por administrativa, para os danos ambientais. 

Está, então, assente que a responsabilidade ambiental tem por ob-

jectivo a prevenção ou reparação dos danos ambientais. Estes, menos 

acautelados pelos sistemas nacionais366, são, como já vimos, os que 

afectam o próprio ambiente e os seus componentes. A sua tutela recai, 

normalmente, sobre a Administração Pública, com aplicação de regras 

de direito público. Optou-se, assim, por uma abordagem administrativa, 

atribuindo-se às autoridades públicas competentes a incumbência de 

exigir do responsável a prevenção do dano ou a reparação do ambiente 

danificado, em detrimento do sistema tradicional de responsabilidade 

civil. É que o lesado, aqui, é o ambiente em si mesmo e o objectivo final 

da reparação é, em princípio, a restituição do ambiente ao seu estado 

inicial, como explica NOGUEIRA LÓPEZ.367 Fala-se, então, de 

___________ 

364 Ao contrário do previsto na Convenção de Lugano e no CERCLA. 
365 Artigo 3.º, n.º 3, e Considerando 14 da Directiva. 
366 LOZANA CUTANDA, B., «Nuevas perspectivas en matéria de responsabilidad medioam-

biental de la Unión Europea (Directiva 2004/35/CE)», em Derecho Europeo Medioambien-

tal: La protección del medio ambiente en la Unión Europea. Aspectos críticos, Estudios de 

Derecho Judicial, n.º 134, Madrid, 2007, p. 178. 
367 NOGUEIRA LÓPEZ, A., «Responsabilidad por daños ambientales», em CASARES 

MARCOS, A. B. (Coord.) e QUINTANA LÓPEZ, T. (Dir.), La responsabilidad 
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reconstituição in natura ou de reparação quo ante. PEÑA CHACÓN 

considera que o termo que mais se adequa à reparação ambiental é res-

titutio in pristinum, termo que abrange não só a reconstituição do estado 

anterior das coisas, mas também a prevenção de danos futuros, devido 

à adopção de medidas correctoras.368 

Foi, aliás, por se entender que os danos causados às pessoas e bens 

já se encontravam devidamente acautelados pelas legislações e meca-

nismos jurídicos nacionais, que aqueles foram excluídos pela DRA. 

Acresce que, até em respeito pelo princípio da subsidiariedade, não fa-

ria sentido que a DRA os abrangesse, uma vez que se entende que os 

Estados são capazes de regular de forma eficaz os danos tradicionais 

decorrentes de agressões ao ambiente.369 É certo que esta solução não 

está isenta de críticas. De facto, pode chegar-se ao extremo de, em de-

terminada situação, se vir a obter a reparação dos danos ambientais, 

ficando por ressarcir as consequências desses danos na saúde, na vida 

e nos bens das pessoas.370 Ora, um sistema legal que tem por objectivo 

proteger o ambiente devia abster-se de colocar os indivíduos numa po-

sição menos favorável. Isto não significa que o ambiente deva ser ne-

gligenciado, mas apenas que os indivíduos devem ter o mesmo nível de 

protecção do ambiente. 

___________ 

patrimonial de la Administración Pública: estudio general y ámbitos sectoriales, Vol. 2, 

Valencia, Tirant Lo Blanch, 2013, p. 1228. 
368 PEÑA CHACÓN, M., «Reparación y valoración económica de los daños causados al me-

dio ambiente», Derecho & Ambiente, n.ºs 12/13, Diciembre 2005ª, p. 2. Disponível em 

https://huespedes.cica.es/gimadus/12-13/reparaci%F3n%20y%20valo-

raci%F3n%20econ%F3mica.htm. 
369 Ver SANTOS MORÓN, M. J., op. cit., 2013, p. 832; e RUDA GONZALEZ, A., op. cit., 

2008, p. 25. E ainda de HAUTEREAU-BOUTONNET, M., «Les atteintes à l’environne-

ment, quelle métamorphose pour le droit de la responsabilité civile?», em SOUSSE, M. 

(Dir.), Droit économique et droit de l’environnement, Mare & Martin, 2020, pp. 97 e ss., e 

«La réparation du prejudice causé à l’environnement», Hokkaido Journal of New Grobal 

Law and Policy, 5, 2010, pp. 67-105. 
370 NITSCH, S., «Applying Analogous Strict Liability Based on Dangerousness to Harmonize 

Environmental Liability», University of Vienna Law Review, Vol. 2, 2018, p. 36. Ver tam-

bém, MARÍ FARINÓS, J., «La Responsabilidad Social Medioambiental. Análisis jurídico 

de la Directiva 2004/35/CE sobre Responsabilidad Medioambiental: quien contamina paga. 

Diferencias con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)». Revista Boliviana de De-

recho, n.º 21, Janeiro 2016, p. 262. 

https://huespedes.cica.es/gimadus/12-13/reparaci%F3n%20y%20valoraci%F3n%20econ%F3mica.htm
https://huespedes.cica.es/gimadus/12-13/reparaci%F3n%20y%20valoraci%F3n%20econ%F3mica.htm
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Os dois sistemas de responsabilidade, civil e ambiental, coexistem, 

assim, mas operam em circunstâncias diferentes: o sistema clássico de 

responsabilidade civil, em caso de lesão de direitos pessoais ou reais do 

indivíduo, enquanto a responsabilidade ambiental protege interesses 

públicos, gerais ou colectivos. Revelam, também, características dife-

rentes em função do critério que for usado para os distinguir. No quadro 

abaixo, salientamos as principais diferenças entre ambos os sistemas, 

que, no que concerne à responsabilidade ambiental, serão analisadas 

mais em pormenor nos pontos que se seguem. 

Não obstante, podemos concluir, desde já, que o regime tradicional 

da responsabilidade civil visa a reparação dos danos pessoais e materi-

ais causados às pessoas. Essa reparação, efectivada pelos tribunais co-

muns, a solicitação do titular do bem ou direito violado, é feita, fre-

quentemente, através de indemnização. O direito a indemnização pres-

creve no prazo de três anos a contar da data em que o lesado dele toma 

conhecimento, nos termos do artigo 498.º, n.º 1, do CC. 

 

Responsabilidade Civil versus Responsabilidade Ambiental 

 
RESPONSABILIDADE CIVIL 

RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL 

BASE LEGAL 

Resp. Subjectiva 
Arts. 483.º, 1 CC e 8.º 
RJRA 
Resp. Objectiva 
Arts. 483.º, 2, e 7.º RJRA 

Resp. Subjectiva 
Art. 13.º RJRA 
Resp. Objectiva 
Art. 12.º RJRA 

FINALIDADE Reparação do dano 
Prevenção em caso de ameaça 
iminente 
Reparação do dano 

MODO 

Reconstituição natural 
(Art. 562.ºCC) 
Indemnização (Art. 566.º, 
1 CC) 

Medidas preventivas e de 
reparação primária 
(restituição ao estado inicial), 
complementar e 
compensatória 
Arts. 14.º, 15.º, 16.º e Anexo 
V RJRA 

TIPO DE DANOS 
Particulares: 
pessoais e materiais 

Ambientais: 
espécies e habitats naturais 
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protegidos, água e solo 

BENS AFECTADOS Privados 
Públicos ou de utilização 
pública 

LEGITIMIDADE 
ACTIVA 

Titular do bem ou direito 
violado 
(Art. 483.º, 1) 

APA (Arts. 28.º e 17.º RJRA) 
Interessados (Art. 18.º, 2, 
RJRA) 

PRESCRIÇÃO 3 anos (Art. 498.º CC) 30 anos (Art. 33.º RJRA) 

ENTIDADES 
COMPETENTES 

Tribunais comuns 
Autoridade competente (APA) 
Tribunais administrativos 

PROCESSO Processo civil 
Procedimento administrativo 
Processo nos tribunais 
administrativos 

 

3. O CARÁCTER SUBJECTIVO E OBJECTIVO DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL E DA RESPONSABILIDADE 

AMBIENTAL 

3.1. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Tendo presente que a responsabilidade civil se pode classificar em res-

ponsabilidade por culpa ou subjectiva, pelo risco ou objectiva, e pelo 

sacrifício371, saliente-se que apenas nos interessam aqui as duas primei-

ras classificações: a responsabilidade subjectiva e a responsabilidade 

objectiva. 

A responsabilidade de carácter subjectivo ou por culpa pressupõe 

que o lesante ou agente tenha actuado com culpa, ou seja, de forma 

intencional (dolo) ou negligente (mera culpa). Será considerada objec-

tiva ou pelo risco naqueles casos em que o agente ou lesante irá respon-

der independentemente de culpa. Ora, o carácter subjectivo e o carácter 

___________ 

371 A responsabilidade pelo sacrifício também é designada responsabilidade por factos lícitos. 

Aqui, a obrigação de indemnizar visa a compensação do lesado que viu os seus direitos 

sacrificados em resultado de uma actuação lícita destinada a fazer prevalecer um direito ou 

interesse de valor superior, por exemplo, o estado de necessidade previsto no artigo 339.º 

do CC. Veja-se MENEZES LEITÃO, L. M., op. cit., 2018, pp. 399-340. 
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objectivo da responsabilidade são comuns à responsabilidade civil e à 

responsabilidade ambiental, que, apesar de ser um conceito novo, uti-

liza mecanismos importados da responsabilidade civil tradicional. 

A DRA, como já se viu, apenas consagra a responsabilidade ambi-

ental, isto é, a responsabilidade pela prevenção e reparação de danos 

ambientais, que, de acordo com o que nela está estatuído, pode ter na-

tureza objectiva ou subjectiva. Elementos determinantes para a aferição 

da natureza da responsabilidade ambiental na DRA são, como veremos 

mais à frente, o tipo de actividade exercida e o tipo de dano ambiental 

causado. 

Já o RJRA prevê, tal como a DRA, responsabilidade ambiental, 

que designa por responsabilidade administrativa372, e que, tal como na-

quele diploma, pode ter natureza objectiva ou subjectiva. Aqui, o tipo 

de actividade exercida é determinante, para se poder aferir o carácter 

da responsabilidade, mas, ao contrário do que se passa na DRA, o 

RJRA não faz, para esse efeito, qualquer distinção entre os diferentes 

tipos de danos. O RJRA vai mesmo mais longe. A par da responsabili-

dade ambiental, trata igualmente da responsabilidade civil decorrente 

da lesão de um componente ambiental, reconhecendo-lhe, igualmente, 

em função do tipo de actividade exercida, carácter subjectivo ou objec-

tivo, remetendo, no demais, para o regime geral da responsabilidade 

civil constante do nosso Código Civil. 

___________ 

372 Em bom rigor, o Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho, prevê o Regime jurídico da 

responsabilidade por danos ambientais, que se divide em Responsabilidade civil (Capítulo 

II) e em Responsabilidade administrativa pela prevenção e reparação de danos ambientais 

(Capítulo III). Por entendermos ser mais coerente com o texto da DRA e com a própria 

distinção entre danos tradicionais e danos ambientais, optamos por utilizar a designação de 

responsabilidade civil quando nos referimos a responsabilidade por danos tradicionais, e 

de responsabilidade ambiental quando nos referimos a responsabilidade por danos ambien-

tais. Acresce que a designação de responsabilidade administrativa utilizada pelo legislador 

português pode, no nosso entender, levar a que se pense que se está a referir apenas à res-

ponsabilidade do Estado e demais pessoas colectivas públicas. 
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3.2. A RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS CAUSADOS AO 

AMBIENTE 

A responsabilidade civil resultante de danos causados ao ambiente pode 

ter carácter subjectivo ou carácter objectivo. 

3.2.1. De carácter subjectivo 

Em termos de responsabilidade civil extra-obrigacional, a regra é a da 

responsabilidade por culpa ou subjectiva, também designada por res-

ponsabilidade por factos ilícitos, como resulta do artigo 483.º, n.º 1, do 

CC. ALMEIDA COSTA explica que o conceito de responsabilidade 

assenta no princípio de que o ser humano, sendo livre, tem de responder 

pelos seus actos, isto é, pelos actos que dependem da sua vontade, aque-

les que poderia e deveria ter evitado.373 Este tipo de responsabilidade 

assenta na existência de um comportamento culposo do agente, que é 

merecedor de um juízo de desvalor ou censura por parte da sociedade. 

A responsabilidade civil por factos ilícitos, tal como se encontra consa-

grada no Código Civil português, a par de uma função reparadora prin-

cipal, exerce ainda uma função preventiva, uma função punitiva e, tam-

bém, uma função educativa, na medida em que estimula a atenção e a 

autovigilância das pessoas. 

É verdade que o desenvolvimento industrial e o crescimento tec-

nológico trouxeram consigo um factor de risco acrescido para as pes-

soas e para o ambiente, criando um paradigma de responsabilidade que 

é a responsabilidade objectiva, também designada por responsabilidade 

pelo risco, pela qual o agente responde independentemente de culpa. 

Mas não é essa a regra. De facto, nos termos do Código Civil português, 

___________ 

373 ALMEIDA COSTA, M. J., Direito das Obrigações, 12.ª Ed., Coimbra, Almedina, 2009, p. 

662. Saliente-se que, como pertinentemente observa MIRANDA BARBOSA, «a responsa-

bilidade não é um obstáculo à liberdade, mas a outra face da moeda que jamais deixará de 

acompanhar aquela, porque o homem não pode ser visto como o indivíduo, mas terá de ser 

visto necessariamente como pessoa dotado de uma inelimitável dignidade ética, e, como 

tal, como um ser de responsabilidade». Ver, da autora, Liberdade vs responsabilidade, Co-

imbra, Almedina, 2006, p. 171. 
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só existe obrigação de indemnizar independentemente de culpa nos ca-

sos previstos na lei.374 

3.2.1.1. Pressupostos 

O artigo 483.º, n.º 1, do CC, estabelece uma causa geral de responsabi-

lidade civil por factos ilicitos, ao determinar que «aquele que, com dolo 

ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer dis-

posição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a in-

demnizar o lesado pelos danos resultantes da violação». Esta disposição 

faz depender o dever de indemnizar da verificação cumulativa de de-

terminados pressupostos: a existência de um comportamento (facto vo-

luntário), contrário à ordem jurídica (ilicitude) e censurável (culpa) por 

parte do lesante, que cause danos (dano) que sejam consequência desse 

comportamento (nexo de causalidade). Estes cinco pressupostos (facto 

voluntário, ilicitude, culpa, dano e nexo de causalidade) têm de se ve-

rificar cumulativamente, para haver lugar à responsabilidade subjectiva 

e à correspondente obrigação de indemnizar. 

Vamos, então, analisá-los, ainda que de forma muito sumária, uma 

vez que, embora seja a responsabilidade ambiental o objecto principal 

deste trabalho, esta utiliza mecanismos importados da responsabilidade 

civil. 

a) O facto voluntário 

A responsabilidade civil subjectiva parte do comportamento de um 

ser humano dominável pela vontade. A exigência de o facto ser objec-

tivamente dominável ou controlável pela vontade humana leva, desde 

logo, à exclusão de todos aqueles factos exteriores que escapam ao con-

trolo do lesante, como é o caso dos acontecimentos naturais, ou, 

mesmo, daqueles factos que, embora lhe digam respeito, não consegue 

controlar por não ter o domínio da sua vontade. Isto não significa que 

o facto voluntário tenha de ser intencional, pois tanto pode traduzir-se 

numa acção como numa omissão, por parte do lesante.375 Por regra, 

___________ 

374 Artigo 483.º, n.º 2, do CC. 
375 Artigos 483.º, n.º 1, e 486.º do CC. 
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consiste numa acção que importa a violação de um dever geral de abs-

tenção. No caso da omissão, a imputação ao agente só será possível se 

houver, por força da lei ou de negócio jurídico, o dever de praticar o 

acto omitido.376 

b) A ilicitude 

Não basta a existência de um facto voluntário. É também necessá-

rio que esse facto seja ilícito, antijurídico. Como já se disse, nos termos 

do artigo 483.º, n.º 1, do CC, a ilicitude corresponde, no entender da 

maioria da doutrina377, a um juízo de desvalor atribuído pela ordem ju-

rídica ao comportamento do lesante, que pode traduzir-se na violação 

do direito subjectivo de outrem ou de normas de protecção de interesses 

alheios. Os direitos aqui em causa são principalmente direitos de natu-

reza absoluta, como a vida, a integridade física ou a propriedade.378 Já 

as normas de protecção de interesses alheios, apesar de protegerem in-

teresses particulares ou colectivos, não conferem aos seus titulares um 

direito subjectivo a essa tutela, porque, apesar de se pretender proteger 

esses interesses, não se quer deixar a sua tutela na disponibilidade dos 

seus titulares379.380 

___________ 

376 Como bem salienta ANTUNES VARELA, «a omissão, como uma atitude negativa, não 

pode gerar física ou materialmente o dano sofrido pelo lesado; mas entende-se que a omis-

são é causa do dano, sempre que haja o dever jurídico especial de praticar o acto que, se-

guramente ou muito provavelmente, teria impedido a consumação do dano». Ver, deste 

autor, Das Obrigações em Geral, Vol. I, 10.ª Ed., Coimbra, Almedina, 2000, pp. 527 e ss. 
377 MENEZES LEITÃO, L. M., op. cit., 2018, p. 293; ANTUNES VARELA, J. M., op. cit., 

pp. 530 e ss. e RIBEIRO DE FARIA, J., Direito das Obrigações, Vol. I, Coimbra, Alme-

dina, 2020, p. 416. 
378 Direitos absolutos pessoais, direitos de personalidade, direitos reais, direitos de propriedade 

industrial, direitos de autor, direitos pessoais de gozo e direitos familiares de natureza pa-

trimonial. 
379 O artigo 483.º, n .º 1, refere-se-lhes como disposições legais destinadas a proteger interesses 

alheios. Trata-se, assim, de regras que, apesar de terem por objecto a protecção de interesses 

particulares, não atribuem aos titulares desses interesses um direito subjectivo, por, como 

refere MENEZES LEITÃO (op. cit., 2018, p. 299), não lhes atribuírem em exclusivo o 

aproveitamento de um bem. É o caso, por exemplo, da violação das regras do Código da 

Estrada. Com profundidade, veja-se ANTUNES VARELA, J. M., op. cit., pp. 536 e ss. 
380 O Código Civil prevê, ainda, causas especiais de ilicitude, como o abuso de direito (334.º), 

a não cedência em caso de colisão de direitos (335.º), a ofensa ao crédito ou ao bom nome 

(484.º) e a responsabilidade decorrente de conselhos, recomendações e informações (485.º), 

que nos abstemos de analisar por aqui não terem relevância. O mesmo se aplica às causas 
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c) A culpa 

Como pressuposto da responsabilidade civil extracontratual sub-

jectiva, o artigo 483.º, n.º 1, estabelece ainda a culpa, que corresponde 

a um juízo de censura ao facto voluntário e ilícito praticado pelo le-

sante.381 Uma actuação culposa do lesante merece, obviamente, a re-

provação do direito. E a conduta do lesante é reprovável quando se con-

clui que, perante a sua capacidade e as circunstâncias concretas da si-

tuação, ele podia, e devia, ter actuado de maneira diferente. 

Para se aferir da existência de culpa, é necessário, antes de mais, 

determinar se o lesante é susceptível de um juízo de reprovação ou cen-

sura, ou seja, se é imputável. E, nos termos do artigo 488.º, n.º 1, do 

CC, quem tem capacidade de entender (capacidade intelectual e emo-

cional) ou querer (capacidade volitiva), ou seja, quem tem capacidade 

natural «para prever os efeitos e medir o valor dos actos que pratica e 

para se determinar de harmonia com o juízo que faça acerca deles», 

será considerado imputável.382 Nesse pressuposto, presume-se a falta 

de imputabilidade nos menores de sete anos383 e também não responde 

pelas consequências do facto danoso quem, no momento em que este 

ocorreu, estava, transitoriamente, incapacitado de querer ou entender, 

salvo se se tiver colocado culposamente neste estado.384 

Para além da imputabilidade do agente, é também necessário que 

se verifique um nexo entre a sua vontade e o facto por ele praticado, 

que pode revestir uma de duas formas: o dolo e a mera culpa ou negli-

gência (culpa stricto sensu). O dolo é a modalidade mais grave da culpa, 

ao pressupor a intenção do lesante, ou, pelo menos, a consciência do 

prejuízo, ao praticar o facto voluntário. A conexão entre a vontade do 

agente e o facto ilícito é mais estreita no dolo e, por essa razão, mais 

___________ 

de exclusão da ilicitude: exercício de um direito, cumprimento de um dever, legítima defesa 

(337.º), acção directa (336.º), estado de necessidade (339.º) e consentimento do lesado 

(340.º). 
381 Vejam-se ANTUNES VARELA, J. M., op. cit., p. 562; MENEZES LEITÃO, L. M., op. 

cit., 2018, p. 315; ALMEIDA COSTA, M. J., op. cit., p. 521; MENEZES CORDEIRO, A., 

Direito das Obrigações, 2.º Vol., Lisboa, AAFDL Editora, 1999, p. 309; e RIBEIRO DE 

FARIA, J., op. cit., p. 451. 
382 ANTUNES VARELA, J. M., op. cit., p. 563. 
383 Artigo 488.º, n.º 2, do CC. 
384 Artigo 488.º, n.º 1, do CC. 
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censurável. Já na mera culpa ou negligência não existe intenção da prá-

tica do facto danoso, resultando o mesmo da violação de um dever ob-

jectivo de cuidado a que o agente estava obrigado, ou, nas palavras de 

ANTUNES VARELA, da “omissão da diligência exigível do 

agente”385. E a este exige-se a diligência de uma pessoa normal, medi-

anamente sagaz, prudente, sensata, razoável, capaz, avisada e cuida-

dosa.386 Aqui, o nexo entre a vontade do agente e o facto ilícito é menos 

acentuada do que no dolo, mas, ainda assim, censurável. É certo que a 

distinção entre o dolo e a mera culpa não assume, em termos de respon-

sabilidade civil, a importância que lhe é atribuída no Direito Penal387. 

De qualquer modo, sempre será relevante para efeitos da determinação 

e graduação da indemnização, nomeadamente nos casos em que o le-

sante actua apenas com mera culpa (artigo 494.º do CC), nas situações 

em que se verifica também culpa do lesado (artigo 570.º do CC) e para 

efeitos de determinação do direito de regresso no caso de pluralidade 

passiva (artigo 497.º, n.º 2, do CC). 

Como já se disse, a responsabilidade com culpa é a regra, só exis-

tindo obrigação de indemnizar independentemente de culpa nos casos 

especificados na lei. Ora, nos termos do artigo 487.º, n.º 1, do CC, a 

prova da culpa do lesante incumbe ao lesado, salvo se houver presunção 

legal em contrário. Neste caso, haverá inversão do ónus da prova e, 

então, o lesado já não terá de provar a culpa do lesante, antes incum-

bindo a este ilidir a presunção que sobre si recai388. Das presunções 

legais, interessam para o presente estudo as do artigo 493.º do CC (da-

nos causados por coisas, animais ou actividades), de modo particular, a 

estabelecida no n.º 2, que determina que «quem causar danos a outrem 

no exercício de uma actividade perigosa, pela sua própria natureza ou 

pela natureza dos meios utilizados, é obrigado a repará-los, excepto se 

mostrar que empregou todas as providências exigidas pelas circunstân-

cias com o fim de os prevenir». Neste caso concreto, o legislador não 

___________ 

385 ANTUNES VARELA, J. M., op. cit., p. 573. Como motivos, refere a incúria, o desleixo, a 

precipitação, a leviandade ou a ligeireza. 
386 Ibidem, p. 574. 
387 De facto, em direito penal, o grau de culpa do agente é determinante na graduação da pena 

dentro da moldura penal do crime. 
388 Nos termos do artigo 350.º, n.º 2, do CC. 
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se contentou com a ilisão da presunção, exigindo que o lesante demons-

tre que empregou todas as providências exigidas pelas circunstâncias, 

com o fim de prevenir a ocorrência dos danos.389 O n.º 2 do artigo 487.º 

do referido diploma legal estabelece, como critério de aferição da culpa, 

a “diligência de um bom pai de família, em face das circunstâncias de 

cada caso”. Trata-se de um critério de aferição da culpa em abstracto390, 

de acordo com o padrão de diligência da pessoa média, o qual continua 

a ser definido através da fórmula romana do bonus pater famílias (a 

acima referida pessoa normal). De qualquer modo, como a disposição 

determina, têm de ser tidas em consideração as circunstâncias de cada 

caso, ou seja, o condicionalismo da situação e o tipo de actividade que 

causa o dano, no caso de o mesmo resultar da lesão de um componente 

ambiental. 

d) O dano 

A existência do dano é inerente à responsabilidade.391 O dano cor-

responde à frustração de uma utilidade juridicamente tutelada. 

Há, de acordo com a perspectiva, várias classificações de danos: 

dano em sentido real e dano em sentido patrimonial; danos presentes e 

danos futuros; danos patrimoniais e danos não patrimoniais, entre ou-

tras. 

O dano real corresponde à avaliação em abstracto das utilidades 

juridicamente tuteladas. É a perda in natura que o lesado sofre em con-

sequência de um facto ilícito do lesante. Em sentido patrimonial, cor-

responde à avaliação dos efeitos da lesão no património do lesado. O 

Código Civil privilegia o dano real, ao consagrar, no artigo 562.º, como 

regra, a reconstituição da situação que existiria se não se tivesse 

___________ 

389 PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, pertinentemente, enfatizam que este n.º 2 não 

diz o que é uma actividade perigosa, mas apenas admite, genericamente, que a perigosidade 

derive da própria natureza da actividade, sendo, portanto, matéria a apreciar em cada caso 

e segundo as circunstâncias. Dos autores, Código Civil Anotado, Vol. I, 4.ª Edição (Reim-

pressão), Coimbra, Coimbra Editora, 2010, p. 495. 
390 A este critério opõe-se o critério da culpa em concreto, que usa como referência para aferi-

ção do grau de diligência do lesante aquilo de que ele se revela habitualmente capaz, ou a 

diligência que costuma aplicar na condução da sua vida normal. 
391 Cfr. SINDE MONTEIRO, J., «Rudimentos da Responsabilidade Civil», Revista da Facul-

dade de Direito da Universidade do Porto, 2005, pp. 358-359. 



Capítulo IV – O âmbito objectivo de aplicação do regime 

de responsabilidade ambiental 

 213 

verificado o evento que obriga à reparação, ou seja, a reconstituição in 

natura. Sempre que esta não seja possível, não repare integralmente os 

danos, ou seja excessivamente onerosa para o devedor, a indemnização 

deve ser fixada em dinheiro, nos termos do artigo 566.º, n.º 1, assu-

mindo, então, relevância a noção de dano em sentido patrimonial. Este 

tem como medida a diferença entre a situação patrimonial do lesado, na 

data mais recente que puder ser atendida, e a que teria se nessa data não 

existissem danos. A isto chama-se a teoria da diferença.392 O dano pa-

trimonial abarca não só o dano emergente, ou seja, o prejuízo causado 

nos bens ou direitos que o lesado possui à data do facto danoso, mas 

também o lucro cessante, i. e., os benefícios que vai deixar de obter em 

virtude da ocorrência desse mesmo facto. A noção de dano patrimonial 

é a que releva para efeitos de cálculo da indemnização. Por seu turmo, 

a noção de dano real é determinante no que se refere à determinação do 

nexo de causalidade, bem como na escolha entre a reconstituição in na-

tura e a indemnização em dinheiro. 

Nos termos do artigo 564.º, distinguem-se, também, os danos pre-

sentes dos danos futuros, tendo em vista, respectivamente, os que já 

ocorreram no momento da fixação da indemnização e os outros, ou seja, 

os que ainda não tiverem ocorrido nesse momento e que são indemni-

záveis desde que previsíveis e determináveis393. 

Também se pode fazer a distinção entre danos patrimoniais ou ma-

teriais e não patrimoniais ou morais. Os danos patrimoniais correspon-

dem à frustração de utilidades susceptíveis de avaliação pecuniária 

(como, por exemplo, a incapacidade para o trabalho). Podem ser repa-

rados através da já referida reconstituição natural, ou através de indem-

nização em dinheiro. Pelo contrário, os danos não patrimoniais corres-

pondem à frustração de utilidades que não são susceptíveis de avaliação 

pecuniária (a dor ou o sofrimento), porque afectam bens que não inte-

gram o património do lesado (a saúde, o bem-estar ou a beleza). Se, 

antes, os danos não patrimoniais só dificilmente eram indemnizáveis, 

presentemente, a questão encontra-se resolvida no artigo 496.º, n.º 3, 

___________ 

392 Artigo 566.º, n.º 2, do CC. Cfr. ANTUNES VARELA, J. M., op. cit., pp. 597 e ss. 
393 Se o dano futuro não for determinável em objecto ou quantidade, a indemnização apenas 

será fixada em execução de sentença (artigo 661.º, n.º 2, do Código do Processo Civil 

(CPC)). 
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do CC, que estabelece, a título de compensação ou satisfação, que serão 

indemnizáveis equitativamente os danos não patrimoniais que, pela sua 

gravidade, mereçam a tutela do direito. Do mesmo facto danoso podem 

resultar danos patrimoniais e não patrimoniais. 

e) O nexo de causalidade 

Em termos de responsabilidade civil, o legislador determinou, no 

artigo 483.º, n.º 1, do CC, que o lesante apenas terá de indemnizar os 

danos resultantes do facto voluntário que praticou, e apenas esses, 

acrescentando, no artigo 563.º do mesmo diploma, que a «obrigação de 

indemnizar só existe em relação aos danos que o lesado provavelmente 

não teria sofrido se não fosse a lesão». MENEZES LEITÃO explica 

que «a introdução do advérbio “provavelmente” faz supor que não está 

em causa a imprescindibilidade da condição para o desencadear do pro-

cesso causal, exigindo-se ainda que essa condição, de acordo com um 

juízo de probabilidade, seja idónea a produzir um dano, o que corres-

ponde à consagração da teoria da causalidade adequada».394 O artigo 

563.º do CC tem, então, subjacente a teoria da causalidade adequada, 

que assenta na ideia de probabilidade e é maioritariamente acolhida 

pela doutrina.395 De acordo com esta teoria, não basta que o facto tenha 

___________ 

394 MENEZES LEITÃO, L. M., op. cit., 2018, pp. 347. 
395 As teorias da conditio sine qua non e da teoria do fim da norma, defendidas por alguns, não 

nos parecem adequadas em matéria de ambiente, uma vez que pressupõem a causalidade 

natural como base de imputação, no entanto, as especificidades típicas do dano ambiental 

e do seu processo causal prejudicam a demonstração da causalidade natural entre o facto e 

o dano. De acordo com a teoria da conditio sine qua non, também designada por teoria da 

equivalência das condições, consideram-se causa de um dano toda e qualquer condição que 

tenha concorrido para a sua produção, em termos tais que a sua não ocorrência levaria a 

que o dano não se verificasse. A causa do dano consiste num conceito demasiado amplo, 

que abrange o conjunto das condições que concretamente levaram à verificação do resul-

tado, encontrando-se todas no mesmo plano, no processo causal. Esta teoria tem como re-

sultado uma responsabilidade demasiado extensa, que pode conduzir a resultados injustos 

e até absurdos. Pode ser mitigada pelo pressuposto da culpa, mas já não funcionará nos 

casos de responsabilidade objectiva. Não pode, assim, ser considerada como critério para 

o estabelecimento do nexo de causalidade, em termos jurídicos. Por seu turno, a teoria do 

fim ou escopo da norma defende, segundo MENEZES LEITÃO, que «para o estabeleci-

mento do nexo de causalidade é apenas necessário averiguar se os danos que resultaram do 

facto correspondem à frustração das utilidades que a norma visava conferir ao sujeito atra-

vés do direito subjectivo ou da norma de protecção». Cfr., deste autor, op. cit., 2018, pp. 

347-348. O autor entende, no entanto, que é esta a teoria que melhor permite a determinação 
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sido, no caso concreto, causa do dano. É necessário que o facto seja, 

também, em abstracto e em condições normais, causa adequada à pro-

dução do dano. Um facto só deve ser considerado causa adequada da-

queles danos que constituem a sua consequência normal, típica e pro-

vável. ALMEIDA COSTA defende que deve fazer-se um juízo de prog-

nose a posteriori de adequação abstracta, ou seja, um juízo de prognose 

póstuma, para avaliar se seria previsível que a prática daquele facto te-

ria como consequência aquele dano, tendo em consideração quer as cir-

cunstâncias cognoscíveis, pela pessoa média, à data do facto, que a le-

variam a efectuar um juízo de previsibilidade, quer as circunstâncias 

efectivamente conhecidas pelo agente.396 Já ANTUNES VARELA, a 

propósito do artigo 563.º do CC, cuja redacção apelida de infeliz, ensina 

que, para haver responsabilidade e a consequente obrigação de indem-

nizar, não basta que o facto praticado pelo agente seja, no caso concreto, 

condição do dano. Na verdade, para além de ser condição do dano (re-

quisito necessário, mas não suficiente), o facto deve ainda ser conside-

rado, em abstracto, causa adequada do mesmo. Neste juízo abstracto de 

adequação deverão ser tomadas em consideração não só as circunstân-

cias reconhecíveis à data do facto, por um observador experiente, mas 

também as circunstâncias efectivamente conhecidas do lesante na 

mesma data, ainda que desconhecidas de outros. Nesse pressuposto, um 

facto ilícito só não será considerado causa de um dano desde que, dada 

a sua natureza, se mostre de todo em todo inadequado à sua produção, 

tendo o mesmo resultado unicamente do concurso decisivo de circuns-

tâncias anómalas, extraordinárias ou excepcionais.397 

___________ 

do nexo de causalidade, defendendo que a averiguação do nexo de causalidade apenas se 

pode fazer a partir do fim específico e do âmbito de protecção da norma que determina uma 

determinada consequência jurídica. Esta posição é amplamente criticada por ANTUNES 

VARELA, que, pese embora lhe reconheça alguma utilidade, designadamente enquanto 

auxiliar na resolução de dúvidas quanto à existência de ilicitude e do nexo de causalidade, 

em alguns casos, considera manifestamente errada a pretensão de se substituir o nexo de 

causalidade adequada pela mera identificação dos interesses tutelados pela norma, na deli-

mitação do círculo dos danos indemnizáveis. Cfr. ANTUNES VARELA, J. M., op. cit., p. 

902. 
396 ALMEIDA COSTA, M. J., op. cit., p. 605. 
397 ANTUNES VARELA, J. M., op. cit., pp. 898 e ss. 
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3.2.1.2. A responsabilidade civil subjectiva no Regime 

Jurídico de Responsabilidade Ambiental 

Haverá lugar a responsabilidade civil por factos ilícitos ou subjectiva 

uma vez verificados, cumulativamente, os pressupostos acabados de 

enunciar. Como já se referiu atrás, a responsabilidade civil apenas serve 

para aferir da obrigação de indemnizar os danos causados às pessoas e 

bens em resultado de uma lesão do ambiente. Analisaremos, então, de 

seguida, a forma como a mesma é tratada no RJRA.398 

O Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho, ao contrário do que 

faz a DRA, consagra os dois tipos de responsabilidade, a civil e a am-

biental, dedicando à primeira o Capítulo II. A responsabilidade civil, 

como vimos, tem subjacente o princípio do ressarcimento dos danos e 

destina-se à reparação de danos individuais, pessoais ou materiais, pa-

trimoniais ou não patrimoniais, por via da lesão de um qualquer com-

ponente ambiental. 

Nessa linha, o RJRA começa por esclarecer que os danos tradicio-

nais resultantes da lesão de componentes ambientais são indemnizáveis 

nos termos da responsabilidade civil, distinguindo a responsabilidade 

de carácter objectivo da responsabilidade de carácter subjectivo.399 

Ora, em termos de responsabilidade civil por factos ilícitos ou sub-

jectiva, o RJRA não acrescenta nada de novo ao estatuído no artigo 

483.º, n.º 1, do CC, limitando-se a concretizar que o facto danoso con-

siste na lesão de um componente ambiental. No demais, aplica-se o pre-

visto no Código Civil português, nomeadamente no que se refere aos 

restantes pressupostos. 

É nosso entendimento que, nesta matéria, tem plena aplicação o 

artigo 487.º, n.º 1, do CC, o que significa que cabe ao lesado a prova da 

culpa do lesante. No entanto, o RJRA não exclui a aplicação do disposto 

no artigo 493.º do CC, designadamente do n.º 2, onde se prevê a 

___________ 

398 Já se explicou atrás que a DRA exclui expressamente a responsabilidade por danos causa-

dos a pessoas e bens. 
399 Artigos 7.º e 8.º do RJRA. Sobre a responsabilidade civil que tem por base o princípio do 

ressarcimento dos danos e a distinção entre a responsabilidade subjectiva e a objectiva, 

veja-se ALMEIDA COSTA, M. J., op. cit.; MENEZES LEITÃO, L. M., op. cit., 2018; e 

ANTUNES VARELA, J. M., op. cit. 
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responsabilidade decorrente do exercício de uma actividade perigosa 

pela sua própria natureza ou pela natureza dos meios que utiliza. Isto, a 

menos que o operador mostre que empregou todas as providências exi-

gidas pelas circunstâncias com o fim de as prevenir. Tudo, obviamente, 

se a actividade em causa for considerada perigosa. 

Assim, para haver lugar à obrigação de indemnizar, nos termos da 

responsabilidade civil extra-obrigacional subjectiva, além do facto vo-

luntário que há-de traduzir-se na lesão de um componente ambiental, 

há que apurar se esse facto é ilícito, se o lesante actuou com culpa e se 

o dano que o lesado sofreu foi resultado daquele facto. Em suma, com 

vista à responsabilização de alguém por um ilícito ambiental, torna-se 

necessário, inter alia, a prova da culpa, efectiva ou presumida, e o cor-

relativo nexo de causalidade. 

3.2.2. De carácter objectivo 

3.2.2.1. Algumas notas introdutórias 

Na vida moderna, fortemente tecnológica e industrializada, a actividade 

humana é fonte de riscos especiais para terceiros. A responsabilidade 

objectiva justifica-se naqueles casos em que está em causa uma activi-

dade económica considerada potencialmente perigosa, devido à sua na-

tureza ou à forma como é exercida. Nesse pressuposto, é justo que, 

quem cria ou mantém uma situação de risco para terceiros, deva res-

ponder pelos danos que daí resultem ou pela ameaça iminente dos mes-

mos, assumindo, consequentemente, os custos da sua reparação ou pre-

venção, como contrapartida do benefício que dali retira (ubi emolumen-

tum, ibi onus; ubi commodum, ibi incommodum). 

O fundamento da responsabilidade objectiva reside, assim, na teo-

ria do risco, ou seja, no facto de a utilização de determinados bens ou o 

exercício de determinadas actividades representarem por si só um risco 

para a sociedade em geral, e, no nosso caso em concreto, para o ambi-

ente e para a saúde das pessoas, independentemente de culpa do agente, 
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seja dolo ou mera culpa, ou da ilicitude do seu comportamento400. Além 

do mais, o lesante será sempre considerado responsável, ainda que te-

nha cumprido todas as regras. E isto é assim, porque, retirando ele os 

proveitos do exercício da actividade ou da utilização de determinados 

bens, é justo que seja ele a suportar os custos daí decorrentes. 

Em suma, a responsabilidade objectiva prescinde dos pressupostos 

da culpa e da ilicitude, ou seja, haverá responsabilidade mesmo que o 

comportamento do lesante não seja censurável e esteja em conformi-

dade com as exigências legais aplicáveis. Não obstante, terão necessa-

riamente de estar sempre preenchidos os demais pressupostos: facto vo-

luntário, nexo de causalidade e dano. 

Sendo a responsabilidade pelo risco excepcional, nos termos do ar-

tigo 483.º, n.º 2, do CC401, a responsabilidade a que se refere o artigo 

7.º do RJRA passa a integrar o grupo de casos em que a lei prevê que 

possa haver obrigação de indemnizar independentemente de culpa. Se-

não vejamos. 

3.2.2.2. A responsabilidade civil objectiva no Regime 

Jurídico de Responsabilidade Ambiental 

O Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho, determina, no artigo 7.º, 

que quem, «em virtude do exercício de uma actividade económica enu-

merada no Anexo III ao presente Decreto-Lei, que dele faz parte inte-

grante, ofender direitos ou interesses alheios por via da lesão de um 

qualquer componente ambiental é obrigado a reparar os danos 

___________ 

400 Embora se prescinda da ilicitude do comportamento, a verdade é que o resultado será sem-

pre ilícito. 
401 O Código Civil apenas prevê, enquanto responsabilidade objectiva, a responsabilidade do 

comitente (artigo 500.º), do Estado e de outras pessoas colectivas públicas (501.º), os danos 

causados por animais (artigo 502.º), os acidentes causados por veículos (artigo 503.º) e os 

danos causados por instalações de energia eléctrica ou gás (artigo 509.º). Existem casos de 

responsabilidade objectiva em outros diplomas avulsos. São exemplos a responsabilidade 

por acidentes de trabalho (artigos 281.º e ss. do Código de Trabalho) ou a responsabilidade 

do produtor (Decreto-Lei n.º 383/89, de 6 de Novembro, artigo 1.º). Note-se que, sendo 

consideradas regras excepcionais, não é permitida a aplicação analógica das disposições 

relativas à responsabilidade pelo risco (artigo 11.º do CC). 
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resultantes dessa ofensa, independentemente da existência de culpa ou 

dolo»402. Isto traduz a aplicação pura do princípio do poluidor-pagador. 

Esta disposição apenas permite concretizar as actividades tidas por 

perigosas para efeitos da aplicação do instituto da responsabilidade ci-

vil objectiva ou pelo risco, como se estabelece no Código Civil, não se 

vislumbrando que o Decreto-Lei n.º 147/2008 comporte quaisquer es-

pecificidades relativamente ao regime geral ali consagrado. 

De qualquer modo, o regime jurídico de responsabilidade por da-

nos ambientais inovou nesta matéria, ao acrescentar à responsabilidade 

civil subjectiva por danos particulares, resultantes de lesões de compo-

nentes do ambiente, a responsabilidade objectiva pelo mesmo tipo de 

danos, quando sejam resultado do exercício das seguintes actividades, 

referidas no Anexo III do RJRA: exploração de instalações sujeitas a 

licença, operações com resíduos, descargas para as águas de superfície 

ou subterrâneas, operações com substâncias e misturas perigosas, pro-

dutos fitofarmacêuticos e biocidas, transporte de substâncias perigosas, 

instalações industriais que libertem emissões sujeitas a autorização, uti-

lização de microrganismos e organismos geneticamente modificados, 

transferências transfronteiriças de resíduos, gestão de resíduos de ex-

tracção e operações de armazenamento geológico de dióxido de car-

bono.403 

___________ 

402 Não podemos deixar de criticar a redacção da parte final do artigo 7.º do RJRA, que esta-

belece a responsabilidade objectiva “independentemente da existência de culpa ou dolo”. 

Na verdade, é entendimento legal (cfr. artigo 483.º, n.º 1, do CC) e doutrinal que tanto o 

dolo como a mera culpa são formas da culpa. Logo, é menos certa a referência do artigo 7.º 

à existência de culpa ou dolo, referência que se deve, por certo, a uma mera transposição 

literal e pouco criteriosa da DRA, que, por seu turno, foi igualmente traduzida para portu-

guês de forma, no mínimo, descuidada, ao não ter em consideração a terminologia jurídica 

portuguesa. De facto, numa análise mais atenta, constatamos que, no artigo 8.º do mesmo 

diploma, o legislador já se refere, aqui correctamente, ao “dolo ou mera culpa”. 
403 O Anexo III do RJRA refere, de forma detalhada, as seguintes actividades: 

 – A exploração de instalações sujeitas a licença, nos termos do Decreto-Lei n.º 127/2013, 

de 30 de Agosto – que estabelece o regime de emissões industriais aplicável à prevenção e 

ao controlo integrados da poluição, bem como as regras destinadas a evitar e ou reduzir as 

emissões para o ar, a água e o solo e a produção de resíduos, transpondo a Directiva 

2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro de 2010, relativa 

às emissões industriais (prevenção e controlo integrados da poluição) – diploma que revo-

gou o Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de Agosto a que se refere o Anexo III do Decreto-

Lei n.º 147/2008. De acordo com o artigo 5.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 127/2013, as 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/499546/details/eurlex.asp?ano=2010&id=310L0075
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___________ 

instalações que desenvolvem uma ou mais actividades previstas no Anexo I, bem como as 

instalações de combustão e as instalações de incineração de resíduos e de co-incineração 

de resíduos, só podem ser exploradas após a emissão das licenças nele previstas. Estão, de 

um modo geral, compreendidas naquele Anexo I as indústrias do sector da energia, a pro-

dução e transformação de metais, a indústria dos minérios, as indústrias do sector químico, 

a gestão de resíduos, a indústria de fabrico de pasta de papel a partir de madeira ou de outras 

substâncias fibrosas e de papel e cartão, as instalações destinadas ao pré-tratamento (ope-

rações de lavagem, branqueamento, mercerização) ou ao tingimento de fibras ou têxteis, os 

matadouros com uma capacidade de produção de carcaças superior a 50 t por dia, trata-

mento e transformação destinados ao fabrico de produtos para a alimentação humana e/ou 

animal, a partir de determinados produtos, instalações para a criação intensiva de aves de 

capoeira ou de suínos, com espaço para determinado número de animais, instalações de 

tratamento de superfície de matérias, objectos ou produtos que utilizem solventes orgâni-

cos, produção de carbono (carvões minerais) ou eletrografite por combustão ou grafitação, 

captura de fluxos de CO2, a conservação de madeiras e de produtos à base de madeiras com 

químico e o tratamento realizado independentemente de águas não residuais. 

 – As operações de gestão de resíduos, compreendendo a recolha, o transporte, a valorização 

e a sua eliminação, incluindo a supervisão destas operações, a manutenção dos locais de 

eliminação no pós-encerramento, que estejam sujeitas a licença ou registo, nos termos do 

disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, nelas se incluindo, entre outras, a 

exploração de aterros e instalações de incineração de resíduos. Este diploma, que já foi 

objecto de sucessivas alterações, como já se referiu, transpôs para a ordem jurídica interna 

a Directiva 2006/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a Directiva 

91/689/CEE do Conselho, de 12 de Dezembro. 

 – As descargas para as águas interiores de superfície e as descargas de substâncias para as 

águas subterrâneas que requeiram licenciamento prévio, nos termos do Decreto-Lei n.º 

236/98, de 1 de Agosto, e de acordo com o previsto na Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro 

(Lei da Água), e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio (que estabelece o regime 

da utilização dos recursos hídricos). O Decreto-Lei n.º 236/98, que foi também alvo de 

inúmeras alterações, transpôs a Directiva 76/464/CEE do Conselho, de 4 de Maio, relativa 

à poluição causada por determinadas substâncias perigosas lançadas no meio aquático da 

Comunidade, e a Directiva 79/869/CEE do Conselho, de 9 de Outubro, relativa aos métodos 

analíticos e à frequência das amostragens e da análise das águas superficiais destinadas à 

produção de água para consumo humano. 

 – As descargas ou injecções de poluentes nas águas de superfície ou nas águas subterrâneas 

que requeiram título de utilização dos recursos hídricos ou registo, nos termos da Lei n.º 

58/2005, de 29 de Dezembro (Lei Orgânica do Ministério das Obras Públicas, Transportes 

e Comunicações). 

 – A captação e represamento de água, a título de utilização de recursos hídricos, nos termos 

da Lei da Água. 

 – O fabrico, utilização, armazenamento, processamento, enchimento, libertação para o am-

biente e transporte no local de: 

 a) substâncias perigosas, de acordo com os critérios do Regulamento (CE) 1272/2008 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro, relativo à classificação, rotulagem 

e embalagem de substâncias e misturas, que sofreu diversas alterações as últimas introdu-

zidas pelo Regulamento Delegado (UE) 2020/1413 da Comissão de 29 de Junho; 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/430457/details/eurlex.asp?ano=1979&id=379L0869


Capítulo IV – O âmbito objectivo de aplicação do regime 

de responsabilidade ambiental 

 221 

___________ 

b) misturas perigosas, de acordo com os critérios do atrás referido Regulamento (CE) 

1272/2008; 

 c) produtos fitofarmacêuticos, definidos nos termos do n.º 1, do artigo 2.º, do Regulamento 

(CE) 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Outubro, relativo à colo-

cação no mercado dos produtos fitofarmacêuticos (com a última alteração introduzida pelo 

Regulamento (UE) 2019/1009 do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de Junho); 

 d) produtos biocidas definidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

121/2002, de 3 de Maio (alterado pelos Decretos-Leis n.º 332/2007, de 9 de Outubro, n.º 

138/2008, de 21 de Julho, n.º 116/2009, de 18 de Maio, n.º 145/2009, de 17 de Junho, n.º 

13/2010, de 24 de Fevereiro, n.º 112/2010, de 20 de Outubro, e n.º 47/2011, de 31 de 

Março), que transpõe a Directiva 98/08/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 

de Fevereiro, relativa à colocação de produtos biocidas no mercado. 

 – O transporte rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo, ou por vias navegáveis interiores, 

de mercadorias perigosas ou poluentes definidas nos Anexos I e II do Decreto-Lei n.º 41-

A/2010, de 29 de Abril, ou do Decreto-Lei n.º 180/2004. O Decreto-Lei n.º 41-A/2010, que 

já foi objecto de cinco alterações, transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva 

2006/90/CE da Comissão, de 3 de Novembro, relativa ao transporte ferroviário de merca-

dorias perigosas, e a Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 

de Setembro, relativa ao transporte terrestre de mercadorias perigosas. E o Decreto-Lei n.º 

180/2004 (alterado pelos Decretos-Leis n.º 236/2004, de 18 de Dezembro, n.º 51/2005, de 

25 de Fevereiro, e n.º 263/2009, de 28 de Setembro) transpõe a Directiva 2002/59/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho, relativa à instituição de um sistema 

comunitário de acompanhamento e de informação do tráfego de navios. 

 – A exploração de instalações industriais com emissões para a atmosfera sujeitas a autori-

zação, nos termos do já referido Decreto-Lei n.º 127/2013 estabelece o regime de emissões 

industriais aplicável à prevenção e ao controlo integrados da poluição, bem como as regras 

destinadas a evitar e/ou reduzir as emissões para o ar, a água e o solo e a produção de 

resíduos, transpondo a Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 

de Novembro, relativa às emissões industriais (prevenção e controlo integrados da polui-

ção). 

 – Quaisquer utilizações confinadas, incluindo transporte, que envolvam microrganismos 

geneticamente modificados, definidos pelo Decreto-Lei n.º 2/2001, de 4 de Janeiro.. 

 – Qualquer libertação deliberada para o ambiente, incluindo a colocação no mercado ou o 

transporte de organismos geneticamente modificados, definidos no Decreto-Lei n.º 

72/2003, de 10 de Abril (alterado pelo Decreto-Lei n.º 164/2004, de 3 de Julho, que trans-

põe a Directiva 2001/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Março, rela-

tiva à libertação deliberada no ambiente de organismos geneticamente modificados). 

 – As transferências transfronteiriças de resíduos, no interior, à entrada e à saída da União 

Europeia, que exijam uma autorização, ou sejam proibidas na acepção do Regulamento 

(CE) 1013/2006, de 14 de Junho, relativo à fiscalização e ao controlo das transferências de 

resíduos no interior, à entrada e à saída da Comunidade (alterado por diversas vezes, a 

última pelo Regulamento (UE) 2015/2002 da Comissão, de 10 de Novembro). 

 – A gestão dos resíduos de extracção, nos termos do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de Fe-

vereiro, que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva 2006/21/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de Março, relativa à gestão dos resíduos das indústrias 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/553447/details/eurlex.asp?ano=2009&id=309R1107
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/553447/details/eurlex.asp?ano=1998&id=398L0008
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/553447/details/eurlex.asp?ano=2008&id=308L0068
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/553447/details/eurlex.asp?ano=2002&id=302L0059
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/553447/details/eurlex.asp?ano=2001&id=301L0018
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/553447/details/eurlex.asp?ano=2006&id=306L0021


CRISTINA ARAGÃO SEIA 

 222 

Como já foi dito nas considerações gerais que se fizeram atrás, a 

responsabilidade civil objectiva prescinde da culpa e da ilicitude, pres-

supostos que têm, necessariamente, de estar reunidos para que haja lu-

gar à responsabilidade subjectiva. Na objectiva, o facto voluntário há-

de consistir na lesão de um componente ambiental, e o critério de im-

putação será o exercício de uma das actividade previstas no Anexo III 

do Regime Jurídico da Responsabilidade por Danos Ambientais e a 

prova de que o dano ambiental, ou ameaça do mesmo, é dela resultante. 

Neste tipo de responsabilidade não haverá adequação abstracta, quando 

o dano cair fora das consequências normais típicas do facto. Efectiva-

mente, o critério da adequação perde relevância quando, na ausência de 

culpa e de ilicitude, apenas se pretende estabelecer o nexo de causali-

dade entre o facto praticado e o dano causado. No entender de 

ALMEIDA COSTA, este regime é o mesmo para todas as obrigações 

de indemnização, não impedindo a vigência de preceitos especiais em 

certos casos, como se verifica na responsabilidade ambiental.404 

Conclui-se, assim, que, quando estejam em causa as actividades 

específicas enumeradas no referido Anexo III, haverá responsabilidade 

civil em qualquer circunstância, ou seja, com ou sem culpa. Já em rela-

ção às restantes actividades (as não compreendidas no referido Anexo 

III), apenas está prevista responsabilidade civil subjectiva (artigo 8.º do 

RJRA). 

3.3. A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

A DRA estabelece responsabilidade ambiental de carácter objectivo ou 

subjectivo consoante o tipo de actividade exercida pelo operador cause, 

___________ 

extractivas. O Decreto-Lei n.º 10/2010 foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 31/2013, de 22 de 

Fevereiro. 

 – A operação de locais de armazenamento, nos termos do regime jurídico da actividade de 

armazenamento geológico de dióxido de carbono.. Foi o Decreto-Lei n.º 60/2012, de 14 de 

Março, que, transpondo a Directiva 2009/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

23 de Abril, estabeleceu o regime jurídico da actividade de armazenamento geológico de 

dióxido de carbono (CO2). 
404 Veja-se o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 127/2008. Cfr. ALMEIDA COSTA, M. J., op. cit., 

pp. 760-767. 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/553447/details/eurlex.asp?ano=2009&id=309L0031
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ou ameace causar, danos ambientais às espécies e habitats naturais pro-

tegidos, ao solo e à água, desde que se trate de danos significativos. 

3.3.1. A responsabilidade ambiental objectiva 

A consagração da responsabilidade ambiental objectiva ou pelo risco é 

unanimemente considerada um dos aspectos inovadores mais marcan-

tes da DRA. Na verdade, inovou ao consagrar, como regra geral, a res-

ponsabilidade ambiental objectiva em resultado do exercício de deter-

minadas actividades consideradas perigosas e potencialmente aptas à 

produção de danos, em que o operador vai responder, independente-

mente de culpa, nos casos expressamente previstos, ou seja, de danos 

ambientais e da sua ameaça iminente causados por qualquer das 
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actividades profissionais enumeradas no Anexo III 405, que se entende 

serem fontes de risco para as pessoas e para o ambiente406. 

___________ 

405 A DRA, no que se refere às actividades que considera potencialmente perigosas, sofreu já 

duas alterações. A primeira, em resultado da Directiva 2006/21/CE, de 15 de Março, acres-

centou ao elenco inicial a gestão de resíduos de extracção, e a segunda, introduzida pela 

Directiva 2009/31/CE, de 23 de Abril, acrescentou a operação de locais de armazenamento 

geológico de dióxido de carbono. Actualmente, são as seguintes as actividades que constam 

do Anexo III da Directiva: 

 1. A exploração de instalações sujeitas a licença, nos termos da Directiva 96/61/CE do 

Conselho, de 24 de Setembro. Incluem-se aqui todas as actividades enumeradas no Anexo 

I desta directiva, com excepção das instalações ou partes de instalações utilizadas para a 

investigação, desenvolvimento e ensaio de novos produtos e processos. A Directiva 

96/61/CE foi revogada pela Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 24 de Novembro, relativa às emissões industriais (prevenção e controlo integrados da 

poluição). 

 2. Operações de gestão de resíduos, incluindo a recolha, o transporte, a recuperação e a 

eliminação de resíduos e resíduos perigosos, incluindo a supervisão dessas operações e o 

tratamento posterior dos locais de eliminação, sujeitas a licença ou registo, nos termos da 

Directiva 75/442/CEE do Conselho, de 15 de Julho, e da Directiva 91/689/CEE do Conse-

lho, de 12 de Dezembro, ambas substituídas pela Directiva 2008/98/CE do Parlamento Eu-

ropeu e do Conselho, de 19 de Novembro, relativa aos resíduos [com a redacção dada pelo 

Regulamento (UE) 1357/2014 da Comissão, de 18 de Dezembro, pela Directiva 

2015/1127/UE da Comissão, pelo Regulamento (UE) 2017/997 do Conselho, de 8 de Ju-

nho, e pela Directiva 2018/851/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Maio]. 

Estas operações incluem, entre outras, a exploração de aterros, nos termos da Directiva 

1999/31/CE do Conselho, de 26 de Abril, relativa à deposição de resíduos em aterros [com 

a redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) 1822/2003 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 29 de Setembro, pelo Regulamento (CE) 1137/2008 do Parlamento Euro-

peu e do Conselho, de 22 de Outubro, pela Directiva 2011/97/UE do Conselho, de 5 de 

Dezembro de 2011, e pela Directiva 2018/850/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 30 de Maio] e a exploração de instalações de incineração, nos termos da Directiva 

2000/76/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Dezembro, relativa à incinera-

ção de resíduos, revogada pela Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conse-

lho, de 24 de Novembro, relativa às emissões industriais. Para efeitos da presente directiva, 

os Estados-Membros podem decidir que estas operações não incluam o espalhamento de 

lamas de águas residuais provenientes de instalações de tratamento de resíduos urbanos, 

tratadas segundo normas aprovadas, para fins agrícolas. 

 3. Todas as descargas para as águas interiores de superfície que requeiram autorização pré-

via, nos termos da Directiva 76/464/CEE do Conselho, de 4 de Maio, relativa à poluição 

causada por determinadas substâncias perigosas lançadas no meio aquático da Comuni-

dade, revogada pela Directiva-Quadro da Água (com a redacção dada pela Decisão (CE) 

2455/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Novembro, pela Directiva 

2008/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março, pela Directiva 

2008/105/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro, pela Directiva 

2009/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril, e pela Directiva 

2013/39/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Agosto, pela Directiva 
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___________ 

2013/64/UE do Conselho, de 17 de Dezembro, e, por fim, pela Directiva 2014/101/UE da 

Comissão, de 30 de Outubro). 

 4. Todas as descargas de substâncias para as águas subterrâneas que requeiram autorização 

prévia, nos termos da Directiva 80/68/CEE do Conselho, de 17 de Dezembro de 1979, re-

lativa à protecção das águas subterrâneas contra a poluição causada por certas substâncias 

perigosas, substituída pela Directiva 2006/118/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 12 de Dezembro, relativa à protecção das águas subterrâneas contra a poluição e a dete-

rioração (com a redacção que lhe foi dada pela Directiva 2014/80/UE da Comissão, de 20 

de Junho). 

 5. As descargas ou injecções de poluentes nas águas de superfície, ou nas águas subterrâ-

neas, que requeiram licença, autorização ou registo, nos termos da atrás referida Directiva-

Quadro da Água. 

 6. Captação e represamento de água, sujeitos a autorização prévia, nos termos da mesma 

Directiva-Quadro da Água. 

 7. Fabrico, utilização, armazenamento, processamento, enchimento, libertação para o am-

biente e transporte no local de: 

 a) substâncias perigosas, definidas no n.º 2 do artigo 2.º da Directiva 67/548/CEE do Con-

selho, de 27 de Junho, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares 

e administrativas, respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem das substâncias pe-

rigosas, revogada pelo Regulamento (CE) 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conse-

lho, de 16 de Dezembro, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e 

misturas. Este regulamento sofreu já diversas alterações, a última introduzida pelo Regula-

mento Delegado (UE) 2020/1413 da Comissão, de 29 de Junho; 

 b) preparações perigosas, definidas no n.º 2 do artigo 2.º da Directiva 1999/45/CE do Par-

lamento Europeu e do Conselho, de 31 de Maio, relativa à aproximação das disposições 

legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros, respeitantes à classi-

ficação, embalagem e rotulagem das preparações perigosas, revogada pelo atrás referido 

Regulamento (CE) 1272/2008; 

 c) produtos fitofarmacêuticos definidos no n.º 1 do artigo 2.º da Directiva 91/414/CEE do 

Conselho, de 15 de Julho, relativa à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, 

revogada pelo Regulamento (CE) 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 

de Outubro, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que revoga 

as Directivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do Conselho [com a última redacção introduzida 

pelo Regulamento (UE) 2019/1009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Junho; 

 d) produtos biocidas definidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da Directiva 98/08/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro, relativa à colocação de produtos 

biocidas no mercado, revogada pelo Regulamento (UE) 528/2012 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 22 de Maio de 2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização 

de produtos biocidas (com a última redacção introduzida pelo Regulamento Delegado (UE) 

2019/1825 da Comissão, de 8 de Agosto). 

 8. Transporte rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo, ou por vias navegáveis interiores, de 

mercadorias perigosas ou poluentes, definidas no Anexo A da Directiva 94/55/CE do Con-

selho, de 21 de Novembro, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros, 

respeitantes ao transporte rodoviário de mercadorias perigosas, e no Anexo da Directiva 

96/49/CE do Conselho, de 23 de Julho, relativa à aproximação das legislações dos Estados-

Membros, respeitantes ao transporte ferroviário de mercadorias perigosas (ambas 
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___________ 

revogadas pela Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Se-

tembro, relativa ao transporte terrestre de mercadorias perigosas, com as últimas alterações 

introduzidas pelo Regulamento (UE) 2019/1243 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

20 de Junho, e pela Decisão de Execução (UE) 2020/1241 da Comissão, de 28 de Agosto), 

ou na Directiva 93/75/CEE do Conselho, de 13 de Setembro, relativa às condições mínimas 

exigidas aos navios com destino aos portos marítimos da Comunidade, ou que deles saiam, 

transportando mercadorias perigosas ou poluentes (revogada pela Directiva 2002/59/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho, relativa à instituição de um sistema 

comunitário de acompanhamento e de informação do tráfego de navios (com a última re-

dacção conferida pelo Regulamento (UE) 2019/1243 do Parlamento Europeu e do Conse-

lho, de 20 de Junho). 

 9. Exploração de instalações sujeitas a autorização, nos termos da Directiva 84/360/CEE 

do Conselho, de 28 de Junho, relativa à luta contra a poluição atmosférica provocada por 

instalações industriais, revogada pela Directiva 2010/75/UE (prevenção e controlo integra-

dos da poluição). 

 10. Quaisquer utilizações confinadas, incluindo transporte, que envolvam microrganismos 

geneticamente modificados, definidos pela Directiva 90/219/CEE do Conselho, de 23 de 

Abril, relativa à utilização confinada de microrganismos geneticamente modificados, subs-

tituída pela Directiva 2009/41/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Maio, 

relativa à utilização confinada de microrganismos geneticamente modificados. 

 11. Qualquer libertação deliberada para o ambiente, incluindo a colocação no mercado, ou 

o transporte de organismos geneticamente modificados, definidos na Directiva 2001/18/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho [com a última redacção introduzida pelo Regula-

mento (UE) 2019/1243 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Junho]. 

 12. Transferências transfronteiriças de resíduos, no interior, à entrada e à saída da União 

Europeia, que exijam uma autorização, ou sejam proibidas na acepção do Regulamento 

(CEE) 259/93, de 1 de Fevereiro, relativo à fiscalização e ao controlo das transferências de 

resíduos no interior, à entrada e à saída da Comunidade, substituído pelo Regulamento (CE) 

1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho, relativo a transferências 

de resíduos [com a última alteração introduzida pelo Regulamento (UE) 2015/2002 da Co-

missão, de 10 de Novembro]. 

 13. A gestão de resíduos de extracção, nos termos da Directiva 2006/21/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de Março, relativa à gestão de resíduos de indústrias extrac-

tivas, com a redacção introduzida pelo Regulamento (CE) 596/2009 do Parlamento Euro-

peu e do Conselho, de 18 de Junho. 

 14. A operação de locais de armazenamento, nos termos da Directiva 2009/31/CE do Par-

lamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril, relativa ao armazenamento geológico de 

dióxido de carbono (com a redacção introduzida pela Directiva 2011/92/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro, pela Decisão (UE) 2018/853 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 30 de Maio, e pelo Regulamento (UE) 2018/1999 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 11 de Dezembro). 
406 “Environmentally risky activities”, no entender de BRANS, E., «Fundamentals of liability 

for environmental harm under the ELD», em BERGKAMP, L. e GOLDSMITH, B. J. 

(Eds.), The EU Environmental Liability Directive. A Commentary, Oxford, Oxford Univer-

sity Press, 2013, p. 42. 
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É indesmentível que a responsabilidade objectiva é a que melhor 

serve o princípio do poluidor-pagador. Não sendo necessário, na linha 

do que já se expôs, fazer qualquer prova de culpa ou de ilicitude por 

parte do operador, ela revela-se mais fácil, eficaz e rápida de estabele-

cer. Será, no entanto, necessário estabelecer a existência de um nexo de 

causalidade entre a actividade em questão e o dano ambiental ou ame-

aça iminente do mesmo407, a que acresce o facto de o dano ter, obvia-

mente, de ser susceptível de avaliação. 

A responsabilidade ambiental objectiva aplica-se a todos os tipos 

de danos que a DRA cobre e verifica-se, nos termos desta, sempre que 

ocorram danos ambientais causados por qualquer das actividades pro-

fissionais constantes do Anexo III, que, inicialmente, eram as seguin-

tes: a exploração de instalações sujeitas a licença, nos termos da Direc-

tiva 2010/75/UE, relativa às emissões industriais (prevenção e controlo 

integrados da poluição); as operações de gestão de resíduos; as descar-

gas para as águas interiores de superfície e para as águas subterrâneas; 

a captação e represamento de água; o fabrico, a utilização, o armazena-

mento, o processamento, o enchimento, a libertação para o ambiente e 

o transporte no local de substâncias perigosas, as preparações perigo-

sas, os produtos fitofarmacêuticos e os produtos biocidas; o transporte 

de mercadorias perigosas ou poluentes; a exploração de instalações que 

libertem para a atmosfera substâncias poluentes; quaisquer utilizações 

de microrganismos ou organismos geneticamente modificados; e as 

transferências transfronteiriças de resíduos. Entretanto, o âmbito desta 

responsabilidade foi alargado aos danos ambientais resultantes da ges-

tão dos resíduos de extracção408, aos resultantes da exploração de 

___________ 

407 Pelo menos de acordo com o ordenamento jurídico português. 
408 Alteração introduzida pela Directiva 2006/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 15 de Março, relativa à gestão dos resíduos de indústrias extractivas, e que altera a Di-

rectiva 2004/35/CE. 
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determinados locais de armazenamento409 e aos causados por activida-

des (operações offshore de petróleo e gás) praticadas em águas mari-

nhas410. 

Neste tipo de responsabilidade, o operador responde pelos danos 

significativos causados às espécies e habitats naturais protegidos, à 

água e ao solo que sejam consequência das actividades atrás referidas, 

bem como pelas medidas de prevenção necessárias para evitar a verifi-

cação desses danos, em caso de ameaça iminente dos mesmos. 

RUDA GONZALÉZ e MULLERAT criticaram a escolha das acti-

vidades que integram o Anexo III, considerando que há actividades que, 

apesar de menor incidência ambiental, se vêem sujeitas a responsabili-

dade ambiental, enquanto outras, que ali não são mencionadas, podem 

causar danos superiores, critica que subscrevemos, no ponto 2 do Ca-

pítulo V, a propósito do conceito de actividade ocupacional.411 Numa 

futura revisão do regime da responsabilidade ambiental, o Anexo III da 

DRA seria uma das áreas a intervir, devendo ampliar-se o leque das 

actividades nele referidas, designadamente incluindo-se aí a exploração 

mineira ou a introdução de espécies exóticas invasoras. 

Houve Estados que, ao transporem a DRA, optaram por alargar o 

âmbito da responsabilidade objectiva nela prevista, estendendo-a a ou-

tras actividades que não apenas as referidas no Anexo III. Aliás, não se 

___________ 

409 Directiva 2009/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril, relativa ao 

armazenamento geológico de dióxido de carbono, e que altera a Directiva 85/337/CEE do 

Conselho, as Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE 

e o Regulamento (CE) 1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho. 
410 Alteração introduzida pela Directiva 2013/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 12 de Junho (Directiva Segurança Offshore). A maioria das instalações offshore nas 

águas da União Europeia (62%), situa-se no mar do Norte (designadamente nas zonas eco-

nómicas exclusivas do Reino Unido e dos Países Baixos. O número total de incidentes 

aumentou de 42, em 2016, para 59, em 2017. Já em 2018, foram comunicados pelos Esta-

dos-Membros um total de 124 incidentes em conformidade com o Anexo IX da Directiva 

Segurança Offshore, dos quais 95 pelo Reino Unido, incluindo cinco graves, e 14 pelos 

Países Baixos, incluindo um grave. Os restantes acidentes foram comunicados pela Dina-

marca (9), França (1) e Irlanda (1), dos quais nenhum foi registado como grave. Cfr. 

COMISSÃO EUROPEIA, Relatório Anual das Operações Offshore de Petróleo e Gás na 

União Europeia em 2018 – COM(2020) 263 final. 
411 Cfr. RUDA GONZÁLEZ, A., op. cit., 2006b, p. 739 e MULLERAT, B., «Algunas refle-

xiones sobre el nuevo régimen comunitario de responsabilidad medioambiental», Revista 

Aranzadi de Derecho Ambiental, n.º 7, 2005, p. 238. 
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compreende a razão por que, na DRA, não se estendeu o regime da 

responsabilidade objectiva às actividades que não constam do Anexo 

III. JORDANO FRAGA considera mesmo incoerente que, em matéria 

de responsabilidade por danos ambientais, a responsabilidade não seja 

objectiva em todos os casos, salientando que a tendência actual vai 

exactamente no sentido da extensão da responsabilidade a todo o tipo 

de actividades412, posição que acompanhamos. 

Não foi o caso de Portugal. Até à adopção do RJRA, não existia 

entre nós qualquer regime de responsabilidade específico para a protec-

ção dos bens ambientais propriamente ditos. O RJRA reserva-lhe o Ca-

pítulo III, a que deu o título de “Responsabilidade administrativa pela 

prevenção e reparação de danos ambientais”, que, como ARCHER 

afirma, «é praticamente uma lei autónoma» dentro daquele diploma le-

gal.413 

No que concerne à responsabilidade ambiental objectiva, o RJRA 

seguiu de perto o estabelecido na DRA. Veio criar um procedimento 

administrativo, atribuído à tutela da Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA)414, associado à reparação e prevenção do dano ecológico, afas-

tando-se a responsabilidade civil tradicional, que pressupõe a prévia 

existência de um dano. O que se fez, consagrando o princípio da pre-

venção, que pontifica, em matéria de ambiente, e que está intimamente 

ligado com o estado de emergência ambiental decorrente da fragilidade 

e escassez de muitos dos recursos e bens naturais, cuja lesão pode re-

velar-se irreversível. Daí que se tenha optado por um alargamento da 

responsabilidade, que actuará independentemente da verificação de um 

dano e que não tem associado o direito a qualquer compensação dos 

particulares. É indiscutível que, como repetidamente dissemos, não está 

aqui em causa a indemnização de lesões sofridas que afectem interesses 

particulares, mas a prevenção e reparação de danos provocados ao am-

biente, por lesão dos recursos naturais, e que apenas afectam a colecti-

vidade de forma indirecta. 

___________ 

412 JORDANO FRAGA, op. cit., 2005ª, p. 87. 
413 ARCHER, A., Direito do Ambiente e Responsabilidade Civil, Coimbra, Almedina, 2009, 

p. 39. 
414 Ver nota 313. 
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Este tipo de responsabilidade não dependente de culpa será impu-

tado aos operadores que causem um dano decorrente do exercício de 

uma das actividades elencadas no Anexo III do RJRA, em tudo seme-

lhante ao Anexo III da DRA, e a que já nos referimos a propósito da 

responsabilidade civil objectiva. 

A antiga Lei de Bases do Ambiente (LBA)415 já referia a responsa-

bilidade objectiva por danos causados ao ambiente, embora tal já não 

conste da nova Lei sobre as Bases da Política do Ambiente (LBPA)416, 

que veio revogar aquela. 

A responsabilidade objectiva constitui um incentivo a uma melhor 

gestão do risco e à adopção de medidas de prevenção e precaução, com 

vista a impedir que um aumento gradual de poluição acabe por se tornar 

num dano ambiental significativo. 

A responsabilidade administrativa do RJRA desdobra-se, à seme-

lhança do que sucede na DRA e com a responsabilidade civil, em res-

ponsabilidade objectiva, a que acabámos de nos referir, e em responsa-

bilidade subjectiva, em que se exige a actuação do operador com culpa 

(dolo ou mera culpa). 

3.3.2. A responsabilidade ambiental subjectiva 

No que se refere à responsabilidade pela prevenção e reparação de da-

nos ambientais subjectiva, a DRA aplica-se aos danos causados às es-

pécies e habitats naturais protegidos por qualquer actividade ocupacio-

nal distinta das enumeradas no Anexo III, e à ameaça iminente daqueles 

___________ 

415 Antiga Lei de Bases do Ambiente, Lei n.º 11/87 de 7 de Abril, artigo 41.º (Responsabilidade 

objectiva): «1 – Existe obrigação de indemnizar, independentemente de culpa, sempre que 

o agente tenha causado danos significativos no ambiente, em virtude de uma acção especi-

almente perigosa, muito embora com respeito do normativo aplicável. (…)». Para efeitos 

de responsabilidade, nos termos da antiga LBA, seriam considerados danos significativos 

a poluição atmosférica (artigo 8.º), a perturbação do nível de luminosidade (artigo 9.º, n.ºs 

1 e 2), a poluição hídrica (artigo 11.º, n.º 2), a danificação do solo ou subsolo (artigo 13.º, 

n.º 2), a danificação da flora (artigo 15.º, n.º 2), a danificação da fauna (artigo 16.º), a ofensa 

da paisagem (artigo 18.º) e a poluição sonora (artigo 22.º). A grande inovação da LBA 

residia no reconhecimento do dano ecológico. Cfr. MENEZES LEITÃO, L. M., op. cit., 

2011, pp. 388-390. 
416 Lei n.º 19/2014, de 14 de Abril. 
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danos em resultado dessas actividades, sempre que o operador aja com 

dolo ou negligência417. 

Não se compreende a razão por que, na DRA, não se aplicou, tam-

bém, o regime da responsabilidade subjectiva aos danos causados à 

água e ao solo, decorrentes de actividades que não as previstas no 

Anexo III. De facto, não encontramos qualquer explicação para esse 

facto nem na DRA nem no seu Preâmbulo. VALENCIA MARTIN 

aponta como possível justificação o facto de os Estados-Membros já 

estarem obrigados a reparar este tipo de danos, nos termos do artigo 6.º 

da Directiva Habitats, ou do artigo 9.º da DQA, sendo natural que ten-

tem, posteriormente, recuperar os custos suportados através do regime 

da responsabilidade ambiental.418 

Já o RJRA, contrariamente à DRA, em termos de responsabilidade 

ambiental subjectiva, não faz qualquer distinção entre o tipo de danos 

a que se aplica. Nesse pressuposto, haverá lugar a responsabilidade am-

biental sempre que o operador, com dolo ou negligência, causar, em 

virtude do exercício de uma qualquer actividade ocupacional distinta 

das previstas no Anexo III, um dano ambiental ou uma ameaça iminente 

daquele dano. A diligência normal do operador há-de aferir-se em fun-

ção dos deveres fixados pelo acto autorizativo ou normativo disciplina-

dor da sua conduta num contexto de riscos típicos e delimitados com 

base nos melhores conhecimentos disponíveis.419 

___________ 

417 Também aqui, a DRA refere-se a «sempre que o operador agir com culpa ou negligência», 

o que nos parece uma tradução incorrecta, uma vez que, entre nós, a negligência, tal como 

o dolo, são formas de culpa, pelo que onde se lê culpa ou negligência dever-se-ia ler dolo 

ou negligência. 
418 VALENCIA MARTIN, G., «El impacte (favorable) de la Directiva 2004/35/CE en el sis-

tema español actual de responsabilidad por daños ambientales», em JORDANO FRAGA, 

J. (Coord.), Estudios sobre la Directiva 2004/35/CE de responsabilidad por daños ambien-

tales y su incidência en el ordenamiento español, Revista Aranzadi de derecho ambiental, 

7, 2005, p. 147. Veja-se também BRANS, E., «The Environmental Liability Directive: Le-

gal Background and Requirements», em LIPTON, J. et al., Equivalency Methods for Envi-

ronmental Liability. Assessing Damage and Compensation under the European Environ-

mental Liability Directive, Springer, 2018, pp. 9-10. 
419 Cfr. AMADO GOMES, C., op. cit., 2018b, p. 330. A estes deveres gerais, a autora entende 

que podem ainda aditar-se deveres especiais que resultam de situações de agravamento de 

risco ou de riscos associados cuja prevenção o operador não acautelou. 
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3.3.3. Conclusão 

O RJRA acolhe, na íntegra, o elenco de actividades perigosas a que a 

DRA se refere, mas, quanto à aplicação das responsabilidades objectiva 

e subjectiva, não faz qualquer distinção em relação ao tipo de danos 

ambientais, como se ilustra na imagem que se segue: 

Responsabilidade Ambiental no RJRA 

 

No regime português, a obrigação de prevenir e reparar aplica-se a 

todos os danos ambientais, quer o operador actue ou não com culpa, ou 

seja, quer se trate de responsabilidade objectiva, quer se trate de res-

ponsabilidade subjectiva. No fundo, trata-se de uma solução não só 

mais protectora do ambiente, mas também mais simples: haverá res-

ponsabilidade objectiva quando os danos, ou a ameaça de danos, decor-

rem do exercício de qualquer das actividades que o legislador classifi-

cou como perigosas, independentemente de culpa do operador; e haverá 

lugar a responsabilidade subjectiva quando os danos, ou ameaça dos 

mesmos, sejam consequência do exercício de qualquer outra actividade, 

desde que o operador actue com culpa. Daqui resulta que, em sede de 

danos ambientais, independentemente da eventual responsabilidade ad-

ministrativa (contra-ordenacional) ou penal, respectivamente, 
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conforme se verifique um ilícito administrativo (contra-ordenacional) 

ou penal, haverá sempre lugar a responsabilidade ambiental, ficando o 

operador responsável obrigado a reparar os danos causados. 

O quadro em baixo mostra as actividades do Anexo III, elegíveis 

para efeito de responsabilidade objectiva, que mais danos ambientais 

causaram na União Europeia, no período de 2007-2013. Mostra, igual-

mente, o número de casos de danos ambientais resultantes de outras 

actividades em que o operador actuou com culpa. 

Actividades (do Anexo III e outras) que causaram danos ambientais  
ou ameaças iminentes de danos420 

ESTADO- 
MEMBRO 

ACTIVIDADES ANEXO III 
OUTRAS 

ACTIVIDADES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ÁUSTRIA      2 1        1 

BULGÁRIA 4               

CHIPRE               1 

ESPANHA 2      7 2        

ESTÓNIA      1 2        1 

FINLÂNDIA 1  1  1          2 

GRÉCIA 6 32     16        7 

IRLANDA  2 1            7 

ITÁLIA 3 8  5 5 5 1        4 

LETÓNIA        9       7 

LITUÂNIA       3        1 

PORTUGAL 2 1     5         

ROMÉNIA  1      4        

TOTAL 18 44 2 5 6 8 35 15       31 

1-Exploração de instalações sujeitas a licença; 2-Operações de gestão de 
resíduos; 3-Descargas para as águas interiores de superfície que 

requeiram autorização prévia; 4-Descargas de substâncias para as águas 
subterrâneas que requeiram autorização prévia; 5-Descargas ou 

injecções de poluentes nas águas de superfície ou nas águas 

___________ 

420 Quadro adaptado do documento da Comissão Europeia SWD (2016) 121 final, cit., p. 30. 
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subterrâneas; 6-Captação e represamento de água sujeitos a autorização 
prévia; 7-Fabrico, utilização, armazenamento, processamento, 

enchimento, libertação para o ambiente e transporte no local de 
substâncias ou preparações perigosas; produtos fitofarmacêuticos e 

biocidas; 8-Transporte rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo, ou por 
vias navegáveis interiores de mercadorias perigosas ou poluentes; 9-
Exploração de instalações sujeitas a autorização421; 10-Utilização de 
microrganismos geneticamente modificados; 11-Libertação, incluindo 
colocação no mercado ou transporte de organismos geneticamente 

modificados; 12-Transferências transfronteiriças de resíduos; 13-Gestão 
de resíduos de extracção; 14-Operação de locais de armazenamento 

relativa ao armazenamento geológico de dióxido de carbono. 

No primeiro grupo, o das actividades referidas no Anexo III, as 

principais actividades económicas causadoras de danos são, de acordo 

com a legenda em cima, a gestão de resíduos, o tratamento de substân-

cias, preparados, produtos fitofarmacêuticos ou biocidas perigosos e o 

transporte de substâncias perigosas. Note-se, no entanto, que, por vezes, 

a actividade poluente pode subsumir-se a mais do que uma das catego-

rias de actividades a que se refere o Anexo III. Por exemplo, a minera-

ção pode ser qualificada como exploração de instalações sujeitas a li-

cença, ou pode implicar descargas para as águas interiores de superfície 

que requeiram autorização prévia, ou, ainda, implicar descargas ou in-

jecções de poluentes nas águas de superfície ou nas águas subterrâ-

neas422. Não foram reportados, para o período de 2007-2013, quaisquer 

danos ambientais causados pelo exercício de actividades devidamente 

autorizadas, pela utilização de microrganismos geneticamente modifi-

cados, por transferências transfronteiriças de resíduos, pela gestão de 

resíduos de extracção, nem pelo armazenamento geológico de dióxido 

de carbono. 

As actividades que se enquadram no segundo grupo, ou seja, as 

outras actividades que não constam do Anexo III e que, embora não 

sejam consideradas perigosas, causaram danos em virtude de uma ac-

tuação culposa por parte do operador, representam 19% dos casos em 

que ocorreram danos ambientais. Não podemos, no entanto, esquecer-

nos de que, nos termos da DRA – a que se refere o quadro –, apenas 

___________ 

421 Este n.º 9 acabou por ser integrado no n.º 1. 
422 Pontos 1, 3 e 5 do Anexo III da DRA. 
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são relevantes as que causam danos à biodiversidade. Relembre-se, no 

entanto, que o regime português não faz distinção entre os diferentes 

tipos de danos, no que se refere à responsabilidade subjectiva. 

3.4. O CONCURSO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DE 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO DECRETO-LEI N.º 147/2008, DE 

21 DE JULHO 

Os dois tipos de responsabilidade, civil e ambiental, não são incompa-

tíveis e podem até complementar-se quando seja causado um dano ao 

ambiente do qual decorram, em simultâneo, consequências negativas 

para as pessoas e bens e para o ambiente propriamente dito. É nessa 

linha que o n.º 2 do artigo 12.º e o n.º 2 do artigo 13.º, ambos do RJRA, 

estabelecem que as obrigações de prevenção e reparação não prejudi-

cam a «responsabilidade a que haja lugar nos termos definidos no capí-

tulo anterior», ou seja, a responsabilidade civil reparatória dos danos 

sofridos pelos particulares. 

Está, todavia, vedado ao lesado exigir reparação ou indemnização 

pelo dano sofrido, por via do regime normal de responsabilidade civil, 

se os mesmos forem reparados pela via ambiental, ali referida como 

administrativa (artigo 10.º, n.º 1, do RJRA), nem se compreenderia que 

assim não fosse, sob pena de haver lugar a enriquecimento sem causa. 

Com efeito, indemnizar significa “tirar o dano”; ora, tendo havido re-

paração in natura, seria incompreensível e injusto aquele lesado obter 

também uma indemnização em dinheiro. MENEZES LEITÃO vê, aqui, 

a consagração da subsidiariedade da responsabilidade civil em relação 

à responsabilidade ambiental, o que considera criticável, por poder fun-

cionar como obstáculo a pedidos de indemnização por parte dos cida-

dãos por danos causados ao ambiente.423 Ressalve-se que os lesados 

não estão, contudo, impedidos de reclamar indemnizações pelos preju-

ízos não ambientais que tenham sido causados pelos mesmos factos que 

___________ 

423 MENEZES LEITÃO, L. M., op. cit., 2011, p. 392. No mesmo sentido, AMADO GOMES, 

C., «De que falamos quando falamos de dano ambiental? Direito, mentiras e crítica», em 

AMADO GOMES, C. e ANTUNES, T. (Org.), Actas do Colóquio A responsabilidade civil 

por dano ambiental, Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, Centro de Investigação de Di-

reito Público, 2010, p. 158. 
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lhes danificaram os bens e os direitos.424 Do mesmo modo, o operador 

responsável pela adopção plena e efectiva das medidas de prevenção ou 

de reparação, previstas no RJRA, não fica exonerado do seu cumpri-

mento, pelo facto de existirem reclamações dos lesados em quaisquer 

processos ou procedimentos, segundo o n.º 2 do mesmo dispositivo. 

Daqui resulta, então, que a intenção do legislador foi evitar a dupla re-

paração e assegurar, por parte do operador responsável, a adopção plena 

e efectiva das medidas de prevenção ou de reparação exigíveis, permi-

tindo a actuação das autoridades administrativas, para esse efeito, sem 

constrangimentos de natureza processual ou procedimental. 

Há que realçar, então, que não é só ao nível do conjunto de bens 

naturais abrangidos que o RJRA vai mais além da Directiva, sucedendo 

o mesmo com o seu âmbito subjectivo e, de modo mais particular, no 

que respeita aos danos de natureza privada ou individual. Com efeito, 

há que ter em atenção que a Directiva 2004/35/CE, designadamente no 

Considerando 14, refere não ser aplicável aos casos de danos pessoais, 

à propriedade privada ou enquanto ressarcimento de prejuízo econó-

mico. E, de modo expresso, estabelece, no artigo 3.º, que, «sem prejuízo 

da legislação nacional aplicável, a presente directiva não confere aos 

particulares o direito a compensação, na sequência de danos ambientais 

ou ameaça iminente desses danos». 

4. O DANO AMBIENTAL E A AMEAÇA DO MESMO NA 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

É primordial definir qual é o dano que é objecto da responsabilidade 

ambiental, pois só a partir daí é que poderemos apurar se pode haver a 

eventual imputação de responsabilidade de prevenção ou de reparação 

aos operadores que criem riscos de danos ambientais, ou àqueles que 

os causem efectivamente. Na verdade, quanto mais impreciso for o con-

ceito, maior será também o grau de discricionariedade das autoridades 

competentes na imputação de responsabilidade e, obviamente, menor 

___________ 

424 ORTEU BARROCAL, E., «Ámbito de aplicación de la ley (artículos 3 a 6 y definiciones 

relacionadas), em LOZANO CUTANDA, B. (Coord.), Comentarios a la Ley de Responsa-

bilidad medioambiental. Ley 26/2007, de 23 de Octubre, Navarra, Thomson Civitas, 2008, 

pp. 198-200. 
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será a segurança jurídica.425 A precisão legal do mesmo permitirá, em 

suma, uma maior segurança e uma melhor justiça. De notar, ainda, que 

da noção de dano ambiental, utilizada pelas disposições de responsabi-

lidade ambiental, depende não só a noção de ameaça de dano, mas tam-

bém o tipo e alcance das medidas necessárias à sua reparação, bem 

como a determinação dos restantes elementos típicos que caracterizam 

o mecanismo da responsabilidade.426 

4.1. A NOÇÃO DE DANO AMBIENTAL, DE RECURSOS NATURAIS E DE 

SERVIÇOS, NO REGIME DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

É preciso saber a que é que nos referimos ao falar de dano ambiental. 

A DRA fornece uma noção geral de dano, definindo-o como «toda a 

alteração adversa mensurável, de um recurso natural ou a deterioração 

mensurável do serviço de um recurso natural, quer ocorra directa ou 

indirectamente»427, definição que o RJRA reproduz integralmente.428 

RUDA GONZALÉZ explica que, para esse efeito, hão-de alterar-se, de 

modo directo ou indirecto, como se referiu atrás, os elementos que com-

põem o ambiente, os seus recursos, bem como o equilíbrio que entre 

eles existe, impondo-se a sua reparação quando não tenham a qualidade 

que deveriam, de acordo com os critérios sociais.429 

___________ 

425 BENEDICTIS, L., «La responsabilidad ambiental en Europa y España. Comentarios sobre 

la Directiva 2004/35/CE, La Ley 26/2007 y su Proyecto de Reglamentación», em Memorias 

do 6.º Encuentro Internacional de Derecho Ambiental 2007, Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico, pp. 183 e ss.; PRATI, L., Diritto alla salubrità dell’ambiente e danno esisten-

zialein rapporto alla Direttiva 35/2004/CE, em GIAMPIETRO, F. (Org.), La responsabilità 

per danno all’ambiente. L’attuazione delle Direttiva 2004/35/CE, Milano, Giuffrè Editore, 

2006, pp. 73-82. 
426 GOMIS CATALÁ, L., op. cit., 2008, p. 99. 
427 Nos termos do artigo 2.º, n.º 2, da DRA. A propósito do conceito de dano ambiental na 

Directiva, veja-se MURATORI, A., «La “dimensione técnica” del danno ambientale nella 

Direttiva 2004/35/CE, em GIAMPIETRO, F. (Org.), La responsabilità per danno all’am-

biente. L’attuazione delle Direttiva 2004/35/CE», Milano, Giuffrè Editore, 2006, pp. 94-

97; e GIAMPIETRO, F., «Prevenzione, ripristino, risarcimento dei danni all’ambiente», 

em GIAMPIETRO, F. (Org.), La responsabilità per danno all’ambiente. L’attuazione delle 

Direttiva 2004/35/CE, Milano, Giuffrè Editore, 2006, pp. 300-302. 
428 Artigo 11.º, n.º 1, alínea d), do RJRA. 
429 RUDA GONZALÉZ, A., op. cit., 2008, p. 97; e PEDRAZA LAYNEZ, J., op. cit., p.77. 
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Por seu turno, BARTZ, HEINK e KOWARIK sugerem como de-

finição de dano ambiental, que consideram imprescindível para uma 

avaliação transparente dos efeitos e riscos ambientais: 

«un efecto adverso significativo sobre un recurso biótico 

o abiótico en conservación (i.e., un recurso biótico o abió-

tico protegido por legislación ambiental o de conserva-

ción) que tiene un impacte sobre el valor del recurso en 

conservación, el recurso en conservación como un compo-

nente del ecosistema o el uso sustentable del recurso en 

conservación.»430 

O Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversi-

dade (RJCNB)431 apresenta, no seu artigo 3.º, outras definições, desig-

nadamente, as de recursos naturais, ecossistemas e serviços. Os recur-

sos naturais são definidos como os «componentes ambientais naturais 

com utilidade para o ser humano e geradores de bens e serviços, inclu-

indo a fauna, a flora, o ar, a água, os minerais e o solo». Os ecossiste-

mas, como «complexos dinâmicos constituídos por comunidades vege-

tais, animais e de microrganismos, relacionados entre si e com o meio 

envolvente, considerados como uma unidade funcional»432. Já os 

___________ 

430 Tradução livre: «Um efeito adverso significativo sobre um recurso biótico ou abiótico em 

conservação (i. e., um recurso biótico ou abiótico protegido por legislação nacional ou de 

conservação) tem impacte sobre o valor do recurso em conservação enquanto componente 

de um ecossistema ou o uso sustentável desse recurso em conservação.» Cfr. BARTZ, R., 

HEINK, U. e KOWARIK, I., «Proposed Definition of Environmental Damage Illustrated 

by the Cases of the Genetically Modified Crops and Invasive Species», Conservation Biol-

ogy, 24 (3), 2010, pp. 675-676. Disponível em https://onlineli-

brary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1523-1739.2009.01385.x. Para CLOVIS SIAKA, a al-

teração adversa exprime a ideia de transformação negativa. Ver, do autor, «La singularidad 

de los danos medioambientales. Un análisis a la luz de la ley de responsabilidad medioam-

biental en España», Revista de Derecho UNED, n.º 14, 2014, pp. 625-640. 
431 Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho, com a última alteração introduzida pelo Decreto-

Lei n.º 42-A/2016, de 12 de Agosto. 
432 Artigo 3.º, alínea f), do RJCNB, com redacção idêntica à do artigo 2.º da Convenção sobre 

a Diversidade Biológica (CDB), celebrada em 1992 e com entrada em vigor no ano se-

guinte. Define-se, ali, a biodiversidade como «a variabilidade entre os organismos vivos de 

todas as origens, incluindo, inter alia, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecos-

sistemas aquáticos e os complexos ecológicos dos quais fazem parte; esta noção 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1523-1739.2009.01385.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1523-1739.2009.01385.x
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serviços, de natureza material ou imaterial, correspondem, nos termos 

da DRA e do RJRA, às funções desempenhadas por um recurso natural 

em benefício de outro recurso ou do público.433 Reconhece-se, assim, a 

existência de uma ligação entre o bem-estar humano e o ambiente. O 

RJCNB, por seu turno, refere-se aos serviços dos ecossistemas, defi-

nindo-os como os benefícios que as pessoas deles obtêm, directa ou 

indirectamente434. 

Depois de vários ensaios para sistematizar os serviços fornecidos 

pelos recursos naturais e pelos ecossistemas435, o Millennium Ecosys-

tem Assessment (MA)436 apresentou uma classificação com quatro tipos 

de serviços: os de aprovisionamento, os de regulação, os culturais e os 

de suporte. 

Os serviços de aprovisionamento ou produção são os relativos à 

capacidade de os ecossistemas fornecerem, ou permitirem, que a soci-

edade deles retire directamente bens sejam eles, alimento e água doce, 

fibras naturais, matéria-prima para produção de energia, recursos bi-

oquímicos e genéticos, ou outros. Os serviços de regulação correspon-

dem aos benefícios obtidos pela sociedade humana a partir da regulação 

natural dos processos ecossistémicos, como o clima, o sequestro do car-

bono, a purificação do ar, a regulação da qualidade da água e do ciclo 

___________ 

compreende a diversidade no interior de cada espécie e entre espécies, bem como a diver-

sidade dos ecossistemas». 
433 Artigo 2.º, n.º 13, da DRA e artigo 11.º, n.º 1, alínea q), do RJRA. 
434 Artigo 3.º, alínea q), do RJCN. 
435 Veja-se COSTANZA, R. et al., «The value of the world’s ecosystem services and natural 

capital», Nature, Vol. 387, 1997, pp. 253-260; DE GROOT, R. S., WILSON, M. A. e 

BOUMANS, R., «A typology for the classification, description and valuation of ecosystem 

functions, goods and services», Ecological Economics, n.º 41, 2002, pp. 393-408; e HEIN, 

L. et al., «Spatial scales, stakeholders and the valuation of ecosystem services», Ecological 

Economics, n.º 57, 2005, pp. 209-228. 
436 Ver notas 13 e 14. Desde o MA, foram várias as alternativas desenvolvidas para analisar e 

sistematizar o conceito de serviços dos ecossistemas mais relevantes para os processos de 

decisão política. De entre estas, destaca-se a acção de The Economics of Ecosystems na 

Biodiversity (TEEB), que corresponde a um esforço comum de ecologistas e economistas 

para a valoração dos serviços dos ecossistemas. Tal só será possível através de uma abor-

dagem integrada, que se encontra prejudicada pela ausência e escassez de informação em 

relação a determinadas regiões. Nesse sentido, veja-se PANDEYA, B. et al., «A compara-

tive analysis of ecosystem services valuation approaches for application at the local scale 

in data scarce regions», Ecosystem Services, 22, 2016, pp. 251 e 256. 
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hidrológico, o tratamento de resíduos, o controle da erosão e das cheias 

e inundações, o controlo de pragas e doenças, a polinização e a regula-

ção de riscos naturais. Já os serviços culturais correspondem a benefí-

cios imateriais que as pessoas retiram dos ecossistemas, através da re-

flexão, do desenvolvimento cognitivo, das experiências recreativas e 

estéticas, ou do enriquecimento espiritual. Por fim, os serviços de su-

porte são os necessários à produção dos demais serviços dos ecossiste-

mas, como a produção de biomassa ou de oxigénio, o ciclo dos nutri-

entes e o ciclo da água ou a formação do solo. Foi esta também a siste-

matização adoptada pelo RJCNB.437 Os serviços de suporte, por vezes 

designados por serviços de apoio ou essenciais, não são, no entanto, 

relevantes para efeitos de responsabilidade ambiental, uma vez que não 

são utilizados directamente pelo ser humano.438 

Os recursos naturais e os serviços que fornecem – serviços ecos-

sistémicos – são essenciais para o suporte de vida da Terra e para o 

bem-estar do ser humano. É certo que o ser humano tem necessidade 

de modificar os ecossistemas, por forma a responder às necessidades 

inerentes ao crescimento demográfico (através da procura de alimento, 

de água, de matérias-primas ou de combustível, por exemplo). Se, por 

um lado, dessa forma, se contribui para o bem-estar da maioria da po-

pulação humana, por outro, esse bem-estar é obtido à custa da perda de 

biodiversidade e da degradação dos serviços de suporte e regulação dos 

___________ 

437 Artigo 3.º, alínea q), do RJCNB: «(…) i) «Serviços de produção», entendidos como os bens 

produzidos ou aprovisionados pelos ecossistemas, nomeadamente alimentos, água doce, 

lenha, fibra, bioquímicos ou recursos genéticos, entre outros; ii) «Serviços de regulação», 

entendidos como os benefícios obtidos da regulação dos processos de ecossistema, nome-

adamente, a regulação do clima, de doenças, de cheias ou a destoxificação, entre outros; 

iii) «Serviços culturais», entendidos como os benefícios não materiais obtidos dos ecossis-

temas, nomeadamente, ao nível espiritual, recreativo, estético ou educativo, entre outros; 

iv) «Serviços de suporte», entendidos como os serviços necessários para a produção de 

todos os outros serviços, nomeadamente, a formação do solo, os ciclos dos nutrientes ou a 

produtividade primária, entre outros». 
438 Veja-se, a este propósito, CASTELLANO JIMÉNEZ, op. cit., pp. 370 e ss; GARCIA, J. 

R., «Valoração económico-ecológica dos recursos naturais e dos serviços ambientais», Ca-

dernos do Desenvolvimento, Rio de Janeiro, Vol. 8, n.º 13, pp. 51-52; MILLENNIUM 

ECOSYSTEM ASSESSMENT, op. cit., pp. 41-45 e 103-122; e ARAGÃO, M. A., «A na-

tureza não tem preço… mas devia», em Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Jorge 

Miranda, IV, Lisboa, 2012, p.15. 
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ecossistemas, o que compromete a sustentabilidade dos ganhos obtidos 

através das modificações efectuadas. 

É por essa razão que os recursos naturais e os serviços são consi-

derados, maioritariamente, como interesses colectivos de carácter mo-

ral, não patrimonial e imaterial. Daí a dificuldade na sua avaliação e o 

facto de nem sempre ser possível atribuir-lhes um valor de mercado.439 

Razão pela qual são recorrentemente negligenciados nas decisões polí-

ticas. E, nessa medida, podem comprometer a sustentabilidade do ser 

humano na biosfera. 

Acontece que o RJRA, tal como a DRA, apenas considera como 

recursos naturais as espécies e habitats naturais protegidos, a água e o 

solo.440 Assim sendo, nem o RJRA nem a DRA regulam todos os danos 

passíveis de serem causados ao ambiente, ao contrário do que os res-

pectivos títulos poderiam sugerir. Recorrem, antes, a um conceito res-

trito de ambiente, o que inevitavelmente se traduz, também, numa pro-

tecção mais limitada do mesmo. Ambos os diplomas identificam com 

precisão os danos considerados elegíveis para efeitos de responsabili-

dade ambiental e que designam por “danos ambientais”, circunscre-

vendo o seu âmbito de aplicação apenas aos componentes do ambiente, 

que, como já referimos, ali se identificam como recursos naturais (as 

espécies e os habitats naturais protegidos, a água e o solo), e aos seus 

serviços441, deixando, por isso, de fora outros, como a atmosfera, a pai-

sagem, as zonas não protegidas ou o subsolo442. Os serviços das 

___________ 

439 Neste sentido, PEREIRA, H. et al., op. cit., pp. 696-697. Veja-se, também, COSTANZA, 

R. et al., op. cit., p. 253; e JORDANO FRAGA, J., «La responsabilidad por daños ambien-

tales en el Derecho de la Unión Europea: Análisis de la Directiva 2004/35/CE, de 21 de 

Abril, sobre responsabilidad medioambiental», em Estudios sobre la Directiva 2004/35/CE 

de responsabilidad de daños ambientales y su incidencia en el ordenamiento español, Na-

varra, Thomson Reuters Aranzadi, 2005c, p. 45. 
440 Artigo 2.º, n.º 12, da DRA e artigo 11.º, n.º 1, alínea o), do Decreto-Lei n.º 147/2008. 
441 «Na base de todos esses serviços está a biodiversidade, que, em Portugal Continental, inclui 

mais de 3000 espécies de plantas vasculares, cerca de 400 espécies de vertebrados e um 

número desconhecido de espécies de invertebrados. Nos Açores e na Madeira ocorrem mais 

de 1700 espécies de organismos endémicos, isto é, que não existem em mais parte nenhuma 

do mundo». PEREIRA, H. et al., op. cit., p. 687. 
442 Já o legislador espanhol foi, no nosso entender, mais cuidadoso. A LRM, no artigo 2.º, n.º 

1, alínea d), inclui nos danos ao solo os resultantes da contaminação do solo e do subsolo. 

E, no n.º 2 da mesma disposição, inclui no conceito de dano os danos ambientais causados 

por elementos transportados por ar. Se houve quem visse nesta referência um aspecto 
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espécies e dos habitats fazem parte integrante dos serviços dos ecossis-

temas. Assim sendo, para efeitos de aplicação do RJRA, aqueles são 

considerados como uma componente destes últimos. 

Da definição de dano que consta da DRA e do RJRA resulta, ainda, 

que não é uma qualquer afectação ou intervenção humana sobre o am-

biente que é considerada susceptível de causar dano ambiental, para 

efeitos de aplicação daqueles diplomas legais. A afectação, para ser 

considerada relevante, tem de ter um efeito adverso, ou seja, negativo, 

ou, como PEDRAZA LEYNEZ o apelida, destrutivo.443 É este efeito 

que faz com que a afectação do ambiente seja relevante para o Direito, 

caso contrário, seria aceite como parte do ciclo natural daquele. De 

igual forma, o dano tem de ter um efeito significativo no recurso natural 

ou na função que este exerce. 

E tem ainda de ser mensurável ou quantificável. Ora, dada a ausên-

cia de valor económico, ou de mercado, do recurso natural ou da função 

por si desempenhada444, a sua avaliação, por vezes, afigura-se difícil. 

Daí que o carácter significativo tenha de ser determinado em função de 

critérios científicos que utilizam como ponto de referência o estado de 

conservação dos habitats ou espécies, à data da ocorrência dos danos, 

os serviços proporcionados pelo quadro natural que oferecem e a sua 

capacidade de regeneração natural.445 Já os danos com efeitos adversos 

ou negativos comprovados para a saúde humana446, que constituem 

___________ 

positivo, outros, como RUDA GONZÁLEZ, consideraram-na totalmente desnecessária, 

uma vez que o que é relevante é a produção de dano, seja directa ou indirectamente. Cfr. 

RUDA GONZÁLEZ, A., op. cit., 2006b, p. 736. 
443 PEDRAZA LEYNEZ, J., op. cit., p. 76. Também BARTZ, R., HEINK, U. e KOWARIK, 

I. esclarecem que nem todas as alterações ao ambiente correspondem a efeitos negativos 

(redução do valor atribuído a um recurso natural) e que nem todos os efeitos negativos são 

necessariamente danos ambientais (efeitos adversos significativos), ilustrando a sua afir-

mação com o exemplo da introdução de espécies de plantas exóticas e libertação de orga-

nismos geneticamente modificados. Cfr., dos autores, op. cit., pp. 675-676. 
444 Para os recursos naturais e os serviços que prestam em benefício dos outros recursos ou do 

público não existe um valor de mercado que sirva de referência. 
445 Artigo 2.º, ponto 1, alínea a), e Anexo I da Directiva, e artigo 11.º, n.º 1, alínea i) e Anexo 

IV do Decreto-Lei n.º 147/2008. Veja-se a este propósito, GARCIA AMEZ, J., op. cit., 

2015, pp. 101-102. 
446 Esses efeitos podem resultar do contacto físico directo com recursos contaminados -por 

exemplo, o solo ou a água–, da ingestão de alimentos contaminados – por exemplo, plantas 

ou peixe –, ou da inalação de contaminantes. 
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requisito necessário para que os danos causados ao solo sejam conside-

rados danos ambientais passíveis de responsabilidade ambiental, são, 

desde logo, classificados como danos significativos. 

Em suma, consideram-se danos ambientais todos aqueles que pro-

duzem efeitos adversos ou negativos significativos às espécies (por re-

ferência à Directiva Aves Selvagens) e aos habitats naturais protegidos 

(por referência à Directiva Habitats), os que afectam adversa e signifi-

cativamente o estado ambiental da água e os causados ao solo que criem 

um risco significativo para a saúde humana, cujos conceitos a DRA de-

limita com precisão. As directivas Aves Selvagens e Habitats têm por 

finalidade a manutenção e o restabelecimento do estado de conservação 

natural das espécies e dos tipos de habitat com importância para a UE, 

protegendo mais de 460 espécies de aves selvagens, os habitats repre-

sentativos e ameaçados e quase 1400 espécies adicionais, desde plantas 

minúsculas a mamíferos.447 

Os danos ambientais não abrangidos pela DRA, como é o caso da-

queles que carecem de efeitos adversos e significativos, dos danos cau-

sados às espécies ou aos habitats naturais não protegidos, ou, ainda, dos 

causados ao solo que não criem riscos significativos susceptíveis de 

afectar a saúde humana, deverão ser tratados à luz das legislações naci-

onais dos diferentes Estados-Membros, sempre em respeito pelas regras 

dos Tratados e do direito derivado da União Europeia. 

A verdade é que, dada a sua natureza quadro, a DRA apenas esta-

belecia standards mínimos de protecção, permitindo aos Estados-

Membros, se assim o entendessem, a adopção de medidas mais restriti-

vas, o que efectivamente veio a acontecer em alguns casos, de que Por-

tugal é exemplo, onde se optou por uma definição de dano ambiental 

mais abrangente, como se verá a seguir. Não obstante, a natureza flexí-

vel da Directiva acabou por constituir um obstáculo à harmonização das 

regras de responsabilidade ambiental, uma vez que os Estados acaba-

ram por seguir caminhos diferentes na transposição da Directiva. 

___________ 

447 Relatório da Comissão Europeia ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité Econó-

mico e Social Europeu: O estado da natureza na União Europeia – Relatório sobre o estado 

e as tendências das espécies e dos tipos de habitat protegidos pelas Directivas Aves e Ha-

bitats no período 2013-2018 (COM(2020) 635 final), p. 1. 
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4.2. A AMEAÇA IMINENTE DE DANO AMBIENTAL 

De salientar que o regime da responsabilidade ambiental não se aplica 

só aos danos ambientais.448 Também é objecto da sua aplicação a ame-

aça iminente de dano ambiental, definida pela DRA e pelo RJRA como 

“a probabilidade suficiente de ocorrência de um dano ambiental num 

futuro próximo”449, ou seja, como uma situação em que a ocorrência de 

um dano é provável a curto prazo. 

Ao conferir uma vertente preventiva ao novo regime da responsa-

bilidade ambiental, o legislador europeu veio dar expressão ao princí-

pio da prevenção, um dos princípios basilares da política ambiental, e 

que constitui, diríamos até, a própria essência do Direito do Ambiente, 

como já tivemos oportunidade de afirmar. No entanto, na definição de 

ameaça iminente de dano que o RJRA apresenta, o legislador optou, 

mais uma vez, por utilizar termos imprecisos e que podem ser conside-

rados de natureza vaga, como “probabilidade suficiente” ou “futuro 

próximo”, o que, como é bom de ver, deixa uma larga margem de dis-

cricionariedade às autoridades competentes e ao próprio operador a 

quem incumbe a adopção das medidas preventivas, o que, obviamente, 

dificulta a efectiva aplicação do regime da responsabilidade ambiental. 

Assim sendo, e porque, no fundo, se trata de um conceito indetermi-

nado, a sua utilização requer prudência e análise racional de cada caso 

em concreto. 

A este propósito, GOMIS CATALÁ defende a inserção da noção 

de ameaça iminente de dano num conceito mais alargado e global de 

dano, ao afirmar que: 

«la complejidad de los efectos del dano ambiental debe 

conducirnos además a afirmar que el riesgo de daño se in-

cluirá en el concepto global de daño al medio ambiente y 

___________ 

448 SINDE MONTEIRO, J., op. cit., pp. 358-359: «Sem dano não há responsabilidade (…). 

Mas isto não significa que não possa haver lugar a medidas preventivas, exigindo um mero 

ilícito objetivo (não a culpa), destinadas a evitar a consumação de uma ofensa, a repetição 

ou agravamento da ofensa já cometida.» 
449 Artigo 2.º, n.º 9, da DRA e artigo 11.º, n.º 1, alínea b), do RJRA. Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) 

da DRA. 
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será necessário, por tanto aplicarle el mismo régimen de 

responsabilidad que al daño cierto».450 

GARCIA AMEZ critica esta posição, considerando que a sua acei-

tação equivaleria ao estabelecimento de uma presunção de dano. No 

seu entender, a ameaça iminente de dano, ou a criação de um risco, não 

pode, de forma alguma, ser qualificada como dano, conceito que, se-

gundo este autor, continua a constituir o cerne da responsabilidade am-

biental. Sustenta, antes, que a ameaça de dano, apesar de não ser consi-

derada um comportamento ilícito passível de responsabilidade, obriga 

aqueles que a criam, pelo exercício de determinadas actividades, à 

adopção das medidas preventivas reputadas necessárias e adequadas 

para evitar a ocorrência do mesmo dano451. 

Foi esse, também, o entendimento do legislador português, que, na 

senda do estabelecido na DRA, que o inspirou, excluiu a ameaça imi-

nente de dano da noção de dano, definindo-a e referindo-se-lhe sempre 

de modo autónomo. 

Note-se que aqui também é necessário que o dano que se pretende 

prevenir seja significativo, nos termos atrás referidos. Não obstante, o 

princípio da precaução, cuja aplicação também é implementada pela 

DRA, não exige a certeza científica de que o potencial dano atinja os 

limites da significância, bastando que existam fundamentos razoáveis 

para que se acredite que o mesmo possa vir a ocorrer452. É este 

___________ 

450 Tradução livre: «A complexidade dos efeitos do dano ambiental deve levar-nos ainda a 

afirmar que o risco de dano se incluirá no conceito global de dano ao ambiente e será ne-

cessário, portanto, aplicar-lhe o mesmo regime de responsabilidade que ao dano certo.» 

Cfr. GOMIS CATALÁ, op. cit., 2008, p. 79. No mesmo sentido, ZUBIRI DE SALINAS, 

M., El seguro de responsabilidad civil por daños al medio ambiente, Thomson Reuters 

Aranzadi, 2005, p. 185. 
451 GARCIA AMEZ, J., op. cit., 2015, pp. 105 e 92. 
452 O que é reconhecido pela Comissão Europeia, no seu documento de trabalho, (SWD(2016) 

121 final), p. 13. A título de exemplo, refere-se ali o n.º 1 do artigo 13.º do diploma de 

transposição da DRA do Reino Unido [The Environmental Damage (Prevention and Re-

mediation) (England) Regulations 2015], que prevê que «An operator of an activity that 

causes an imminent threat of environmental damage, or an imminent threat of damage 

which there are reasonable grounds to believe will become environmental damage (itálico 

nosso), must immediately – (a) take all practicable steps to prevent the damage; (…)». Tra-

dução livre: «O operador de uma actividade que causa uma ameaça iminente de dano am-

biental ou uma ameaça iminente de dano, em relação à qual existem dúvidas razoáveis de 



CRISTINA ARAGÃO SEIA 

 246 

pressuposto que vai permitir às autoridades nacionais competentes qua-

lificarem determinado dano potencial como significativo, mesmo na 

ausência daquela certeza científica absoluta, e submetê-lo ao regime da 

responsabilidade ambiental, que, face ao objectivo que esta prossegue, 

é mais restritivo do que outros regimes jurídicos que não foram especi-

ficamente elaborados para a prevenção e reparação do dano ambiental. 

4.3. OS TIPOS DE DANOS ABRANGIDOS PELA RESPONSABILIDADE 

AMBIENTAL 

São considerados como danos ambientais os danos causados às espé-

cies e aos habitats naturais protegidos, ou seja, aqueles que produzem 

efeitos adversos ou negativos significativos na possibilidade de alcan-

çar ou de manter o estado favorável de conservação das referidas espé-

cies e habitats naturais protegidos; os causados à água, ou seja, aqueles 

danos que afectam, adversa e significativamente, o estado ecológico, 

químico ou quantitativo, o potencial ecológico ou o estado ambiental 

da água; e os causados ao solo, isto é, qualquer contaminação que crie 

um risco significativo para a saúde humana, devido à introdução directa 

ou indirecta, no solo ou no subsolo, de substâncias, preparações, orga-

nismos ou microrganismos. 

4.3.1. Os danos causados às espécies e aos habitats naturais 

protegidos 

Em relação às espécies e aos habitats naturais protegidos, são conside-

rados danos ambientais quaisquer dos que tenham efeitos adversos 

significativos na consecução ou manutenção do estado de conservação 

favorável das espécies ou dos habitats naturais protegidos.453 

A definição deste tipo de danos, apresentada pela DRA, é mais res-

tritiva do que a que o RJRA adoptou. Em relação aos danos às espécies, 

___________ 

que venha a tornar-se um dano ambiental (itálico nosso), está obrigado a imediatamente – 

(a) adoptar todas as medidas de prevenção do dano; (…).» 
453 Alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da Directiva 2004/35/CE, e o artigo 11.º, n.º 1, alínea e), 

ponto i), do Decreto-Lei n.º 147/08, de 29 de Julho. 
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a DRA definiu-os por remissão para a Directiva 79/409/CEE (Directiva 

Aves Selvagens)454 e para a Directiva 92/43/CEE (Directiva Habi-

tats)455. Saliente-se que nenhuma destas directivas continha disposições 

relativas a responsabilidade. Assim sendo, em caso de dano, tornava-se 

difícil a imposição de medidas de reparação, bem como a recuperação 

dos respectivos custos, quando executadas pelos Estados. 

O legislador português optou por uma definição mais abrangente 

deste tipo de danos ambientais, ao fazer corresponder a noção de espé-

cies e de habitats protegidos a todos os habitats e espécies de flora e 

fauna protegidos nos termos da lei456, incluindo nela a legislação 

___________ 

454 Nos termos das alíneas a) e c) do n.º 3 do artigo 2.º da Directiva 2004/35/CE, estão aqui 

em causa as espécies a que se refere o n.º 2 do artigo 4.º da Directiva 79/409/CEE, do 

Conselho, de 25 de Abril (Directiva Aves Selvagens), entretanto revogada pela Directiva 

2009/147/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Novembro, relativa à con-

servação das aves selvagens, mas que reproduz na íntegra a disposição da Directiva revo-

gada; as espécies enumeradas no seu Anexo I ou nos Anexos II e IV da Directiva 

92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio (Directiva Habitats); e ainda quaisquer espécies 

que um Estado-Membro determine. 
455 Nos termos das alíneas b) e c) do n.º 3 do artigo 2.º da Directiva 2004/35/CE, estão aqui 

incluídos os habitats das espécies mencionadas no artigo 4.º da Directiva Aves Selvagens; 

as espécies referidas no seu Anexo I ou nos Anexos II e IV da Directiva Habitats; e ainda 

os habitats naturais enumerados no Anexo I da mesma Directiva (habitats costeiros e ve-

getação halófila, dunas marítimas e interiores, habitats de água doce, charnecas e matos das 

zonas temperadas, matos esclerófilos, formações herbáceas naturais e seminaturais, turfei-

ras altas, turfeiras baixas e pântanos, habitats rochosos e grutas, florestas) e os locais de 

reprodução ou áreas de repouso enumerados no seu Anexo IV; e quaisquer outros habitats 

quando um Estado-Membro assim o determine. A Directiva Habitats não abrange todos os 

habitats nem todas as espécies de flora e fauna selvagens. Abrange apenas aqueles que são 

considerados de interesse comunitário: os habitats que estão em perigo de desapareci-

mento, os que sofreram regressão e os que constituem exemplos significativos de caracte-

rísticas próprias de uma ou mais das nove regiões biogeográficas seguintes: alpina, atlân-

tica, do Mar Negro, boreal, continental, macaronésica, mediterrânica, panónica e estépica 

(artigos 2.º, n.º 2, e 1.º, alínea c)). Da mesma forma, apenas abrange as espécies considera-

das de interesse comunitário: as que estão em perigo, as que são vulneráveis, as raras e as 

endémicas (artigos 2.º, n.º 2, e 1.º, alínea g)). A Directiva já sofreu várias alterações desig-

nadamente as introduzidas pela Directiva 97/62/CE do Conselho, de 27 de Outubro, pelo 

Regulamento (CE) 1882/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Setembro, 

pela Directiva 2006/105/CE do Conselho, de 20 de Novembro, e pela Directiva 

2013/17/UE do Conselho, de 13 de Maio de 2013. 
456 Também a Bélgica, Chipre, República Checa, Estónia, Grécia, Hungria, Letónia, Lituânia, 

Luxemburgo, Polónia, Eslovénia, Espanha, Suécia e o Reino Unido, com exclusão da Es-

cócia, optaram por um regime de responsabilidade ambiental aplicável a todas as espécies 
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nacional, a europeia, bem como as convenções internacionais a que 

Portugal esteja vinculado. 

Nesse pressuposto, são relevantes, em Portugal, os danos ocorridos 

em toda a extensão da Rede Fundamental de Conservação da Natureza 

e da Biodiversidade (RFCNB)457, de modo particular nas áreas abran-

gidas pelo Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC)458, os ha-

bitats e espécies de aves, fauna e flora, contemplados nos Anexos do 

Decreto-Lei n.º 140/99 (Rede Natura 2000459)460, de 24 de Abril, bem 

como outras áreas, que não se encontrando abrangidas por qualquer es-

tatuto específico de protecção, reúnem populações significativas de es-

pécies protegidas, ou que se considerem relevantes para a reprodução e 

o repouso dessas espécies. O RJRA aplica-se, em suma, às espécies de 

flora e fauna enumeradas nos anexos BII, BIV e BV do Decreto-Lei n.º 

140/99, de 24 de Abril, a todas as espécies de aves que ocorrem 

___________ 

e habitats naturais protegidos naqueles Estados, não se ficando apenas pelo âmbito definido 

pela DRA. 
457 Como estabelecido no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho, o qual, de 

modo geral, estabelece o Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade 

(rectificado pela Rectificação n.º 53-A/2008, de 22 de Setembro, e alterado pelo Decreto-

Lei n.º 242/2015, de 15 de Outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de Agosto). 
458 As áreas abrangidas pelo Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), estabelecido 

pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho, incluem as áreas protegidas integradas na 

Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), as áreas classificadas no âmbito da Rede Na-

tura 2000 [os Sítios da Lista Nacional de Sítios (Sítios) e as Zonas de Protecção Especial 

(ZPE) e as demais áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos 

pelo Estado Português, designadamente áreas RAMSAR]. As áreas RAMSAR são as áreas 

abrangidas pela Convenção sobre Zonas Húmidas, celebrada em Ramsar, no Irão, em 2 de 

Fevereiro de 1971, ratificada por Portugal, onde entrou em vigor a 24 de Março de 1981. 
459 Esclareça-se que a Rede Natura 2000, regulada pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, 

é uma rede ecológica para o espaço da União Europeia, que resulta da aplicação da Direc-

tiva Aves e da Directiva Habitats. Tem como objectivo combater a perda da biodiversidade 

na União Europeia, através da conservação a longo prazo das espécies e dos habitats mais 

ameaçados. Compreende as áreas classificadas como Zonas Especiais de Conservação 

(ZEC) e as áreas classificadas como Zonas de Protecção Especial (ZPE), a que se refere o 

artigo 4.º. 
460 O Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelos Decretos-Lei n.º 49/2005, de 24 

de Fevereiro, e n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro, procedeu à transposição, para o orde-

namento jurídico português, da Directiva Aves Selvagens e da Directiva Habitats, na re-

dacção que lhe foi dada pela Directiva 97/62/CE do Conselho, de 27 de Outubro, pelo Re-

gulamento (CE) 1882/2003 do Parlamento e do Conselho, de 29 de Setembro, e pela Di-

rectiva 2006/105/CE. Foi republicado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/608175/details/eurlex.asp?ano=1997&id=397L0062
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naturalmente no estado selvagem no território nacional, incluindo as 

espécies migratórias, aos habitats naturais e seminaturais constantes do 

anexo BI do mesmo Decreto-Lei, com ocorrência comprovada em Por-

tugal, e aos habitats de espécies incluídas nos Anexos AI, BII e BIV do 

atrás mencionado diploma legal, com relevância para essas espécies, a 

identificar caso a caso. 

Para efeitos de responsabilidade ambiental, são considerados da-

nos, às espécies e habitats naturais protegidos, quaisquer danos com 

efeitos significativos adversos para a consecução ou a manutenção do 

seu estado de conservação favorável. 

No que diz respeito às espécies, o seu estado de conservação cor-

responde ao somatório das influências que aquela sofre e que podem 

afectar a distribuição e a abundância a longo prazo das suas populações, 

na sua área natural.461 No que concerne a um habitat natural, o estado 

de conservação corresponde ao somatório das influências que o afec-

tam, e às suas espécies típicas, e que podem afectar a respectiva distri-

buição natural, estrutura e funções a longo prazo, bem como a sua so-

brevivência, também a longo prazo, dentro do território europeu dos 

Estados-Membros, do território de um Estado-Membro ou da área na-

tural do referido habitat.462 

Os critérios para que o estado de conservação, quer de uma espécie 

quer de um habitat, seja considerado favorável estão previstos, no 

nosso ordenamento jurídico, no RJRA, no artigo 11.º, n.ºs 3 e 2,463 e 

também nos n.ºs 3 e 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 

Abril. 

Assim, o estado de conservação de uma espécie é considerado fa-

vorável quando a distribuição da espécie é estável ou está a aumentar; 

quando a dinâmica das suas populações indica que a espécie tem con-

dições para se manter a longo prazo; quando a área e a qualidade do 

respectivo habitat são adequadas à sua sobrevivência a longo prazo; e, 

___________ 

461 Artigo 4.º, alínea b), da DRA, e artigo 11.º, n.º 1, alínea i), do RJRA. Cfr. Artigo 3.º, n.º 1, 

alínea i), do Decreto-Lei n.º 140/99. 
462 Artigo 4.º, alínea a), da DRA, e artigo 11.º, n.º 1, alínea h), do RJRA. Cfr. Artigo 3.º, n.º 1, 

alínea f), do Decreto-Lei 140/99. 
463 Cfr. artigo 2.º, n.º 4, alíneas a) e b), da DRA. 
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por fim, quando as pressões e ameaças mais importantes não põem em 

causa a manutenção da espécie em causa a longo prazo. 

Mas, para os habitats, a definição do estado de conservação favo-

rável vai depender: da área natural e das superfícies abrangidas serem 

estáveis ou estarem a aumentar; da existência e viabilidade, num futuro 

previsível, da estrutura e das funções necessárias à sua manutenção a 

longo prazo; e do estado de conservação das suas espécies típicas se 

apresentar favorável, de acordo com o previsto para estas. 

A ideia de estabilidade é, assim, imprescindível na classificação do 

estado de conservação de um habitat ou de uma espécie como favorá-

vel. 

Nas noções acima referidas é utilizada a expressão “área natural”, 

que não é clarificada em qualquer diploma legal. A Comissão Europeia 

acabou por vir esclarecer que o conceito de área natural é um conceito 

dinâmico, que varia em função da espécie e da sua abundância popula-

cional, e que, normalmente, se circunscreve à distribuição local da es-

pécie em questão.464 

Quanto à significância dos efeitos adversos dos danos, deve a 

mesma aferir-se relativamente ao seu estado inicial, tendo em conside-

ração os critérios definidos pelo legislador465. Ressalve-se que o con-

ceito de estado inicial não coincide com o estado ideal em que as espé-

cies e habitats naturais se deveriam encontrar, reportando-se, antes, ao 

estado em que aqueles efectivamente se encontravam no momento ime-

diatamente anterior à ocorrência do dano. 

Foram excluídos da noção de danos causados às espécies e habitats 

naturais protegidos os efeitos adversos previamente identificados que 

resultem de uma actuação expressamente autorizada pelas autoridades 

competentes europeias ou pelas autoridades competentes nacionais, no 

caso de danos causados a espécies e habitats naturais não abrangidos 

pela legislação europeia, nos termos da legislação aplicável. 

Do exposto resulta que apenas as zonas protegidas entram na defi-

nição de dano ambiental. Todavia, não se vislumbra qualquer razão 

___________ 

464 MILIEU CONSULTING, Support for the REFIT actions for the ELD – Phase 1. Anex II – 

Task 2 – Common Understanding Document, Brussels, December 2017, pp. 17-18. 
465 Veja-se, à frente, o ponto 4.4. e seguintes, deste Capítulo. Veja-se o Anexo I da DRA e o 

Anexo IV do RJRA. 
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para a exclusão das zonas não protegidas do âmbito de aplicação da 

DRA e do RJRA. Em última instância, deveriam ser sempre abrangidas 

pelo regime da responsabilidade ambiental, quando o dano afectasse de 

forma adversa e significativa um espaço ou a saúde dos seus habitantes. 

De todo o modo, aos danos causados a espécies e habitats naturais 

não abrangidos pelo RJRA aplicar-se-ão os regimes previstos em ma-

téria de biodiversidade decorrentes do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 

Abril. 

Também ficaram excluídos da responsabilidade ambiental os da-

nos causados a animais domésticos e às espécies vegetais cultivadas. 

4.3.2. Os danos causados à água 

Os danos causados à água assumem particular relevância, não só por-

que esta é um recurso natural imprescindível à vida humana, vegetal e 

animal, mas também por ser um meio de transporte privilegiado de 

substâncias poluentes, o que, para o que aqui nos importa, dificulta a 

identificação do operador e da fonte da poluição, pondo em causa a 

determinação do nexo de causalidade, imprescindível para que o regime 

da responsabilidade ambiental cumpra o seu propósito principal de im-

putar ao agente poluidor os custos da prevenção e da reparação do dano 

ambiental a que dá origem.466 

Pode-se falar de um dano ambiental à água, quando ocorre uma 

alteração significativa de um dos estados da massa de água, que tem 

como consequência a reclassificação desse estado em classe inferior. 

Assim sendo, são considerados como tal os danos que, adversa e signi-

ficativamente, afectem o estado ecológico ou químico das águas de su-

perfície, o potencial ecológico ou o estado químico das massas de água 

artificiais467 ou fortemente modificadas468, ou o estado quantitativo ou 

___________ 

466 Veja-se GARCÍA AMEZ, op. cit., 2015, p. 147. 
467 No artigo 4.º, alínea ll), da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro (Lei da Água), define-se 

uma “massa de água artificial” como uma massa de água superficial criada pela actividade 

humana, como, por exemplo, um canal. 
468 No artigo 4.º, alínea mm), da Lei da Água, uma massa de água fortemente modificada cor-

responde a uma massa de água superficial cujas características foram consideravelmente 

modificadas por alterações físicas, resultantes da actividade humana, tendo adquirido um 

carácter substancialmente diferente, como é o caso das albufeiras. 
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o estado químico das águas subterrâneas, nos termos da Lei da Água469, 

bem como o estado ambiental das águas marinhas, na medida em que 

___________ 

469 A Lei da Água corresponde à Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro (rectificada pela Recti-

ficação n.º 11-A/2006, de 23 de Fevereiro, e alterada pelos Decretos-Lei n.ºs 245/2009, de 

22 de Setembro, 60/2012, de 14 de Março, 130/2012, de 22 de Junho, e pelas Leis n.ºs 

42/2016, de 28 de Dezembro, e 44/2017, de 19 de Junho), e transpôs, para o ordenamento 

jurídico português a Directiva-Quadro da Água (2000/60/CE), para a qual remete a Direc-

tiva da Responsabilidade Ambiental. A transposição foi complementada pelo Decreto-Lei 

n.º 77/2006, de 30 de Março (alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 103/2010, de 24 de Setembro, 

e 42/2016, de 1 de Agosto), que estabelece um quadro de acção no domínio da política da 

água e define uma estratégia de combate à poluição da água que envolve a identificação de 

substâncias prioritárias que constituem um risco significativo para o meio aquático, ou por 

intermédio deste. 

 A Lei da Água contém, no seu artigo 4.º, um conjunto de definições que nos permitem 

compreender o alcance não só da própria lei, mas também do Decreto-Lei n.º 77/2006, no 

que se refere aos danos causados à água. Assim, para efeitos de definição deste tipo de 

danos, são relevantes as seguintes noções: 

 – “Bom estado ecológico” corresponde ao estado alcançado por uma massa de águas su-

perficiais, classificado como Bom nos termos de legislação específica (alínea p); 

 – “Bom estado químico” corresponde ao estado químico alcançado por uma massa de águas 

superficiais em que as concentrações de poluentes cumprem as normas de qualidade ambi-

ental definidas em legislação específica (alínea q); 

 – “Bom potencial ecológico” verifica-se quando o estado alcançado por uma massa de água 

artificial ou fortemente modificada for classificado como Bom, nos termos das disposições 

de normativo próprio (alínea t); 

 – “Estado quantitativo das águas subterrâneas” corresponde à expressão do grau em que 

uma massa de águas subterrâneas é afectada por captações directas ou indirectas (alínea 

cc), sendo que a alínea s) classifica como “bom estado quantitativo” o estado de um meio 

hídrico subterrâneo em que o nível freático é tal que os recursos hídricos subterrâneos dis-

poníveis não são ultrapassados pela taxa média anual de captação a longo prazo, não es-

tando sujeito a alterações antropogénicas que possam impedir que sejam alcançados os ob-

jectivos ambientais específicos para as águas superficiais que lhe estejam associadas, dete-

riorar significativamente o estado dessas águas, ou provocar danos significativos nos ecos-

sistemas terrestres directamente dependentes do aquífero, podendo ocorrer temporaria-

mente, ou continuamente, em áreas limitadas, alterações na direcção do escoamento sub-

terrâneo em consequência de variações de nível, desde que essas alterações não provoquem 

intrusões de água salgada ou outras e não indiquem uma tendência antropogenicamente 

induzida, constante e claramente identificada, susceptível de conduzir a tais intrusões. 

 – “Bom estado químico”, que, nos termos da alínea r), é alcançado por um meio hídrico 

subterrâneo em que a composição química é tal que as concentrações de poluentes: i) Não 

apresentem efeitos significativos de intrusões salinas ou outras; ii) Cumpram as normas de 

qualidade ambiental que forem fixadas em legislação específica; iii) Não impeçam que se-

jam alcançados os objectivos ambientais específicos estabelecidos para as águas superfici-

ais associadas, nem reduzam significativamente a qualidade química ou ecológica dessas 

massas. 
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os aspectos do estado ambiental do meio marinho não estejam já cober-

tos pela Lei da Água ou por legislação complementar.470 Antes da pu-

blicação do Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de Setembro, estavam ex-

cluídos do âmbito de aplicação do RJRA os danos às águas a que fosse 

aplicada a Lei da Água, o que já não sucede hoje, face à actual redacção 

da alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º do RJRA471. 

Segundo a Lei da Água, as águas de superfície ou superficiais472 

compreendem as águas interiores (rios, lagos ou lagoas)473 que se en-

contram do lado terrestre da linha de base a partir da qual são marcadas 

as águas territoriais (águas marítimas situadas desde a linha de base até 

12 milhas), com excepção das águas subterrâneas; as águas de transição 

(na proximidade das fozes dos rios, por exemplo, os estuários)474; e as 

águas costeiras (desde a terra até uma milha náutica)475, incluindo-se 

nesta categoria, no que se refere ao estado químico, as águas 

___________ 

470 A DRA definia na, alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º, na redacção introduzida pela Directiva 

2013/30/EU, como danos à água: «Quaisquer danos que afectem de forma muito séria: i) 

O estado ecológico, químico ou quantitativo ou o potencial ecológico das águas em questão, 

conforme a definição constante da Directiva 2000/60/CE (Directiva-Quadro da Água), com 

excepção dos efeitos negativos aos quais seja aplicável o n.º 7 do seu artigo 4.º; ou ii) O 

estado ambiental das águas marinhas em questão, conforme a definição constante da Di-

rectiva 2008/56/CE (Directiva-Quadro da Estratégia Marinha), na medida em que aspetos 

particulares do estado ambiental do meio marinho não sejam já tratados na Directiva 

2000/60/CE». A estes danos, ainda no que se refere a danos à água, o legislador espanhol 

acrescentou também os danos causados às orlas marítimas e fluviais (artigo 2.1.c) da LRM), 

ampliando, assim, o âmbito de aplicação da responsabilidade ambiental. 
471 A alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de Setembro, visou essenci-

almente evitar conflitos de competência na aplicação do Regime Jurídico da Responsabili-

dade por Danos Ambientais. Doravante, a entidade competente para actuar no âmbito de 

danos às águas passa a ser unicamente a APA, em lugar do Instituto da Água, I.P., e das 

Administrações Regionais Hidrológicas, como acontecia até então. 
472 Artigo 4.º, alínea g). 
473 Artigo 4.º, alínea e). 
474 Nos termos da alínea c), são “águas de transição” as águas superficiais na proximidade das 

fozes dos rios, parcialmente salgadas, em resultado da proximidade de águas costeiras, mas 

que são também significativamente influenciadas por cursos de água doce. 
475 “Águas costeiras” são «as águas superficiais situadas entre terra e uma linha cujos pontos 

se encontram a uma distância de 1 milha náutica, na direcção do mar, a partir do ponto mais 

próximo da linha de base a partir da qual é medida a delimitação das águas territoriais, 

estendendo-se, quando aplicável, até ao limite exterior das águas de transição», nos termos 

da alínea b) do artigo 4.º. 
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territoriais476. Por seu turno, as águas subterrâneas correspondem a to-

das as águas que se encontram abaixo da superfície do solo, na zona 

saturada, e em contacto directo com o solo ou com o subsolo, também 

do lado terrestre da linha de base a partir da qual são marcadas as águas 

territoriais.477 Já as águas marinhas abrangem as águas, os fundos e os 

subsolos marinhos situados entre a linha de base a partir da qual são 

medidas as águas territoriais e o limite exterior da zona sob soberania 

ou jurisdição do Estado português, em conformidade com a Convenção 

das Nações Unidas sobre Direito do Mar;478 e, ainda, as águas costeiras, 

definidas na Lei da Água, os seus fundos e subsolos marinhos, nos as-

pectos do estado ambiental do meio marinho não cobertos pela referida 

lei ou legislação complementar. 

Inicialmente, a definição de danos causados à água, dada na DRA, 

reportava-se à Directiva-Quadro da Água e esta não fazia qualquer re-

ferência às águas marinhas. A ampliação do conceito de água, para efei-

tos de responsabilidade ambiental, deveu-se à já atrás referida Directiva 

Segurança Offshore479, transposta por Portugal através do Decreto-Lei 

n.º 108/2010, de 13 de Outubro480, que veio alargar a noção de dano à 

água constante do RJRA, recorrendo ao conceito que foi introduzido 

pela Directiva-Quadro da Estratégia Marinha481, e veio alargar a 

___________ 

476 “Águas territoriais” são «as águas marítimas situadas entre a linha de base e uma linha 

distando 12 milhas náuticas da linha de base» – alínea h), do mesmo artigo. 
477 Artigo 4.º, alínea f). 
478 Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de Dezembro de 1982, assi-

nada por Portugal no mesmo dia e ratificada a 3 de Novembro de 1997. Disponível em 

http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/rar60B-

1997.pdf 
479 A Directiva 2013/30/UE, de 12 de Junho, esclareceu que os titulares de autorizações para 

operações offshore de petróleo e gás são também considerados operadores para efeitos de 

responsabilidade ambiental. 
480 O Decreto-Lei n.º 108/2010, de 13 de Outubro foi alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 

201/2012, de 27 de Agosto, 136/2013, de 7 de Outubro, 143/2015, de 31 de Julho e 

137/2017, de 8 de Novembro. Cfr., a propósito da responsabilidade pelo exercício das ac-

tividades de prospecção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo, AMADO 

GOMES, C. e BATISTA, L., «Aspectos jurídico-ambientais do regime da prospecção e 

exploração de petróleo offshore em Portugal», e-Pública, Vol. 4, n.º 3, Maio 2018, pp. 220-

224. 
481 O conceito de águas marinhas apenas foi introduzido pela Directiva-Quadro da Estratégia 

Marinha, Directiva 2008/56/CE, de 17 de Junho, constando do artigo 2.º. 
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aplicação da DRA a todas as águas marinhas sob a jurisdição dos Esta-

dos-Membros, incluindo a Zona Económica Exclusiva (ZEE)482, ou 

seja, até 200 milhas náuticas a contar da linha de base. 

Esta alteração foi feita na sequência do acidente conhecido por 

Deepwater Horizon, ocorrido no Golfo do México, nos EUA, em Abril 

de 2010. A sonda petrolífera Deepwater Horizon, uma das maiores son-

das de águas profundas, utilizada na perfuração de poços petrolíferos, 

explodiu, incendiou-se e afundou-se, causando a morte de onze pessoas 

e um derrame de petróleo, que só foi possível estancar meses depois. 

Tratou-se de uma catástrofe ambiental de grande dimensão, inclusiva-

mente para a BP, a entidade exploradora, que sofreu elevadíssimas per-

das económicas e viu abalada a confiança dos Estados onde tinha acti-

vidade, não só em relação a si própria, mas também em relação às suas 

congéneres. As consequências do Deepwater Horizon foram desastro-

sas e vieram reabrir o debate sobre a segurança da actividade de perfu-

ração e extracção de petróleo. Todavia, as repercussões que teve a nível 

de legislação europeia ficaram aquém do pretendido pelas organizações 

ambientalistas e pelo próprio Parlamento Europeu, que clamava que os 

operadores que exercessem actividades desta natureza deviam fazer 

prova de possuírem uma garantia financeira adequada, questão que 

ainda não ficou regulamentada na DRA. 

No que diz respeito ao recurso natural água, também se consideram 

relevantes os serviços, designadamente os que são associados às zonas 

protegidas, face ao que dispõe a Lei da Água (mais concretamente, às 

zonas designadas por lei para a captação de água destinada ao consumo 

humano ou para a protecção de espécies aquáticas de interesse 

___________ 

482  A ZEE é uma zona marítima, adjacente ao mar territorial, que «não poderá ultrapassar as 

200 milhas náuticas, contadas a partir das linhas de base. A ZEE inclui a zona contígua. Na 

ZEE, os Estados costeiros exercem a sua soberania e jurisdição (…), detendo o direito a 

explorar, gerir e conservar os recursos naturais aí existentes, vivos e não vivos, das águas 

sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo, incluindo a exploração e apro-

veitamento dos recursos energéticos renováveis, a partir do vento, das ondas e das correntes 

marinhas. (…). A ZEE portuguesa compreende 3 subáreas: subárea do Continente (287 521 

km2), subárea dos Açores (930 687 km2) e subárea da Madeira (442 248 km2)». Cfr. página 

da Direcção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos em 

https://www.dgrm.mm.gov.pt/am-ec-zonas-maritimas-sob-jurisdicao-ou-soberania-nacio-

nal 
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económico; as águas de recreio, incluindo as zonas balneares; as zonas 

sensíveis em termos de nutrientes; as zonas de conservação de aves sel-

vagens e de protecção de habitats e da fauna e da flora selvagens, em 

que o estado da água é essencial para a sua conservação, incluindo os 

sítios relevantes da Rede Natura 2000; e, por último, as zonas de infil-

tração máxima).483 

Como já foi referido, considera-se que existe um dano ambiental à 

água quando ocorre a alteração significativa de um dos seus estados da 

massa que conduza à reclassificação do estado em causa para uma 

classe inferior, nos termos da Lei da Água. Para esse efeito, deve ter-se 

em atenção que o estado da água se refere ao estado em que se encontra 

determinada massa de água, recorrendo-se, para efeitos da respectiva 

classificação, aos parâmetros qualitativos e quantitativos previamente 

definidos pelas Administrações Regionais Hidrográficas.484 

A classificação do estado das massas de água é que vai permitir 

caracterizar o seu estado inicial e avaliar a significância de um dano 

eventual. O estado da massa de água superficial é definido em função 

do pior dos dois estados que a caracterizam, ou seja, o estado ecológico 

e o estado químico485. O estado ecológico, que pode ir de excelente a 

mau, é estabelecido em função dos elementos de qualidade biológica, 

elementos químicos e físico-químicos de suporte dos elementos bioló-

gicos e elementos de qualidade hidromorfológica486. 

Por sua vez, o estado químico das águas superficiais, que pode ser 

bom ou insuficiente, é determinado em função do teor de substâncias 

___________ 

483 Artigo 4.º, alínea jjj). Cfr. AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I. P., Guia para 

a Avaliação de Ameaça Iminente e Dano Ambiental. Responsabilidade Ambiental, Ama-

dora, Agência Portuguesa do Ambiente, 2011, pp. 31-43. Disponível em https://apambi-

ente.pt/_zdata/Instrumentos/Responsabilidade%20Ambiental/Guia%20%20Avalia-

cao%20de%20Dano%20e%20Ameaa%20Iminente.pdf. 
484 Artigos 9.º, n.º 6, e 29.º, n.º 1, da Lei da Água. 
485 A classificar de acordo com os parâmetros definidos no Anexo V do Decreto-Lei n.º 

77/2006, de 30 de Março. 
486 Para a determinação da qualidade ecológica das massas de águas artificiais ou fortemente 

modificadas, deverá atender-se ao desvio que a qualidade do ecossistema aquático da massa 

de água apresenta relativamente ao máximo que pode atingir, após a execução de todas as 

medidas de mitigação que não têm efeitos adversos significativos sobre os usos específicos 

ou o ambiente em geral. Cfr. AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I. P., op. cit., 

p. 34. 

https://apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/Responsabilidade%20Ambiental/Guia%20%20Avaliacao%20de%20Dano%20e%20Ameaa%20Iminente.pdf
https://apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/Responsabilidade%20Ambiental/Guia%20%20Avaliacao%20de%20Dano%20e%20Ameaa%20Iminente.pdf
https://apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/Responsabilidade%20Ambiental/Guia%20%20Avaliacao%20de%20Dano%20e%20Ameaa%20Iminente.pdf
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prioritárias e outros poluentes, de acordo com o definido nas Normas 

de Qualidade Ambiental (NQA), em matéria de política da água.487 Um 

estado químico bom é aquele que respeita todas as NQA. 

O Tribunal de Justiça da União Europeia já estabeleceu que se con-

sidera existir deterioração do estado de uma massa de água superficial 

quando pelo menos um dos elementos de qualidade (elementos bioló-

gicos e elementos hidromorfológicos, químicos e físico-químicos de 

apoio aos biológicos) se degradar, mesmo que tal não implique a de-

gradação da classificação das águas de superfície no seu conjunto, de-

vendo os Estados-Membros recusar a aprovação de projectos concretos 

susceptíveis de deteriorar o estado de uma massa de águas de superfície, 

ou de comprometer a obtenção de um bom estado das águas de super-

fície, ou de um bom potencial ecológico e de um bom estado químico 

das águas de superfície.488 

No que respeita às águas subterrâneas, a expressão global do seu 

estado é determinada em função do estado quantitativo e do estado quí-

mico, que podem ir de bom a medíocre.489 O seu estado será conside-

rado bom, quando atinge simultaneamente um bom estado quantitativo 

e químico. O bom estado quantitativo depende da sua afectação por 

captações directas ou indirectas. O bom estado químico depende do ní-

vel de concentração de poluentes e dos seus efeitos. Em caso de ocor-

rência de um incidente, há que aferir quais as alterações sofridas e se 

operaram modificações negativas em ambos os estados. 

Uma última nota para relembrar que a DRA não inclui, na respon-

sabilidade subjectiva decorrente do exercício de outras actividades, que 

não as referidas no Anexo III, os danos causados à água, redacção que 

o RJRA rejeitou, optando por não fazer qualquer distinção entre a res-

ponsabilidade objectiva e a subjectiva quanto ao tipo de danos. Se, por-

ventura, determinado dano ambiental à água não recair sob a alçada do 

___________ 

487 Decreto Lei n .º 103/2010, de 24 de Setembro. 
488 Acórdão do TJUE, de 1 de Julho de 2015, proferido no processo C-461/13. Esta obrigação 

dos Estados-Membros resulta, aliás, do artigo 4.º, n.º 1, alínea a), subalíneas i) a iii), da 

Directiva-Quadro da Água. 
489 De acordo com o definido na Portaria n.º 1115/2009, de 29 de Setembro, que aprova o 

Regulamento de Avaliação e Monitorização do Estado Quantitativo das Massas de Água 

Subterrâneas. 
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RJRA, o operador deverá actuar de acordo com outras legislações apli-

cáveis, nomeadamente através da adaptação de medidas de reparação. 

4.3.3. Os danos causados ao solo 

A DRA é o primeiro acto de direito da União Europeia que visa, de 

forma directa e autónoma, os danos causados ao solo.490 

Considera-se dano ao solo qualquer contaminação do mesmo que 

crie um risco significativo para a saúde humana, devido à introdução, 

directa ou indirecta, de substâncias, preparados, organismos e micror-

ganismos, no solo ou à sua superfície. O risco para a saúde humana 

depende de a pessoa poder ser afectada por qualquer elemento poluente, 

através de uma via de exposição, seja contacto dérmico, inalação ou 

ingestão. 

Para que estes danos sejam considerados relevantes, tem de se es-

tabelecer um nexo de causalidade entre a actividade contaminante e o 

risco significativo de a saúde humana poder vir a ser afectada de forma 

negativa. Quer isto dizer que o risco para a saúde humana é um requisito 

necessário e imprescindível, na definição de dano ambiental ao solo, o 

que significa que, ainda que uma alteração na composição das caracte-

rísticas do solo provoque desequilíbrio ecológico, a mesma pode não 

configurar um dano ambiental para efeitos do RJRA, se não implicar 

riscos significativos para a saúde humana. 

Daqui resulta que a responsabilidade ambiental é muito mais limi-

tada nos danos causados ao solo do que nos outros tipos de danos am-

bientais, o que não deixa de ser estranho, tanto mais que os danos ao 

solo são os danos ambientais que mais se verificam, como resulta do 

quadro constante do ponto 4.5. deste Capítulo, que analisaremos mais 

à frente. De facto, neste caso concreto, o dano ambiental afere-se ape-

nas em função da afectação adversa da saúde humana, não se contem-

plando a possibilidade dessa afectação incidir sobre o ambiente, a título 

principal. Ora, como sublinhou o Parlamento Europeu, no Relatório 

___________ 

490 A Comissão apresentou, em 22 de Setembro de 2006, uma proposta de Directiva 

(COM(2006) 232 final), para estabelecer um quadro para a protecção do solo, que alterava 

a Directiva 2004/35/CE. Por falta de consenso entre os Estados-Membros, a mesma acabou 

por ser retirada a 21 de Maio de 2014. 
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sobre a aplicação da DRA, «mesmo que não cause a morte nem feri-

mentos graves, um acidente pode causar graves consequências no am-

biente em virtude da sua dimensão, ou por atingir, por exemplo, espé-

cies ou zonas protegidas ou habitats particularmente sensíveis»491. Na 

verdade, o solo é um dos componentes do ambiente mais importantes, 

uma vez que a maioria dos recursos naturais encontra nele o seu sus-

tento. Daí que não se compreenda esta opção do legislador português, 

que se limitou a reproduzir literalmente a definição de dano ao solo 

proposta pela Directiva. Na verdade, o legislador português podia e de-

via ter ido mais longe, optando por solução idêntica à adoptada pelo 

legislador espanhol, que incluiu na definição de dano ao solo a afecta-

ção quer da saúde humana quer do ambiente.492 Lamenta-se, assim, que 

quer o legislador europeu, quer o português, se tenham contentado, no 

que concerne a este tipo de dano, com uma perspectiva exclusivamente 

antropocêntrica de ambiente, o que deverá ser objecto de revisão, no 

futuro. 

Acresce que, se o legislador teve, em relação ao dano causado às 

espécies e aos habitats naturais protegidos e à água, a preocupação de 

remeter para a legislação aplicável para uma melhor compreensão do 

conteúdo destes danos, o mesmo não aconteceu em relação ao dano 

causado ao solo, uma vez que não consta do RJRA qualquer definição 

de solo, nem remissão legal para esse efeito. 

O conhecimento do uso do solo (rural ou urbano) permite determi-

nar o seu estado inicial, bem como o nível de contaminação, em caso 

de incidente493. De facto, é através da presença de substâncias, organis-

mos ou microrganismos que, em condições normais, não se encontra-

riam nos solos, ou, pelo menos, a encontrarem-se, sempre seria em con-

centrações ou quantidades menores, que se determina se existe conta-

minação. Em qualquer circunstância, para efeitos de aplicação do 

___________ 

491 Relatório sobre a aplicação da Directiva 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conse-

lho, de 21 de Abril, relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e repa-

ração de danos ambientais (2016/2251(INI)), p. 10. Disponível em https://www.euro-

parl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0297_PT.pdf  
492  LRM, artigo 2.º, n.º 1, alínea d). 
493 O regime geral de uso do solo foi definido inicialmente no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 

de Setembro, entretanto revogado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio, que veio 

aprovar a revisão do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0297_PT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0297_PT.pdf


CRISTINA ARAGÃO SEIA 

 260 

RJRA, a presença daqueles poluentes nos solos tem, ou terá, de ter efei-

tos prejudiciais à saúde humana, como já se disse. Pese embora a sub-

jectividade inerente, o n.º 2 do Anexo V do RJRA dispõe que a presença 

de riscos para a saúde humana deve ser estabelecida através de um 

«processo de avaliação de riscos que tem em conta as características e 

funções do solo, o tipo e a concentração das substâncias, preparações, 

organismos ou microrganismos perigosos, os seus riscos e a sua possi-

bilidade de dispersão». 

Já no que se refere ao subsolo, há quem levante dúvidas relativa-

mente à sua inclusão no RJRA.494 Embora nem este diploma legal nem 

a DRA tenham avançado com uma definição de solo, parece-nos que, 

numa interpretação sistemática, qualquer referência ao solo tem, neces-

sariamente, de considerar-se como abrangendo também o subsolo.495 

Entendemos, aliás, que tal decorreria de uma mera interpretação literal 

da redacção (infeliz, a nosso ver) do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 

147/2008, quando se refere expressamente a «qualquer contaminação 

(…) no solo ou à sua superfície».496. 

A inclusão do subsolo nos danos ao solo assume particular impor-

tância, actualmente, devido às novas utilizações que o desenvolvimento 

tecnológico e científico tem permitido fazer do subsolo, 

___________ 

494 Veja-se, a titulo de exemplo, AMADO GOMES, C., «A Responsabilidade Civil do Dano 

Ecológico – Reflexões preliminares sobre o novo regime instituído pelo Decreto-Lei n.º 

147/2008, de 29 de Julho», O Direito, Ano 141, Vol. I, 2009, pp. 127-161. 
495 Não podendo deixar de se ter presente que, para o RJRA, os danos causados ao solo só 

relevam, em qualquer circunstância, quando potenciadores de risco significativo para a sa-

úde humana. 
496 Também aqui, o legislador espanhol não deixou qualquer dúvida, pois, em vez de repetir a 

expressão utilizada pela DRA, referiu-se expressamente, no artigo 2.º, n.º 1, alínea d), da 

LRM, à contaminação do solo ou do subsolo, indo mais longe também ao apresentar uma 

definição de solo, no n.º 9 da mesma disposição: «la capa superior de la corteza terrestre, 

situada entre el lecho rocoso y la superficie, compuesto por partículas minerales, matéria 

orgánica, agua, aire y organismos vivos y que constituye la interfaz entre la tierra, el aire y 

el agua, lo que le confiere capacidade de desempeñar tanto funciones naturales como de 

uso. No tendrán tal consideración aquellos permanentemente cubiertos por una lámina de 

água superficial». Tradução livre: «a camada superior da crosta terrestre, localizada entre 

o leito rochoso e a superfície, composto por partículas minerais, matéria orgânica, água, ar 

e organismos vivos, e que constitui a interface entre a terra, o ar e a água, o que lhe confere 

capacidade para desempenhar funções naturais e de uso. Não terão a mesma classificação 

aqueles que estejam permanentemente cobertos por uma lâmina de água.» 
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designadamente o armazenamento geológico de dióxido de carbono – 

CCS (Carbon dioxide capture and geological storage) – e o fractura-

mento hidráulico (fracking). 

O CCS consiste numa tecnologia de captura e armazenamento de 

dióxido de carbono (CO2), um dos principais gases responsáveis pelo 

efeito de estufa. Permite que parte das emissões de CO2, produzidas 

maioritariamente pela utilização de combustíveis fósseis (carvão, pe-

tróleo e gás natural) por parte das grandes instalações industriais (cen-

trais termoeléctricas, centrais de gás natural, cimenteiras, refinarias, 

etc.), possa ser armazenada no subsolo, em formações rochosas, ou no 

fundo do oceano, em vez de libertada na atmosfera. Reconhecida no 

Protocolo de Quioto, em 1997, a tecnologia CCS envolve três fases: a 

captura do CO2, impedindo a sua libertação para a atmosfera, o trans-

porte até ao local de armazenamento, onde o CO2 vai ser injectado, a 

grande profundidade, em formações geológicas que garantam a sua re-

tenção durante milhões de anos. A CCS é considerada como um dos 

vectores fundamentais no combate às alterações climáticas, paralela-

mente à utilização de fontes de energia renovável e da eficiência ener-

gética, reconhecendo-se-lhe capacidade para contribuir em 15% para a 

diminuição das emissões globais de CO2, até 2030. Mas também pode 

conter riscos, quer para o ambiente quer para a saúde das pessoas, plan-

tas e animais, no caso, por exemplo, de uma eventual contaminação das 

águas subterrâneas ou de poluição atmosférica causada por uma fuga 

de dióxido de carbono. A União Europeia adoptou a Directiva 

2009/31/CE do Parlamento e do Conselho, de 23 de Abril, relativa ao 

armazenamento geológico de dióxido de carbono, que foi transposta, 

em Portugal, pelo Decreto-Lei n.º 60/2012, de 14 de Março, através do 

qual se procedeu ao enquadramento geral da actividade de armazena-

mento geológico de CO2. Em consequência, procedeu-se à alteração do 

RJRA, acrescentando um ponto 14 ao seu Anexo III, relativo à «opera-

ção de locais de armazenamento, nos termos do regime jurídico da ac-

tividade de armazenamento geológico de dióxido de carbono», que 
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passou, assim, a fazer parte das actividades consideradas perigosas, 

logo, sujeita ao regime da responsabilidade ambiental objectiva.497 

O fracking, por seu turno, consiste na injecção, a alta pressão, de 

uma mistura de água, areia ou outros materiais equivalentes e de pro-

dutos químicos, com o objectivo de ampliar de forma controlada as 

fracturas e fissuras existentes no substrato rochoso, continental e marí-

timo, que contém petróleo e gás natural, permitindo a sua saída para a 

superfície. Trata-se de uma técnica de investigação e extracção de gás 

não convencional, alternativa às técnicas convencionais, justificada 

pelo esgotamento das reservas naturais mais acessíveis e que começou 

a ser utilizada a partir do início do presente século. Aqueles que defen-

dem a utilização do fracturamento hidráulico invocam os benefícios 

económicos de hidrocarbonetos antes inacessíveis, e que esta técnica 

permite agora extrair. Aqueles que se lhe opõem criticam o impacte 

negativo sobre o ambiente, com eventuais repercussões na saúde hu-

mana: a contaminação de aquíferos, o elevado consumo de água, o risco 

de aumento de actividade sísmica, a poluição do ar devido aos gases 

produzidos, a poluição sonora, a deslocação dos gases e produtos quí-

micos utilizados para a superfície, ou seja, o solo, a contaminação deste 

e os efeitos adversos que advêm para a saúde humana, para a fauna e a 

flora. Por estes motivos, o fracking é motivo de controvérsia em todo o 

mundo. Se, por um lado, tem sido utilizado em alguns países (Reino 

Unido, Espanha e Polónia), em outros a sua utilização é proibida 

(França e Bulgária)498. Em Portugal, estava previsto o início da 

___________ 

497 Veja-se, a este propósito, GARCÍA AMEZ, J., op. cit., 2015, pp.142-145. Para uma análise 

mais aprofundada sobre a técnica CCS, ver ALVES, D. P., Sequestro e Armazenamento de 

CO2 – Aplicação da tecnologia em Portugal, Tese de mestrado apresentada na Universi-

dade de Aveiro, Departamento de Ambiente e Ordenamento, 2008. Disponível em 

https://ria.ua.pt/bitstream/10773/605/1/2009000616.pdf. Consultado em 23.09.2019. De 

qualquer modo, até Maio de 2020, não era conhecida em Portugal qualquer estrutura ou 

instalação destinada a este tipo de actividade. Cfr. COMISSÃO EUROPEIA, Improving 

Financial Security in the Context of the Environmental Liability Directive. Annex I. Portu-

gal. N.º 07.0203/2018/789239/SER/ENV.E.4, Maio 2020 Final, p. 27. Disponível em 

https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/Annex-I_Portugal.pdf  
498 Para um estudo mais desenvolvido, veja-se FERNÁNDEZ DE GATTA SANCHEZ, D., 

«Aspectos ambientales de la exploración y explotación de gas no convencional mediante 

la técnica de fractura hidráulica», Revista Aranzadi de derecho ambiental, n.º 31, 2015, pp. 

31-76; e «Regulación de la obtención de gas no convencional mediante la técnica de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/PetrÛleo
https://pt.wikipedia.org/wiki/G·s_natural
https://ria.ua.pt/bitstream/10773/605/1/2009000616.pdf
https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/Annex-I_Portugal.pdf
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utilização desta técnica na região de Leiria, mas a operação acabou por 

ser cancelada, devido à forte oposição que recebeu por parte da popu-

lação, não só local mas também do resto do país. Se se considerava que 

o fracking efectuado no subsolo terrestre estava, em geral, coberto pelo 

RJRA499, as operações de fracking efectuadas em alto-mar acabaram 

por ser integradas na DRA pela Directiva Segurança Offshore, e aco-

lhidas, por transposição desta, no RJRA, através do Decreto-Lei n.º 

13/2016, de 9 de Março, que estabelece disposições, em matéria de se-

gurança, de operações offshore de petróleo e gás. Este diploma legal 

veio, como já se referiu, alargar o conceito de dano ambiental causado 

à água, ao acrescentar ao artigo 11.º, n.º 1, alínea e), subalínea ii), os 

danos ambientais que afectem adversa e significativamente o estado 

ambiental das águas marinhas. 

Qualquer uma destas novas tecnologias representa um risco acres-

cido para o ambiente e para a saúde humana, sendo áreas em que se 

justifica, amplamente, a aplicação do princípio da precaução, uma vez 

que são desconhecidos os seus efeitos. 

As situações de danos ao solo que não se enquadrem no RJRA te-

rão de ser resolvidas à luz da legislação relativa à gestão de resíduos, 

designadamente na parte referente à descontaminação dos solos.500 

___________ 

fractura hidráulica: situación en la Unión Europea y en España», Revista Vasca de Admi-

nistración Pública, Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria, n.ºs 99-100, 2014, pp. 1331-

1351; SANZ LARRUGA, F., «Ante la conflictividad ambiental que viene del mar: el caso 

de los sondeos petrolíferos en Canarias», Revista Vasca de Administración Pública, Herri-

Arduralaritzako Euskal Aldizkaria, n.ºs 99-100, 2014, pp. 2703-2722; JORDANO 

FRAGA, J. «El fracking en el estrado: recogiendo el guante arrojado por el Tribunal Cons-

titucional a las Comunidades Autónomas», Revista Aragonesa de Administración Pública, 

n.ºs 45-46, 2015ª, pp. 9-34; e «¿Cantaremos también “fracking USA”?: el fracking, un di-

lema en la crisis como desafío para el derecho ambiental», em FAYA BARRIOS, A. L. 

(Coord.), Legislación de crisis y su incidencia en el estado de las autonomías: actas de las 

XVI Jornadas de Estudio del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, 2015, pp. 369-

392. Para mais informação sobre o tema, veja-se COMISSÃO EUROPEIA, op. cit., Maio 

2020 Final, p. 27.  
499 Note-se que o RJRA não abrange a poluição acústica, a poluição atmosférica directa ou os 

riscos sísmicos. No entanto, no nosso entender, a poluição atmosférica acaba por ser abran-

gida, ainda que indirectamente, como veremos no ponto que se segue. 
500 Em Portugal, o enquadramento legal da descontaminação dos solos está consagrado no 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

73/2011, de 17 de Junho, que estabelece o regime geral da gestão de resíduos, e com as 

últimas alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de Novembro. 
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Ainda a nível de legislação nacional, foi criada, entretanto, a Lei 

de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do territó-

rio e de urbanismo501, que consagra a valorização das potencialidades 

do solo, salvaguardando a sua qualidade e a realização das suas funções 

ambientais, económicas, sociais e culturais, enquanto suporte físico e 

de enquadramento cultural para as pessoas e suas actividades, fonte de 

matérias-primas e de produção de biomassa, reservatório de carbono e 

reserva de biodiversidade. É nesse pressuposto que a referida Lei de 

bases dispõe, no n.º 2 do artigo 13.º, que os proprietários do solo rústico 

têm o direito de o utilizar de acordo com a sua natureza e capacidade 

produtiva, preservando e valorizando os bens culturais, naturais, ambi-

entais e paisagísticos e de biodiversidade. Em 2015, esteve em discus-

são uma proposta de Decreto-Lei sobre um regime jurídico de preven-

ção da contaminação e remediação dos solos, com vista à protecção do 

ambiente e da saúde humana, onde se fixava o procedimento de avali-

ação da qualidade e de remediação dos solos, bem como a responsabi-

lização pela sua contaminação, assente nos princípios do poluidor-pa-

gador e da responsabilidade.502 No entanto, submetida a consulta pú-

blica há cerca de quatro anos, acabou por ficar para segundo plano, 

quiçá ad eternum. 

___________ 

501 Lei n.º 31/2014, de 30 de Maio, alterada pela Lei n.º 74/2017, de 16 de Agosto. 
502 Cfr. AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I. P., Relatório de Consulta Pública – 

PROSOLOS Projeto legislativo relativo à prevenção da contaminação e remediação dos 

solos, Amadora, 2016. Pode consultar-se em https://zero.ong/wp-content/uplo-

ads/2019/02/2016_02_17_Relatorio_Consulta_Publica.pdf. Segundo a organização não-

governamental de ambiente Quercus, a inexistência de uma legislação específica sobre so-

los contaminados é uma das lacunas mais marcantes na legislação ambiental portuguesa, 

essencialmente no que se refere à gestão de resíduos. A mesma associação ilustra esta afir-

mação com exemplos como o caso das escombreiras das Minas da Panasqueira, ou, em 

Lisboa, o do Campo das Cebolas, dos empreendimentos de Marvila e do Parque de Estaci-

onamento do Hospital CUF Descobertas, onde uma inadequada avaliação da qualidade dos 

solos pode provocar efeitos adversos significativos, quer para o ambiente quer para a saúde 

das pessoas, em resultado da presença de substâncias contaminantes como os hidrocarbo-

netos e os metais pesados, como cádmio, chumbo, arsénio ou zinco, em muitos casos acima 

dos valores-limite de exposição recomendados pela Organização Mundial de Saúde. 

https://zero.ong/wp-content/uploads/2019/02/2016_02_17_Relatorio_Consulta_Publica.pdf
https://zero.ong/wp-content/uploads/2019/02/2016_02_17_Relatorio_Consulta_Publica.pdf
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4.3.4. A poluição atmosférica 

A atmosfera enquanto componente ambiental e a sua poluição não fo-

ram contempladas nas previsões de qualquer dos diplomas que nos pro-

pusemos analisar neste trabalho, o que foi alvo de críticas, em particu-

lar, das ONG ambientalistas.503 Tal deveu-se ao facto de, por se tratar 

de um recurso propício à contaminação difusa, não ser fácil a identifi-

cação do agente poluidor, nem o estabelecimento de um nexo de cau-

salidade cuja existência é essencial na aplicação do regime da respon-

sabilidade ambiental. Acresce que os danos resultantes da poluição at-

mosférica são de difícil avaliação e quantificação. Nesse mesmo pres-

suposto, a DRA justificou esta exclusão da atmosfera do seu âmbito de 

aplicação com o facto de nem todas as formas de danos ambientais po-

derem ser corrigidas pelo mecanismo da responsabilidade. Explicando, 

no seu Preâmbulo, que para que aquele seja eficaz, tem de haver um ou 

mais poluidores identificáveis, o dano tem de ser concreto e quantificá-

vel e tem de ser estabelecido um nexo de causalidade entre o dano e o 

poluidor ou poluidores identificados, e concluindo que a responsabili-

dade ambiental não é adequada para tratar a poluição de carácter disse-

minado e difuso, em que é impossível relacionar os efeitos ambientais 

negativos com actos ou omissões de determinados agentes individu-

ais.504 São estas, também, as razões pelas quais a margem de actuação 

das políticas públicas na protecção da atmosfera é muito limitada, con-

siderando-se mais eficaz o recurso a mecanismos de prevenção como o 

controlo da qualidade do ar ou das emissões para a atmosfera.505 

Acresce ainda que a restauração da atmosfera é uma tarefa quase im-

possível. 

Em suma, o mecanismo mais viável e eficaz, para evitar e combater 

a poluição atmosférica, é o controlo de emissões poluentes, que, em 

Portugal, é acautelado pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto, 

___________ 

503 Ao contrário da DRA e do RJRA, a Convenção Aarhus (artigo 2.º, n.º 3, alínea a)), a 

CERCLA (no capítulo V, X. 5.1.) e o Environmental Protection Act (n.º 8056 de 1970, 

Reino Unido), incluem o ar na noção de ambiente. Cfr. BELTRÁN CASTELLANOS, J. 

M., op. cit., 2016, p. 48. 
504 Considerando 13 da DRA. 
505 Cfr. ORTEU BARROCAL, E., op. cit., pp. 166-167. 
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que estabelece o regime de emissões industriais aplicável à prevenção 

e ao controlo integrados da poluição506 e pelo Decreto-Lei n.º 39/2018, 

de 11 de Junho, que estabelece o regime da prevenção e controlo das 

emissões de poluentes para o ar507. 

Em última instância, a inclusão da atmosfera na definição de dano 

ambiental acabaria por constituir uma redundância.508 Na verdade, é 

entendimento corrente que tudo o que circula pelo ar acaba irremedia-

velmente por cair sobre a fauna e a flora, no solo ou na água, recursos 

que o regime da responsabilidade ambiental protege, o que faz com que, 

ainda que indirectamente, também a poluição atmosférica acabe por ser 

abrangida pela responsabilidade ambiental. Nessa linha de entendi-

mento, o legislador europeu deixou registado no Considerando 4 da 

DRA que os danos ambientais incluem, igualmente, os danos causados 

por poluição atmosférica, na medida em que os poluentes transportados 

pelo ar caiam sobre a água, o solo e as espécies e habitats naturais pro-

tegidos, causando efeitos significativos adversos à saúde humana ou ao 

ambiente509. 

___________ 

506 O Decreto-Lei n.º 127/2013 estabelece as regras e valores limite de emissão aplicáveis às 

instalações de combustão, às instalações de incineração e co-incineração de resíduos e às 

actividades que usam solventes orgânicos para limitar os compostos orgânicos voláteis. 
507 O Decreto-Lei n.º 39/2018 procede à revisão do regime jurídico da prevenção e controlo 

das emissões de poluentes para o ar, adequando-o ao conhecimento e ao progresso técnico 

e promovendo a actualização dos procedimentos administrativos, apostando na sua simpli-

ficação. Estabelece, ainda, o regime de licenciamento no domínio das emissões para o ar, 

com a criação do Título de Emissões para o Ar (TEAR), que faz parte do Título Único 

Ambiental (TUA), instituído no âmbito do Regime de Licenciamento Único de Ambiente, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de Maio. Este Decreto-Lei aplica-se a todas 

as actividades industriais, com excepção dos pequenos estabelecimentos. 
508 Como já atrás referimos, a lei espanhola incluiu, no conceito de danos, os danos ambientais 

causados por elementos transportados pelo ar. Note-se, no entanto, que não se trata, aqui, 

de uma verdadeira protecção da atmosfera, uma vez que, para estes danos serem relevantes, 

é necessário que um dos recursos protegidos seja afectado. Em bom rigor, o ar é conside-

rado apenas um meio de transporte dos elementos contaminantes que irão afectar os com-

ponentes ambientais incluídos na noção de recursos naturais que o legislador espanhol apre-

sentou: espécies selvagens e habitats, a água, a costa marítima, os rios e o solo. Artigo 2.º, 

n.º 2, da Ley 26/2007, de 23 de Outubro, de Responsabilidad Medioambiental. Veja-se 

GARCIA AMEZ, J., op. cit., 2015, pp. 113-114; e RUDA GONZALEZ, A., op. cit., 2009, 

p. 33. 
509 Veja-se LOZANO CUTANDA, B., op. cit., 2005, p. 26; e JORDANO FRAGA, J., op. cit., 

2005ª, p. 73. 
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Tal entendimento foi sufragado pelo Tribunal de Justiça, no âmbito 

de um litígio que opôs uma empresa húngara, a Túrkevei Tejtermelő 

Kft. à Inspecção Nacional de Protecção do Ambiente e da Natureza 

húngara (Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főfelügyelőség), a propósito de uma coima aplicada à primeira na se-

quência de uma incineração ilegal de resíduos, ocorrida em terreno de 

que era proprietária, e que causou contaminação do ar. Ali se decidiu 

que haveria lugar a aplicação do regime de responsabilidade ambiental, 

se o tribunal nacional, com base nos factos carreados para os autos, es-

tabelecer que a contaminação do ar causou danos ou uma ameaça de 

danos ambientais, caso em que se justifica a adopção de medidas de 

prevenção ou de reparação. Ou seja, a poluição do ar só releva enquanto 

causa de contaminação de outro bem ambiental. Se tal não for possível 

determinar, a situação não poderá ser resolvida à luz da DRA, devendo 

ser-lhe aplicada a legislação nacional, com respeito pelo Tratado da 

União Europeia, pelo Tratado sobre o Funcionamento da União Euro-

peia e pelo direito derivado.510 

Já no que se refere ao RJRA, não há razão para que os danos resul-

tantes da poluição atmosférica não se considerem incluídos no artigo 

6.º deste diploma, onde se fala de danos resultantes de lesão ambiental 

causada por poluição de carácter difuso, quando seja possível estabele-

cer nexo de causalidade entre os danos e as actividades lesivas. Por ou-

tro lado, também se faz referência à poluição atmosférica no n.º 9 do 

Anexo III do mesmo diploma, quando se invoca a directiva relativa à 

luta contra a poluição atmosférica provocada por instalações industri-

ais511. 

___________ 

510 Acórdão do TJUE, de 13 de Julho de 2017, proferido no processo C-129/16, pontos 39-46, 

e acórdão Fipa Group e o., ponto 46. 
511 Directiva 84/360/CEE do Conselho, de 28 de Junho, revogada pela Directiva 2008/1/CE 

do Parlamento e do Conselho, de 15 de Janeiro, relativa à prevenção e controlo integrados 

de poluição, por seu turno revogada pela Directiva 2010/75/UE do Parlamento e do Con-

selho, de 24 de Novembro. 
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4.4. A MENSURAÇÃO E A SIGNIFICÂNCIA DO DANO AMBIENTAL E DA 

AMEAÇA IMINENTE DO MESMO 

Os requisitos de qualificação do dano como dano ambiental são, por 

um lado, a existência de uma alteração de natureza adversa de um re-

curso natural, ou de um serviço que seja mensurável, e, por outro, que 

os seus efeitos sejam significativos. A não verificação pois dos referi-

dos requisitos inviabiliza a classificação de um dano como ambiental, 

para efeitos de aplicação do regime jurídico da responsabilidade ambi-

ental, não lhe podendo, por isso, ser o mesmo aplicável.512 

É, todavia, manifesto que a definição daqueles mesmos requisitos 

tem um alcance indeterminado e lato, o que dificulta a efectiva aplica-

ção da DRA. Efectivamente, a clarificação destes conceitos, considera-

dos vagos por muitos, é reclamada quer pelas autoridades nacionais, 

quer pelos operadores, quer pelo sector financeiro e, de modo particu-

lar, pelas seguradoras.513 

Uma coisa é certa: a definição de dano constante do regime da res-

ponsabilidade ambiental é transversal, qualquer que seja o recurso na-

tural ou o serviço de recurso natural afectado, mas, de todo o modo, tem 

de se tratar de uma afectação adversa significativa e mensurável de um 

recurso natural ou serviço. 

4.4.1. A mensuração do dano ambiental 

Sendo o objectivo primeiro do regime de responsabilidade ambiental a 

reparação do ambiente, o termo indemnização, típico da responsabili-

dade civil, perde aqui relevância, razão pela qual não foi utilizado pelo 

legislador nem na DRA nem no RJRA. Não obstante a indemnização 

em dinheiro se afigurar desadequada aos objectivos da responsabilidade 

ambiental, o dano ambiental tem de ser mensurável, ou seja, passível 

___________ 

512 Cfr. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, G., «Responsabilidad civil ambiental», em VERCHER 

NOGUERA, A., CASTAÑÓN DEL VALLE, M. e DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, G., La Res-

ponsabilidad Ambiental: Penal, Civil y Administrativa, Madrid, Ecoiuris, 2003, pp. 89-

173; e GUERRERO ZAPLANA, J., La responsabilidad medioambiental en España, Ma-

drid, La Ley, 2010, pp. 50 e ss. 
513 SWD (2016) 121 final, p. 42. 
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de quantificação514, quanto mais não seja para se poder imputar os cus-

tos relativos à sua reparação ao operador responsável e, dessa forma, 

dar aplicação ao princípio do poluidor-pagador. 

Uma vez que nem todos os recursos naturais e respectivos serviços 

têm valor económico, nem dispõem de valor de mercado, por serem 

públicos, a sua mensuração ou quantificação revela-se uma tarefa difí-

cil de executar.515 LOPERENA ROTA defende que, ainda assim, essa 

valoração é possível e que, «una vez realizado el proyecto de restaura-

ción su coste se conoce com facilidade»516, muito embora tal nem sem-

pre seja possível na fase inicial da avaliação do dano.517 

O legislador português, nesta matéria, limitou-se a reproduzir a 

DRA, abstendo-se de regulamentar ou concretizar o método de proce-

der à mensuração dos diferentes tipos de danos ambientais. Todavia, 

seria desejável, no futuro, uma regulamentação desta questão, pelo me-

nos no sentido de estabelecer níveis genéricos de referência, tal como 

___________ 

514 “Quantificação” é o termo utilizado pela APA, a propósito das medidas de reparação com-

plementar e compensatória, para efeitos de determinação do tipo e quantidade de remedia-

ção necessária para compensar na íntegra as perdas relacionadas com um acidente. 

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I. P., op. cit., 2011, pp. 62-63. 
515 Por exemplo, um conjunto de árvores não vale só pela madeira que delas se extrai (serviço 

de aprovisionamento), mas, também pelos demais serviços que proporciona (serviços de 

regulação e culturais). ARAGÃO, M. A., em op. cit., 2012, a p. 19, sublinha que é compre-

ensível a relutância em aceitar uma quantificação do valor dos recursos naturais, dado o 

seu carácter incalculável. Já CASTELLANO JIMÉNEZ, E., op. cit., a p. 370, reconhece 

que a mensuração ou quantificação dos recursos naturais é uma questão complexa, que 

requereu a intervenção de especialistas em economia ambiental que desenvolveram várias 

metodologias para efeitos de avaliação dos danos causados aos recursos naturais e aos seus 

serviços. 
516 Tradução livre: «uma vez realizado o projecto de restauração, o seu custo conhece-se com 

facilidade.» Veja-se LOPERENA ROTA, D., «Administración pública y restauración am-

biental», Actualidad Jurídica Aranzadi, n.º 634, 2004, p. 4. 
517 PAVANELLI, D. D. e VOULVOULIS, N., «Habitat Equivalency Analysis, a framework 

for forensic cost evaluation of environmental damage», Ecosystem Services, 38, 2019, 

100953, p. 2. Disponível em https://www.sciencedirect.com/science/arti-

cle/pii/S2212041619300282?via%3Dihub. Consultado em 27.06.2019. Veja-se, também, 

COSTANZA, R. et al., op. cit., p. 255. Estes autores apontam, como forma de determinar 

o valor dos ecossistemas, a determinação do custo da sua reprodução numa biosfera artifi-

cial, tecnologicamente criada. Esclarecem, no entanto, que, para esse efeito, é necessária 

matéria-prima, ou seja, capital natural. Logo, zero capital natural corresponde a zero bem-

estar humano. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212041619300282?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212041619300282?via%3Dihub
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fez o legislador espanhol a nível estatal518, sem prejuízo de outras nor-

mas eventualmente adoptadas pelas Comunidades Autónomas. 

Em suma, a mensuração ou quantificação do dano traduzir-se-á nos 

custos despendidos para restituir os recursos naturais e respectivos ser-

viços ao seu estado inicial, ou seja, à situação em que, de acordo com a 

melhor informação disponível, aqueles se encontrariam, se o dano am-

biental não tivesse ocorrido. Só comparando o estado dos recursos após 

a ocorrência do incidente com o seu estado inicial, conceito que aqui 

assume uma importância fundamental, é que podemos determinar a 

efectiva existência e significância do dano, bem como a sua magnitude 

e extensão. Neste âmbito, a experiência recolhida em situações anteri-

ores assume especial importância nesta avaliação. 

A mensuração do dano será mais fácil quando seja possível optar, 

na determinação das medidas de reparação, pela equivalência de re-

curso-a-recurso ou serviço-a-serviço. Não sendo possível a reparação 

do dano ambiental através da equivalência de primeira escolha, de re-

curso-a-recurso ou serviço-a-serviço, poderá recorrer-se a outras técni-

cas alternativas de valoração, para compensação dos danos ambientais 

que não possam ser reparados, competindo, neste caso, à autoridade 

competente, designadamente à APA, optar pela valoração monetária, 

para determinar a extensão das medidas de reparação complementares 

e compensatórias necessárias, questão que se encontra desenvolvida 

adiante, na temática das medidas de reparação, no Capítulo VI.519 

4.4.2. A significância do dano ambiental 

Como já se referiu, só os danos ambientais significativos, ou seja, aque-

les que têm determinada importância e dimensão, são susceptíveis de 

dar lugar a responsabilidade ambiental. No entendimento de 

___________ 

518 Artigos 17.º e 18.º do Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabi-

lidad Medioambiental. 
519 Cfr. Anexo V do RJRA, pontos 1.2.2. e 1.2.3. Acrescenta-se, ainda, que, se a valoração dos 

recursos e/ou serviços perdidos for praticável, mas a valoração dos recursos naturais e ou 

serviços de substituição não puder ser efectuada num prazo ou por um custo razoáveis, a 

autoridade competente pode optar por medidas de reparação cujo custo seja equivalente ao 

valor monetário estimado dos recursos naturais e/ou serviços perdidos. 
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VALENCIA MARTIN, dano com efeitos significativos é aquele que se 

considera relevante ou perceptível, numa perspectiva ambiental ou de 

saúde das pessoas, não tendo, todavia, de ser particularmente grave.520 

Todos os outros danos, aqueles que não se considerem significativos, 

ou se considerem insignificantes, estarão fora do âmbito de aplicação 

quer da DRA quer do RJRA, sem prejuízo de poderem vir a ser repara-

dos ou acautelados através de outras legislações. A significância do 

dano é, então, um requisito determinante para a aplicação do regime da 

responsabilidade ambiental. Esta significância afere-se segundo crité-

rios que diferem em função do recurso natural afectado. 

4.4.2.1. Os critérios aferidores da significância dos danos 

causados às espécies e habitats naturais protegidos 

O RJRA apenas fornece critérios para aferição da significância do dano 

para os danos causados às espécies e habitats naturais, apesar de os 

danos com efeitos adversos ou negativos comprovados para a saúde hu-

mana serem, desde logo, considerados danos significativos, numa lei-

tura claramente antropocêntrica.521 Nessa sequência, estaremos perante 

um dano ambiental a espécies e habitats quando os efeitos adversos de 

determinado incidente sejam suficientemente negativos para causar a 

alteração do seu estado de conservação favorável, devendo ter-se em 

consideração as circunstâncias próprias de cada caso. Note-se que, en-

quanto Estados-Membros como Portugal, a Alemanha, a Polónia, a Ro-

ménia ou a Grécia consideram significativos os danos causados a espé-

cies e habitats com variações negativas, a Dinamarca ou a França ape-

nas consideram danos significativos os muito graves, elevando, assim, 

a fasquia da significância.522 

Já nos detivemos atrás, no ponto 4.3.1., sobre as noções de espécies 

e habitats naturais protegidos, estado de conservação e estado de con-

servação favorável, para as quais remetemos. Assim sendo, a qualifica-

ção de uma alteração como adversa, mensurável e significativa faz-se 

___________ 

520 VALENCIA MARTÍN, G., op. cit., 2010, p. 28. Disponível em https://www.ius-

tel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=409636&d=1&. 
521 Anexo IV do RJRA. 
522 Cfr. MILIEU CONSULTING, op. cit., 2017, p. 23. 

https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=409636&d=1&
https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=409636&d=1&
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por referência ao estado inicial em que aquelas espécies e habitats se 

encontravam antes do dano ocorrer e está intimamente ligada ao con-

ceito de conservação favorável dos habitats523 e espécies, aos serviços 

proporcionados pelo quadro natural que oferecem, designadamente de 

natureza recreativa, e à sua capacidade de regeneração natural. 

Em suma, para aferir da significância dos danos causados às espé-

cies e habitats, há que ter em consideração o seu estado inicial, o seu 

estado de conservação favorável e, entre outros, os critérios de mensu-

ração que o Anexo IV do RJRA refere, a título de exemplo, e que são 

os seguintes: o número de indivíduos, a sua densidade ou a área ocu-

pada; o papel daqueles ou da zona danificada em relação à espécie ou à 

conservação do habitat, a raridade da espécie ou do habitat (avaliada a 

nível local, regional ou mais elevado, incluindo a nível comunitário); a 

capacidade de propagação da espécie (em função da dinâmica especí-

fica dessa espécie ou dessa população); a sua viabilidade ou a capaci-

dade de regeneração natural do habitat (em função da dinâmica especí-

fica das suas espécies características ou das respectivas populações); a 

capacidade das espécies ou do habitat de recuperar dentro de um prazo 

curto após a ocorrência dos danos, sem qualquer outra intervenção além 

de um reforço das medidas de protecção, apenas em virtude da dinâ-

mica das espécies ou do habitat, conducente a um estado considerado 

equivalente ou superior ao estado inicial.524 

O estado inicial corresponde à situação que existiria se o dano cau-

sado aos recursos naturais e aos serviços não tivesse ocorrido, avaliada 

com base na melhor informação disponível.525 

A caracterização do estado inicial permite, por um lado, conhecer 

os tipos de espécies e habitats protegidos existentes na área em questão 

ou em outras susceptíveis de serem afectadas, e, por outro lado, estabe-

lecer um termo de comparação em caso de ocorrência de um incidente, 

___________ 

523 A Directiva Habitats consagra um limiar inferior de significância, na medida em que do 

seu artigo 6.º, n.º 2, se retira que, para que o dano seja considerado significativo, basta que 

perturbe o estado de conservação do habitat danificado. Cfr. MILIEU CONSULTING, op. 

cit., 2017, pp. 21-26. 
524 Ver Anexo IV do RJRA. RUDA GONZALÉZ critica a utilização, pelo legislador, de con-

ceitos ambíguos, como “densidade”, o que, no seu entender, só dificulta a qualificação de 

uma alteração como significativa. Cfr. RUDA GONZALEZ, A., op. cit., 2009, p. 4. 
525 Artigo 11.º, n.º 1, alínea j), do RJRA, e artigo 2.º, n.º 14, da DRA. 
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com vista a determinar a existência de dano ambiental, a sua significân-

cia e dimensão. Para esse efeito, os operadores que exerçam determi-

nada actividade ocupacional devem, no que se refere à área de implan-

tação da instalação da mesma e respectiva área envolvente, reunir e 

manter actualizada a informação sobre o estado inicial das espécies e 

habitats susceptíveis de serem afectados, para que, em caso de inci-

dente, possam aferir se as alterações da sua diversidade, dimensão e 

estado de conservação se devem a causas externas ou a um dano ambi-

ental.526 Caso não existam dados relativos ao sítio danificado que per-

mitam a caracterização do seu estado inicial, poderão sempre ser utili-

zadas informações relativas a sítios similares ou modelos de compara-

ção. 

Numa visão realista da interacção entre o ser humano e o ambiente, 

que AMADO GOMES classifica como claramente antropocêntrica, já 

não são consideradas como danos significativos, nos termos do §3.º do 

Anexo I da DRA, as variações negativas inferiores às flutuações natu-

rais consideradas normais para a espécie ou habitat em causa, assim 

como não o são as variações negativas devidas a causas naturais ou re-

sultantes de intervenções ligadas à gestão normal dos sítios527, tal como 

se encontram definidas nos registos do habitat ou em documentos de 

fixação de objectivos, ou tal como eram anteriormente efectuadas por 

proprietários ou operadores.528 De igual forma, não o serão os danos 

causados a espécies ou habitats quando se sabe que estes irão recuperar, 

num prazo curto e sem intervenção humana, o estado inicial ou um es-

tado que, pela dinâmica das espécies ou do habitat, seja considerado 

equivalente ou superior ao estado inicial. O legislador optou por esta 

___________ 

526 Segundo a APA, para a caracterização do estado inicial serão de ter em conta indicadores 

como, entre outros, o número de indivíduos e a capacidade de propagação natural de uma 

espécie, o papel dos indivíduos ou da área em relação a uma espécie ou à conservação de 

um habitat, os serviços prestados, a área ocupada por um habitat e a sua capacidade de 

regeneração natural. Cfr. AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I. P., op. cit., 2011, 

pp. 20 e ss. 
527 «Só se uma medida de gestão normal tiver sido praticada durante um período de tempo 

suficientemente longo até à ocorrência do dano e se for geralmente reconhecida e estabele-

cida é que o dano poderá ser considerado não significativo». Ver acórdão do TJUE, de 9 

de Julho de 2020, proferido no processo C-297/19, ponto 65. 
528 AMADO GOMES, C., op. cit., 2009, pp. 129-130. Ver §3.º do Anexo I da Directiva e do 

Anexo IV do RJRA. 
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solução por considerar estas variações um nível tolerável de dano, cer-

tamente por confiar na capacidade de regeneração própria da Natureza. 

De qualquer modo, o Tribunal de Justiça da União Europeia já de-

cidiu que o disposto no §3.º do Anexo I da DRA deve ser objecto de 

interpretação restritiva, uma vez que torna o regime da responsabilidade 

ambiental inaplicável a determinados danos susceptíveis de afectar as 

espécies e os habitats naturais protegidos, afastando-se, assim, do ob-

jectivo principal da DRA que consiste no estabelecimento de um re-

gime comum de responsabilidade ambiental em termos de prevenção e 

de reparação dos danos ambientais «para combater eficazmente o au-

mento da poluição dos sítios e o agravamento das perdas de biodiversi-

dade.529 

Em suma, do RJRA não resulta com clareza o nível de gravidade a 

partir do qual um dano causado às espécies e habitats naturais protegi-

dos pode ser considerado significativo, o que aumenta a margem de 

discricionariedade da autoridade competente na qualificação da signi-

ficância de um dano. A DRA também pouco contribuiu para a delimi-

tação deste conceito de significância e o seu Anexo II (a que corres-

ponde o Anexo IV do RJRA) pouco avançou nesse sentido, uma vez 

que recorreu, como referência, a parâmetros parciais, que não garantem 

uma avaliação precisa do estado inicial do recurso danificado, e a con-

ceitos imprecisos e de natureza vaga, o que permite uma multiplicidade 

de interpretações por parte dos Estados-Membros.530 Acrescente-se, 

também, como crítica, que aquele Anexo só estabelece os critérios para 

determinação da significância dos danos causados às espécies e habi-

tats naturais protegidos, excluindo-se os causados à água e ao solo. 

4.4.2.2. Os critérios aferidores da significância dos danos 

causados à água e ao solo 

Em relação aos restantes danos abrangidos pelo regime da responsabi-

lidade ambiental, ou seja, os causados à água e ao solo, não é feita re-

ferência ao estado inicial para efeitos de determinação da significância 

___________ 

529 Veja-se o já referido acórdão do TJUE, proferido no processo C-297/19, ponto 45. 
530 ORTEU BARROCAL, E., op. cit., pp. 177-178. 
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dos mesmos, pese embora o Anexo V (a que corresponde o Anexo II 

da DRA) refira, no n.º 1, que «a reparação de danos ambientais causa-

dos à água, às espécies e habitats naturais protegidos é alcançada atra-

vés da restituição do ambiente ao seu estado inicial (…)». 

Não sendo o estado inicial directamente referido como parâmetro 

de referência em relação à água e ao solo, a aferição da significância 

dos danos a estes recursos está sujeita a um grau superior de discricio-

nariedade por parte de quem os avalia, embora já tenham sido aponta-

dos alguns indicadores para a identificação do estado inicial do recurso 

e para a mensuração do dano: os estados ecológico, químico e quanti-

tativo do recurso afectado, a sua integridade física, o nível de qualidade 

ou os riscos para a saúde humana que lhe estão associados.531 

Existe dano ambiental à água quando de um incidente resultem 

efeitos adversos suficientemente significativos para alterar o estado 

químico ou ecológico de uma massa de água superficial, o estado quí-

mico ou quantitativo de uma massa de água subterrânea, ou o estado 

químico ou do potencial ecológico de uma massa de água artificial ou 

fortemente modificada. A afectação da saúde humana é sempre consi-

derada um efeito significativo, mas não serão considerados danos à 

água os efeitos adversos a que se refere o artigo 4.º, n.º 7, da Directiva-

Quadro da Água, e que enumera comportamentos dos Estados, justifi-

cados por razões ambientais, como é o caso das novas actividades hu-

manas de desenvolvimento sustentável.532 

___________ 

531 Nos termos dos artigos 16.º a 18.º do Decreto Real espanhol, n.º 2090/2008, a aferição da 

significância dos danos deverá ser feita através de critérios quantitativos e qualitativos. 

Quando tal não for possível, a significância dos danos causados à água e ao solo pode ser 

avaliada através da análise do grau dos danos causados aos serviços prestados por estes 

recursos naturais. Cfr. EFTEC STRATUS CONSULTING, Directiva Responsabilidade 

Ambiental: Manual e Diapositivos de Formação, Fevereiro 2013b, p. 31. 
532 Artigo 4.º (Objectivos ambientais): «7. Não se considerará que os Estados-Membros te-

nham violado o disposto na presente directiva, quando: 

 – o facto de não se restabelecer o bom estado das águas subterrâneas, o bom estado ecoló-

gico, ou, quando aplicável, o bom potencial ecológico, ou de não se conseguir evitar a 

deterioração do estado de uma massa de águas de superfície ou subterrâneas, resultar de 

alterações recentes das características físicas de uma massa de águas de superfície ou de 

alterações do nível de massas de águas subterrâneas, ou 

 – o facto de não se evitar a deterioração do estado de uma massa de água, de excelente para 

bom, resultar de novas actividades humanas de desenvolvimento sustentável e se encontra-

rem preenchidas todas as seguintes condições: a) Sejam tomadas todas as medidas 
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Em Portugal, um dano causado à água será considerado significa-

tivo se provocar uma alteração no estado de uma massa de água que 

leve à sua classificação num nível inferior, ou se representar um risco 

para a saúde humana. A avaliação da deterioração do estado químico 

ou quantitativo de uma massa de água subterrânea, do estado químico 

ou ecológico de uma massa de água superficial, ou do estado químico 

ou do potencial ecológico de uma massa de água artificial ou forte-

mente modificada, em resultado da variação das respectivas classifica-

ções, terá de se fazer, obrigatoriamente, por referência ao estado inicial 

da massa de água afectada. Também o dano causado às águas marinhas 

é considerado significante, quando opera uma alteração no estado am-

biental da massa de água marinha em relação ao seu estado inicial. Ou 

seja, tal como em relação às espécies e habitats naturais protegidos, o 

conhecimento do estado inicial de uma massa de água é essencial para 

a aferição da significância do dano causado. 

Por essa razão, o operador tem todo o interesse em recolher e man-

ter informação em relação ao estado inicial das massas de água que o 

exercício da sua actividade pode vir a afectar, pois essa informação será 

determinante para aferir da existência de um dano ambiental pelo qual 

possa ser considerado responsável, para efeitos de aplicação do RJRA. 

Contudo, as alterações ou afectações das massas de água que im-

pliquem efeitos adversos, mas apenas transitórios, de curta duração ou 

impacte reduzido, e que não obstem a que aquelas recuperem sem ne-

cessidade de medidas de reparação, não serão consideradas 

___________ 

exequíveis para mitigar o impacte negativo sobre o estado da massa de água; b) As razões 

que explicam as alterações estejam especificamente definidas e justificadas no plano de 

gestão de bacia hidrográfica exigido nos termos do artigo 13.º e os objectivos sejam revistos 

de seis em seis anos; c) As razões de tais modificações ou alterações sejam de superior 

interesse público e/ou os benefícios para o ambiente e para a sociedade, decorrentes da 

realização dos objectivos definidos no n.º 1, sejam superados pelos benefícios das novas 

modificações ou alterações para a saúde humana, para a manutenção da segurança humana 

ou para o desenvolvimento sustentável; e d) Os objectivos benéficos, decorrentes dessas 

modificações ou alterações da massa de água, não possam, por motivos de exequibilidade 

técnica ou de custos desproporcionados, ser alcançados por outros meios que constituam 

uma opção ambiental significativamente melhor.» 
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suficientemente significativas para causar uma deterioração do seu es-

tado, pelo que não lhes será aplicável o disposto no RJRA.533 

O legislador também tem, aqui, uma visão antropocêntrica de am-

biente, desvalorizando este tipo de danos e confiando de novo na capa-

cidade regenerativa da Natureza. 

No caso dos danos causados ao solo, como já tivemos oportunidade 

de referir, entendemos que o RJRA deveria ter contemplado na noção 

de dano, como elemento caracterizador, não só a afectação da saúde 

humana, mas também a afectação do ambiente. Foram precisos anos de 

trabalhos e de discussões para se reconhecer e consagrar o dano ambi-

ental autónomo e um regime de responsabilidade ambiental, para, aqui 

chegados, ser necessário recorrer aos danos tradicionais (designada-

mente, à afectação da saúde humana) para determinar a existência e 

importância do dano causado ao solo, o que não deixa de ser lamentá-

vel. 

Acresce que, aqui, também não se faz referência a um qualquer 

critério que permita, de forma inequívoca, definir o que é uma afectação 

adversa e significativa da saúde humana. Ora, o risco para a saúde hu-

mana, tal como previsto, vai determinar-se através de um processo de 

avaliação de riscos que atende às características e à função do solo, ao 

tipo e à concentração dos elementos contaminantes e aos seus riscos e 

à possibilidade de dispersão, nos termos do Anexo V do RJRA. Isto faz 

com que tenha de se concluir que, neste caso, a reparação do dano tem 

por objectivo a supressão do risco para a saúde humana. 

Também vai ser essencial a determinação do estado inicial do solo, 

não para efeitos de aferir da afectação da saúde pública, mas do nível 

de contaminação daquele, que será importante na determinação das me-

didas de reparação a adoptar. Para esse efeito, tal como acontece em 

relação às espécies e aos habitats naturais protegidos e à água, é o ope-

rador que terá todo o interesse em recolher e manter informação actua-

lizada em relação ao estado inicial do solo que o exercício da sua acti-

vidade pode vir eventualmente a afectar, com consequências, directas 

___________ 

533 Ver COMISSÃO EUROPEIA, Guia da Comissão Europeia para definição da estratégia 

comum de implementação da Directiva-Quadro da Água: “Guidance document on exemp-

tions to the environmental objectives 2009”. Disponível em https://circabc.eu-

ropa.eu/sd/a/e0352ec3-9f3b-4d91-bdbb-939185be3e89/CIS_Guidance_Article_4_ 
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ou indirectas, na saúde humana. Naqueles casos em que não é aplicável 

o RJRA, deverá aplicar-se o regime específico da descontaminação de 

solos, previsto no regime geral da gestão de resíduos, sem prejuízo de, 

em caso de agravamento da situação, se virem a preencher os pressu-

postos de que depende o RJRA. 

4.2.2.3. Conclusão 

O RJRA não se aplica indistintamente a qualquer alteração ou afectação 

de um recurso natural ou serviço do mesmo, mas apenas às adversida-

des ou deteriorações que provoquem efeitos, de modo significativo, 

susceptíveis de ser mensuráveis. Tem, então, de se tratar de alterações 

ou afectações graves, de duração e dimensão importantes. Compor-

tando o conceito de significância um assinalável grau de subjectividade, 

há que ter presente que a ocorrência de incidentes pode resultar, por 

exemplo, de afectações de curta duração e impacte reduzido, que, por 

essa razão, não constituirão dano ambiental para efeitos de aplicação 

do RJRA. GARCIA AMEZ refere mesmo a existência de um standard 

de dano socialmente aceite ou tolerado, que fica aquém da significância 

exigida para haver lugar a responsabilidade ambiental534. De igual 

modo, há que não esquecer que, por vezes, os próprios sistemas ecoló-

gicos têm capacidades de regeneração que lhes permitem, sem qualquer 

ou com reduzida intervenção humana, retomar o estado de equilíbrio 

ecológico, que lhes possibilita a sobrevivência e a reprodução auto-sus-

tentadas. 

Numa futura revisão do regime da responsabilidade ambiental se-

ria desejável que o legislador procedesse à clarificação de alguns dos 

conceitos que utilizou, como significância ou mensuração, na edifica-

ção deste regime por forma a facilitar a identificação e qualificação dos 

danos ambientais e a permitir uma mais eficaz aplicação da responsa-

bilidade ambiental. E não nos referimos apenas ao legislador nacional. 

Visamos em particular o legislador europeu porque só com a sua inter-

venção, através da estipulação de critérios e limiares, será possível atin-

gir um nível superior de harmonização nesta matéria. 

___________ 

534 GARCIA AMEZ, op. cit., 2015, pp. 107-108. 
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4.4.3. A avaliação da ameaça iminente de dano ambiental 

A necessidade de avaliação coloca-se não só para efeitos de adopção 

das medidas necessárias para controlar, conter, eliminar e reparar os 

danos ocorridos, mas também em relação à sua ameaça iminente, para 

efeito de adopção das necessárias medidas preventivas. Por essa razão, 

estão também abrangidas neste regime as ameaças iminentes de dano 

ambiental, considerando-se como tal as que tenham probabilidade sufi-

ciente de ocorrência de um dano ambiental, num futuro próximo. Sig-

nifica isso que o dano iminente não é aferido só em termos estritamente 

temporais (podendo suceder que o mesmo só mais tarde se venha a ma-

nifestar), mas também circunstanciais. Com efeito, a iminência não tem 

implícita que o evento esteja prestes a acontecer, mas, antes, que, de 

acordo com juízos de probabilidade e verosimilhança, um conjunto de 

indícios e pressupostos permita prever, com uma certeza razoável, que 

o dano possa vir a efectivar-se. 

Assim, se os requisitos de significância e mensuração dificultam a 

imputação de responsabilidade em caso de dano, podem comprometer, 

como já referimos, a efectividade da aplicação da DRA. E a preocupa-

ção torna-se crescente, quando está em causa uma ameaça de dano. 

Nesse caso, será necessário aferir previamente da significância de um 

dano, cuja ocorrência é provável, para se tomarem medidas de modo a 

preveni-lo? Parece-nos que se justifica aqui que o princípio da preven-

ção dê lugar ao princípio da precaução, substituindo-se a certeza cien-

tífica, em que assenta a aplicação do primeiro, pela dúvida razoável, 

que justifica a aplicação do segundo e legitima a imposição de medidas 

antecipatórias. Este é um dos pontos que, numa futura revisão, deverá 

ser objecto da atenção do legislador, no sentido de clarificar os concei-

tos envolvidos, designadamente “probabilidade suficiente” e “futuro 

próximo”, promovendo-se, dessa forma, a harmonização das legisla-

ções dos diferentes Estados-Membros e contribuindo para uma maior 

uniformidade de aplicação do regime da responsabilidade ambiental. A 

par desta clarificação, seria importante, como já referimos, a existência 

de uma base de dados relativa ao estado dos recursos naturais e dos seus 

serviços, nas diferentes regiões geográficas, quer a nível de cada Es-

tado-Membro quer a nível europeu, acessível aos operadores, a todos 
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os interessados e ao público, o que em muito facilitaria a determinação 

e avaliação do risco e do dano, quando verificados535. 

4.5. ALGUNS DADOS SOBRE DANOS AMBIENTAIS E AMEAÇAS 

IMINENTES EM FUNÇÃO DO TIPO DE DANO, NA UNIÃO EUROPEIA E EM 

PORTUGAL 

Em suma, a DRA e, no caso português, o RJRA são instrumentos utili-

zados para reduzir os danos ambientais, para diminuir a perda de bio-

diversidade, aumentar a qualidade das águas doces e marinhas e prote-

ger o solo. Não obstante, apesar da ocorrência de desastres ambientais 

ter sido uma das razões que ditou a urgência da adopção de um regime 

europeu de responsabilidade ambiental, a DRA e a sua transposição pe-

los Estados-Membros não foi suficiente para evitar a ocorrência de da-

nos e ameaças de danos. É disso exemplo o caso do desastre ambiental 

causado por um derrame tóxico de alumínio, na sequência do rebenta-

mento de um dique da empresa Ajkai Timföldgyár, em Ajka, na Hun-

gria, em 2010536, e, em 2011, do provocado por um incêndio na indús-

tria química ChemiePack, na zona industrial de Moordijk, a sul de Ro-

terdão, nos Países Baixos537. 

Apresenta-se a seguir um quadro com o número de ameaças imi-

nentes e danos ambientais, em função do tipo de danos: espécies e 

___________ 

535 Alguns Estados, como a Espanha, a Alemanha ou a Hungria, dispõem de alguns mecanis-

mos deste tipo, mas que ou contêm informação insuficiente ou desactualizada. 
536 Desastre industrial ocorrido na cidade de Ajka, Veszprém, Hungria, em 4 de outubro de 

2010, em que uma fissura num dique, com mais de 25 metros de extensão, libertou cerca 

de 700 mil metros cúbicos de lama vermelha residual da produção de alumínio, na fábrica 

Ajkai Timföldgyár. O lodo alcançou entre um e dois metros de altura, inundando as locali-

dades mais próximas, em especial Kolontár e Devecser. O acidente provocou 10 mortes e 

mais de 150 feridos. A área total contaminada foi de 40 km² e a contaminação atingiu o rio 

Danúbio e seus afluentes. 
537 O incêndio deflagrou na indústria química ChemiePack, num parque industrial perto de 

Roterdão. A ChemiePack exercia a actividade de armazenagem e embalagem de substân-

cias perigosas, uma das actividades previstas no Anexo III da DRA. Do incêndio resultou 

a contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas, causada essencialmente 

pela água utilizada para apagar o fogo, que serviu de meio de transporte das várias subs-

tâncias tóxicas. O custo das medidas de reparação ascendeu a 65,4 milhões de euros. O caso 

foi resolvido com recurso às leis dos Países Baixos sobre o solo e sobre a água, anteriores 

à transposição da Directiva. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ajka&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hungria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lodo
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Devecser&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Dan˙bio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Dan˙bio
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habitats naturais protegidos, água e solo, reportados pelos Estados-

Membros até finais de 2015. Ressalva-se o facto de nem todos os Esta-

dos-Membros terem fornecido esta informação e de alguns o terem feito 

de modo incompleto. Os números referidos apenas incluem as ameaças 

iminentes de danos e os danos ambientais abrangidos pela DRA, sem 

prejuízo de outras situações que possam ter ocorrido, mas que, por não 

preencherem os requisitos da responsabilidade ambiental, não foram 

considerados538, sendo-lhes aplicadas outras legislações nacionais, de-

signadamente no âmbito dos solos e da água. Ressalve-se, também, que, 

por vezes, o mesmo incidente pode dar origem a ameaças e danos am-

bientais de vários tipos. 

___________ 

538 Não esqueçamos que o dano ambiental tem de ser significativo, mensurável e o operador 

tem de ser identificável. Cfr. GOLDSMITH, B., DESANTI, R. e LOCKHART-

MUMMERY, E., «Case Studies», in BERGKAMP, L. e GOLDSMITH, B. (Eds.), The EU 

Environmental Liability Directive. A Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2013, 

pp. 250-283. 
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Casos confirmados de danos ambientais ou de ameaças iminentes de danos 
ambientais, em função do tipo de dano539 

ESTADO-MEMBRO 
ESPÉCIES E HABITATS 

PROTEGIDOS 
ÁGUA SOLO 

ALEMANHA 27 42 10 

ÁUSTRIA 2 2 0 

BÉLGICA 0 1 0 

BULGÁRIA 2 4 3 

CHIPRE 1 1 0 

ESPANHA 0 11 11 

ESTÓNIA 2 0 2 

FINLÂNDIA 1 1 0 

GRÉCIA 7 29 47 

HUNGRIA 124 244 243 

IRLANDA 8 2 0 

ITÁLIA 6 8 7 

LETÓNIA 7 4 5 

LITUÂNIA 0 1 4 

MALTA 2 0 0 

POLÓNIA 92 49 392 

PORTUGAL 0 6 7 

REINO UNIDO 7 2 11 

ROMÉNIA 0 1 4 

SUÉCIA 2 5 1 

TOTAL 290 413 747 

 

Da leitura deste quadro, podemos retirar que os danos causados ao 

solo são os mais abundantes, seguindo-se os causados à água e, em úl-

timo lugar, os causados às espécies e aos habitats naturais protegidos. 

A Dinamarca, a Eslováquia, a Eslovénia, a França, o Luxemburgo, os 

Países Baixos e a República Checa não constam do quadro, em virtude 

de não terem reportado qualquer dano. Portugal apenas reportou danos 

causados à água e ao solo. 

Muito embora a informação constante no quadro não seja alar-

mante para a generalidade dos Estados-Membros (com exclusão da 

Hungria e da Polónia, que se distanciam muito dos números 

___________ 

539 Adaptado de Commission Staff Working Document (SWD (2016) 121 final), p. 26. A Cro-

ácia não consta desta análise, em virtude de, à data, a sua adesão ser ainda recente. 
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apresentados pelos demais540), a verdade é que 60% das espécies pro-

tegidas e 77% dos habitats típicos se encontram em estado de conser-

vação não favorável. 

Portugal apresentou, em Março de 2019, no âmbito do REFIT541, 

um relatório relativo aos anos de 2016 e 2017, com dados fornecidos 

pela Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Orde-

namento Território (IGAMAOT), uma das entidades a quem o RJRA 

atribui competências de fiscalização em matéria de responsabilidade 

ambiental.542 A noção de dano ambiental utilizada para efeitos de ela-

boração do referido documento é idêntica à constante da DRA, que o 

RJRA acolheu. Os dados ali inseridos referem-se, no entanto, a inci-

dentes ambientais, sendo que o termo “incidente ambiental”, de acordo 

com o glossário que consta do relatório, corresponde a casos de danos 

ambientais tratados de acordo com qualquer legislação ambiental e não 

apenas à luz da responsabilidade ambiental. 

Desse relatório retira-se que, em 2016, ocorreram 58 incidentes 

ambientais. Em 30 desses incidentes foram causados danos à água, num 

único foi contaminado o solo, sete foram relativos ao ar e a resíduos, 

um outro ficou confinado às instalações onde ocorreu e os restantes 19 

resultaram em poluição atmosférica.543 Em 2017, ocorreram 108 inci-

dentes. Cinco resultaram de derrames, 39, de descargas de águas resi-

duais, 28, da emissão de poluentes atmosféricos, uma explosão e 35 

incêndios. Desses incidentes, seis causaram danos à biodiversidade, 38, 

___________ 

540 Talvez por fazerem uma aplicação mais efectiva e eficaz da DRA. De facto, já em relatórios 

anteriores, os números de casos da Hungria e da Polónia destacavam-se em relação aos 

apresentados pelos demais Estados-Membros, o que nos leva a concluir que, nestes Esta-

dos, a aplicação do novo regime da responsabilidade ambiental estará a ser feita de forma 

mais assertiva. 
541 O REFIT – Regulatory Fitness and Performance Programme – é um programa para a ade-

quação e a eficácia da regulamentação, que pretende garantir que a legislação europeia 

produz os resultados esperados para os cidadãos e as empresas de modo eficaz, eficiente e 

com custos mínimos. Tem por objectivo contribuir para a simplificação da legislação eu-

ropeia, eliminar encargos desnecessários e adoptar a legislação em vigor, sem comprometer 

os objectivos políticos. 
542 MILIEU CONSULTING, Support for the REFIT actions for the ELD – Phase 2. Portugal 

Country fiche, Bruxelas, Fevereiro 2019b, p. 18. 
543 IGAMAOT, Relatório de Acidentes/Incidentes ambientais 2016. Pode consultar-se em 

https://www.igamaot.gov.pt/wp-content/uploads/Acidentes_Incidentes_2016-1.pdf   

https://www.igamaot.gov.pt/wp-content/uploads/Acidentes_Incidentes_2016-1.pdf
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à água, seis, ao solo, e os restantes 58 resultaram em poluição atmosfé-

rica. As seis situações com impacte na qualidade do ar, assim como na 

fauna e na flora, são relativas a incêndios ocorridos no mês de Outubro, 

com consequências muito para além das instalações atingidas.544 

Estes números, quer a nível da União Europeia quer relativos a 

Portugal, ficam aquém do esperado. Gostaríamos de pensar que tal se 

deve à eficácia preventiva da DRA, ou, porventura, a um deficiente tra-

tamento da informação a nível interno dos Estados, mas não podemos 

deixar de equacionar outras razões, como o desconhecimento legal dos 

operadores, o que os impede de reportar eventuais incidentes, a aplica-

ção de legislações nacionais, eventualmente mais restritivas, a impos-

sibilidade de identificação do ou dos operadores responsáveis, ou a 

ocorrência de causas de exclusão da responsabilidade, o que não deixa 

de ser preocupante. 

5. CAUSAS DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE 

Há situações que foram, de forma expressa e desde logo, excluídas do 

regime de responsabilidade ambiental. No entanto, tratando-se a DRA, 

como já se viu, de uma directiva-quadro, que estabelece mínimos de 

protecção, não é permitido aos Estados-Membros preverem mais cau-

sas de exclusão do que aquelas que ela própria contempla. 

O RJRA, neste âmbito, reproduziu a DRA, elencando, no seu artigo 

2.º, n.º 2, as situações que se encontram fora do âmbito deste regime 

jurídico, não podendo, nestes casos, ser imputável ao operador respon-

sabilidade ambiental: casos de força maior, danos ambientais cobertos 

por determinadas convenções, riscos nucleares, poluição difusa e casos 

de defesa nacional e protecção civil. 

Note-se, no entanto, que as causas de exclusão da responsabilidade 

são distintas das causas de exclusão da obrigação de pagamento dos 

custos das medidas de prevenção e de reparação, a que nos iremos re-

ferir mais à frente. Nas causas de exclusão da responsabilidade não há 

___________ 

544 IGAMAOT, Relatório de Acidentes/Incidentes ambientais 2017, Lisboa, Janeiro 2018. 

Pode consultar-se em https://www.igamaot.gov.pt/wp-content/uploads/2017.01.08_Rela-

torio_Acidentes_Incidentes_2017_v6.pdf   

https://www.igamaot.gov.pt/wp-content/uploads/2017.01.08_Relatorio_Acidentes_Incidentes_2017_v6.pdf
https://www.igamaot.gov.pt/wp-content/uploads/2017.01.08_Relatorio_Acidentes_Incidentes_2017_v6.pdf
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lugar à aplicação do regime de responsabilidade ambiental, logo, o ope-

rador não tem de adoptar as medidas de prevenção ou de reparação pró-

prias deste regime, sem prejuízo de poder ter de respeitar imposições 

decorrentes de outras legislações. Nestes casos, a reparação ambiental 

e os respectivos custos ficarão a cargo da Administração. Nas causas 

de exclusão da obrigação de pagamento dos custos, a autoridade com-

petente decide que regime de responsabilidade ambiental é aplicável ao 

caso concreto, sendo o operador obrigado a adoptar as medidas de pre-

venção ou de reparação adequadas, podendo, posteriormente, invocar o 

direito a ser reembolsado pelas quantias que despendeu.545 

5.1. OS CASOS DE FORÇA MAIOR 

O RJRA exclui do seu âmbito de aplicação os danos ambientais ou as 

ameaças iminentes de danos causados por fenómenos naturais de ca-

rácter totalmente excepcional, imprevisíveis, ou que, ainda que previ-

síveis, não seja possível ao operador evitar.546 Nestas situações, sendo 

os danos causados pela própria Natureza (sismos, inundações ou raios, 

por exemplo), eles não podem ser imputáveis ao operador pelo exercí-

cio da sua actividade, uma vez que não é possível estabelecer-se nexo 

de causalidade entre a actividade do operador e a ameaça iminente ou 

os danos ambientais causados. 

O facto de se tratar de fenómenos totalmente excepcionais, impre-

visíveis e inevitáveis, inviabiliza a adopção de medidas de prevenção 

que pudessem ser exigíveis ao operador. Já assim não será, se se tratar 

de factos normais e evitáveis, em que a ausência de prevenção e a 

___________ 

545 BERGKAMP, L. e BERGEIJK, A., «Exceptions and Defences», em BERGKAMP, L. e 

GOLDSMITH, B. J. (Eds.), The EU Environmental Liability Directive. A Commentary, 

Oxford, Oxford University Press, 2013ª, p. 80. 
546 Artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da DRA. BERGKAMP e BERGEIJK comparam o conceito de 

força maior ao conceito norte-americano de “Act of God”, que traduz a ideia de desastre ou 

outro fenómeno natural de natureza excepcional, inevitável e irresistível, cujos efeitos não 

é possível prevenir ou evitar. Veja-se BERGKAMP, L. e BERGEIJK, A., op. cit., 2013ª, 

pp. 80-81 e nota 2. Pode ler-se, também, no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), 

de 27 de Setembro de 1993, proferido no processo n.º 084991, que, «De acordo com critério 

mais difundido: o caso de força maior tem subjacente a ideia de inevitabilidade: será todo 

o conhecimento natural ou acção humana que, embora previsível ou até presumido, não se 

pode evitar, nem em si mesmo nem nas suas consequências (…)». 
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inacção do operador dará lugar a responsabilidade ambiental, ou seja, à 

obrigação de adopção das medidas de prevenção e de reparação ade-

quadas e à obrigação de suportar os respectivos custos. 

5.2. OS ACTOS DE CONFLITO ARMADO, HOSTILIDADES, GUERRA CIVIL 

OU INSURREIÇÃO E AS ACTIVIDADES CUJO PRINCIPAL OBJECTIVO 

RESIDE NA DEFESA NACIONAL OU NA SEGURANÇA INTERNACIONAL 

A par dos fenómenos naturais de carácter excepcional, inevitável e ir-

resistível, a DRA refere, no artigo 4.º, n.º 1, alínea a), os actos de con-

flito armado, hostilidades, guerra civil ou insurreição. Também aqui se 

prevê a exclusão da responsabilidade do operador, especialmente se es-

tiverem em causa acontecimentos isolados. Ainda que lhe fosse impu-

tável a responsabilidade pelos danos ambientais decorrentes de situa-

ções deste tipo, o operador, para se eximir de suportar o custo de acções 

de prevenção ou de reparação, poderia sempre provar que o dano am-

biental, ou a ameaça iminente desse dano, foi causado por terceiros e 

ocorreu apesar de ter tomado as medidas de segurança adequadas.547 

Da mesma forma, os danos ambientais ou as ameaças iminentes 

desses danos, que resultem de actividades cujo objectivo principal é a 

defesa nacional ou a segurança internacional, estão excluídos do âmbito 

de aplicação do regime de responsabilidade ambiental. A justificação 

desta excepção reside no facto de se tratar de actividades conduzidas 

pelo Estado, para prossecução do interesse público e do Estado, em cir-

cunstâncias que as tornam insusceptíveis de serem programadas e pla-

nificadas de modo a prevenir a ocorrência de eventuais danos ambien-

tais.548 

5.3. AS ACTIVIDADES CUJO ÚNICO OBJECTIVO RESIDE NA 

PROTECÇÃO CONTRA CATÁSTROFES NATURAIS 

Neste caso, os danos são causados por actividades desenvolvidas para 

protecção contra catástrofes naturais. Tal como acontece com as 

___________ 

547 Artigo 8.º, n.º 3, alínea a), da DRA. 
548 Cfr. BERGKAMP, L. e BERGEIJK, A., op. cit., 2013ª, pp. 85-86. 
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actividades cujo principal objectivo reside na defesa nacional ou na se-

gurança internacional, a justificação desta excepção resulta do facto de 

se tratar de actividades normalmente conduzidas pelo Estado, para 

prossecução do interesse público, em circunstâncias extremas, que não 

permitem a prevenção da ocorrência de danos ambientais. Em Portugal, 

este tipo de actividades está a cargo da Protecção Civil, que actua a 

coberto da Lei de Bases da Protecção Civil549 e do Sistema Integrado 

de Operações de Protecção e Socorro.550 

Saliente-se que a protecção contra catástrofes naturais tem de ser o 

único objectivo da actividade que dá origem à ameaça iminente de dano 

ou ao dano ambiental. Entende-se aqui que o fim prosseguido pelas ac-

tividades cujo único objectivo reside na protecção contra catástrofes 

naturais, considerado superior, justifica os meios. Se, porventura, a pro-

tecção não for o único objectivo da actividade, aquela já recairá sob a 

alçada do RJRA, dando lugar a responsabilidade do operador, quer se 

trate de uma entidade pública ou privada. 

5.4. AS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS QUE CONSTAM DO ANEXO I 

DO REGIME JURÍDICO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

Nos termos da alínea b) do n.º 2 do seu artigo 2.º, o RJRA não se aplica 

aos danos ambientais ou às ameaças iminentes desses danos que resul-

tem de incidentes relativamente aos quais a responsabilidade ou com-

pensação seja abrangida pelo âmbito de aplicação de alguma das Con-

venções Internacionais da Organização Marítima Internacional551 e 

convenções conexas, enumeradas no Anexo I, incluindo quaisquer al-

terações posteriores dessas convenções. São elas:552 

___________ 

549 Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho (alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de Novembro, 

e pela Lei n.º 80/2015, de 3 de Agosto, que republica o diploma). 
550 Decreto-Lei n.º 72/2013, de 31 de Maio (sistema criado pelo Decreto-Lei n.º 134/2006, de 

25 de Julho, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de Novembro). 
551 A Organização Marítima Internacional – IMO (sigla pela qual é mais conhecida), foi criada 

por convenção internacional assinada em Genebra, em 1948, tendo entrado em vigor em 

1958. Trata-se de uma agência especializada das Nações Unidas, responsável por garantir 

a segurança e protecção da navegação e a prevenção da poluição marítima e atmosférica 

causada por navios. 
552 Artigo 4.º, n.º 2, e Anexo IV da DRA. 
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– Convenção Internacional de 27 de Novembro de 1992, sobre 

a Responsabilidade Civil pelos Prejuízos devidos à Poluição 

por Hidrocarbonetos (CLC); 

– Convenção Internacional de 27 de Novembro de 1992, para a 

Constituição de um Fundo Internacional para Compensação 

pelos Prejuízos devidos à Poluição por Hidrocarbonetos (Con-

venção FIPOL); 

– Convenção Internacional de 23 Março de 2001, sobre a Res-

ponsabilidade Civil pelos Prejuízos devidos à Poluição por Hi-

drocarbonetos contidos em Tanques de Combustível (Conven-

ção Bancas); 

– Convenção Internacional de 3 de Maio de 1996, sobre a Res-

ponsabilidade e a Indemnização por Danos ligados ao Trans-

porte por Mar de Substâncias Nocivas e Potencialmente Peri-

gosas (Convenção HNS); e 

– Convenção de 10 de Outubro de 1989, sobre a Responsabili-

dade Civil pelos Danos Causados durante o Transporte de 

Mercadorias Perigosas por Via Rodoviária, Ferroviária e por 

Vias Navegáveis Interiores. (Convenção Mercadorias Perigo-

sas). 

No entanto, para que não haja lugar à aplicação do RJRA, é neces-

sário que essas convenções estejam em vigor em Portugal. Ora, tal não 

acontece em relação a todas as convenções enunciadas. 

A CLC, na sua versão CLC 92, encontra-se em vigor, em Portugal, 

desde 13 de Novembro de 2002553. A Convenção FIPOL vigora desde 

13 de Novembro de 2002554. A Convenção Bancas vincula Portugal, 

___________ 

553 Protocolo de 1992, relativo à Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil pe-

los Prejuízos Devidos à Poluição por Hidrocarbonetos, de 1969, passando a constituir a 

Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil pelos Prejuízos Devidos à Polui-

ção por Hidrocarbonetos, 1992, também designada por CLC 92, assinado em Londres, em 

27 de Novembro de 1992. Esta convenção entrou em vigor por força da publicação do 

Decreto n.º 40/2001, de 28 de Setembro, alterado pelo Decreto n.º 4/2006, de 6 de Janeiro 

e versa sobre a responsabilidade civil dos armadores pelos prejuízos resultantes da poluição 

por hidrocarbonetos, causados pelos seus navios, não fazendo referência, no entanto, ao 

combustível dos próprios navios, e funciona em articulação com o Fundo Internacional para 

a Compensação pelos Prejuízos Devidos à Poluição por Hidrocarbonetos (FIPOL). 
554 Protocolo de 1992 à Convenção Internacional para a Constituição de Um Fundo Internaci-

onal para a Compensação pelos Prejuízos Devidos à Poluição por Hidrocarbonetos, de 
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desde 21 de Outubro de 2015555. Estas convenções são aplicáveis aos 

armadores cujas embarcações se encontrem registadas em qualquer Es-

tado parte das mesmas e prevêem a responsabilidade objectiva daque-

les, a obrigatoriedade de constituição de garantias financeiras556 e fun-

dos especiais de compensação (FIPOL), para assegurar o pagamento de 

montantes que excedam a responsabilidade dos mesmos armadores, 

para determinados tipos de danos. Prevêem, igualmente, a indemniza-

ção das vítimas de poluição por hidrocarbonetos, quando esta é causada 

por navios-tanque. As partes das convenções não podem estabelecer 

direitos de reparação mais amplos.557 Tratando-se de convenções es-

sencialmente de responsabilidade civil, está descartada a sua função 

preventiva e, não sendo o dano ambiental tratado de forma autónoma, 

está igualmente excluída a reconstituição natural, ou seja, a restauração 

ambiental enquanto medida de reparação, o que não deixa de ser lamen-

tável.558 

As duas restantes convenções, a Convenção HNS e a Convenção 

Mercadorias Perigosas, ainda não entraram em vigor na ordem jurídica 

___________ 

1971, celebrado em Londres, a 27 de Novembro de 1992, desenvolvido pelo Protocolo de 

2003 à Convenção Internacional para a Constituição de Um Fundo Internacional para Com-

pensação pelos Prejuízos Devidos à Poluição por Hidrocarbonetos, de 1992, assinado em 

Londres, em 16 de Maio de 2003, com entrada em vigor, para Portugal, em 15 de Maio de 

2005. Esta convenção foi ratificada e publicada pelos Decretos no 38/2001, de 25 de Se-

tembro, e n.º 1/2005, de 28 de Janeiro. A sua aplicação faz-se em articulação com a Con-

venção CLC. 
555 Convenção aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 62/2015, de 12 de 

Junho. 
556 Cfr. Directiva 2009/20/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, 

relativa ao seguro dos proprietários de navios em matéria de créditos marítimos. 
557 Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a Directiva 2004/35/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004, relativa à responsabilidade 

ambiental em termos de prevenção e reparação de danos ambientais (COM (2016) 204 fi-

nal), p. 7. 
558 BRANS, E., «Liability for Damage to Public Natural Resources Under the 2004 EC Envi-

ronmental Liability Directive: Standing and Assessment of Damages», Environmental Law 

Review, 7 (2), 2005, p. 18. Ressalve-se que até Maio de 2019, Portugal não tinha reportado 

qualquer caso a que fossem aplicadas estas convenções. Cfr. MILIEU CONSULTING, 

Support for the REFIT actions for the ELD – Phase 2. Comparative analysis, Brussels, 

2019c, p. 24. Ainda a este propósito, veja-se ORLANDO, E., «From Domestic to Global? 

Recent Trends in Environmental Liability from a Multi-level and Comparative Law Per-

spective», RECIEL-Review of European, Comparative & Environmental Law, Vol. 24, Is-

sue 3, November 2015, pp. 285 e ss.. 



CRISTINA ARAGÃO SEIA 

 290 

internacional, nem foram ratificadas por Portugal. Assim sendo, a qual-

quer dano ou ameaça de dano que pudesse eventualmente recair sob a 

sua alçada será aplicável o RJRA, desde que se encontrem preenchidos 

os pressupostos nele previstos para esse efeito. 

Em suma, das convenções referidas no Anexo I do RJRA, apenas 

as três primeiras – CLC, Convenção Fipol e Convenção Bancas – vin-

culam o Estado português. Isto significa que, em relação às restantes, a 

excepção não se aplica, logo, não haverá exclusão de responsabilidade 

ambiental nos incidentes a que estas convenções seriam aplicadas. 

De tudo isto se conclui que o regime de responsabilidade ambiental 

não devia deixar de se aplicar devido à existência de convenções inter-

nacionais. Muitas dessas convenções têm carácter sectorial e não foram 

ratificadas pelos Estados-Membros, ou não entraram em vigor, o que 

inviabiliza a sua aplicação. 

Impõe-se, assim, que, no futuro, se adopte legislação europeia que 

seja aplicável naquelas situações que, não estando cobertas pelo regime 

da responsabilidade ambiental, também não estão devidamente acaute-

ladas por convenções internacionais que vinculem, pelo menos, os Es-

tados-Membros. 

5.5. AS AMEAÇAS IMINENTES OU DANOS RESULTANTES DE RISCOS 

NUCLEARES OU CAUSADOS POR ACTIVIDADES ABRANGIDAS PELO 

TRATADO CEEA OU POR QUALQUER DAS CONVENÇÕES REFERIDAS 

NO ANEXO II DO REGIME JURÍDICO DA RESPONSABILIDADE 

AMBIENTAL 

Encontram-se excluídas do regime da responsabilidade ambiental as 

ameaças iminentes de danos, ou os danos ambientais resultantes de ris-

cos nucleares, ou actividades abrangidas pelo Tratado CEEA ou pelas 

convenções constantes do Anexo II a que se refere a alínea c), do n.º 2 

do artigo 2.º do RJRA, incluindo quaisquer posteriores alterações des-

ses instrumentos: 

– Convenção sobre a Responsabilidade Civil no Domínio da 

Energia Nuclear, assinada em Paris, em 29 de Julho de 
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1960559, e Convenção Complementar de Bruxelas, de 31 de 

Janeiro de 1963; 

– Convenção de Viena relativa à Responsabilidade Civil em ma-

téria de Danos Nucleares, de 21 de Maio de 1963; 

– Convenção relativa à Indemnização Complementar por Danos 

Nucleares, de 12 de Setembro de 1997; 

-– Protocolo Conjunto relativo à Aplicação da Convenção de Vi-

ena e da Convenção de Paris, de 21 de Setembro de 1988; 

– Convenção relativa à Responsabilidade Civil no Domínio do 

Transporte Marítimo de Material Nuclear, concluída em Bru-

xelas, em 17 de Dezembro de 1971. 

Sublinhe-se que só estão excluídas do regime da responsabilidade 

ambiental as actividades que recaem sob a alçada do Tratado CEEA, ou 

cujo regime de responsabilidade esteja previsto numa das referidas con-

venções referidas. Esta exclusão resulta do facto de os riscos nucleares 

serem já objecto de legislação da União Europeia (Tratado CEEA) e, 

ainda, dada a sua natureza, por serem de difícil cobertura pelas segura-

doras. De todo o modo, aquelas convenções preocupam-se essencial-

mente com as indemnizações a conferir às vítimas de acidentes nucle-

ares, não fazendo qualquer referência a medidas de prevenção ou de 

reparação de danos ambientais. 

Das convenções referidas no Anexo II do RJRA, a única a que Por-

tugal se encontra vinculado, desde 1977, é a Convenção sobre a Res-

ponsabilidade Civil no Domínio da Energia Nuclear, assinada em Paris, 

em 29 de Julho de 1960, alterada e emendada por documentos posteri-

ores. 

___________ 

559 Versa sobre a responsabilidade civil dos operadores pelos danos causados a terceiros, nas 

situações de acidente nuclear. A Convenção de Paris encontra-se em vigor desde 29 de 

Setembro de 1977, por via da publicação do Decreto n.º 339/72, de 25 de Agosto, alterado 

e revogado pelo Decreto n.º 33/77, de 11 de Março. Foi alterada pela Convenção de 31 de 

Janeiro de 1963 Complementar da Convenção de Paris (aprovada para adesão pelo Decreto 

n.º 24/84, de 11 de Maio); pelo Protocolo de 16 de Novembro de 1982 (aprovado pelo 

Decreto do Governo n.º 69/93, de 24 de Agosto); e pelo Protocolo para Emendar a Con-

venção, de 12 de Fevereiro de 2004 (aprovado pelo Decreto n.º 17/2011, de 21 de Junho). 

Este protocolo veio introduzir na responsabilidade civil por danos nucleares uma respon-

sabilidade de carácter objectivo, que abrange, a par dos danos tradicionais, os danos ambi-

entais. 
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5.6. DANOS ÓRFÃOS E DANOS DIFUSOS 

Para haver lugar a responsabilidade ambiental, como já se viu, é neces-

sário identificar o ou os operadores responsáveis pela poluição, o dano 

tem de ser concreto e quantificável e tem de ser estabelecido um nexo 

de causalidade entre o dano e o operador poluidor. 

Nessa perspectiva, temos de concluir que se encontram excluídos 

do regime da responsabilidade ambiental os chamados danos órfãos, a 

que já se referia o Livro Branco da Comissão sobre Responsabilidade 

Ambiental.560 São aqueles danos em relação aos quais não é possível 

determinar um responsável, seja porque não é possível estabelecer nexo 

de causalidade, seja porque se verifica alguma causa de exclusão da 

responsabilidade, seja porque o responsável deixou de existir enquanto 

pessoa jurídica ou se tornou insolvente. 

A DRA prevê expressamente que, nestes casos, as autoridades na-

cionais competentes podem tomar as medidas de prevenção e de repa-

ração necessárias. Sendo esse o caso, será o Estado e, em última instân-

cia, a sociedade a assumirem subsidiariamente os custos com a preven-

ção ou reparação dos danos. 

Os danos difusos enquadram-se no conceito de danos órfãos. Da-

nos difusos são os danos ambientais, ou a ameaça iminente desses da-

nos, que resultam de poluição de carácter difuso ou disseminado, cau-

sada por diversas actividades ou emissões, em que não é possível esta-

belecer, com certeza, o nexo causal entre os efeitos ambientais negati-

vos e a actividade de determinado operador, ou seja, é impossível im-

putar a responsabilidade a um agente poluente concreto. Esta é uma das 

razões por que nem a DRA nem o RJRA561 incluíram a poluição do ar 

ou atmosférica nos tipos de danos ambientais passíveis de responsabi-

lidade ambiental. De facto, este tipo de poluição é, normalmente, de 

natureza difusa, tornando complicada a identificação do responsável, 

em termos técnicos, o que dificulta a contratação de garantias financei-

ras. É o que sucede, por exemplo, no caso da poluição atmosférica 

___________ 

560 Livro Branco sobre Responsabilidade Ambiental (COM(2000) 66 final), ponto 3.3. Veja-

se também o Considerando 13 da DRA. 
561 Ao contrário da Hungria ou da Itália, que o fizeram. 
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provocada pelo tráfego automóvel, dos efeitos das alterações climáticas 

causadas pelas emissões de dióxido de carbono e outros gases, ou da 

morte das florestas devido à chuva ácida e à poluição atmosférica. 

De acordo com os regimes europeu e português, a responsabilidade 

ambiental só lhes será aplicável quando seja possível estabelecer um 

nexo de causalidade entre os danos e as actividades lesivas dos opera-

dores individuais562. Estabelecendo-se esse nexo de causalidade, a po-

luição deixa de ser considerada difusa, passando, então, a ser aplicáveis 

as obrigações previstas quer na DRA quer no RJRA. Pode ocorrer o 

caso em que seja possível estabelecer o nexo de causalidade entre um 

grupo de operadores e o dano, não se conseguindo, no entanto, deter-

minar, em concreto, a contribuição que cada um deles teve na produção 

do dano. Nesta situação, haverá, de qualquer forma, lugar a responsa-

bilidade por parte dos operadores em causa, que responderão solidaria-

mente. Para este tipo de situações, que o legislador português trata 

como “comparticipação”, o RJRA consagra uma presunção de respon-

sabilidade em partes iguais, mesmo que haja culpa de alguma ou algu-

mas das pessoas responsáveis, recaindo sobre cada operador o ónus de 

provar a medida da sua contribuição para o dano produzido, podendo 

exercer direito de regresso sobre os demais, em relação aos custos que 

assumiu e não lhe eram imputáveis.563 Não sendo possível a aplicação 

da responsabilidade ambiental aos danos difusos, poderão sempre po-

derão ser utilizados outros mecanismos igualmente aptos à protecção 

ambiental, como taxas e impostos ambientais. 

6. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Qualquer apreciação crítica ao actual regime de responsabilidade am-

biental tem de ter como ponto de partida a DRA, uma vez que o regime 

jurídico português nesta matéria, bem como o da maior parte dos res-

tantes Estados-Membros, nasce com a transposição daquela. 

___________ 

562 Artigo 6.º do RJRA e Considerando 13 e artigo 4.º, n.º 5, da Directiva. 
563 Artigo 4.º, n.ºs 2 e 3, do RJRA. BERGKAMP e BERGEIJK distinguem a comparticipação 

da poluição difusa. No seu entender, a poluição difusa é a que resulta do efeito cumulativo 

da poluição produzida por várias actividades, como as chuvas ácidas ou o aquecimento 

global. Cfr., dos autores, op cit., 2013ª, p. 85. 
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A partir do momento em que a sociedade internacional se consci-

encializou que a protecção do ambiente era imprescindível, inadiável e 

dispendiosa, começou também a ganhar forma a ideia de que o dano 

ambiental devia ser reparado por quem lhe desse origem. Numa pri-

meira fase, danos ambientais eram aqueles que resultavam da lesão dos 

componentes ambientais e se reflectiam na saúde, na vida e nos bens 

das pessoas, pelo que o recurso à responsabilidade civil se afigurava 

adequado e suficiente. Não obstante aqueles danos serem reparados, o 

ambiente, em si, permanecia danificado, a menos que os Estados dili-

genciassem no sentido da sua reparação, o que teria de acontecer à custa 

do orçamento do Estado e dos impostos dos contribuintes. A autonomi-

zação do conceito de dano ambiental enquanto dano ecológico puro 

veio realçar a urgência de um regime de responsabilidade ambiental 

que assegurasse não só a reparação, mas também, e sobretudo, a pre-

venção do dano ambiental. Este regime encontrou o seu fundamento 

jurídico no princípio do poluidor-pagador, bem como nos demais prin-

cípios basilares da política do ambiente na União Europeia, tal como 

referidos no Tratado sobre o seu Funcionamento: princípios da precau-

ção, da prevenção e da correcção, prioritariamente na fonte, dos danos 

causados ao ambiente. Após mais de uma década de negociações, veio 

a surgir, na ordem jurídica da União Europeia, com a adopção da Di-

rectiva 2004/35/CE, de 21 de Abril, um regime jurídico de responsabi-

lidade ambiental em termos de prevenção e de reparação de danos am-

bientais. 

Não podemos deixar de realçar alguns pontos positivos da DRA, 

que muito contribuíram para reforçar a protecção do ambiente, bem 

como alguns aspectos que a podem reforçar. Em primeiro lugar, o am-

biente passa definitivamente a ser tratado como bem jurídico protegido, 

a par de outros como a vida, a integridade física e a propriedade das 

pessoas. Dá-se, assim, a sua personalização, pelo menos enquanto su-

jeito susceptível de sofrer danos e de ser ressarcido por direito próprio, 

continuando a responsabilidade civil extracontratual a ser considerada 

como o mecanismo adequado ao ressarcimento dos danos causados às 

pessoas e à sua propriedade, ditos particulares ou privados. Esta com-

binação configura um direito ambiental avançado, em que as autorida-

des nacionais competentes surgem como representantes do ambiente, 
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cuja tutela lhes incumbe, devendo também os cidadãos e as próprias 

empresas prevenir, reparar, antecipar, evitar e denunciar os danos am-

bientais, ou as ameaças desses danos. A introdução de um tipo de res-

ponsabilidade objectiva, característica na sociedade de risco, permitiu 

ampliar o regime de responsabilidade, que, tradicionalmente, só seria 

aplicável quando fosse feita prova de culpa por parte do operador po-

luidor. Outro dos aspectos inovadores da DRA corresponde ao seu ca-

rácter preventivo, ao abranger não só os danos ambientais, mas também 

a ameaça iminente dos mesmos. A DRA incentiva a uma abordagem de 

prevenção e de precaução dos operadores no exercício das suas activi-

dades, evitando custos de reparação elevados que acabam por afectar a 

saúde económica do tecido industrial. 

Lamentavelmente, a DRA tem-se revelado de aplicação limitada. 

KRÄMER afirma que a principal razão pela qual a DRA não teve 

grande aplicação se deve ao facto de o ambiente estar em mau estado 

não em razão de acidentes, mas porque está doente devido à sua longa 

e progressiva degradação. A DRA ficou, assim, aquém das expectativas 

que se criaram ao longo de anos de debates sobre a necessidade e ur-

gência da existência de um regime jurídico de responsabilidade ambi-

ental. Reflexo dessa aplicação limitada é o facto de, nem em Portugal, 

nem em muitos dos Estados, não ter dado lugar a qualquer acção judi-

cial564, e o próprio Tribunal de Justiça ter sido chamado a proferir de-

cisões prejudiciais nesta matéria num reduzido número de vezes. 

No nosso entender, a aplicação limitada da DRA deve-se, maiori-

tariamente, à sua natureza quadro, ao seu alto grau de flexibilidade e à 

discricionariedade que confere, que vieram prejudicar a implementa-

ção, na União, de um regime harmonizado de responsabilidade ambi-

ental. O primeiro problema que se coloca, desde logo, corresponde à 

diversidade de regulação na União Europeia, que a DRA permitiu. A 

incerteza relativamente a alguns conceitos que utiliza, de natureza ge-

nérica, vaga, pouco clara, indeterminada ou incompleta, nomeadamente 

___________ 

564  De facto, dos mais de 1400 casos de danos ambientais ou ameaças de danos, só 60 chega-

ram a tribunal, sendo que, destes, só a Polónia reportou 44. A Espanha reportou três, a 

Áustria dois, a Hungria cinco e a Letónia, a Bulgária, Malta, a Finlândia, a Grécia, a Suécia 

e o Reino Unido reportaram um único caso cada. Os demais Estados não informaram da 

existência de qualquer processo nos seus tribunais. 
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os utilizados para qualificar os efeitos causados ao ambiente, como é o 

caso do “limiar de danos significativos”, cuja clarificação é reclamada 

pelas autoridades competentes e pelas seguradoras, pois disso depende 

a qualificação, ou não, de um dano como ambiental para efeitos de apli-

cação do regime jurídico da responsabilidade ambiental, é uma das ra-

zões que afecta a aplicação da DRA. Esta questão assume ainda maior 

relevo no âmbito da função preventiva do regime, ao não serem, muitas 

vezes, adoptadas, perante uma ameaça iminente de dano, medidas pre-

ventivas para evitar danos à biodiversidade, no pressuposto errado de 

que essas medidas só se justificariam se se tivesse conhecimento, ante-

cipadamente, de que os danos futuros seriam significativos. As excep-

ções previstas também dificultam a sua aplicação. 

Pergunta-se, em consequência do exposto e decorridos que são 

pouco mais de 12 anos de responsabilidade ambiental, se os objectivos 

da DRA se mantêm importantes para o ambiente em geral e a saúde 

humana. A verdade é que 60% das espécies protegidas e 77% dos ha-

bitats típicos se encontram em estado de conservação não favorável e a 

Europa não conseguiu travar a perda da biodiversidade até 2020, como 

pretendia, e duvidamos que esteja em condições de o fazer até 2030, 

como é propósito da Comissão Von der Leyen. A esta situação acresce 

que mais de metade da água dos rios e dos lagos está aquém de um bom 

estado ou potencial ecológico. Ora, o estado ecológico é um critério da 

qualidade da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas das águas 

superficiais. 

Nesse pressuposto, é necessário continuar a trabalhar em prol da 

protecção do ambiente, sendo a DRA, neste âmbito, um instrumento 

essencial. Apesar de se prevenir e reparar, a verdade é que continuam a 

ocorrer incidentes que causam danos ambientais significativos, deteri-

orando o ambiente, danificando os recursos naturais e seus serviços e 

afectando a saúde humana. 

A DRA deveria ser revista para alargar a noção de dano ambiental 

relevante para a sua aplicação, nela fazendo constar componentes ou 

aspectos do ambiente até agora não contemplados, como a atmosfera 

ou a paisagem, e ampliando o leque de actividades consideradas poten-

cialmente perigosas (o transporte por condutas de substâncias perigo-

sas, a exploração mineira e a introdução de espécies exóticas invasoras, 
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por exemplo, não se encontram no Anexo III), ampliando-se, dessa 

forma, o âmbito de aplicação da responsabilidade objectiva, que, actu-

almente, não abrange suficientemente os sectores com potenciais efei-

tos negativos importantes para as espécies e habitats naturais protegi-

dos. A própria evolução das substâncias poluentes resultantes das acti-

vidades industriais e as novas descobertas científicas revelam efeitos da 

poluição sobre o ambiente e o ser humano até então desconhecidos, 

obrigando à actualização do regime de responsabilidade ambiental. Em 

bom rigor, o regime de responsabilidade objectiva previsto na DRA 

acaba por se revelar bastante limitado, pelo que deveria ser alargado a 

todas as actividades, mesmo as que não se encontram referidas no 

Anexo III, susceptíveis de causar danos ambientais com efeitos negati-

vos para o ambiente e para a saúde humana. Ora, alargando-se o âmbito 

de aplicação, objectivo e subjectivo, da DRA, promove-se uma aplica-

ção mais eficaz do princípio do poluidor-pagador e um exercício mais 

prudente e cuidadoso das actividades industriais. Aliás, deviam ser con-

templados mecanismos de compensação, eventualmente de natureza 

fiscal, para aqueles operadores que se empenham na prevenção dos da-

nos ambientais. 

Dotando a DRA de mecanismos que contribuam para a o incre-

mento da eficácia do regime quadro de responsabilidade ambiental na 

União Europeia e para a harmonização da respectiva legislação a nível 

europeu, estar-se-á a contribuir para a prossecução dos objectivos da 

política da União no domínio do ambiente, a saber, a protecção e a me-

lhoria da qualidade do ambiente, para uma utilização prudente e racio-

nal dos recursos naturais e para a protecção da saúde dos cidadãos. 

É certo que, nos seus actos de transposição, muitos Estados foram 

mais longe do que a DRA e, por sua iniciativa, alargaram o âmbito de 

aplicação do regime jurídico de responsabilidade ambiental, reforçando 

o nível de protecção ambiental que dele resulta. 

Foi o que aconteceu em Portugal. Com efeito, o RJRA não fez 

qualquer distinção quanto ao tipo de danos entre responsabilidade am-

biental objectiva e subjectiva, ao contrário da DRA, que apenas prevê 

a aplicação da responsabilidade subjectiva do operador que exercesse 

actividades que não as do anexo III às espécies e habitats naturais pro-

tegidos. Mas o mesmo não aconteceu noutros Estados, o que impede a 
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harmonização do regime. Exactamente por essa razão, a Comissão está 

a elaborar um guia de orientações para uma definição comum de dano 

ambiental, que está previsto sair em Dezembro. 

 



CAPÍTULO V – O ÂMBITO 

SUBJECTIVO DE APLICAÇÃO 

DA RESPONSABILIDADE 

AMBIENTAL 

1. INTRODUÇÃO 

Como acabámos de ver no capítulo anterior, para se determinar se es-

tamos no âmbito de aplicação da responsabilidade ambiental, há, pelo 

menos, dois elementos a ter em consideração: em primeiro lugar, o tipo 

e o objecto dos danos, que hão-de ser significativos e mensuráveis – 

uma vez que só estes são relevantes –, e, em segundo lugar, o tipo de 

actividade exercida pelo operador que lhes deu origem e, por isso, res-

ponsável, assunto de que nos iremos ocupar neste capítulo. 

Na verdade, o princípio fundamental do regime da responsabili-

dade ambiental é o da responsabilização financeira do operador cuja 

actividade tenha causado danos ambientais, ou a ameaça iminente dos 

mesmos, como dita o princípio do poluidor-pagador. 

Assim sendo, um dos requisitos essenciais para a aplicação deste 

regime baseia-se na identificação de um operador que possa ser quali-

ficado como responsável e que, como consequência, terá de assumir os 

custos inerentes à reparação dos danos causados ou às medidas de pre-

venção necessárias para evitar que eles se venham a produzir. Sendo a 

determinação do responsável um requisito essencial, é, também, um dos 

principais problemas de aplicação do regime565, dadas as características 

específicas do dano ambiental. É que este pode ter origem, ou resultar, 

do concurso de várias causas ou da conjugação de comportamentos, 

concertados ou não, para a sua ocorrência ou para o seu agravamento. 

___________ 

565 Como resulta da leitura conjugada do artigo 3.º, n.º 1, com os Considerandos 2 e 18 e com 

os artigos 2.º, pontos 6 e 7, 5.º, 6.º, 8.º e 11.º, n.º 2, da DRA. 
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Nessas situações, além de, obviamente, haver uma maior dificuldade 

na determinação do ou dos responsáveis, também será de mais difícil 

aferição estabelecer o nexo de causalidade entre estes e o dano. 

Os conceitos de “operador” e de “actividade ocupacional” são, 

pois, determinantes para aplicação do regime de responsabilidade am-

biental. 

2. O CONCEITO DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL 

Na continuidade do que já havia sido feito na Convenção de Lugano e 

no Livro Branco sobre Responsabilidade Ambiental, a DRA optou pela 

imputação da responsabilidade ao “operador”, conceito que definiu de 

forma abrangente, para aí poder incluir o maior número possível de su-

jeitos. 

Nessa medida, será responsável pela prevenção e pela reparação 

dos danos ambientais, e por suportar os respectivos custos, aquele que 

tiver causado a ameaça iminente, ou o dano efectivo, através do exer-

cício da sua actividade ocupacional. 

O conceito de actividade ocupacional é também definido no RJRA, 

de forma ampla, como «qualquer actividade desenvolvida no âmbito de 

uma actividade económica, independentemente do seu carácter público 

ou privado, lucrativo ou não»566. Já a DRA define actividade ocupaci-

onal como «qualquer actividade desenvolvida no âmbito de uma acti-

vidade económica, de um negócio ou de uma empresa, independente-

mente do seu carácter privado ou público, lucrativo ou não»567. Deste 

modo, incluem-se nesta noção não só os entes privados, mas também a 

Administração e demais entes públicos, sendo irrelevante a titularidade 

da actividade. E assim é, uma vez que a responsabilidade recai sobre o 

operador, que, normalmente, será a empresa ou a entidade pública pro-

prietária da instalação que esteve na origem do dano.568 Privilegia-se, 

assim, a noção de domínio ou controlo sobre a actividade ocupacional, 

ou sobre o seu funcionamento técnico e económico, em detrimento do 

___________ 

566 Artigo 2.º, n.º 1, do RJRA. 
567 Artigo 2.º, n.º 7, da DRA 
568 MORENO MOLINA, A. M., Derecho Comunitário del medio ambiente. Marco institucio-

nal, regulación sectorial y aplicación en España, Madrid, Marcial Pons, 2006, p. 300. 
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direito de propriedade sobre as instalações, ideia que já havia sido dei-

xada registada, quer no Livro Verde quer no Livro Branco da Comissão 

sobre responsabilidade por danos causados ao ambiente.569 A CERCLA 

permite, por exemplo, a imputação da responsabilidade ambiental ao 

adquirente de um imóvel contaminado ou à entidade financeira que fi-

nanciou o agente que causou os danos. A União Europeia afastou-se, 

aqui, das opções feitas pelo sistema norte-americano, que são conside-

radas violadoras do princípio do poluidor-pagador, alicerce de toda a 

política ambiental europeia, e, no limite, injustas.570 

São abrangidas por este conceito todas as actividades industriais e 

comerciais, incluindo a caça ou a pesca profissionais, pese embora não 

sejam uma das actividades incluídas no Anexo III da DRA, logo, ex-

cluídas da responsabilidade objectiva. Relembre-se que, no Anexo III 

da DRA se enumeram as actividades que se considera terem, à partida, 

maior impacte ambiental e que, por essa razão, estão sujeitas a respon-

sabilidade pelos danos ambientais que causem ou pelas ameaças imi-

nentes dos mesmos, independentemente de culpa por parte do operador. 

Em relação a todas as outras, só haverá responsabilidade ambiental sub-

jectiva, isto é, se se verificar uma actuação culposa por parte do opera-

dor. 

Como decorre ainda da definição de actividade, esta pode ter fim 

lucrativo, como será o caso das sociedades comerciais, ou não lucra-

tivo, quando exercida, por exemplo, pela Administração Pública em 

prol da comunidade, como é o caso da gestão de resíduos571. É certo 

que as actividades públicas não lucrativas, exercidas por pessoas colec-

tivas de direito público não têm, em regra, ligações com o mercado nem 

têm carácter concorrencial. Esta razão já motivou a crítica do Tribunal 

de Justiça da União Europeia à redacção do artigo 2.º, n.º 7, da DRA, 

por utilizar termos como “negócio” e “empresa”. O Tribunal conside-

rou que, conferir um sentido puramente económico a estes termos, teria 

como consequência excluir a quase totalidade das actividades públicas 

praticadas no interesse da colectividade, logo não lucrativas, do 

___________ 

569 Ponto 2.1.3 do Livro Verde e ponto 4.4 do Livro Branco. 
570 Ver GOMIS CATALÁ, L., op. cit., 2008, p. 122, nota 180. 
571 GARCIA AMEZ indica, como exemplo, os serviços públicos de resíduos ou de tratamento 

de águas. Do autor, op. cit., 2015, p. 172. 
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conceito de actividade ocupacional, privando a DRA de uma parte do 

seu efeito útil, ao subtrair do seu campo de aplicação toda uma série de 

actividades que têm um risco real para a saúde humana e o ambiente.572 

Em suma, o que releva, para efeitos de aplicação das regras de res-

ponsabilidade ambiental, é que a actividade em causa seja a causadora 

do dano ambiental ou da ameaça iminente desse dano573. Trata-se, to-

davia, de um conceito de aplicação estritamente profissional, não tendo 

sido concebido para comportamentos pessoais ou domésticos de parti-

culares, ainda que possam causar danos ambientais, como a prática de 

desportos.574 

Porém, o facto de se ter deixado de fora as actividades não profis-

sionais foi alvo de polémica.575 O que se compreende, uma vez que o 

pensar-se que as actividades ocupacionais serão, à partida, as mais pe-

rigosas, pode não corresponder à verdade. Com efeito, nas actividades 

não ocupacionais podem utilizar-se, da mesma forma, substâncias ou 

produtos perigosos, que podem dar origem a danos ambientais. É certo 

que, em termos de prevenção, as actividades ocupacionais estarão, à 

partida, mais bem equipadas e apetrechadas, podendo reagir de forma 

mais eficaz em caso de ameaça de dano ou ocorrência do mesmo. Pa-

rece-nos, todavia, que, aqui, terá havido alguma discriminação (em ter-

mos talvez exagerados) em relação ao sector profissional, provavel-

mente em virtude de se julgar que este terá uma capacidade financeira 

mais robusta.576 

___________ 

572 Acórdão do TJUE, de 9 de Julho de 2020, proferido no processo C-297/19, pontos 72-75. 
573 Artigos 2.º, n.º 1, 12.º e 13.º do RJRA, e artigo 3.º, n.º 1, alíneas a) e b) da DRA. No mesmo 

sentido, veja-se GARCIA ROCASALVA, C., op. cit., 2018b, p. 165. 
574 NOVELLI, M., «Consideraciones acerca de la Directiva 2004/35/CE sobre responsabili-

dade medioambiental», Revista Jurídica Cognitio Iuris, Ano II, n.º 4, Abril 2012, p. 42; e 

GARCIA AMEZ, op. cit., 2015, pp. 171 e 172. Este autor explica que o regime da respon-

sabilidade ambiental não foi concebido para comportamentos individuais de particulares 

relacionados com o lazer, ainda que possam causar danos ambientais, como a prática de 

desportos. 
575 De qualquer forma, o facto de as actividades não profissionais não terem sido contempladas 

no regime de responsabilidade ambiental não significa que não sejam sancionadas, quando 

causem danos ambientais, à luz de outras legislações. 
576 Cfr. BERGKAMP, L. e BERGEIJK, A., «Scope of the ELD Regime», em BERGKAMP, 

L. e GOLDSMITH, B. (Eds.), The EU Environmental Liability Directive. A Commentary, 

Oxford, Oxford University Press, 2013b, pp. 51-79. 
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Do que se expôs, resulta que o conceito de actividade está intima-

mente ligado ao de operador. As entidades que não se enquadrem na 

definição do artigo 11.º, n.º 1, alínea l), do RJRA, designadamente as 

que não exercem uma actividade ocupacional, não entrarão, por isso, 

no âmbito de aplicação deste regime jurídico. 

3. O OPERADOR NA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

3.1. A NOÇÃO DE OPERADOR 

Fruto do que se disse, o operador será, nos termos do RJRA, 

«qualquer pessoa singular ou colectiva, pública ou pri-

vada, que execute, controle, registe ou notifique uma acti-

vidade cuja responsabilidade ambiental esteja sujeita a 

este Decreto-Lei, quando exerça ou possa exercer poderes 

decisivos sobre o funcionamento técnico e económico 

dessa mesma actividade, incluindo o titular de uma licença 

ou autorização para o efeito».577 

O conceito de operador abrange, assim, qualquer pessoa singular 

ou colectiva, de natureza pública ou privada, que executa ou controla a 

actividade ocupacional causadora do dano, ou da ameaça de dano, am-

biental, ou detenha poderes decisivos determinantes sobre o seu funci-

onamento técnico e económico. 

O legislador português alterou, ligeiramente, o texto da DRA da 

definição de operador, que evidenciava melhor a ideia de execução, de 

controlo ou de poder determinante sobre o funcionamento da actividade 

ocupacional.578 E é esta ideia – de execução, controlo ou poder de 

___________ 

577 Artigo 11.º, n.º 1, alínea l), do RJRA. Ver CASADO CASADO, L., «Atribuicion de res-

ponsabilidades (arts. 9 a 16)», em LOZANO CUTANDA, B. (Coord.) Comentarios a la 

ley de responsabilidad medioambiental. Ley 26/2007, de 23 de Octubre, Navarra, Thomson 

Civitas, 2008, p. 236; e ESTEVE PARDO, J., op. cit, 2008, p. 40. 
578 A DRA, no artigo 2.º (Definições), n.º 6, define “operador” como qualquer pessoa singular 

ou colectiva, pública ou privada, que execute ou controle a actividade profissional, ou, 

quando a legislação nacional assim o preveja, a quem tenha sido delegado um poder eco-

nómico decisivo sobre o funcionamento técnico dessa actividade, incluindo o detentor de 
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decisão sobre o funcionamento de determinada actividade – que é de-

terminante, no nosso entender, no conceito de operador.579 

Sucede, porém, que em nenhum momento nos são dadas as defini-

ções quer de “controlo de uma actividade”, quer de “poder de decisão 

sobre o seu funcionamento técnico e económico”. Todavia, a Conven-

ção de Lugano já considerava que o controlo de uma actividade deveria 

abranger as circunstâncias jurídicas, financeiras e económicas que per-

mitem determinar a pessoa responsável pela actividade. PEDRAZA 

LAYNEZ sustenta que, para efeito da determinação da pessoa que efec-

tivamente exerce o controlo de uma actividade, mais do que consultar 

a estrutura da própria empresa, devem ser analisadas as licenças e au-

torizações concedidas, bem como as comunicações e outros registos 

administrativos, uma vez que as pessoas que aí estejam identificadas 

serão quem efectivamente controla a actividade. Já em relação ao fun-

cionamento técnico e económico, estarão aqui em causa os gestores e 

administradores, enquanto responsáveis pelos danos produzidos, desde 

que seja possível estabelecer um nexo causal entre a sua actuação e a 

responsabilidade da pessoa colectiva. Deste modo, com esta definição 

pretendeu-se incluir no conceito de operador também aqueles que ape-

nas contribuem em termos económicos para a actividade, mas que, ape-

sar disso, têm plena consciência do destino do seu investimento.580 

A redacção utilizada pelo RJRA é de tal forma lata que levou a que 

fosse fortemente criticada, por se entender que o apuramento de vários 

operadores, em resultado da sua aplicação, poderia dificultar a determi-

nação da contribuição de cada um deles para o resultado final.581 Vale 

___________ 

uma licença ou autorização para o efeito, ou a pessoa que registe ou notifique essa activi-

dade. 
579 Também o Decreto-Lei n.º 60/2012, de 14 de Março, que transpõe para a ordem jurídica 

interna a Directiva 2009/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril, 

relativa ao armazenamento geológico de dióxido de carbono, define, no artigo 3.º, alínea 

r), “operador” como a «pessoa singular ou colectiva, pública ou privada, que, nos termos 

da legislação nacional, satisfaz um dos seguintes requisitos: i) Opera ou controla um ou 

mais locais de armazenamento de CO2; ii) Tem poder económico delegado decisivo sobre 

o funcionamento técnico de um local de armazenamento de CO2». 
580 PEDRAZA LAYNEZ, J. op. cit., pp. 33-36. 
581 Veja-se CASADO CASADO, L., op. cit., 2008, pp. 232-234; YANGUAS MONTERO, G. 

e BLÁZQUEZ ALONSO, N., «La nueva responsabilidad medioambiental», Revista de De-

recho urbanístico y médio ambiente, n.º 245, 2008, p. 110; MIGUEL PERALES, C. 
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aqui como delimitação a própria noção de actividade, que se analisou 

no ponto precedente e para a qual remetemos, uma vez que não é o 

operador de qualquer actividade que é passível de responsabilidade am-

biental, mas apenas o operador das actividades ocupacionais ou profis-

sionais. Da mesma forma, a definição de operador, face à sua abran-

gência, acaba por colidir com outras situações contempladas pelo 

RJRA, como a responsabilidade das sociedades-mãe ou das sociedades 

em relação de grupo ou de domínio, que só se verifica, nos termos le-

gais, quando exista utilização abusiva da personalidade jurídica ou 

fraude à lei. 

Uma primeira nota para referir que não nos parece razoável que, 

entre aqueles que se enquadram nesta definição lata de operador, se faça 

a imputação de responsabilidade aos que registaram ou notificaram a 

actividade, se sobre ela não exercem ou deixaram de exercer qualquer 

tipo de domínio ou controlo. Da mesma forma, julgamos ser de excluir 

as entidades bancárias e financeiras, que, não tendo controlo operativo 

sobre a actividade, contribuem economicamente para a sua realização, 

mediante, por exemplo, a concessão de crédito. O que, aliás, vai no sen-

tido do previsto no Livro Branco da Comissão sobre Responsabilidade 

Ambiental.582 Se assim se não entendesse, teríamos como consequência 

que essas entidades poderiam recusar-se a dar apoio ao funcionamento 

do tecido empresarial, o que seria catastrófico para muitas sociedades. 

Como decorre do que se disse, também a Administração Pública583 

será considerada operador para efeitos de aplicação do RJRA, desde 

que determinado serviço público dê origem a uma ameaça iminente de 

dano ou a um efectivo dano ambiental, através do exercício de uma 

___________ 

«Aspectos básicos de la nueva regulácion sobre responsabilidad medioambiental», Revista 

de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, n.º 1, 2008, pp. 6 e ss. Também 

YANGUAS MONTERO, G., «Luces y sombras de la Directiva 2004/35/CE sobre respon-

sabilidad medioambiental», Icade. Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y 

Ciencias Económicas y Empresariales, n.º 67, 2006, p. 41. Disponível em http://imagenes-

bibliotecacentral.minhap.gob.es/pdfpublicaciones/ImagenIndice/34/o.p._3474-

b_2006_67.pdf. 
582 Livro Branco da Comissão sobre Responsabilidade Ambiental, ponto 4.4. 
583 Compreendendo-se, aqui, a Administração e todas as entidades públicas ou privadas que 

exerçam funções materialmente administrativas, no uso de poderes públicos. Cfr. Lei n.º 

67/2007, artigo 1.º, n.º 5. 

http://imagenesbibliotecacentral.minhap.gob.es/pdfpublicaciones/ImagenIndice/34/o.p._3474-b_2006_67.pdf
http://imagenesbibliotecacentral.minhap.gob.es/pdfpublicaciones/ImagenIndice/34/o.p._3474-b_2006_67.pdf
http://imagenesbibliotecacentral.minhap.gob.es/pdfpublicaciones/ImagenIndice/34/o.p._3474-b_2006_67.pdf
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actividade (por exemplo, o abastecimento de água, o tratamento de 

águas residuais ou a recolha e gestão de resíduos), ou por via dos pode-

res decisivos determinantes que detenha sobre o seu funcionamento téc-

nico e económico584. A Lei da Responsabilidade Ambiental espanhola 

excluiu do conceito de operador, desde logo, os órgãos de contratação 

das Administrações Públicas que, no exercício das prerrogativas atri-

buídas pela legislação da contratação pública, tenham celebrado con-

tratos administrativos, ou de outra natureza, com qualquer tipo de con-

traente, sobre quem recairá efectivamente a condição de operador. De 

qualquer forma, aqueles órgãos deverão sempre prestar colaboração à 

autoridade competente. E isso será assim, a menos que a ameaça ou o 

dano ambiental resultem exclusivamente do cumprimento de uma or-

dem dada pela autoridade pública competente em matéria de execução 

de um contrato.585 

No que diz respeito às pessoas colectivas, se é certo que, em última 

instância, terá de haver sempre um comportamento humano por detrás 

da acção ou omissão que causa o dano ambiental, a verdade é que sem-

pre que ele tenha sido adoptado por conta e em seu nome, como conse-

quência de uma decisão tomada pelos seus representantes legais586, 

ainda que de modo culposo, ser-lhe-á imputada responsabilidade, de-

vendo aquelas, consequentemente, suportar os custos daí decorrentes. 

Isto, aliás, resulta também do Código Civil, que, no seu artigo 165.º, 

determina que as pessoas colectivas respondem civilmente pelos actos 

ou omissões dos seus representantes, agentes ou mandatários, nos 

___________ 

584 Questão que assume particular relevância, se tivermos em consideração que é cada vez 

mais utilizado o recurso a serviços de entidades privadas. A Administração, neste caso, não 

responderá pelos danos que não sejam consequência de uma ordem dada pela Administra-

ção, ou de vícios de projecto por si elaborado. 
585 Artigos 2.º, n.º 10, 7.º, n.º 4, e 14.º, n.º 1, alínea b). Cfr. CASADO CASADO, L., op. cit., 

2008, pp. 237-338. 
586 Representante legal é aquele que os estatutos determinarem, ou, na falta de disposição es-

tatutária, a administração designada, de acordo com o artigo 163.º do CC (996.º, para a 

sociedade). Em qualquer caso, é necessário que a administração seja efectivamente exer-

cida por uma pessoa física, daí que, pese embora uma pessoa colectiva possa ser designada 

como administrador de uma sociedade anónima, terá aquela, nos termos do disposto no n.º 

4 do artigo 390.º do Código das Sociedades Comerciais, de nomear uma pessoa singular 

para exercer o cargo em nome próprio. Nesse caso, a pessoa colectiva nomeada responde 

solidariamente com a pessoa designada pelos actos desta. 
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mesmos termos em que o comitente responde por facto danoso do seu 

comissário587.588 Na mesma linha, o artigo 6.º, n.º 5, do Código das So-

ciedades Comerciais (CSC) estabelece que a sociedade responde civil-

mente pelos actos ou omissões de quem legalmente a represente, nos 

termos em que os comitentes respondem pelos actos ou omissões dos 

comissários. Acresce que, em qualquer circunstância, o operador, pes-

soa singular ou colectiva, responderá sempre objectivamente, enquanto 

comitente, pelos factos danosos praticados pelos seus comissários, nos 

termos do referido artigo 500.º do CC.589 No que se refere às pessoas 

colectivas de direito público ou pessoas colectivas de direito privado no 

exercício de poderes públicos, o Regime da Responsabilidade Civil 

___________ 

587 A responsabilidade do comitente, prevista no artigo 500.º do CC, é uma responsabilidade 

objectiva, independente de culpa daquele na escolha do comissário, na sua vigilância ou 

nas instruções que lhe deu. A função deste tipo de responsabilidade consiste em garantir o 

pagamento da indemnização ao lesado, uma vez que, à partida, os comissários terão menor 

capacidade económica para suportar o pagamento de indemnizações elevadas. É justo que, 

actuando eles por conta e no interesse do comitente, incumba a este garantir ao lesado a 

indemnização. Para que se verifique a responsabilidade do comitente têm de estar preen-

chidos três pressupostos: a existência de uma comissão (alguém encarrega outrem de rea-

lizar uma tarefa ou actividade), a prática do facto danoso pelo comissário em exercício de 

funções e a obrigação de indemnizar por parte do comissário. A comissão pressupõe uma 

relação de dependência entre o comitente e o comissário, que autorize aquele a dar ordens 

ou instruções a este, sendo a tarefa ou a actividade exclusivamente por conta e no interesse 

do primeiro, que, consequentemente, suportará as respectivas despesas e receberá os ga-

nhos, proveitos, vantagens ou benefícios. O que acontece, por exemplo, no âmbito de um 

contrato de trabalho (artigo 1152.º do CC), de um contrato de mandato (artigo 1157.º do 

CC), ou noutras situações em que os resultados da tarefa ou actividade confiada ao comis-

sário se repercutem directamente na esfera jurídica do comitente. De acordo com o segundo 

requisito, a prática do facto danoso pelo comissário tem de se verificar no exercício da 

função que lhe foi confiada, não importando se intencionalmente ou contra as instruções 

do comitente, funcionando esta condição como delimitação da zona de riscos a cargo do 

comitente. Tirando o comitente proveito da função exercida pelo comissário, é justo que 

aquele responda por todos os danos que este cause a terceiro enquanto exerce essa função. 

O terceiro requisito traduz-se no facto de se exigir culpa, provada ou presumida, do comis-

sário, com a inerente obrigação de indemnizar, como resulta do n.º 3 do referido artigo 

500.º. O comitente poderá, no entanto, responder, independentemente de culpa do comis-

sário, por responsabilidade subjectiva, se lhe for imputável culpa (in vigilando, in instru-

endo, in elegendo, …). Cfr. ANTUNES VARELA, J. M., op. cit., pp. 365-370; MENEZES 

LEITÃO, L. M., op. cit., 2018, pp. 365-370. 
588 O Código Civil prevê, para o caso específico das sociedades, regras semelhantes às das 

pessoas colectivas em geral: artigo 998.º do CC. Veja-se CASTRO MENDES, J., Teoria 

Geral do Direito Civil, Vol. I, Lisboa, AAFDL Editora, 1995, pp. 358 e ss. 
589 Ver nota 588. 
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Extracontratual do Estado e Pessoas Colectivas de Direito Público 

(RREEE)590 prevê que estas responderão solidariamente com o funcio-

nário, agente ou titular do órgão, quando haja dolo ou culpa grave des-

tes, respondendo exclusivamente nos restantes casos.591 

3.2. A RESPONSABILIDADE DOS DIRECTORES, GERENTES OU 

ADMINISTRADORES DAS PESSOAS COLECTIVAS 

A tendência actual do Direito é que os administradores e os gerentes 

sejam responsáveis por todos as adversidades que ocorram na empresa, 

pelos actos que praticam ou mandem praticar, mas também por não to-

marem as medidas necessárias para evitar a prática de actos ilícitos, 

designadamente, por não promoverem a formação adequada dos funci-

onários, ou a vigilância e controlo da actividade que é exercida. 

Nesse pressuposto, sendo a actividade lesiva imputável a uma pes-

soa colectiva, os respectivos directores, gerentes ou administradores 

responderão de forma solidária592, tendo ido o RJRA mais além do que 

se estabelece no Código das Sociedades Comerciais, designadamente 

___________ 

590 Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, que institui o regime da responsabilidade civil extra-

contratual do Estado e demais entidades públicas. 
591 Artigos 7.º, n.ºs 1 e 3, e 8.º do RREEE. O artigo 501.º do CC também estabelece a respon-

sabilidade civil objectiva do Estado e demais pessoas colectivas públicas por danos causa-

dos pelos seus órgãos, agentes ou representantes, no exercício de actividades de gestão 

privada, remetendo para a responsabilidade do comitente a que se refere o artigo 500.º do 

CC. Nos actos de gestão privada, o Estado ou as pessoas colectivas públicas intervêm como 

um particular, despidos do seu ius auctoritatis. Cfr. ANTUNES VARELA, J. M., op. cit., 

pp. 648 – 649; MENEZES LEITÃO, L. M., op. cit., 2018, pp. 371-373. Veja-se, ainda, a 

este propósito, ALENZA GARCIA, J. F., «La imputación de responsabilidad patrimonial 

a la administración por daños ambientales», em PIGRAU SOLÉ, A. (Coord.), Nuevas pers-

pectivas de la responsabilidad por daños al medio ambiente, Ministerio de Medio Am-

biente, 2006, pp. 74 e ss. 
592 Artigo 3.º, n.º 1, do RJRA. O legislador espanhol, ao invés de estabelecer a responsabili-

dade solidária dos gestores e administradores de facto ou de direito, optou por uma respon-

sabilidade subsidiária (artigo 13.º da LRM). 
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nos artigos 78.º593 e 79.º594. Ambos os preceitos pressupõem a natureza 

delitual ou extracontratual da actuação dos seus representantes, com su-

bordinação aos artigos 483.º e 487.º do Código Civil.595 A este propó-

sito, chama-se a atenção de que, enquanto no n.º 1 do artigo 79.º estão 

em causa os danos causados directamente pelo gerente ou administra-

dor, de forma ilícita, respondendo, desse modo, perante terceiros pelos 

danos que directamente lhes causem, no caso do n.º 1 do artigo 78.º 

prevê-se a sua responsabilidade apenas quando, por causas que lhes se-

jam imputáveis, o património social se torne insuficiente para a satisfa-

ção das dívidas da sociedade. 

Trata-se de uma solução lógica, na perspectiva de que são os direc-

tores, os gerentes ou os administradores que, em princípio, exercem o 

poder decisivo sobre o funcionamento técnico e económico da activi-

dade fonte do dano. Efectivamente, o que o legislador pretende assegu-

rar, acima de tudo, é o ressarcimento do dano, ou melhor, a adopção de 

medidas preventivas ou reparadoras dos danos ambientais, podendo ser 

demandado(s) aquele(s) com maior capacidade económica. Por essa ra-

zão, devem incluir-se, aqui, não só os que exercem essas funções de 

direito, ou seja, aqueles que foram designados para o cargo, com res-

peito por todos os requisitos legais, mas também os que as exercem 

apenas de facto. Ou seja, todos aqueles que, na prática, apesar de não 

estarem legalmente investidos em tais funções, adoptam decisões e de-

terminam comportamentos que podem lesar o bem que se pretende pro-

teger, neste caso o ambiente. Como afirma MARQUES DA SILVA, a 

existência de administradores de facto não «deve servir de pretexto para 

que a sociedade escape à sua responsabilidade, o que seria fácil 

___________ 

593 Artigo 78.º (Responsabilidade para com os credores sociais), n.º 1: «Os gerentes ou admi-

nistradores respondem para com os credores da sociedade quando, pela inobservância cul-

posa das disposições legais ou contratuais destinadas à protecção destes, o património so-

cial se torne insuficiente para a satisfação dos respectivos créditos». 
594 Artigo 79.º (Responsabilidade para com os sócios e terceiros), n.º 1: «Os gerentes, admi-

nistradores ou directores respondem também, nos termos gerais, para com os sócios e ter-

ceiros pelos danos que directamente lhes causarem no exercício das suas funções». 
595 Remete-se, aqui, para o Capítulo IV, para a análise feita ao regime da responsabilidade civil 

extracontratual, designadamente para os pressupostos da responsabilidade por factos ilíci-

tos, tal como resultam do artigo 483.º do CC. Já o artigo 487.º do mesmo diploma estipula, 

no seu n.º 1, que incumbe ao lesado a prova da culpa do autor da lesão. 
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mediante a atribuição de poderes de administração a pessoas que não 

sejam titulares do respectivo órgão ou delegação ou incumbência espe-

cial por parte dos titulares dos órgãos da sociedade», acrescentando que 

«os órgãos de facto ou titulares de facto dos órgãos da sociedade são 

representantes da sociedade, recebendo mandato tácito de quem de di-

reito. Nessa situação, o dirigente de facto comporta-se como se tivesse 

o poder de representar a sociedade, de agir em nome dela, essa repre-

sentação é conhecida e querida pelos órgãos da sociedade».596 

AMADO GOMES defende a inexistência de responsabilidade so-

lidária de directores, gerentes ou administradores das pessoas colecti-

vas públicas ou privadas abrangidas pelo RREEE que, actuando ao 

abrigo deste, provoquem com a sua actividade danos ecológicos com 

culpa leve. Entende que, nestes casos, o artigo 7.º deste regime imputa 

a responsabilidade exclusivamente à pessoa colectiva, a menos que os 

seus administradores ou gerentes tenham actuado com dolo ou culpa 

grave e da sua actuação resulte um dano directo.597 Salvo o devido res-

peito, não subscrevemos esta posição. Por um lado, não vemos razão 

para que os dirigentes das pessoas colectivas, de direito público ou 

___________ 

596 Cfr. MARQUES DA SILVA, G., Responsabilidade Penal das Sociedades e dos seus Ad-

ministradores e Representantes, Editorial Verbo, 2009, p. 244. Também a nível fiscal, o 

artigo 24.º da Lei Geral Tributária alarga o âmbito da responsabilidade, equiparando os que 

exercem, ainda que somente de facto, funções de administração ou gestão em pessoas co-

lectivas. Do mesmo modo, a propósito de uma insolvência, no acórdão de 13 de Setembro 

de 2018, proferido pelo Tribunal da Relação de Guimarães, no processo n.º 

2214/16.2T8CHV-A.G1, registou-se que o Código da Insolvência e da Recuperação de 

Empresas (C.I.R.E.) acolhe a noção corrente de administrador, i.e., «a pessoa que tem a seu 

cargo a condução geral de um determinado património; pessoa que administra, governa, 

dirige um organismo ou empresa, gere bens ou negócios” (Ac. da R.C., de 28 de Junho de 

2016, in http://www.dgsi.pt/, que cita o Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea, 

Academia das Ciências de Lisboa, Verbo, 2001, p. 87). Assim, por um lado, é administrador 

quem está investido legal ou voluntariamente em tais funções – administrador de direito – 

e, por outro, aquele que desempenha de facto actos próprios de administração – adminis-

trador de facto. Ambos estão vinculados aos deveres fundamentais previstos no artigo 64.º 

do CSC: o dever de cuidado – que se pode traduzir num dever de acompanhar, controlar e 

vigiar a organização e condução da sociedade e num dever de se informar – e o dever de 

lealdade – no interesse da sociedade». 
597 Artigos 7.º, n.ºs 1 e 2, e 8.º do RREEE. Cfr. AMADO GOMES, C., «A responsabilidade 

civil extracontratual das entidades públicas e a responsabilidade civil por dano ecológico: 

sobreposição ou complementaridade?», em AMADO GOMES, C., Textos dispersos de Di-

reito do Ambiente, Vol. IV, Lisboa, AAFDL Editora, 2014ª, pp. 113-114. 

http://www.dgsi.pt/


Capítulo V – O âmbito subjectivo de aplicação da 

responsabilidade ambiental 

 311 

privadas, que actuem ao abrigo do RREEE tenham um tratamento mais 

favorável que os representantes das demais pessoas colectivas de di-

reito privado. Por outro lado, quando o RJRA foi adoptado, já estava 

em vigor o RREEE, pelo que, se fosse essa a sua intenção, o legislador 

poderia ter consagrado um regime de excepção para aqueles casos, o 

que não fez. Também no mesmo sentido, a Lei da Água já previa a 

responsabilidade de quem causasse a deterioração do estado das águas, 

sem título de utilização ou em desconformidade com este, com a ine-

rente obrigação de restauração da condição preexistente, contemplando 

a responsabilidade solidária de directores, gerentes e administradores, 

no caso das pessoas colectivas.598 Por isso somos de entender que os 

directores, gerentes ou administradores das pessoas colectivas públicas 

ou privadas abrangidas pelo Regime da Responsabilidade Civil Extra-

contratual do Estado e Pessoas Colectivas de Direito Público responde-

rão nos mesmos termos que os representantes das demais pessoas co-

lectivas de direito privado, em sede de responsabilidade ambiental. 

Os administradores, directores e gestores, para além de responde-

rem solidariamente com a pessoa colectiva em matéria de responsabi-

lidade ambiental, respondem nos mesmos moldes em matéria de con-

tra-ordenações ambientais. Assim, nos termos do artigo 11.º da Lei 

Quadro das Contra-Ordenações Ambientais (LQCOA)599, respondem 

solidariamente com a pessoa colectiva pelo pagamento da coima os ti-

tulares do órgão máximo das pessoas colectivas públicas, os sócios, os 

administradores ou gerentes. A LQCOA prevê, ainda, a responsabili-

dade subsidiária destes e de outras pessoas que exerçam, ainda que so-

mente de facto, funções de administração em pessoas colectivas, ainda 

que irregularmente constituídas, e outras quaisquer entidades equipara-

das, pelas coimas aplicadas a infracções por factos praticados no perí-

odo do exercício do seu cargo ou anteriores, quando o património da 

sociedade ou pessoa colectiva se tornou insuficiente para o respectivo 

pagamento por culpa sua. Da mesma forma, respondem subsidiaria-

mente pelas coimas devidas por factos anteriores quando a decisão de-

finitiva que as aplicar for notificada durante o período do exercício do 

___________ 

598 Artigo 95.º, n.ºs 1 e 2, da Lei da Água. 
599 Lei n.º 50/2006, de 29 de Agosto. 



CRISTINA ARAGÃO SEIA 

 312 

seu cargo e lhes seja imputável a falta de pagamento. Responderão 

ainda, a titulo subsidiário, pelas custas processuais decorrentes dos pro-

cessos.600 

A par da função de garantia do ressarcimento do dano atrás refe-

rida, é também evidente a função preventiva que a responsabilidade dos 

directores, gerentes ou administradores desempenha, nos casos de dano 

ambiental ou de ameaça iminente do mesmo. Na verdade, sabendo 

aqueles, de antemão, que poderão responder solidariamente com a pes-

soa colectiva onde exercem funções, é provável que vejam nisso um 

incentivo para, no momento de tomarem decisões no âmbito do funci-

onamento técnico e económico da actividade em causa, optarem por 

soluções que respeitem as boas práticas ambientais. 

3.3. A PLURALIDADE DE RESPONSÁVEIS 

Como já vimos anteriormente, a Directiva 2004/35/CE, dada a sua na-

tureza quadro, apenas estabeleceu mínimos de protecção, permitindo 

aos Estados-Membros manterem ou adoptarem nos seus ordenamentos 

disposições mais restritas, ou seja, mais protectoras do ambiente. E foi 

exactamente o que aconteceu no caso dos “custos em caso de respon-

sabilidade partilhada”, da “imputación de los costes en caso de vários 

responsables”, da “affectation des coûts en cas de causalité multiple”, 

e dos “cost allocation in cases of multiple party causation”, de acordo 

com as versões portuguesa, espanhola, francesa e inglesa, respectiva-

mente, do artigo 9.º da DRA. No que se refere aos custos que resultam 

de uma pluralidade de responsáveis ou de causas, a DRA, no seu artigo 

9.º, deixou a questão em aberto, ao prever uma responsabilidade parti-

lhada nos termos do que seja estabelecido, para esse efeito, pelas legis-

lações nacionais. 

Daí que possam verificar-se três tipos de soluções jurídicas: a con-

junção, a solidariedade ou a proporcionalidade. A maior parte dos 

___________ 

600 Artigo 8.º, n.º 1, da LQCOA. Nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, a responsabilidade 

subsidiária será solidária se forem várias as pessoas a praticar os actos ou omissões culpo-

sos de que resulte a insuficiência do património das entidades em causa. O n.º 3 da mesma 

disposição acrescenta, ainda, que a insuficiência de património se presume em caso de de-

claração de insolvência e de dissolução e encerramento da liquidação. 
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Estados optou ou pelo regime da conjunção601, em que cada operador 

responde apenas pela parte do dano que lhe é imputável, ou pelo da 

solidariedade, em que qualquer sujeito pode responder pela totalidade 

do dano, tendo, depois, direito de regresso sobre os demais responsá-

veis, relativamente à parte que lhes caberia. Só uma minoria – França, 

Finlândia, Dinamarca, Eslováquia e Eslovénia – optou pela regra da 

proporcionalidade, em função da probabilidade da causa do dano de 

cada um dos operadores envolvidos.602 

O legislador português estabeleceu como regra, nesta matéria, no 

artigo 4.º, n.º 1, do RJRA, o regime da solidariedade, o qual favorece, 

claramente, o lesado, neste caso, o ambiente. A epígrafe deste artigo é 

“Comparticipação”. De um ponto de vista etimológico, “comparticipa-

ção” abrange todos aqueles que intervêm num determinado facto. Não 

obstante, no ordenamento jurídico português, o termo “comparticipa-

ção” é próprio do Direito Penal. Implica que todos os comparticipantes 

(sejam autores, sejam participantes) estejam a par do crime e tenham 

dolo de o realizar. Ora, se existe uma pluralidade de agentes que negli-

gentemente acaba por praticar um facto global (por exemplo, um crime 

de poluição ambiental, que resultou da violação de um dever de cuidado 

de vários agentes), já não existirá comparticipação.603 Por essa razão, 

___________ 

601 Foi o caso de Espanha, cuja LRM prevê o regime da conjunção (artigo 11.º), embora admita 

disposição especial em contrário e execução subsidiária pela Administração Pública 

quando, nos termos do artigo 23.º, n.º 1, alínea b), sendo vários os operadores responsáveis, 

não seja possível distribuição eficaz, em tempo e em espaço, da execução das medidas de 

prevenção e reparação. 
602 Para uma análise mais desenvolvida, veja-se MOSSET ITURRASPE, J., HUTCHINSON, 

T. e ALBERTO DONNA, E., Daño ambiental, Vol. I, 2.ª Ed., Buenos Aires, Rubinzal-

Culzoni Editores, 2011, pp. 134 e ss. 
603 A propósito da noção de comparticipação, cfr. MARTINS OLIVEIRA, A. C., «Autoria e 

comparticipação criminosa nos crimes relativos a estupefacientes. Enquadramento jurídico, 

prática e gestão processual», em Autoria e comparticipação – tráfico de estupefacientes, 

Centro de Estudos Judiciários, Abril 2019. Na p. 16, o autor afirma que «(…) ainda que a 

grande maioria da parte especial do Código Penal descreva condutas construídas de acordo 

com um autor individual, frequentemente, a actuação delituosa é produto da concorrência 

de várias condutas, realizadas por uma pluralidade de agentes em comparticipação. (…) A 

comparticipação criminosa pode assumir duas formas: a forma de co-autoria, prevista no 

artigo 26.º, do Código Penal (“… tomar parte directa na sua execução, por acordo ou jun-

tamente com outro ou outros…”), e a forma de cumplicidade, prevista no artigo 27.º, do 

Código Penal». E mais à frente, na p. 19: «Se falta a vontade ou a consciência de coopera-

ção numa acção comum e cada um dos agentes age por si, não há comparticipação, mas 
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uma vez que a responsabilidade ambiental é um regime de natureza 

predominantemente objectiva, ou seja, independente de culpa dos ope-

radores [o citado artigo 4.º, no n.º 1, refere “mesmo que haja culpa de 

alguma ou algumas” (pessoas)], o termo “comparticipação” não se nos 

afigura ser de todo o adequado ao tipo de situações que o legislador 

europeu (que utilizou, nas diferentes versões linguísticas da DRA, os 

termos “pluralidade partilhada”, “vários responsables”, “causalité mul-

tiple” ou “multiple party causation”) e o legislador nacional (“se a res-

ponsabilidade recair sobre várias pessoas”) tinham em mente. Acresce 

que o artigo 4.º, no n.º 1, não se refere, no nosso entender, apenas à 

pluralidade de responsáveis por um mesmo facto (dentro da estrutura 

de uma empresa ou de um grupo de empresas), mas também àquelas 

situações em que há uma pluralidade de factos, como será, por exemplo, 

o caso de várias empresas efectuarem descargas poluentes para as águas 

de um mesmo rio. Arriscamo-nos a avançar que a referida epígrafe re-

sulta de um momento menos feliz na transposição da DRA. De facto, 

seria mais adequada uma formulação como “Pluralidade de responsá-

veis” ou “Pluralidade de operadores”. 

Assim, de acordo com o RJRA, se a responsabilidade recair sobre 

várias pessoas, a obrigação de indemnizar é solidária, ainda que algum 

ou alguns dos responsáveis tenha actuado com culpa, isto sem prejuízo 

do subsequente direito de regresso a que possa haver lugar.604 A opção 

___________ 

autoria colateral, também designada por autoria paralela». Veja-se também, PINTO DE 

ALBUQUERQUE, P., Comentário do Código Penal à luz da Constituição da República e 

da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 3.ª Ed., Lisboa, Universidade Católica 

Editora, 2015, pp. 196 e ss.; FIGUEIREDO DIAS, J., Direito Penal. Parte geral. Questões 

fundamentais. A doutrina geral do crime, Tomo I, 3.ª Ed., 2019, pp. 757 e ss.; e PEDROSA 

MACHADO, M., «Para uma síntese do conceito jurídico-penal de comparticipação», em 

ANTUNES VARELA, J. M., FREITAS DO AMARAL, D., MIRANDA, J. e GOMES 

CANOTILHO, J. J. (Orgs.), AB Vno ad OMNES, 1998, pp. 763-772. 
604 Artigos 512.º e ss., 487.º, n.º 2, e 507.º, n.º 2, do CC. Na solidariedade passiva, qualquer 

dos responsáveis está obrigado a realizar a prestação integral, liberando todos os demais da 

mesma e adquirindo sobre estes um direito de regresso, para exigir a parte que lhes com-

pete. A vantagem da solidariedade passiva é que torna a efectivação da responsabilidade 

mais eficaz, uma vez que a mesma pode ser exercida na íntegra contra qualquer um dos 

responsáveis (eventualmente, o que tiver maior capacidade financeira), não podendo estes 

invocar o benefício da divisão. É o mecanismo adequado, na pluralidade de responsáveis, 

a evitar o risco de insolvência de algum deles. A solidariedade opõe-se à conjunção, que é 

o regime regra das obrigações plurais (artigo 513.º a contrario), onde cada um dos 
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pela solidariedade é também a mais coerente e a que melhor se enqua-

dra com o regime tradicional da responsabilidade civil.605 De facto, é a 

regra que vigora em matéria de responsabilidade civil extracontratual, 

quer se trate de responsabilidade objectiva ou subjectiva. 

Esse regime é, aliás, mesmo em termos económicos, o sistema 

mais vantajoso para a Administração, uma vez que lhe basta encontrar 

e demandar um dos responsáveis, para que possa exigir a totalidade dos 

custos em causa. Já na perspectiva do responsável demandado, o regime 

da solidariedade é, pelo contrário, mais penalizador, não só porque vai 

fazê-lo arcar com a totalidade dos custos, mas também porque, em sede 

de direito de regresso, corre o risco de, eventualmente, não conseguir 

ser ressarcido pelos demais responsáveis relativamente à parte que lhes 

corresponderia. Foi exactamente tendo isto em mente que foi redigido 

o n.º 2 do artigo 4.º do RJRA, ao determinar que, não sendo possível 

individualizar o grau de participação de cada um dos responsáveis, se 

presume a sua responsabilidade em partes iguais.606 Percebe-se o al-

cance desta solução, pois, na impossibilidade de determinação, em con-

creto, da participação de cada um dos operadores responsáveis no apu-

ramento dos danos totais, ficaria praticamente inviabilizada a imputa-

ção directa de responsabilidades607. Acresce que, estando em causa a 

___________ 

devedores só está vinculado a prestar a sua parte, só esta podendo-lhe ser exigida. Cfr. 

MENEZES LEITÃO, L. M., op. cit., 2018, pp. 166 e ss.; ANTUNES VARELA, J. M., op. 

cit., 748 e ss.; ALMEIDA COSTA, M. J., op. cit., pp. 600 e ss. 
605 Pese embora o regime regra na pluralidade passiva, em direito civil, seja o da conjunção. 

Nos termos do artigo 513.º do CC, só haverá solidariedade quando previsto na lei ou por 

acordo das partes. 
606 Artigos 4.º e 20.º, n.º 2, do RJRA. O Livro Verde e a Proposta da DRA já apontavam neste 

sentido. 
607 No direito norte-americano existe o mecanismo Market Shared Liability, que, nas situações 

de poluição maciça, em que se afigura impossível determinar a contribuição de cada ope-

rador individual nos danos ambientais produzidos, se estabelece como critério de repartição 

de responsabilidade a quota de mercado que cada um detém. Trata-se de um mecanismo 

que exige uma ponderação rigorosa de todas as circunstâncias em concreto, sob pena de 

dar azo a situações injustas e discriminatórias. Por essa razão, não teve grande acolhimento 

na doutrina e na jurisprudência. A ideia base da Market Shared Liability não deixa de se 

assemelhar aos direitos de emissões de CO2. Cfr. GARCÍA AMEZ, op. cit., 2015, p. 249. 

Para análise mais desenvolvida da Market Shared Liability, veja-se RUDA GONZÁLEZ, 

A., «La responsabilidad por cuota de mercado a juicio», InDret, 3/2003, pp. 4-6; e 

SHULTZ, D. M., «Market Share Liability under DES Cases: The Unwarrented Erosion of 

Causation in Fact», DePaul Law Review, Vol. 40, Issue 3, Spring 1991, pp. 784-789. Veja-



CRISTINA ARAGÃO SEIA 

 316 

imputação de responsabilidade a várias pessoas a título subjectivo, o 

direito de regresso entre elas é exercido na medida das respectivas cul-

pas e das consequências que delas advierem, estabelecendo-se uma pre-

sunção de igualdade de culpas dos responsáveis608. Ou seja, caberá 

sempre a cada um dos operadores responsáveis ilidir a presunção que 

sobre si recai, quer perante a autoridade competente que lhe impõe as 

medidas de prevenção ou de reparação, quer na relação interna com os 

demais co-responsáveis, para, dessa forma, poder receber de cada um o 

montante relativo à respectiva contribuição para a ameaça iminente de 

risco ou efectiva ocorrência do mesmo. 

GÓMEZ POMAR e GILI SALDAÑA explicam, a este propósito, 

que o dano adicional causado por uma fonte de contaminação, que se 

vai juntar a contaminações anteriores causadas por outros operadores, 

aumenta à medida que aumentam as sucessivas descargas ou resíduos. 

Consequentemente, a soma das responsabilidades individuais, normal-

mente, acaba por ser inferior ao dano total causado. Por essa razão, não 

faz sentido a sua divisão e acresce que, por esta não ser feita, se impede 

que a sociedade seja sobrecarregada com uma eventual insolvência de 

algum dos responsáveis, isto porque o dano ambiental é um dano co-

mum, de natureza pública. Por essa razão, entendem também que a so-

lidariedade é o regime mais adequado, no caso da pluralidade de res-

ponsáveis.609 

Em suma, determinando-se a existência de vários operadores res-

ponsáveis pelo mesmo facto contaminante, ou ainda que por factos dis-

tintos, e tendo todos contribuído para o mesmo dano ambiental610, qual-

quer um deles pode ser chamado a adoptar a generalidade das medidas 

que as autoridades competentes entendam adequadas à reparação dos 

danos em causa, ou a suportar também na totalidade os custos inerentes 

àquelas medidas, tendo depois direito de regresso sobre os demais. 

___________ 

se, também, sobre o tema, HASTINGS, J. S. e WILLIAMS, M. A., «Market Share Liabil-

ity: Lessons from New Hampshire v. Exxon Mobil», Journal of Environmental Law & 

Litigation, Vol. 34, 2019, pp. 220-252. 
608 Artigo 4.º, n.º 3, do RJRA. 
609 GÓMEZ POMAR, F. e GILI SALDAÑA, M. A., op. cit., pp. 12 e ss. 
610 PERESTRELO DE OLIVEIRA fala, a este propósito, de causalidade cumulativa, aditiva e 

alternativa. Veja-se, PERESTRELO DE OLIVEIRA, A., op. cit., pp. 101 e ss. 
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Parece-nos que terão de se incluir, aqui, também aqueles casos de 

poluição, designadamente de poluição gradual, em que tenha ocorrido, 

por qualquer forma, transmissão de licença ou autorização para o exer-

cício de determinada actividade. Ocorrendo danos ambientais imputá-

veis quer ao anterior quer ao actual titular da licença ou autorização, os 

mesmos deverão responder em conjunto, de forma solidária. Nesse 

pressuposto, a autoridade competente poderá impor a qualquer um de-

les as medidas que se afigurem exigíveis, de acordo com o regime de 

responsabilidade ambiental, devendo ser apurada, já em fase posterior 

e no âmbito das relações internas, a efectiva contribuição de cada um, 

para efeitos de exercício do direito de regresso. Em última instância, a 

responsabilidade solidária será, nestes casos, o mecanismo adequado a 

evitar eventuais transmissões fraudulentas, com o único objectivo de se 

furtar ao pagamento dos custos das medidas de reparação ambiental. 

Embora o RJRA não se refira expressamente a este tipo de situações, o 

legislador espanhol, pelo contrário, teve o cuidado de as acautelar, indo 

mais longe até, ao prever a responsabilidade subsidiária daqueles que 

sucedem ao operador responsável na titularidade ou no exercício da ac-

tividade que causou o dano.611 

3.4. OS GRUPOS DE SOCIEDADES 

Os grupos de sociedades são considerados organizações de várias soci-

edades juridicamente independentes, sob uma direcção económica uni-

tária. Daqui resulta, então, que um grupo de sociedades é composto por 

várias sociedades juridicamente independentes, quer no plano patrimo-

nial quer no plano organizativo, mas em que uma delas assumirá o pa-

pel de sociedade-mãe, dominante ou matriz e, nessa qualidade, con-

trola, directa ou indirectamente, as demais sociedades, que serão as so-

ciedades filiais, dominadas ou satélites.612 Trata-se de uma realidade 

cada vez mais frequente, seja em contexto de expansão comercial ou de 

___________ 

611 LRM espanhola, artigo 13.º, n.º 2, alínea c). 
612 PAZ-AREZ, C., «Uniones de empresas y grupos de sociedades», Revista Jurídica Univer-

sidad Autónoma de Madrid, n.º 1, Julho 2016, p. 229. Disponível em https://revis-

tas.uam.es/revistajuridica/article/view/5575/5991  

https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/5575/5991
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/5575/5991
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internacionalização, em que as sociedades podem estabelecer relações 

entre si, em operações de índole diversa. 

O Código das Sociedades Comerciais designa estas sociedades por 

sociedades coligadas.613 De entre estas, destacamos as sociedades em 

relação de domínio e em relação de grupo, a que expressamente se re-

fere o n.º 2 do artigo 3.º do RJRA. A relação de grupo pode ser total – 

inicial614 ou superveniente –, resultar de contrato de grupo paritário615 

ou de contrato de subordinação616. Por seu turno, de acordo com o n.º 1 

do artigo 486.º do CSC, considera-se que duas sociedades estão em re-

lação de domínio quando uma delas, a dominante, pode exercer, direc-

tamente ou por sociedades ou pessoas que preencham os requisitos in-

dicados no artigo 483.º, n.º 2, do mesmo código617, sobre a outra, dita 

dependente, uma influência dominante. 

No entender de ESTEVE PARDO, a ideia de domínio refere-se ao 

centro de decisão e de controlo da actividade, cuja determinação nem 

sempre é fácil. Por essa razão, defende que deve dar-se especial atenção 

à união temporal de empresas, aos estatutos e acordos que estabelecem, 

ao nível de relação em causa, às licenças, autorizações, comunicações, 

documentos, registos administrativos, bem como a todas as menções 

deles constantes a responsáveis e directores das actividades autorizadas 

ou comunicadas, a fim de poder ser devidamente identificado o verda-

deiro operador.618 

___________ 

613 São consideradas coligadas, nos termos do disposto no artigo 482.º do CSC, as sociedades 

em relação de simples participação, as sociedades em relações de participações recíprocas, 

as sociedades em relação de domínio e as sociedades em relação de grupo. 
614 Uma sociedade pode constituir uma sociedade anónima, de cujas acções ela seja inicial-

mente a única titular (artigo 488.º, n.º 1, do CSC). 
615 Duas ou mais sociedades que não sejam dependentes, nem entre si nem de outras socieda-

des, podem constituir um grupo de sociedades, mediante contrato pelo qual aceitem sub-

meter-se a uma direcção unitária e comum (artigo 492.º, n.º 1, do CSC). 
616 Uma sociedade pode, por contrato, subordinar a gestão da sua própria actividade à direcção 

de uma outra sociedade, quer seja sua dominante quer não o seja (artigo 493.º, n.º 1, do 

CSC). 
617 Artigo 483.º (Sociedades em relação de simples participação), n.º 2: «À titularidade de 

quotas ou acções por uma sociedade equipara-se, para efeito do montante referido no nú-

mero anterior, a titularidade de quotas ou acções por uma outra sociedade que dela seja 

dependente, directa ou indirectamente, ou com ela esteja em relação de grupo, e de acções 

de que uma pessoa seja titular por conta de qualquer dessas sociedades». 
618 ESTEVE PARDO, J., op. cit., 2008, pp. 40-41. 



Capítulo V – O âmbito subjectivo de aplicação da 

responsabilidade ambiental 

 319 

A questão que aqui se coloca é a de saber se há transmissão da 

responsabilidade das sociedades filiais ou dominadas para a sociedade-

mãe ou dominante. Pois bem, nos termos do RJRA, estando em causa 

uma sociedade comercial em relação de grupo ou de domínio, a respon-

sabilidade apenas se estenderá à sociedade-mãe ou à sociedade domi-

nante, quando exista utilização abusiva da personalidade jurídica ou 

fraude à lei. O que se pretende é evitar situações em que, aparente-

mente, existem sociedades distintas, mas, na prática, tal não corres-

ponde à realidade. Neste tipo de situações, poderá lançar-se mão da 

desconsideração da personalidade jurídica ou do levantamento da per-

sonalidade colectiva das sociedades filiais ou dominadas, que é um me-

canismo excepcional e de aplicação subsidiária, reconhecido pela juris-

prudência e doutrina portuguesas, mas ainda sem consagração legal.619 

___________ 

619 Artigo 3.º, n.º 2, do RJRA. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica ou 

levantamento da personalidade colectiva (lifting the corporate veil), embora não se encon-

tre regulamentado na lei portuguesa, tem vindo a ser considerado e aceite pela doutrina e 

jurisprudência portuguesas, por referência às figuras do abuso de direito, da fraude à Lei e 

ao princípio da boa-fé. Tem carácter excepcional e subsidiário, só podendo ser utilizado 

quando não exista outro fundamento legal que permita invalidar a conduta do sócio, ou da 

sociedade que se pretende atacar. O levantamento da personalidade colectiva surgiu para 

sistematizar e explicar diversas soluções concretas, estabelecidas para resolver problemas 

reais postos pela personalidade colectiva, designadamente quando esta é usada de modo 

ilícito ou abusivo, para prejudicar terceiros, existindo uma utilização contrária a normas ou 

princípios gerais. Tradicionalmente, a desconsideração da pessoa colectiva é construída 

como técnica que permite subtrair o património (pessoal ou social) dos sócios ao benefício 

da responsabilidade limitada, sendo neste domínio que o instituto da desconsideração da 

personalidade adquire toda a sua dimensão. Veja-se, de MENEZES CORDEIRO, A., Tra-

tado de Direito Civil Português, I (Parte Geral), Tomo III, Coimbra, Almedina, 2004, pp. 

627-649; O Levantamento da Personalidade Colectiva no Direito Civil e Comercial, Co-

imbra, Almedina, 2000, pp. 122 e ss.; Manual de Direito das Sociedades – I. Das socieda-

des em geral, 2.ª Ed., Coimbra, Almedina, 2007, pp. 375 e ss. Para uma análise mais de-

senvolvida, veja-se CORDEIRO, P., A Desconsideração da Personalidade Jurídica das 

Sociedades Comerciais, 3.ª Ed., Universidade Lusíada Editora, 2008; FERNANDES, A., 

«Responsabilidade dos Sócios por Actos da Sociedade», em Sociedades Comerciais, Tex-

tos do Centro de Estudos Judiciários, 1994/1995, pp. 65 e ss.; RIBEIRO, M. F., «Da Perti-

nência do Recurso à Desconsideração da Personalidade Jurídica para Tutela dos Credores 

Sociais, Anotação do Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 29.04.2008», Cader-

nos de Direito Privado, n.º 27, e, da mesma autora, A Tutela dos Credores da Sociedade 

por Quotas e a “Desconsideração da Personalidade Jurídica”, Teses, Coimbra, Almedina, 

2009, pp. 55 e ss.; SERRA, C., «Desdramatizando o Afastamento da Personalidade Jurídica 

(e da Autonomia Patrimonial)», Julgar, n.º 9, 2009, pp. 112 e ss.; ANTUNES, F. M., «O 

Abuso da Personalidade Jurídica Colectiva no Direito das Sociedades Comerciais», em 
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Aliás, é de lamentar que o legislador português não tenha aproveitado 

a ocasião para se lhe referir expressamente. É que esta figura permite 

imputar responsabilidades a quem, de facto, se encontra por detrás do 

operador aparentemente responsável (sociedade filial ou dominada) e 

fazê-lo suportar os custos com a reparação do dano ambiental. 

Assim, quando não ocorra a utilização abusiva da personalidade 

jurídica ou fraude à lei, a regra será a de que, se o dano é causado pela 

sociedade filial ou dominada, apenas esta será a responsável, a menos 

que o dano resulte do cumprimento de uma ordem de outrem, pois, 

neste caso, a responsável será quem a deu, ou seja, quem exerça ou 

possa exercer poderes decisivos sobre o funcionamento técnico e eco-

nómico da actividade em questão, como resulta do conceito de operador 

adoptado pelo RJRA.620 Também dele resulta que a sociedade-mãe ou 

dominante poderá ser considerada responsável, se se entender que 

“controla” a actividade da filial ou dominada, o que poderá ser contra-

producente. De facto, tal determinação poderá levar, eventualmente, à 

ruptura da relação de domínio apenas como meio de evitar a responsa-

bilidade ambiental. O que seria lamentável, se a sociedade-mãe ou do-

minante tivesse, por exemplo, programas de gestão ambiental com su-

pervisão, auditorias e fiscalizações de conformidade extensíveis às fili-

ais ou dominadas e, por esse facto, deixasse de o fazer, como forma de 

evitar futuras responsabilidades, tendo em mente que as sociedades do-

minadas podem não ter a estrutura ou a capacidade financeira para, por 

si só, deterem programas dessa natureza. Solução que potenciaria o im-

pacte ambiental das actividades por si desenvolvidas.621 

___________ 

AAVV, Novas Tendências da Responsabilidade Civil, Coimbra, Almedina, 2007, pp. 7 e 

ss. Veja-se também a seguinte jurisprudência: acórdão do STJ, de 21 de Fevereiro de 2006, 

proferido no processo 3704/05; acórdão do STJ, de 20 de Novembro de 2011, proferido no 

processo n.º 434/1999.L1.S1; acórdão da Relação do Porto, de 24 de Janeiro de 2005, pro-

ferido no processo n.º 0411080; acórdãos da Relação de Guimarães, de 17 de Novembro 

de 2011, proferido no processo n.º 599/10.3TMBRG-C.G1, de 9 de Outubro de 2014, pro-

ferido no processo n.º 516/06.5TCGMR.G1 e de 5 de Junho de 2014, proferido no processo 

n.º 93/13.0YRGMR; acórdão da Relação de Lisboa, de 31 de Maio de 2011, proferido no 

processo n.º 7857/06.0TBCSC.L1-7; e acórdão da Relação de Guimarães, de 21 de Janeiro 

de 2016, proferido no processo n.º 2217/10.0TBGMR.G1. 
620 Artigo 11.º, n.º 1, alínea l), do RJRA. 
621 Cfr. BERGKAMP, L. e BERGEIJK, A., op. cit., 2013b, p. 53; e GARD, N. W. e 

DESVOUGES, W. H., «Tecnhical and economic issues and practices in ELD application», 
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Questão diferente será a chamada “engenharia societária”, preocu-

pação que já estava patente no Livro Branco da Comissão, sobre res-

ponsabilidade ambiental. O que está em causa é a criação expressa, por 

parte de grandes sociedades, de empresas satélites ou a delegação das 

suas actividades consideradas perigosas a sociedades de menor dimen-

são, para dessa forma evitar a responsabilidade, em particular, a res-

ponsabilidade objectiva. Na verdade, são essas sociedades menores, em 

regra sem capacidade financeira para ter sistemas de gestão de riscos 

adequados, que, muitas vezes, são responsáveis por uma percentagem 

de danos causados mais elevada do que a sua dimensão permitiria su-

por. Por outro lado, quando causam danos, a sua capacidade financeira 

também é, normalmente, insuficiente para suportar os custos da sua re-

paração.622 Também se nos afigura que, nestes casos, o recurso à des-

consideração da personalidade jurídica, ou levantamento da personali-

dade colectiva da sociedade satélite, poderia ser equacionado como so-

lução para se obrigar o real responsável a assumir os custos da respon-

sabilidade ambiental. A questão, já de si difícil, dada a natureza excep-

cional e subsidiária da desconsideração da personalidade jurídica de 

uma sociedade, será agravada naquelas situações em que a sociedade 

que está por detrás da sociedade satélite tem a sua sede num Estado 

diferente ou até fora da União Europeia. Nesse caso, a responsabilidade 

ambiental seria praticamente impossível de efectivar. Este é, de facto, 

um tema sobre o qual a Comissão devia debruçar-se, no sentido de pro-

por legislação que contemplasse uma solução para este tipo de desvios 

ao regime da responsabilidade ambiental e que permitisse a efectiva 

aplicação do princípio do poluidor-pagador. 

4. O NEXO DE CAUSALIDADE NA RESPONSABILIDADE 

AMBIENTAL 

Para que o regime da responsabilidade ambiental seja aplicável, além 

de se identificar o(s) operador(es) responsável(is), os danos aos 

___________ 

em BERGKAMP, L. e GOLDSMITH, B. (Eds.), The EU Environmental Liability Di-

rective. A Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2013, pp. 226 e ss. 
622 Livro Branco da Comissão sobre Responsabilidade Ambiental, ponto 4.9. 
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recursos naturais e aos seus serviços – os quais têm de ser concretos, 

quantificáveis e, obviamente, significativos –, tem de ser possível esta-

belecer, como requisito necessário, um nexo de causalidade entre estes 

e o(s) operador(es), cabendo às autoridades competentes, independen-

temente do tipo de poluição em causa, e de acordo com a respectiva 

ordem jurídica, a sua determinação623. 

Tal como em relação a muitas outras questões, a DRA também aqui 

deixou aos Estados-Membros a decisão sobre a forma de determinação 

do nexo de causalidade. 

Enquanto pressuposto da responsabilidade ambiental, o nexo de 

causalidade encontra-se enunciado no artigo 2.º do RJRA, que pro-

clama que o regime jurídico só será aplicável «aos danos ambientais, 

bem como às ameaças iminentes desses danos, causados em resultado 

de uma qualquer actividade desenvolvida no âmbito de uma actividade 

económica» (itálico nosso). 

Ao contrário do sucedido noutros países624, o legislador português 

optou por não estabelecer qualquer presunção nesta matéria, por se ter 

considerado que tal seria contrário à Constituição da República, desig-

nadamente no que se refere ao direito à presunção da inocência e ao 

direito a uma tutela jurisdicional efectiva625. Assim sendo, o RJRA es-

tabeleceu, de forma abrangente, e tendo em consideração as caracterís-

ticas específicas do dano ambiental, os critérios de determinação do 

___________ 

623 Artigos 4.º, n.º 5, e 11.º, n.º 2, da DRA, conjugados com o seu Considerando 13. Nesse 

sentido, veja-se o Despacho do TJUE, proferido a 9 de Março de 2010, nos processos apen-

sos n.ºs C – 478/08 e C – 479/08, Buzzi Unicem e o., ponto 39, e o acórdão proferido no 

processo n.º C-378/08, ponto 53. 
624 Em Espanha, como já se referiu atrás, o artigo 3.º, n.º 1, da LRM prevê uma presunção de 

nexo causal ou causalidade para as actividades de maior risco. Nos termos da referida dis-

posição legal, «se presumirá, salvo prueba en contrário, que una actividade económica o 

profesional de las enumeradas en el Anexo III há causado el dano o la amenaza inminente 

de que dicho dano se produzca cuando, atendendo a la naturaleza intrínseca o a la forma en 

que se há desarrollado, sea apropriada para causarlo». Cfr. GOMIS CATALÁ, L., op. cit., 

2008, pp. 121-122. Na Alemanha, onde já existia uma presunção semelhante desde 1993, 

é permitido às indústrias que se presumem responsáveis afastar ou neutralizar a presunção, 

se se submeterem à acreditação por um sistema reconhecido de gestão ambiental e ecoau-

ditoria. Tal possibilidade resultou da forte oposição dos operadores industriais, que consi-

deravam que a existência da presunção os mantinha permanentemente sob suspeita. Cfr. 

ESTEVE PARDO, J., op. cit., 2008, p. 192, e op. cit., 2017, p. 117. 
625 Artigos 32.º, n.º 2, e 268.º, n.º 4, da CRP. 
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nexo de causalidade, partindo do princípio de que a prova deste há-de 

assentar «num critério de verosimilhança e de probabilidade de o facto 

danoso ser apto a produzir a lesão verificada».626 A ideia de probabili-

dade já foi utilizada pelo legislador, a propósito do nexo de causalidade 

na responsabilidade civil, para determinar a obrigação de indemni-

zar627. Em matéria de responsabilidade ambiental, para se considerar 

como verosímil e provável que o facto danoso seja apto à produção do 

dano, é necessário ter em conta as circunstâncias do caso concreto, de-

signadamente o lugar (proximidade, ou não, do lugar onde ocorre o 

dano) e o tempo (quando ocorreu o dano), o grau de risco e de perigo, 

a normalidade da acção lesiva, a possibilidade de prova científica do 

percurso causal e o cumprimento, ou não, dos deveres de protecção a 

que o operador está obrigado. Note-se que, neste âmbito, as provas fo-

renses e científicas podem ser de extrema utilidade. De facto, a par de 

métodos tradicionais, como a reconstrução do histórico do processo 

produtivo, técnicas mais recentes já permitem associar as substâncias 

poluentes aos processos produtivos e aos respectivos operadores, em 

função dos contaminantes específicos naqueles predominantes, como 

se se tratasse de impressões digitais.628 

Partindo da verosimilhança e da probabilidade da aptidão do facto 

danoso para causar o efeito adverso significativo – o dano ambiental –

, a ideia de risco, que o legislador incluiu na previsão, parece-nos tam-

bém importante na determinação do nexo de causalidade. A este pro-

pósito, PERESTRELO DE OLIVEIRA defende, como forma de detec-

ção do nexo de causalidade, que «o dano ambiental é imputável ao 

agente, quando este concretamente cria ou aumenta um risco não per-

mitido (no caso da responsabilidade subjectiva), ou um risco previsto 

na norma legal (no caso da responsabilidade objectiva), e o resultado 

lesivo é a materialização ou concretização desse risco».629 A autora 

___________ 

626 Artigo 5.º do RJRA. 
627 Artigo 563.º do CC (Nexo de causalidade): «A obrigação de indemnização só existe em 

relação aos danos que o lesado provavelmente não teria sofrido se não fosse a lesão» (itálico 

nosso). Veja-se ponto 3.2.1.1. a) do Capitulo IV. 
628 COVUCCI, D., «The “Polluter Pays Principle”: environmental liabilities and scientific ev-

idence under the Italian law system», Acque Sotterranee – Italian Journal of Groundwater, 

AS31-427, 2019, pp. 69-72. 
629 PERESTRELO DE OLIVEIRA, A., op. cit., pp. 126-129. 
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sustenta que é praticamente impossível encontrar «clareza científica 

nessa área, devido ao modo de actuação dos poluentes às frequentes 

hipóteses de multicausalidade (concorrendo, por vezes, causas naturais 

e humanas) e, ainda, devido ao prolongamento no tempo e no espaço 

do processo poluente, gerando “danos tardios” e “danos à distância”, 

que mais evidenciam as anunciadas dificuldades na detecção do nexo 

causal entre facto e dano». 

É certo que a ideia de risco e da sua gestão está na génese do regime 

jurídico da responsabilidade ambiental e é nele predominante, o que 

resulta evidente do facto de se ter estabelecido a responsabilidade ob-

jectiva por danos ou ameaça iminente de danos como regra. Mas não 

nos parece, contudo, que a ideia de risco só por si seja suficiente para a 

determinação do nexo de causalidade. A verdade é que o legislador 

também não prescindiu do juízo de prognose póstuma, que deve ser 

feito pela pessoa média,630 para aferir da adequação ou aptidão abs-

tracta do facto danoso para produzir o dano, não se descurando, obvia-

mente, as circunstâncias do caso concreto, a prova científica produzida, 

a normalidade da acção do agente e o seu respeito pelos deveres de 

protecção. Ora, sabendo que a responsabilidade pelo risco prescinde da 

culpa e da ilicitude, foram contemplados, para efeitos de determinação 

do nexo de causalidade, vários elementos com vista a facilitar esta ta-

refa, já de si difícil, devido à especial configuração do dano ambiental. 

Na verdade, como já se afirmou repetidamente, a natureza do dano am-

biental, em virtude das suas características e da complexidade ou 

mesmo incerteza dos seus efeitos, dificulta frequentemente, e por vezes 

inviabiliza, a determinação do nexo de causalidade entre a actividade 

___________ 

630 A pessoa média é a pessoa-tipo ou normal (medianamente atenta, cuidadosa, diligente) que 

as leis têm em vista ao fixarem os direitos e deveres das pessoas em sociedade, e à qual se 

exige a diligência do bonus pater famílias. Este determina-se a partir do círculo de relações 

em que se insere, ou seja, do meio social, cultural e profissional. Remetemos aqui para o 

critério tradicional da culpa in abstracto, constante do artigo 487.º, n.º 2, do CC, de acordo 

com o qual, desconhecendo o lesado, em princípio, o lesante, a culpa deve ser apreciada 

em função da diligência comum à generalidade das pessoas e não segundo a diligência 

actual do autor do facto ilícito (culpa in concreto). Este padrão abstracto não deixa de exigir 

uma análise das circunstâncias do caso concreto, ou seja, do condicionalismo da situação e 

do tipo de actividade em causa. Cfr. MENEZES LEITÃO, L. M., op. cit., 2018, pp. 322 e 

ss.; ANTUNES VARELA, J. M., op. cit., pp. 574 e ss; ALMEIDA COSTA, M. J., op. cit., 

pp. 583 e ss. 
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que o operador exerce e os efeitos que dela possam resultar. E isto é 

assim por razões de diversa ordem: podem ser múltiplas as fontes de 

poluição, impedindo a determinação da respectiva contribuição; podem 

ocorrer efeitos cumulativos, situações de multicausalidade631, com in-

tervenção de factores de natureza humana ou natural (como as condi-

ções atmosféricas, a força e a direcção do vento, a ocorrência de chuvas 

e inundações ou diferenças de caudais dos cursos de água, etc.); pode 

acontecer que os danos se prolonguem no tempo e no espaço; pode, por 

último, ser difícil a obtenção de provas científicas. A tudo isto acresce 

a eventual falta de cooperação do(s) operador(es), que se pode(m) re-

cusar a colaborar e a fornecer os elementos e as informações pertinentes 

às autoridades públicas competentes. 

Face à constatação desta dificuldade, a DRA excluiu do seu âmbito 

de aplicação, desde logo, os casos de poluição de carácter difuso, em 

que dificilmente se consegue relacionar os danos ambientais com a ac-

tividade de determinados operadores individuais. E isso é assim, a me-

nos que seja possível estabelecer um nexo de causalidade entre os danos 

e as actividades lesivas632. Note-se, no entanto, que o Tribunal de Jus-

tiça já decidiu que, mesmo em caso de poluição de carácter difuso, a 

autoridade competente de um Estado-Membro pode presumir a existên-

cia de um nexo de causalidade entre os operadores e a poluição consta-

tada, devido à proximidade das suas instalações com a zona poluída. 

Mas, para esse efeito, deverá dispor de indícios plausíveis em que possa 

basear a sua presunção, como a proximidade da instalação do operador 

com a poluição constatada e a correspondência entre as substâncias 

___________ 

631 O termo “multicausalidade” é utilizado como equivalente a concurso de causas. Veja-se 

PERESTRELO DE OLIVEIRA, A., op. cit., p. 18. O mesmo termo é retomado por SÁ, 

que distingue causalidade alternativa de causalidade cumulativa e de causalidade aditiva, 

potenciada ou sinergética. A autora considera que há causalidade alternativa «quando vá-

rias instalações se encontram em estado de terem causado o dano ambiental, não se sabendo 

em concreto qual das instalações o causou»; na causalidade cumulativa, «o dano ambiental 

surge em consequência da conjugação do comportamento de dois ou mais agentes, que, 

todavia, actuaram de modo independente. Sem o contributo de um, o dano não se produzi-

ria». Já na causalidade aditiva, potenciada ou sinergética, «o comportamento do agente as-

sume-se como parte de um processo causal conducente ao dano, por vezes produzindo efei-

tos lesivos, quando conjugados com factores preexistentes». Cfr. SÁ, S., Responsabilidade 

Ambiental. Operadores Públicos e Privados, Porto, Vida Económica, 2011, p. 100. 
632 Artigo 5.º do RJRA, e artigo 4.º, n.º 5, da DRA. 
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poluentes encontradas e as substâncias utilizadas por esse operador no 

quadro das suas actividades, presunção essa que o operador ou opera-

dores em questão poderão, obviamente, ilidir.633 

Já se viu que não é esse o caso português. O RJRA determina, no 

seu artigo 6.º, que as obrigações decorrentes da responsabilidade ambi-

ental apenas são aplicáveis aos danos causados por poluição de carácter 

difuso quando seja possível estabelecer um nexo de causalidade entre 

os danos e as actividades lesivas. Isto significa que o legislador nacional 

optou pelo não estabelecimento de qualquer presunção de causalidade. 

Pelo contrário, a regra é, por isso, a de que incumbe à autoridade com-

petente a obrigação de determinar qual o operador que causou o dano. 

Esta obrigação aplica-se quer na responsabilidade objectiva, no caso 

das actividades consideradas potencialmente perigosas do Anexo III do 

RJRA, quer no âmbito da responsabilidade subjectiva, no caso das de-

mais actividades.634 Assim, no âmbito da responsabilidade objectiva, a 

autoridade competente, para que possa obrigar à adopção de medidas 

preventivas ou de reparação, tem a obrigação de determinar, de acordo 

com as regras nacionais sobre a prova, qual foi o operador que causou 

o dano ou a ameaça iminente de dano. 

Para esse efeito, terá necessariamente de se investigar previamente 

a origem da poluição, dispondo, porém, de uma certa margem de dis-

cricionariedade quanto aos procedimentos e meios a utilizar ou à dura-

ção da investigação. O que não pode, em caso algum, é aplicar medidas 

de reparação ou de prevenção sem ter previamente demonstrado a exis-

tência de um nexo de causalidade entre o dano, ou a sua ameaça imi-

nente, e a actividade do operador que o causou. Relembre-se que, 

quando a actividade em causa é uma das consideradas potencialmente 

perigosas, a autoridade competente não está obrigada a demonstrar a 

existência de culpa por parte do ou dos operadores em causa, contrari-

amente ao que sucede na responsabilidade subjectiva. 

___________ 

633 Ver o já referido acórdão proferido no processo C-378/08. Cfr., a este propósito, PERNAS 

GARCIA, J. J., «La exigência de comprobación del nexo causal y la determinación de me-

didas de reparación en el marco del régimen de responsabilidad de la Directiva 2004/35 – 

Comentário a dos sentencias recientes del TJCE», Actualidad Jurídica Ambiental, n.º 4 

(Abril), 2010ª, pp. 1-23. 
634 Artigo 4.º, n.º 5, da Directiva. Ver acórdão ERG. e o., pontos 63 a 65. 
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Todavia, como já se referiu a propósito da pluralidade de respon-

sáveis, o RJRA admite que, se a responsabilidade recair sobre várias 

pessoas e não for possível individualizar o grau de participação de cada 

uma delas, se presuma a sua responsabilidade em partes iguais. Esta 

solução não nos parece razoável nem consentânea com o princípio do 

poluidor-pagador. Senão vejamos. Suponhamos que várias indústrias, 

de diferentes dimensões, contribuem para a poluição das águas de um 

rio, como tantas vezes acontece. Dando como provada esta compartici-

pação, e não sendo possível determinar, com rigor, a contribuição de 

cada uma delas, não será ajustada a solução de repartir, em partes 

iguais, os custos da descontaminação e reparação dos danos. 

MENEZES LEITÃO considera esta solução injusta, defendendo, nestes 

casos, a aplicação da responsabilidade em função da quota de mercado 

de cada um dos operadores responsáveis635, solução que, também em 

nosso entender, será a que fará mais jus ao princípio do poluidor-paga-

dor. 

O Tribunal de Justiça sublinhou, no Acórdão Fipa G. e o.636, que a 

importância do estabelecimento do nexo de causalidade resulta, tam-

bém, das disposições relativas às consequências a tirar da não contri-

buição do operador para a poluição ou risco de poluição. De facto, se o 

operador lograr provar que o dano foi causado por terceiro e ocorreu 

apesar das medidas de prevenção por si adoptadas, ou, então, que resul-

tou de uma ordem ou instrução de uma autoridade pública, já não estará 

obrigado ao pagamento dos custos das medidas de prevenção ou de re-

paração e, se já o tiver feito, terá direito a ser reembolsado do montante 

que despendeu. Ora, o RJRA contempla expressamente este tipo de so-

lução, assegurando o direito de regresso do operador sobre o terceiro 

ou sobre a entidade administrativa, consoante o caso637. Neste ponto em 

concreto, a DRA foi mais longe do que noutras situações, ao deixar 

expresso o dever de os Estados-Membros adoptarem as medidas ade-

quadas para permitir ao operador recuperar os custos em que 

___________ 

635 MENEZES LEITÃO, L., op. cit., 2011, p. 400. 
636 Acórdão do TJUE, de 4 de Março de 2015, proferido no processo C – 534/13, Fipa G. e o., 

ponto 57. 
637 Artigo 20.º, n.ºs 1 e 2, do RJRA. 
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incorreu638. É certo que o artigo 20.º do RJRA consagra o direito de 

regresso do operador, a nível externo, sobre o terceiro responsável ou 

sobre a entidade administrativa que tenha dado a ordem ou instrução. 

Mas, se porventura o terceiro não tiver capacidade financeira suficiente, 

ou se se tornar insolvente, o operador dificilmente conseguirá ser reem-

bolsado dos custos suportados, o que, dependendo do montante dispen-

dido e da capacidade financeira do próprio operador, pode ditar a sua 

viabilidade ou não. E, de qualquer modo, nunca se daria cumprimento 

ao princípio do poluidor-pagador, uma vez que quem assumiria o en-

cargo não seria aquele que efectivamente poluiu. 

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, nesta 

matéria, tem evoluído no sentido do reforço da protecção ambiental. No 

Acórdão proferido no processo C-129/16, já referido a propósito da no-

ção de operador, o Tribunal declarou compatível com a DRA uma le-

gislação que considera solidariamente responsáveis, não só quem ex-

plora os terrenos onde ocorreu uma contaminação ilícita, mas também 

os proprietários dos referidos terrenos, dispensando-se a verificação da 

existência de um nexo de causalidade entre o seu comportamento e a 

contaminação, podendo, inclusivamente, ser‑lhes também aplicada 

uma coima pela autoridade nacional competente, «sob condição de que 

uma tal regulamentação seja apta a contribuir para a realização do ob-

jectivo de protecção reforçada e que as modalidades de determinação 

do montante da coima não vão além do necessário para atingir esse ob-

jectivo». No nosso entender, esta posição encontra a sua justificação no 

facto de os proprietários dos imóveis beneficiarem economicamente da 

sua cedência e, por outro lado, por, em última instância, lhes incumbir 

acautelar e prevenir devidamente a ocorrência de eventuais danos am-

bientais decorrentes de actividades poluentes que permitem que sejam 

exercidas nos imóveis de que são proprietários. O Tribunal de Justiça 

sublinhou, igualmente, que os proprietários dos imóveis cedidos para 

exploração de uma dada actividade económica têm a obrigação de vi-

giar o comportamento daqueles que os exploram e, se for caso disso, 

___________ 

638 Artigo 8.º, n.º 1, §2.º, da DRA. 



Capítulo V – O âmbito subjectivo de aplicação da 

responsabilidade ambiental 

 329 

devem denunciar o comportamento destes à autoridade nacional com-

petente639. 

Não sendo estabelecido nexo de causalidade entre o dano causado 

e a actividade de determinado operador, não haverá, pois, lugar à apli-

cação da DRA, recaindo a situação sob a alçada do direito nacional, 

respeitadas que sejam «as disposições do Tratado e sem prejuízo da 

aplicação de outros actos de direito derivado»640. 

Não podemos deixar de reconhecer que o estabelecimento do nexo 

de causalidade constitui “o calcanhar de Aquiles” da responsabilidade 

ambiental. Com efeito, é um dos principais entraves à aplicação deste 

regime jurídico, dadas as dificuldades que levanta. Por essa razão, pa-

rece-nos que, pelo menos no âmbito das actividades do Anexo III do 

RJRA, ou seja, aquelas que o próprio legislador evidenciou como sendo 

actividades potencialmente perigosas, se deveria ter ido mais longe e 

estabelecer-se, à imagem do que foi feito por outros Estados-Membros, 

uma presunção de nexo de causalidade. De facto, devido, essencial-

mente, à forma particular como o dano ambiental se pode revelar no 

espaço e no tempo, não descurando outros factores já referidos, a de-

terminação do nexo de causalidade pode ser impossível ou, em última 

instância, inútil, mesmo recorrendo aos vários elementos que o legisla-

dor enuncia. Estamos a referir-nos, por exemplo, aos danos que se ve-

rificam a quilómetros da localização da fonte de poluição, ou daqueles 

que apenas são detectados decorridos vários anos após a contaminação 

ter tido lugar. 

Em suma, as regras jurídicas em vigor no nosso ordenamento jurí-

dico, em relação ao nexo de causalidade, tornam o regime da responsa-

bilidade ambiental praticamente inoperante, mesmo em termos de res-

ponsabilidade objectiva. A verdade é que, recaindo sobre a autoridade 

competente, nos termos legais, a prova do nexo de causalidade, que os 

tribunais exigem que seja inequívoca, a mesma é praticamente impos-

sível. Esta situação resulta da própria natureza do ambiente, das suas 

características específicas, da possibilidade de os seus efeitos se disper-

sarem no espaço e, por vezes, no tempo, da complexidade e incerteza, 

___________ 

639 Acórdão proferido no processo C-129/16, ponto 54. 
640 Acórdão Fipa G. e o. ponto 46 e acórdão ERG e o. 126 e o., ponto 44. 
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bem como, frequentemente, da necessidade de cooperação do operador 

para a obtenção das informações e dos elementos pertinentes. Por essa 

razão, entendemos que, à imagem da solução preconizada pela Espa-

nha, Portugal deveria estabelecer, no que concerne à responsabilidade 

ambiental, uma presunção do nexo de causalidade. Note-se que tal não 

significaria uma condenação a priori do operador reputado responsá-

vel. A única consequência seria a inversão do ónus da prova, que se 

transferiria da autoridade competente para o operador, que teria de fazer 

prova de que da sua actividade não resultou a poluição que causou o 

dano ou a ameaça iminente do mesmo. Não desconhecemos que, em 

muitos casos, essa prova seja difícil, mas, mantendo-nos fiéis ao prin-

cípio do poluidor-pagador, parece-nos justo que a dificuldade da prova 

recaia sobre o operador, que é, afinal, aquele que retira benefícios e 

proveitos da actividade poluente que exerce. 

 



CAPÍTULO VI – AS MEDIDAS 

DE PREVENÇÃO E DE 

REPARAÇÃO 

1. AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

O RJRA prevê dois tipos de medidas para fazer face aos danos ambi-

entais ou à sua ameaça iminente: medidas de prevenção e medidas de 

reparação. Até à adopção do actual regime de responsabilidade ambi-

ental, a principal preocupação do legislador consistia na aplicação do 

princípio do poluidor-pagador, ou seja, em garantir que a reparação do 

dano ambiental fosse feita por quem o tinha causado. O próprio con-

ceito tradicional de responsabilidade, que, como sabemos, assenta na 

obrigação de alguém reparar ou ressarcir o prejuízo causado a outrem 

através de um facto voluntário, por regra ilícito e culposo, apontava 

nesse sentido. Todavia, o RJRA veio a demarcar-se do esquema clás-

sico da responsabilidade civil, tornando-se um instrumento de gestão 

dinâmica dos danos causados ao ambiente e das ameaças dos mesmos, 

consagrando o dever de adopção de medidas preventivas antes que os 

danos se produzam e, nesse caso, com a consequente acção reparadora. 

Desse modo, o operador, a quem o regime de responsabilidade ad-

ministrativa atribui um papel activo, passa a responder não só pelos da-

nos a que dá origem, mas também pela ameaça iminente destes, cuja 

concretização está obrigado a evitar. Quer dizer, ao adoptar, por sua 

iniciativa, as medidas de prevenção e de reparação necessárias, vai as-

sumir a gestão directa da sua responsabilidade. Caso não o faça, a APA 

terá de intervir, podendo adoptar as medidas coercivas que se afigurem 

necessárias.641 

___________ 

641 Artigos 14.º, n.º 5, alínea b), e 15.º, n.º 3, alínea c), do RJRA. 
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A ameaça iminente de danos é definida, pelo RJRA como a sufici-

ente probabilidade de ocorrência de um dano ambiental num futuro pró-

ximo642. Nesse pressuposto, as medidas de prevenção corresponderão a 

todas e quaisquer acções adoptadas em resposta a um acontecimento, 

acto ou omissão, que possa causar uma ameaça iminente de dano am-

biental, com vista a prevenir a ocorrência ou a minimizar a dimensão 

desse dano. A Comissão entendeu, com base no princípio da precaução, 

que, para que exista a obrigação de adopção de medidas de prevenção, 

nos termos da DRA, não é necessário a certeza de que o dano, a verifi-

car-se, seja significante, bastando a existência de uma dúvida razoável 

de que seja possível.643 É que a exigência da certeza da significância do 

dano acabaria por inviabilizar a aplicação da DRA. A verdade é que a 

adopção imediata de medidas de prevenção pode evitar, além da ocor-

rência de um dano, que o próprio operador tenha de suportar os custos 

das medidas de reparação, caso aquele efectivamente ocorresse. 

O RJRA estabelece um princípio de acção ou gestão directa da res-

ponsabilidade pelo operador. Ele concretiza-se no facto de o operador, 

perante uma ameaça iminente de danos ambientais, ter de adoptar, por 

sua iniciativa, imediata e independentemente de notificação, requeri-

mento ou acto administrativo prévio, as medidas necessárias e adequa-

das para evitar a ocorrência de danos, ou, se tal não for possível, pelo 

menos medidas que os limitem ou minimizem, de forma a obviar que 

se tornem significativos. Isto sem prejuízo de, logo que possível, comu-

nicar à APA todas as questões pertinentes relativas à situação, as medi-

das preventivas que tiver adoptado e se estas se revelaram, ou não, efi-

cazes644. Esta comunicação não o desobriga, contudo, da manutenção 

das medidas de prevenção que já tiver adoptado ou da necessidade de 

as complementar com outras que se afigurem adequadas e que a APA 

lhe possa vir a exigir. Tudo isto tendo presente que, quando se verifica 

um dano causado pelo exercício de uma actividade ocupacional, inde-

pendentemente de o operador estar obrigado a medidas de reparação, é-

___________ 

642 Artigo 11.º, n.º 1, alínea b), do RJRA, que transcreveu a noção de ameaça iminente de 

danos, constante no artigo 2.º, n.º 9, da DRA. 
643 COMISSÃO EUROPEIA (SWD(2016) 121 final). 
644 Artigo 14.º, n.ºs 1 e 4, do RJRA. 
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lhe sempre imposto que adopte medidas de prevenção, para evitar a 

ocorrência de novos danos. 

As medidas de prevenção de danos devem ser escolhidas em fun-

ção do seu efeito na saúde e na segurança, do seu custo de execução, da 

probabilidade de êxito, da eficácia para prevenir danos futuros e efeitos 

colaterais da sua execução, dos benefícios que aportam aos recursos 

naturais e/ou serviços afectados e da consideração que têm por preocu-

pações de ordem social, económica, cultural e outros factores relevan-

tes, específicos de cada local. Não descurando, obviamente, que se im-

põe a obrigação de serem utilizadas sempre as melhores tecnologias 

disponíveis.645 

Por seu turno, a APA deve exigir ao operador informações sobre a 

ameaça iminente de dano ambiental ou a sua suspeita. Deve, igual-

mente, exigir a adopção das medidas de prevenção necessárias e instruí-

lo em relação às mesmas, substituindo-as, complementando-as ou re-

vogando-as, se for caso disso. Na eventualidade do operador não adop-

tar as referidas medidas, ou, tendo-o feito, as mesmas se revelarem ine-

ficazes para eliminar a ameaça de dano, ou, ainda, quando a gravidade 

e as consequências dos eventuais danos o justifiquem, caberá àquela 

autoridade executar as medidas de prevenção que entenda como neces-

sárias. Obviamente, executadas a expensas do operador e sempre em 

último recurso646, a menos que não seja possível identificar o operador 

ou de este não ser obrigado a suportar os custos, nos termos do artigo 

20.º do RJRA.647 Desta disposição ressalta que a intervenção da autori-

dade competente tem natureza subsidiária, quando se estabelece, no seu 

n.º 2, que, mesmo nos casos em que não está obrigado ao pagamento 

dos custos, o operador terá sempre de adoptar as medidas de prevenção 

que se imponham, com direito de regresso do valor que tiver despen-

dido. Em caso de situações extremas para pessoas e bens, a APA pode 

actuar de imediato, fixando ou exigindo ao operador a adopção das me-

didas de prevenção necessárias, sem necessidade de respeitar os proce-

dimentos legais e regulamentares previstos. 648 

___________ 

645 Artigo 14.º, n.º 3, e alíneas a) a f) do n.º 1.3.1. do Anexo V, do RJRA. 
646 Artigo 14.º, n.º 5, e artigo 17.º, n.º 1, alíneas b) e c), do RJRA. 
647 Artigo 17.º, n.º 1, do RJRA. 
648 Artigo 17.º, n.º 2, do RJRA. 
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O RJRA distingue as actividades que constam do seu Anexo III das 

demai, o que se traduz no facto de os operadores que exerçam as acti-

vidades ali constantes estarem obrigados à adopção de medidas preven-

tivas, independentemente de culpa. Por sua vez, os que exercem outras 

actividades só estarão obrigados à sua adopção se a ameaça iminente 

de dano for consequência de um comportamento culposo, intencional 

ou negligente, quer se trate de dano às espécies e habitats naturais pro-

tegidos, quer à água ou ao solo649. Não podemos deixar de chamar a 

atenção para o facto de o regime português da responsabilidade ambi-

ental ser mais restritivo, logo, mais protector do ambiente e da saúde 

humana do que a própria DRA. Nesta, os operadores que exerçam ou-

tras actividades, que não as referidas no Anexo III, apenas estão obri-

gados a adoptar medidas preventivas se a ameaça iminente resultar de 

uma actuação culposa e desde que incida apenas sobre espécies e habi-

tats naturais protegidos. Como as ameaças de danos à água e ao solo 

não se encontram ali incluídas, a DRA, nestes casos, não obriga à adop-

ção de medidas preventivas. 

Constatando-se não ser possível evitar o dano, deverão ser adopta-

das as medidas preventivas que previnam a ocorrência de novos danos, 

e accionadas, de imediato, outras medidas que sejam capazes de gerir 

os factores danosos, por forma a controlar, limitar ou eliminar os danos 

ambientais e os efeitos adversos sobre a saúde humana e os serviços. 

2. A REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS 

2.1. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Tradicionalmente, a reparação do dano corresponde à função primor-

dial da responsabilidade. Esta reparação pode ser obtida através da re-

constituição in natura, ou, quando esta não seja possível, ou não repare 

integralmente os danos, ou seja demasiado e desproporcionadamente 

onerosa para o devedor, através de uma indemnização fixada em di-

nheiro.650 

___________ 

649 Artigos 12.º e 13.º do RJRA. 
650 Artigos 562.º e 566.º do CC. 
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No âmbito da responsabilidade ambiental, dada a natureza colec-

tiva do dano, a ausência de benefícios materiais ou de valor de mercado 

de certos recursos naturais e dos serviços que estes proporcionam, a 

indemnização em dinheiro não é sequer uma opção. Pelo contrário, pri-

vilegia-se a reconstituição natural651, em detrimento da indemnização 

em dinheiro, que teria de ser calculada com recurso a mecanismos de 

avaliação de danos assentes em métodos de análise económica compli-

cados e, por vezes, até controversos. E isto mesmo não equacionando 

outro tipo de questões, como, por exemplo, a da titularidade do direito 

à indemnização. Não obstante, isso não significa que a avaliação eco-

nómica seja totalmente excluída, sob pena de se vir a comprometer a 

aplicação do princípio do poluidor-pagador.652A reconstituição natural 

tem por finalidade a restituição do ambiente ao estado em que se en-

contrava antes da ocorrência do dano, podendo-se recreá-lo, se neces-

sário, num local alternativo mais propício653. E isto, custe o que custar. 

Daí haver quem afirme que a responsabilidade ambiental é de cariz ili-

mitado. 

Tendo presente que o princípio estruturante do RJRA é a protecção 

do ambiente, o seu principal objectivo há-de ser o de criar mecanismos 

que garantam que os danos ambientais sejam alvo de reparação, im-

pondo-se, aos operadores cujas actividades sejam potencialmente peri-

gosas para o ambiente, especiais deveres de defesa e de promoção da 

qualidade dos bens naturais. Como se estabelece na alínea n) do artigo 

11.º do RJRA, compreendem-se nas medidas de reparação «qualquer 

___________ 

651 PEÑA CHACÓN, que, como já referimos antes, considera o termo restitutio in pristinum 

o mais adequado à reparação ambiental, por abranger não só a restauração do estado inicial, 

mas também a prevenção de danos futuros, salienta que, em caso de dano ambiental, aquela 

deve ser sempre a primeira opção, e só quando se afigure impossível, pela irreversibilidade 

do dano ou pelo custo desproporcionado, se deve optar por outro tipo de reparação. Cfr., 

do autor, op. cit., 2005, p. 2. A este propósito, veja-se GRIMONPREZ, B., «Réparer le 

vivant: Éthique de la compensation», Revue juridique de l’environnement, Vol. 42, 2017/4, 

pp. 684 e ss. 
652 Anexo II, ponto 1.2.3. Cfr. SMALL, N., MUNDAY, M. e DURANCE, I., «The Challenge 

of valuing ecosystem services that have no material benefits», Global Environmental 

Change, 44, 2017, p. 65. 
653 A reconstituição in natura também foi privilegiada na legislação relativa à protecção do 

ambiente, adoptada nos EUA a partir da década de 70 do século XX [Clean Water Act 

(CWA), Secção 311; CERCLA, Secção 307; OPA, Secção 1006]. 
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acção ou conjunto de acções, incluindo medidas de carácter provisório, 

com o objectivo de reparar, reabilitar ou substituir os recursos naturais 

e os serviços danificados, ou fornecer uma alternativa equivalente a es-

ses recursos ou serviços». Isto quer dizer que a reparação ambiental 

incide não só sobre os impactes directos sobre o ambiente e os seus 

componentes, resultantes de um dano ambiental, mas também sobre as 

perdas de recursos e serviços654 que estes fornecem, no período desde 

a ocorrência do incidente até que o projecto de reparação se conclua. 

De entre as medidas de reparação, podem distinguir-se as medidas 

de reparação propriamente ditas das designadas medidas de reparação 

reactivas, de contenção ou de emergência, distinção que nos parece 

acertada.655 Estas últimas encontram-se referidas na alínea b) do n.º 1 e 

na alínea c) do n.º 3 do artigo 15.º do RJRA. Trata-se de um tipo espe-

cífico de medidas a tomar face a um dano ambiental, que deverão inci-

dir sobre os factores que lhe deram origem, com vista a controlar, con-

ter, eliminar ou gerir esses factores, a fim de «limitar ou prevenir novos 

danos ambientais e efeitos adversos para a saúde humana ou novos da-

nos aos serviços». Assim, enquanto as medidas de reparação propria-

mente ditas têm em vista eliminar ou superar o dano, as medidas reac-

tivas, de contenção ou de emergência relacionam-se com a gestão dos 

factores causadores do dano. A Comissão também aceita esta distinção, 

ao reconhecer que também fazem parte das medidas de reparação as 

medidas de carácter imediato, ou de emergência, destinadas a travar o 

incidente, a minimizar, conter e prevenir a ocorrência de novos danos 

e, ainda, de limpeza do dano, cuja adopção precede as medidas de re-

paração propriamente ditas. Em qualquer caso, para efeito de adopção 

___________ 

654 Os serviços dos recursos naturais correspondem às «[f]unções desempenhadas por um re-

curso natural em benefício de outro recurso natural ou do público», artigo 11.º, n.º 1, alínea 

q), do RJRA, e n.º 13 do artigo 2.º da DRA. Veja-se BIGHAM, G. N., GARD, N. W., 

MONTI, C. e POZZI, C., «The Remediation Regimes», em BERGKAMP, L. e 

GOLDSMITH, B. (Eds.), The EU Environmental Liability Directive. A Commentary, Ox-

ford, Oxford University Press, 2013, pp. 95-117. 
655 Trata-se de acções imediatas, para pôr fim ao incidente, minimizar ou conter os danos, 

evitar novos danos e eliminar os danos. Cfr., a este propósito, LANCEIRO, R. T., «Estado 

de Emergência Ambiental», em Actas do Colóquio A Revisão da Lei de Bases do Ambiente, 

Lisboa, Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, 2011, pp. 177-206. 
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e execução destas medidas, é necessário que o operador proceda à re-

colha de informações e de dados que lhe permitam fazer uma análise 

preliminar dos eventuais efeitos do dano, habilitando-o a eleger as me-

didas a adoptar e a executar de imediato: se de contenção ou de emer-

gência, ou se para efeitos de elaboração do plano de reparação que terá 

de submeter à aprovação da APA. 

Uma coisa é certa. Verificada a ocorrência de um dano ambiental, 

a APA deverá ser imediatamente informada, no prazo máximo de 24 

horas.656 Também no imediato, e sem necessidade de notificação ou 

acto administrativo prévio, à semelhança do que se verifica com as me-

didas de prevenção, o operador deve adoptar, sendo caso disso, medidas 

reactivas, de contenção ou de emergência, de forma a limitar ou a pre-

venir novos danos, efeitos adversos para a saúde humana ou novos da-

nos aos serviços.657 A APA pode, em qualquer momento, tomar a ini-

ciativa de ela própria adoptar as medidas que repute necessárias ao con-

trolo imediato da situação, exigir ao operador que adopte as medidas de 

reparação necessárias, quando ele não o fizer por mote próprio, ou dar-

lhe instruções quanto a essas medidas. A menos que as medidas reacti-

vas se tenham revelado suficientes para eliminar os efeitos do incidente, 

é obrigatória a adopção das medidas de reparação propriamente ditas, 

que deverá ser feita de acordo com os critérios expressamente estabe-

lecidos pelo legislador. E isto mesmo que o operador responsável não 

tenha adoptado as medidas de prevenção a que estava obrigado. Toda-

via, a execução das medidas de reparação nunca poderá ser imediata, 

porque se exige que o projecto de reparação seja submetido à prévia 

aprovação da autoridade competente, o que o operador deverá fazer no 

prazo de dez dias a contar da ocorrência do dano, como veremos no 

ponto referente ao procedimento em matéria de responsabilidade ambi-

ental.658 

___________ 

656 Artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do RJRA. 
657 Anexo V do RJRA. 
658 Cfr. artigo 16.º, n.º 1. 
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O Tribunal de Justiça já definiu, nos Acórdãos Raffinerie Mediter-

ranee (ERG) SpA e o. e ENI SpA659, que incumbe ao operador, que 

causou o dano ambiental, a iniciativa de propor as medidas de reparação 

que considere adequadas à situação. E isto porque, «tendo em conta a 

experiência que se presume que tenha quanto à natureza do dano ambi-

ental, este sistema pode permitir a rápida definição e execução de me-

didas de reparação ambiental adequadas». De facto, ninguém tem o co-

nhecimento privilegiado da actividade causadora do dano, do modo e 

do local onde esta é exercida, dos factos que estão na sua origem e das 

consequências imediatas dos mesmos, como o operador. Por essa razão, 

é ele que está também em posição privilegiada para elaborar um pro-

jecto de reparação adequado e que possa ser executado o mais rapida-

mente possível. 

Todavia, tal projecto terá de ser elaborado por equipas profissio-

nais multidisciplinares com conhecimentos nas várias áreas envolvidas 

(economistas, biólogos, químicos, geólogos, gestores de ordenamento 

do território, sociólogos, engenheiros ambientais, juristas, etc…). Daí 

que, para a elaboração do plano de reparação, seja habitual o recurso a 

consultoras privadas, que mais facilmente estarão devidamente habili-

tadas, quer a nível de meios técnicos quer a nível de recursos humanos, 

e com a experiência necessária para o efeito. Os projectos terão, no en-

tanto, de ser avaliados posteriormente pela autoridade competente. A 

APA dispõe de pessoal devidamente qualificado nas diferentes áreas 

científicas e técnicas que um dano ambiental envolve, o que lhe permite 

avaliar e aprovar (ou não) o projecto de reparação submetido pelo ope-

rador. Isso não invalida que ela própria possa recorrer a consultoras pri-

vadas externas. Entendemos, no entanto, que, nesses casos, seria dese-

jável que essas empresas fossem acreditadas pelo Ministério do Ambi-

ente e da Acção Climática, de acordo com critérios objectivos que ga-

rantissem a qualidade e assegurassem a isenção e imparcialidade da sua 

intervenção. 

___________ 

659 Acórdãos proferidos nos processos C-379/08 e C-380/08, respectivamente, Raffinerie Me-

diterranee (ERG) SpA e o. contra Ministero dello Sviluppo economico e o., e ENI SpA 

contra Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e o., ponto 46. 
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Na ausência de uma definição precisa e detalhada de medidas de 

reparação por parte do operador, competirá à APA, no uso de poderes 

discricionários, avaliar a gravidade dos danos e determinar as medidas 

a adoptar, utilizando as melhores tecnologias disponíveis, em confor-

midade com o Anexo V do RJRA.660 Para esse efeito, deverão ser tidos 

em consideração os elementos factuais considerados pertinentes a cada 

caso,661 de modo a serem analisados, de forma minuciosa e impar-

cial.662. As opções de medidas de reparação escolhidas deverão, obvia-

mente, permitir atingir os melhores resultados do ponto de vista ambi-

ental, sendo que, existindo várias opções de medidas tidas como ade-

quadas, deverá ser escolhida a menos restritiva e a que menos inconve-

nientes traga ao operador responsável. Outras entidades públicas com 

atribuições na área do ambiente, ou em outras áreas relevantes para o 

caso, estão obrigadas a participar na fixação das medidas de reparação 

e a prestar auxílio, com a maior brevidade possível, se tal lhes for soli-

citado pela APA. Em qualquer circunstância, esta pode executar, sub-

sidiariamente e a expensas do operador responsável, as medidas de re-

paração, quando a gravidade e as consequências dos danos o justifi-

quem. 

Como já se avançou, as medidas de reparação são fixadas pela 

APA, nos termos do anexo V do RJRA. No entanto, antes de tomar uma 

decisão, aquela deve dar ao operador, bem como às restantes partes in-

teressadas, a oportunidade de serem ouvidos em audiência prévia. 

Trata-se, aqui, de direitos constitutivos de uma protecção mínima, que 

quer a DRA quer o RJRA garantem, e não podem de forma alguma ser 

postos em causa. Estão, todavia, salvaguardados os casos de situações 

extremas, para pessoas e bens, em que a APA pode intervir sem respei-

tar estes procedimentos, fixando ou exigindo ao operador a adopção 

imediata das medidas. Verificando-se várias situações de dano 

___________ 

660 Artigos 16.º, n.º 2, e ponto 1.3.1. do Anexo V, do RJRA. 
661 Acórdão Raffinerie Mediterranee, p. 60. Ver, por analogia, também os acórdãos de 29 de 

Outubro de 1980, Roquette Frères/Conselho, proferido no processo C-138/79; de 21 de 

Janeiro de 1999, Upjohn, proferido no processo C-120/97; e de 15 de Outubro de 2009, 

Enviro Tech (Europe), proferido no processo C-425/08. 
662 Acórdão Raffinerie Mediterranee, p. 61 (cfr. acórdãos de 21 de Novembro de 1991, Te-

chnische Universität München, proferido no processo C-269/90; e de 6 de Novembro de 

2009, Países Baixos/Comissão, proferido no processo C-405/07). 
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ambiental, e não sendo possível assegurar a reparação simultânea de 

todas, caberá à APA, tendo em consideração a natureza, extensão e gra-

vidade de cada dano, bem como a possibilidade de regeneração natural, 

decidir a ordem pela qual aquelas deverão ser reparadas.663 

No Acórdão Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA e o., o Tribunal 

de Justiça reconheceu, ainda, que as autoridades competentes, em caso 

de mudança de opção, podem alterar as medidas de reparação de danos 

que tiverem fixado, mesmo que estas já tenham sido executadas ou es-

tejam em início de execução. No entanto, esta decisão deve ser devida-

mente fundamentada e desde que os operadores responsáveis não te-

nham de suportar custos manifestamente desproporcionados em relação 

aos da opção inicial, a menos que a autoridade prove que esta era de 

todo inadequada ao fim pretendido.664 

A APA deve exigir que as medidas de reparação sejam tomadas 

pelo operador, sob pena de se colocar em causa o princípio do poluidor-

pagador, princípio em que assenta o regime jurídico da responsabili-

dade ambiental e um dos princípios basilares da política do ambiente 

da União Europeia. Todavia, quando o operador não cumpra665, não 

possa ser identificado,666 ou não seja obrigado a suportar os custos, a 

autoridade competente poderá adoptar, ela própria, as medidas de repa-

ração. Trata-se, no entanto, de um poder discricionário. Não obstante, 

a adopção das medidas de reparação pela autoridade competente, nos 

casos em que não seja exercido o direito de regresso, constitui, no nosso 

entender, uma clara violação do princípio do poluidor-pagador, uma 

vez que, nesse caso, os custos acabarão por recair obrigatoriamente so-

bre a sociedade em geral e sobre cada um de nós em particular. 

A duração média das medidas de reparação, em Portugal, é de 18 

meses, mas a média dos restantes Estados anda à volta de 12 meses, 

sendo certo que já houve casos em que duraram seis anos667. 

___________ 

663 Artigo 16.º, n.º 3, do RJRA. 
664 Acórdão Raffinerie Mediterranee, pontos 63 e 64. 
665 Ou porque não quer, ou porque não tem condições para o fazer, como acontece quando se 

torna insolvente. 
666 O que acontece no caso dos chamados “danos órfãos”, como explica MARÍ FARINÓS, J., 

op. cit., p. 267. 
667 SWD (216) 121 final, p. 34. 
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2.2. OS TIPOS DE MEDIDAS DE REPARAÇÃO 

O Anexo V do RJRA prevê um quadro comum a seguir na determina-

ção das medidas mais adequadas à reparação do dano ambiental. Nesse 

quadro distinguem-se dois tipos de medidas em função dos danos cau-

sados. Por um lado, temos as medidas de reparação de danos causados 

às espécies e habitats naturais protegidos e à água. Por outro, as medi-

das destinadas à reparação de danos causados ao solo. 

2.2.1. As medidas de reparação de danos ambientais causados 

às espécies e habitats naturais protegidos e à água 

A reparação de danos ambientais causados às espécies e habitats natu-

rais protegidos e à água faz-se através da restituição do ambiente ao seu 

“estado inicial”, ou seja, através do restabelecimento da situação exis-

tente (a mesma qualidade e quantidade de recursos e serviços) à data de 

verificação dos danos, pretendendo-se, igualmente, eliminar qualquer 

risco significativo de danos para a saúde humana. As grandes dificul-

dades que se colocam são, por um lado, a de se conseguir atingir um 

nível de reparação equivalente ao existente antes da ocorrência dos da-

nos, e, por outro, a da contabilização das perdas provisórias, designa-

damente a afectação do bem-estar social, enquanto não se atinge o nível 

inicial.668 

Para esse efeito, podem ser adoptadas medidas de reparação pri-

mária, medidas de reparação complementar e medidas de reparação 

compensatória, tal como se encontram definidas no Anexo V do RJRA, 

que, neste ponto, se limitou a reproduzir a DRA. 

As opções de escolha das medidas de reparação, que, como deter-

mina o legislador, deverão ser razoáveis, devem ser sempre avaliadas, 

«(…) utilizando as melhores tecnologias disponíveis, sempre que defi-

nidas, com base nos seguintes critérios: 

–  Efeito de cada opção na saúde pública e na segurança; 

___________ 

668 BULLOCK, C. e O’SHEA, R., «Valuing environmental damage remediation and liability 

using value estimates for ecosystem services», Journal of Environmental Planning and 

Management, Vol. 59, n.º 9, 2016, p. 1711. 
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–  Custo de execução da opção; 

–  Probabilidade de êxito de cada opção; 

–  Medida em que cada opção previne danos futuros e evita danos 

colaterais resultantes da sua execução; 

–  Medida em que cada opção beneficia cada componente do re-

curso natural e ou serviço; 

–  Medida em que cada opção tem em consideração preocupa-

ções de ordem social, económica e cultural e outros factores 

relevantes específicos da localidade; 

–  Período necessário para que o dano ambiental seja efectiva-

mente reparado; 

–  Medida em que cada opção consegue recuperar o sítio que so-

freu o dano ambiental; 

–  Relação geográfica com o sítio danificado».669 

Estes critérios, que o legislador elegeu, fornecem uma base objec-

tiva para a escolha das medidas de reparação do dano, não se tendo, no 

entanto, estabelecido qualquer hierarquia entre eles. Por essa razão, e 

uma vez que a DRA não estabelece qualquer montante limite de res-

ponsabilidade para efeitos de determinação da razoabilidade dos custos 

da reparação, qualquer um deles pode ser utilizado na escolha das ade-

quadas medidas de reparação. 

Face ao dano ambiental ocorrido e aos seus efeitos, pode optar-se 

por um plano ou projecto de reparação que inclua vários tipos de medi-

das de reparação – reparação primária, complementar e compensatória 

–, devendo assegurar-se que o resultado traduza um acréscimo de re-

cursos ou serviços em relação aos que foram danificados. 

2.2.1.1. Medidas de reparação primária 

O RJRA exige que o ambiente danificado seja fisicamente restaurado, 

o que é feito pela substituição dos recursos naturais por outros 

___________ 

669 Anexo V, ponto 1.3.1., do RJRA. Os critérios e a sua interpretação podem variar consoante 

os locais, em função das condições, oportunidades e limitações próprias de cada sítio. Estes 

mesmos critérios aplicam-se às situações abrangidas pelas Directivas Aves Selvagens, Ha-

bitats e de Avaliação do Impacte Ambiental, entre outras. Cfr. EFETEC STRATUS 

CONSULTING, op. cit., 2013b, p. 94. 
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idênticos, ou, quando adequado, por equivalentes ou similares. A isto 

chama-se reparação primária. São assim consideradas as medidas que 

visem, directamente e em prazo acelerado, a restituição ao estado inicial 

dos recursos naturais, designadamente as espécies e habitats naturais 

protegidos, a água ou os serviços danificados, ou, quando tal não seja 

possível, a sua aproximação àquele estado. Como exemplo temos a lim-

peza e remoção das substâncias poluentes ou a contenção e minimiza-

ção dos efeitos da poluição. Estas medidas diferem, obviamente, de 

caso para caso, em função das características de cada incidente, do tipo 

de contaminação e dos recursos naturais afectados. 

No caso das espécies e habitats naturais protegidos, são medidas 

de reparação primária, por exemplo, a eliminação da fonte de poluição, 

a reposição de espécies nativas e a promoção de acessibilidades e ser-

viços fornecidos pela região afectada. Vejam-se alguns casos concre-

tos. Na Polónia, na cidade de Szczecin, quando os trabalhos de restau-

ração de uma ponte levaram à destruição de cerca de 320 ninhos de 

andorinhas, provocando um efeito adverso significativo no estado de 

conservação daquela espécie e do seu habitat, a autoridade polaca com-

petente obrigou o operador à adopção de medidas de reparação primá-

ria, que consistiram na substituição dos ninhos destruídos por outros 

artificiais, e no acompanhamento do efeito dessas medidas, através da 

monitorização do número de ninhos e de aves, por um período de quatro 

anos.670 Na Alemanha, a realização de obras no túnel de um caminho-

de-ferro afectou os morcegos que ali viviam, bem como o seu habitat, 

tendo-se verificado uma diminuição da população daquela espécie. A 

autoridade alemã competente obrigou o operador a fornecer novo habi-

tat e a reforçar o número de animais afectados.671 

Nos danos causados à água, são exemplos de reparação primária a 

contenção e atenuação dos efeitos adversos dos elementos poluentes e 

a remoção e neutralização destes in situ. 672 

___________ 

670 BIO INTELLIGENCE SERVICE, Implementation challenges and obstacles of the Envi-

ronmental Liability Directive, Final report prepared for European Comission – DG Envi-

ronment. In Collaboration with Stevens & Bolton, LLP, 2013, p. 110. 
671 Ibidem, p. 104. 
672 Cfr. AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, op. cit., 2011, pp. 59-60. 
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São opções de reparação primária não só as medidas adoptadas 

para restituir os recursos e serviços afectados ao seu estado inicial, mas 

também a própria regeneração natural. O facto de a regeneração natural 

ser considerada uma forma de reparação primária, não significa que não 

sejam tomadas quaisquer outras medidas, podendo ser exigíveis, por 

exemplo, medidas de acompanhamento ou de monitorização do pro-

cesso de regeneração natural, o que até pode revelar-se ser o tipo de 

reparação mais adequado nos casos em que o elemento poluente se dis-

sipa rapidamente.673 

Como é evidente, os recursos naturais danificados nem sempre re-

tornam ao estado inicial com a reparação primária. Noutros casos, esse 

retorno pode ser muito lento. Acontece também que a reparação primá-

ria nem sempre é viável e prudente. Nos casos em que as condições no 

local do incidente sejam perigosas para a segurança ou para a saúde das 

pessoas, tais medidas podem até ser consideradas inaceitáveis.674 De 

facto, nem sempre as medidas de reparação primária mais eficazes cor-

respondem à melhor das opções. E isto será assim quando elas não atin-

jam a regeneração integral do recurso, ou os benefícios com elas obti-

dos para o ambiente não sejam significativos, ou o tempo de recupera-

ção do recurso seja demasiado longo, ou, ainda, quando impliquem da-

nos colaterais substanciais. Por essa razão, podem ser escolhidas medi-

das de reparação primária que não restituam totalmente os recursos na-

turais danificados ao seu estado inicial, ou que o façam mais lenta-

mente, se, em compensação, se adoptarem «acções complementares ou 

compensatórias para proporcionar um nível de recursos naturais e ou 

de serviços similar ao daqueles de que se prescindiu», como é o caso, 

por exemplo, de se poderem proporcionar recursos naturais e/ou servi-

ços equivalentes noutro sítio, a custo inferior. A autoridade competente 

pode, ainda, optar por não tomar outras medidas de reparação, quando 

o custo destas for desproporcionado face aos benefícios ambientais a 

obter e as medidas já realizadas assegurem a inexistência de riscos de 

efeitos significativos adversos para a saúde humana e para as espécies, 

habitats naturais protegidos e a água. No entanto, a DRA, tal como o 

___________ 

673 Veja-se BIGHAM, G. N., GARD, N. W., MONTI, C. e POZZI, C., op. cit., p. 97. 
674 EFTEC STRATUS CONSULTING, op. cit., 2013b, p. 51. 
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RJRA, também não o faz, não estabelece critérios para aferir a partir de 

que ponto o custo das medidas deve considerar-se desproporcionado.675 

Pode-se, no entanto, afirmar, com base em estudo feito para a Directiva-

Quadro da Água, que a decisão sobre a “desproporcionalidade” será 

sempre uma decisão de natureza política, assente em dados económi-

cos, tomada pelas autoridades competentes de cada Estado-Membro em 

relação a uma situação em concreto. Não obstante, dada a incerteza 

quanto ao cálculo dos custos e benefícios, tem de se ter em conta: que 

a desproporcionalidade não começa quando os custos estimados sim-

plesmente excedem os benefícios quantificáveis; que a avaliação dos 

custos e dos benefícios tem de incluir os custos e benefícios quantitati-

vos e qualitativos; e que a margem pela qual os custos excedem os be-

nefícios tem de ser significativa e fiável. Neste contexto, o responsável 

pela decisão sobre a desproporcionalidade de um custo deve também 

ter em consideração a capacidade para o suportar, neste caso, do opera-

dor.676 

Quando a reparação primária não é completa, por não ser possível, 

ou por ser demasiado demorada, pode recorrer-se à reparação comple-

mentar e/ou à reparação compensatória. Os vários tipos de reparação 

são cumulativos. O gráfico que se segue mostra o modo como os dife-

rentes tipos de medidas se podem articular.677 A linha verde a tracejado 

representa o decurso do tempo entre a data de ocorrência de um inci-

dente do qual resultaram danos ambientais até à recuperação do estado 

inicial. A linha azul representa a recuperação por regeneração natural, 

mais demorada do que a recuperação primária, com a adopção de 

___________ 

675 Pontos 1.3.2. e 1.3.3. do Anexo V, do RJRA. A noção de “desproporcionalidade”, tal como 

acontece na DRA, não se encontra definida na DQA, embora ali seja referida. Veja-se, 

também, BRANS, E., op. cit., 2018, p. 8. 
676 WATECO, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 

(2000/60/EC). Guidance Document N.º 1. Economics and the Environment – The Imple-

mentation Challenge of the Water Framework Directive, 2003, p. 196. 
677 Gráfico retirado de BULLOCK, C., O’SHEA, R., Environmental Liability. Resource 

Equivalency and the Valuation of Ecosystem Services. Report Summary: Funded under the 

EPA Strive Programme, University College Dublin, December 2013, p. 6. Disponível em: 

http://www.optimize.ie/wp-content/uploads/Report-summary.pdf. Consultado em 

30.04.2019. A propósito dos vários tipos de medidas de reparação, HAY, J., «La réparation 

de la nature et quelques-uns de ses enjeux du point de vue de l’évaluation des atteintes 

écologiques», Revue juridique de l’environnement, Vol. 42, 2017/4, pp. 633 e ss. 

http://www.optimize.ie/wp-content/uploads/Report-summary.pdf
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medidas complementares, a que corresponde a linha vermelha. En-

quanto o estado inicial não é recuperado, verificam-se perdas provisó-

rias, que terão de ser compensadas através de medidas compensatórias. 

Como se retira da análise da figura, em caso de dano ambiental causado 

às espécies e habitats naturais e à água, podem ser necessárias medidas 

de reparação de vários tipos, podendo cumular-se as medidas de repa-

ração primária com as de reparação complementar e as compensatórias, 

devendo optar-se pelas mais adequadas a cada caso concreto. 

Medidas de reparação primária, complementar e perdas provisórias 

 

Legenda: Resource Service Level (nível do recurso serviço); incidente 
date (data do incidente); start primary restoration (início da reparação 
primária); interim losses (perdas provisórias); recovery with primary or 
complementary remediation (recuperação com medidas de reparação 
primárias ou complementares); baseline condition (condição do estado 

inicial); natural recovery path (linha de regeneração natural);  
time (tempo). 

2.2.1.2. Medidas de reparação complementar 

Se as medidas de reparação primária adoptadas no sítio contaminado 

não forem suficientes para alcançar plenamente o estado inicial, terão 

de ser adoptadas outras, de reparação complementar, com o objectivo 

de proporcionar um nível de recursos naturais e/ou serviços similares 
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aos danificados, ainda que em sítio alternativo (por exemplo, afectar 

um sítio diferente às espécies protegidas). 

O sítio alternativo deverá estar, preferencialmente, relacionado ge-

ograficamente com o sítio danificado, considerando o interesse dos re-

cursos naturais e respectivos serviços danificados.678 O conceito de ge-

ograficamente relacionado não se encontra definido nem na DRA nem 

no RJRA. O que significa, então, estar “relacionado geograficamente”? 

A que distância se deve encontrar o sítio alternativo, para ser conside-

rado geograficamente relacionado com o que foi afectado? Não sendo 

possível a reparação primária completa, a medida complementar mais 

adequada afigura-se ser reparar um sítio adjacente, de forma a recriar 

um habitat natural contíguo à área afectada. Na ausência de relação ge-

ográfica, a reparação complementar deve ser executada o mais próximo 

possível dessa área.679 De acordo com as orientações da Comissão, no 

âmbito das Directivas Habitats e Aves Selvagens, para os sítios abran-

gidos pela Directiva Habitats, o sítio escolhido para compensação deve 

situar-se na mesma região biogeográfica680. Já para os que estão sob a 

alçada da Directiva Aves Selvagens, a zona escolhida para compensa-

ção deve situar-se na mesma área de repartição, rota migratória ou área 

de inverneio de espécies de aves no Estado-Membro em causa.681 A 

zona em questão deve proporcionar funções comparáveis às que justi-

ficaram os critérios de selecção do sítio original, nomeadamente no que 

respeita à distribuição geográfica adequada. 

Na escolha do sítio alternativo, devem também ter-se em conside-

ração as preferências da população afectada. Aqui, também não se es-

clarece a que população se refere o legislador europeu (população hu-

mana? população não humana?).682 Parece-nos que o legislador se es-

taria a referir à população humana, mas, por uma questão de princípio, 

___________ 

678 AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, op. cit., 2011, pp. 60-62. 
679 BIGHAM, G. N., GARD, N. W., MONTI, C. e POZZI, C., op. cit., p. 98. 
680 COMISSÃO EUROPEIA, Gestão dos Sítios Natura 2000, Luxemburgo, 2019. Veja-se 

BRANS, E., op. cit., 2018, p. 16. 
681 COMISSÃO EUROPEIA, Documento de orientação sobre o n.º 4, do artigo 6.º, da Direc-

tiva “Habitats” (92/43/CEE). Clarificação dos conceitos de: soluções alternativas, razões 

imperativas de reconhecido interesse público, medidas compensatórias, coerência global, 

Parecer da Comissão, Janeiro de 2007. 
682 Anexo V do RJRA, ponto 1.1.2. 
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uma vez que estamos no âmbito da responsabilidade por dano ambien-

tal, em que o lesado é o próprio ambiente e não o ser humano, parece-

nos razoável que sejam tidas em consideração, na escolha do sítio al-

ternativo, as preferências de ambas as populações, a humana e a não 

humana. Acresce ainda que, quando se fala de população afectada, não 

se esclarece se se trata da população local, regional ou até nacional.683 

Neste caso, julgamos também que o legislador se estaria a referir à po-

pulação afectada pelos efeitos da contaminação de determinado sítio, 

podendo, em função das circunstâncias do caso concreto, recorrer-se a 

um conceito de população mais ou menos alargado. 

Apesar das referidas orientações da Comissão, e perante a ausência 

de definição do conceito de “geograficamente localizado” quer na DRA 

quer no RJRA, a APA acaba, assim, por dispor de uma larga margem 

de discricionariedade para decidir da adequação da escolha efectuada 

pelo operador, no seu projecto de reparação. 

Não sendo possível recriar um habitat idêntico ao habitat danifi-

cado em sítio alternativo, pode, então, ser necessário identificar recur-

sos naturais e serviços alternativos, podendo, nesse caso, ser adoptadas 

medidas compensatórias. 

2.2.1.3. Medidas de reparação compensatória 

A reparação primária e a reparação complementar têm por finalidade a 

restituição dos recursos naturais e respectivos serviços ao estado inicial, 

ou proporcionar um nível de recursos naturais ou de serviços similar ao 

que teria sido proporcionado, se o sítio danificado tivesse regressado ao 

seu estado inicial, ainda que em sítio alternativo. Porque esta reparação 

é demorada (ou porque as medidas de reparação se prolongam no 

tempo, ou porque só serão executadas no futuro, ou, ainda, porque a 

regeneração natural exige tempo de recuperação), deverão ser adopta-

das medidas compensatórias,684 exactamente para compensar a perda 

___________ 

683 BRANS, E., op. cit. 2018, p. 16 
684 As medidas de reparação compensatória são todas aquelas que se destinam a compensar as 

perdas transitórias de recursos naturais e de serviços que se verifiquem desde a data de 

ocorrência dos danos até ao momento em que a reparação primária atinge plenamente os 

seus efeitos (alíneas c) e d) do n.º 1 e n.º 1.1.3. do Anexo V do RJRA). A propósito deste 
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de serviços ecológicos e/ou humanos, também designadas por perdas 

transitórias.685 Trata-se de mais um aspecto inovador da DRA. 

As perdas transitórias correspondem, então, às perdas resultantes 

do facto de os recursos naturais não estarem em condições de exercer 

as suas funções ecológicas ou serviços durante um determinado período 

___________ 

tipo de medidas de reparação, cfr. DUMAX, N. e ROZAN, A., «Les mesures de compen-

sation: un indicateur du coût environnemental », Revue juridique de l’environnement, Nu-

mero special, 2011/5, pp. 120 e ss. 
685 As perdas transitórias resultam «do facto de os recursos naturais e/ou serviços danificados 

não poderem realizar as suas funções ecológicas, ou prestar serviços a outros recursos na-

turais ou ao público, enquanto as medidas primárias ou complementares não tiverem pro-

duzido efeitos», ou seja, enquanto não retomam o estado em que se encontravam antes da 

ocorrência do dano. O Anexo V da DRA, em relação à identificação de medidas de repara-

ção complementar e compensatória, dita, no ponto 1.2.2., que «ao determinar a escala das 

medidas de reparação complementar e compensatória, considerar-se-á, em primeiro lugar, 

a utilização de abordagens de equivalência recurso-a-recurso ou serviço-a-serviço. Se-

gundo esses métodos, devem considerar-se, em primeiro lugar, as acções que proporcionem 

recursos naturais e/ou serviços do mesmo tipo, qualidade e quantidade, que os danificados. 

Quando tal não for possível, podem proporcionar-se recursos naturais e/ou serviços alter-

nativos. Por exemplo, uma redução da qualidade pode ser compensada por um aumento da 

quantidade de medidas de reparação». No ponto 1.2.3., acrescenta que «se não for possível 

utilizar as abordagens de equivalência de primeira escolha recurso-a-recurso ou serviço-a-

serviço, serão então utilizadas técnicas alternativas de valoração. A Autoridade competente 

pode prescrever o método, por exemplo, valoração monetária, para determinar a extensão 

das medidas de reparação complementares e compensatórias necessárias. Se a valoração 

dos recursos e/ou serviços perdidos for praticável, mas a valoração dos recursos naturais 

e/ou serviços de substituição não puder ser efectuada num prazo ou por um custo razoáveis, 

a Autoridade competente pode então escolher medidas de reparação cujo custo seja equi-

valente ao valor monetário estimado dos recursos naturais e/ou serviços perdidos». No 

ponto 1.3.2. diz-se que, «ao avaliar as diferentes opções de reparação identificadas, podem 

ser escolhidas medidas de reparação primária que não restituam totalmente ao estado inicial 

as águas e as espécies e habitats naturais protegidos danificados ou que os restituam mais 

lentamente. Esta decisão só pode ser tomada se os recursos naturais e/ou serviços de que, 

em resultado da decisão, se prescindiu no sítio primário forem compensados intensificando 

as acções complementares ou compensatórias para proporcionar um nível de recursos na-

turais e/ou de serviços similar ao daqueles de que se prescindiu. Será o caso, por exemplo, 

quando se puderem proporcionar recursos naturais e/ou serviços equivalentes noutro local 

a custo mais baixo. Estas medidas de reparação adicionais serão determinadas segundo as 

regras estabelecidas no ponto 1.2.2». No ponto 1.3.3. esclarece-se que, «não obstante as 

normas previstas no ponto 1.3.2 e nos termos do n.º 3, do artigo 16.º, a Autoridade compe-

tente tem o direito de decidir não tomar outras medidas de reparação se: a) As medidas de 

reparação já realizadas assegurarem a inexistência de riscos significativos de efeitos adver-

sos para a saúde humana, as águas ou as espécies e habitats naturais protegidos; e b) O 

custo das medidas de reparação que deviam ser tomadas para atingir o estado inicial ou um 

nível similar for desproporcionado em relação aos benefícios ambientais a obter». 
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de tempo, ou seja, desde a ocorrência do dano até que o estado inicial 

se encontre definitivamente recuperado.686 Este período de tempo varia 

em função do tipo de contaminação, do tipo dos recursos naturais e ser-

viços afectados e das medidas de reparação adoptadas. Uma coisa é 

certa: o ambiente não pode, de maneira alguma, ser prejudicado. Por 

essa razão, a compensação das perdas transitórias deverá ter como re-

sultado, no final, uma melhoria dos serviços e recursos naturais (espé-

cies e habitats naturais protegidos e água), em relação ao seu estado 

inicial, seja no sítio afectado seja em outro sítio alternativo. 

O cálculo das perdas provisórias corresponde a uma estimativa da 

perda de recursos ou serviços, em cada ano, desde a ocorrência do dano 

até ao momento em que o estado inicial dos recursos e serviços seja 

restabelecido. Quando a restauração do estado inicial do ambiente não 

é possível, ou não é viável, a curto prazo, o conceito de medidas de 

reparação compensatória permite ter em consideração o factor tempo, 

bem como alargar o leque de opções de medidas de reparação, ao in-

cluir no mesmo a possibilidade de adopção de medidas a longo prazo, 

que, normalmente, representam um custo inferior para o operador. Pese 

embora se privilegie a reparação física dos recursos e serviços danifi-

cados, o regime da responsabilidade ambiental permite, ainda, a valo-

ração dos custos sociais, em particular no caso das perdas provisórias. 

No entanto, as medidas de reparação compensatórias não poderão, em 

caso algum, ser vistas como uma compensação financeira para o pú-

blico. 

MICHEL PRIEUR encara com cepticismo estas opções, chegando 

a considerá-las um dos pontos fracos do regime europeu da responsa-

bilidade ambiental, reputando-as inadequadas ao dano ambiental, por, 

no seu entender, em matéria de ambiente, o objecto da compensação 

económica, financeira ou in natura se encontrar, grande parte das ve-

zes, irremediavelmente perdido.687 

___________ 

686 SWD (2016) 121 final, p. 8. 
687 PRIEUR, M., op. cit., 2016, p. 205. 
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2.2.1.4. A determinação da escala das medidas de reparação 

complementar e compensatória 

Como se disse, quando a reparação primária não é suficiente ou é de-

masiado demorada para restituir o ambiente lesado ao seu estado ini-

cial, pode ser necessária uma reparação complementar ou compensató-

ria, a executar em local diferente do afectado. Realça-se, de todo o 

modo, que, se as perdas de recursos naturais e serviços não afectarem 

os benefícios do público, não haverá lugar a medidas compensatórias, 

uma vez que o bem-estar humano não é afectado.688 

Para efeitos de determinação da escala das medidas de reparação 

complementar e compensatória, a DRA e o RJRA optaram por remeter 

para a “utilização de abordagens de equivalência de recurso-a-recurso 

ou serviço-a-serviço”, sem prejuízo de se poder recorrer a outras técni-

cas alternativas de valoração.689 O método da equivalência de recursos 

ou serviços, que assenta em indicadores biofísicos, é o recomendado 

para a avaliação do dano e para a selecção dos projectos de reparação 

mais adequados. 690. Aliás, já tinha sido utilizado pela União Europeia, 

antes, no âmbito da Directiva Habitats, para a compensação das perdas 

de biodiversidade.691 

___________ 

688 Cfr. DESVOUSGES, W. H. et al., «Habitat and Resource Equivalency Analysis: A Critical 

Assessement», Ecological Economics, 143, 2018, p. 82. 
689 Ver DRA e RJRA Anexo V do RJRA, ponto 1.2.2. 
690 M. A. ARAGÃO, op. cit., 2012, pp. 16-17. A autora faz a distinção entre os conceitos de 

valoração, valorização e avaliação. Para esta autora, a valoração corresponde à identifica-

ção e ponderação das diferentes funções exercidas pelos elementos naturais, que permite 

que lhes seja atribuído um valor, ou seja, um preço a pagar pela sua utilização; a valorização 

corresponde à recuperação de zonas degradadas ou requalificação de espaços naturais des-

valorizados, através do recurso a investimentos públicos ou privados; por seu turno, a ava-

liação consiste na identificação dos valores naturais existentes num sítio e é pressuposto da 

valoração. Veja-se, igualmente, MARTIN-ORTEGA, J., BROUWER, R. e AIKING, H., 

«Application of a value-based equivalency method to assess environmental damage com-

pensation under the European Environmental Liability Directive», Journal of Environmen-

tal Management, 92, 2011, p. 1461. 
691 Ao contrário da Directiva Habitats, a DRA remete especificamente para o uso do método 

de equivalência recurso-a-recurso e serviço-a-serviço, para efeitos de determinação da es-

cala da reparação compensatória. Cfr. QUÉTIER, F. e LAVOREL, S., «Assessing ecolog-

ical equivalence in biodiversity offset schemes: Key issues and solutions», Biological Con-

servation, 144, 12, 2011, pp. 2991-2999. 
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Os métodos de equivalência correspondem a um conjunto de abor-

dagens económicas e ecológicas utilizadas para determinar o tipo, a 

quantidade e a qualidade de recursos e serviços danificados por deter-

minado dano ambiental, bem como o tipo, a quantidade e a qualidade 

de reparação necessárias para compensar essa perda, utilizando uma 

medida não monetária (recursos, serviços ou habitats), ou monetária, 

quando não seja possível a reposição de recursos ou serviços equiva-

lentes aos danificados. Estamos a referir-nos às equivalências recurso-

a-recurso e serviço-a-serviço.692 Não se exige, pois, uma avaliação fi-

nanceira, no sentido de se ter uma correspondência em termos monetá-

rios, ao contrário do que se passa com o cálculo da indemnização na 

responsabilidade civil. Estes métodos de equivalência inspiraram-se no 

procedimento para determinação dos danos e das medidas de reparação 

previsto no Oil Pollution Act, de 1990, nos EUA, que obrigava o ope-

rador responsável pelo incidente poluente a assumir, perante a socie-

dade, os custos relativos à perda ou diminuição de valor dos recursos 

naturais danificados e impunha-lhe, quando necessário, a adopção de 

medidas reactivas, bem como a descontaminação e reparação dos danos 

causados. Já então era referido o conceito de “perdas provisórias”, de-

terminando-se a adopção, por parte dos operadores responsáveis, de 

medidas compensatórias destinadas a restaurar, reabilitar, substituir ou 

obter o equivalente ao recurso danificado, em detrimento de qualquer 

tipo de indemnização pecuniária. 

A DRA veio consagrar um regime jurídico semelhante ao norte-

americano e, nessa sequência, a União Europeia, ao abrigo do Sexto 

Programa Ambiental, desenvolveu, entre 2006 e 2008, o projecto 

REMEDE – Resource Equivalency Methods for Assessing Envi-

ronmental Damage, com o qual se pretendia facilitar a implementação, 

por parte dos Estados-Membros, do regime previsto na DRA.693 O 

___________ 

692 Vejam-se OZDEMIROGLU, E. et al., Environmental Liability Directive and the use of 

economics in compensation, offsets and habitat banking, Janeiro 2009, pp. 3-4; e 

BIGHAM, G. N. et al., op. cit., p. 101. 
693 O REMEDE assentava na experiência dos EUA e dos Estados-Membros e destinava-se a 

desenvolver, testar e promover a aplicação dos métodos de equivalência de recursos, no 

âmbito da DRA e nas Directivas de Avaliação de Impacte Ambiental (EIA), Habitats e 

Aves Selvagens, por forma a criar um Toolkit standard que pudesse ser utilizado em qual-

quer caso de dano ambiental que ocorra na União Europeia, no âmbito de qualquer uma das 
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objectivo deste programa consistia em desenvolver, testar e divulgar os 

métodos para determinação da escala das medidas de reparação neces-

sárias para compensar adequadamente o dano ambiental. Privilegiava o 

recurso à REA, sigla da expressão inglesa de Resources Equivalency 

Analysis (Análise de Equivalência de Recursos). Na impossibilidade de 

aplicação desta, previa-se o recurso a métodos de valoração económica, 

para determinação do valor que a sociedade atribui a uma variação da 

qualidade ambiental, e à compensação pela perda de capital natural. No 

REMEDE, a sigla REA também incluía a HEA – Habitats Equivalency 

Analysis (Análise de Equivalência de Habitats).694 

A. A equivalência de recurso-a-recurso ou serviço-a-serviço 

Os métodos de equivalência permitem-nos estabelecer uma compara-

ção directa entre as perdas sofridas, em consequência do dano ambien-

tal causado – débito –, e os ganhos obtidos com a reparação comple-

mentar e compensatória – crédito. Quando as perdas e os ganhos se 

equiparam, pode dizer-se que foi alcançada a equivalência ecológica.695 

Mas, para se elaborarem os cálculos de equivalência, têm de se estabe-

lecer, previamente, medidas de quantificação, as quais têm de ser idên-

ticas para o débito e para o crédito, ou seja, para a quantificação do 

dano e para a mensuração dos benefícios que podem ser obtidos através 

de potenciais projectos de reparação, respectivamente. Esta operação 

implica cálculos complexos e requer a intervenção de equipas multidis-

ciplinares, integradas por profissionais de várias áreas: economistas, 

ecologistas, biólogos, químicos, entre outros e de outras áreas do co-

nhecimento relevantes. 

___________ 

referidas directivas. Veja-se CASTELLANO JIMÉNEZ, op. cit., pp. 372-373; e COLE, S., 

«How much is enough? Determining adequate levels of environmental compensation for 

wind power impacts using equivalency analysis: An illustrative & hypothetical case study 

of sea eagle impacts at the Smola Wind Farm, Norway», Epsilon Open Archive Publishing, 

Swedish Agricultural University, 2009, pp. 6 e ss. Disponível em https://pub.epsi-

lon.slu.se/4671/1/cole_s_100506_paper_I.pdf  
694 DESVOUSGES, W. H. et al., op. cit., p. 86. 
695 BEZOMBES, L. et al., «Ecological Equivalence Assessment Methods: What Trade-Offs 

between Operationality, Scientific Basis and Comprehensiveness?», Environmental Man-

agement, 60, 2017, p. 217. 

https://pub.epsilon.slu.se/4671/1/cole_s_100506_paper_I.pdf
https://pub.epsilon.slu.se/4671/1/cole_s_100506_paper_I.pdf
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O RJRA estabelece que, para efeitos de determinação da reparação 

necessária, pode ser utilizado o método recurso-a-recurso, que corres-

ponde à já referida Análise de Equivalência de Recursos (doravante de-

signada por REA, iniciais de Resources Equivalency Analysis), ou o 

método serviço-a-serviço, que corresponde à Análise de Equivalência 

de Habitats (doravante designado por HEA, iniciais de Habitat Equiva-

lency Analysis). Os métodos de equivalência são idênticos, variando 

apenas as unidades de quantificação utilizadas. Recorre-se a unidades 

físicas do recurso por ano, no caso da REA, e a unidades de área de 

habitat por ano, no caso da HEA. Na prática, a REA é menos utilizada 

que a HEA.696 De salientar que estes métodos de equivalência se desti-

nam a ser utilizados apenas na reparação compensatória das perdas pro-

visórias de recursos naturais e serviços, e não para efeitos de reparação 

primária, e são, normalmente, utilizados quando esta já está em 

curso.697 

i) Equivalência de recurso-a-recurso 

A REA assenta no custo de reposição e na utilização de unidades 

métricas físicas de recursos naturais: espécies de aves, peixes ou outros 

animais, plantas ou volume de água utilizável. As perdas resultantes do 

dano e os ganhos ou benefícios obtidos com a reparação exprimem-se 

em unidades físicas e de qualidade do recurso perdido. Prioritaria-

mente, deve optar-se por medidas que proporcionem recursos naturais 

e serviços do mesmo tipo, qualidade e quantidade daqueles que foram 

danificados. Só quando tal não for de todo possível, é que a opção po-

derá recair sobre outros recursos naturais e serviços alternativos. Nesse 

caso, calculam-se os recursos naturais ou serviços perdidos e desenvol-

vem-se alternativas de reparação que forneçam ao público o mesmo ní-

vel de recursos naturais e serviços, sendo permitida a compensação de 

uma redução da qualidade com, por exemplo, um aumento da quanti-

dade de medidas de reparação. 

ii) Equivalência de serviço-a-serviço 

___________ 

696 DESVOUSGES, W. H. et al., op. cit., p. 76. 
697 Ibidem, p. 83. 
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A HEA procura fornecer a equivalência de funções ecológicas e de 

serviços. A HEA é uma metodologia desenvolvida, nos anos 90 do sé-

culo XX, pela National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), 

instituição do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, e utili-

zada, no que diz respeito à responsabilidade ambiental, na quantifica-

ção e comparação dos efeitos ambientais em habitats que sofreram da-

nos resultantes de actividades humanas, partindo da permissa de que 

habitats idênticos proporcionam serviços idênticos.698 Trata-se, assim, 

de um método utilizado para aferir a quantidade de reparação compen-

satória que é necessária para substituir a perda ecológica de serviços de 

um habitat, causada por um dano ambiental, sem que seja atribuído a 

esses serviços um valor monetário.699 De acordo com esta análise, as 

perdas resultantes do dano e os ganhos obtidos com a reparação expri-

mem-se em medidas físicas e de qualidade, em termos de área de habi-

tat (hectares de habitats afectados, percentagem de perda de serviço), e 

não dos recursos individuais. Neste caso, a compensação é feita através 

da reparação de um habitat semelhante. Aqui, assume relevância a no-

ção de serviços de ecossistemas, que remete para a HEA e para as fun-

ções que aqueles desempenham. A abordagem HEA precede o interesse 

crescente nos serviços dos ecossistemas que o MILLENNIUM 

___________ 

698 Esta técnica de avaliação do dano ambiental há muito que era utilizada nos EUA, pela Na-

tional Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), para efeitos de avaliação dos 

danos causados aos recursos naturais [Natural Resource Damage Assessement (NRDA)] e 

das medidas de reparação necessárias, nas situações de poluição causadas por marés-negras 

resultantes de derrames, no âmbito do OPA. Cfr. BAS, A. et al., «Méthodes d’équivalence 

et compensation du dommage environnemental», Revue d’Économie Politique, 2013/1, 

Vol. 123, p. 129, e DESVOUSGES, W. H. et al., op. cit., p. 75. A NRDA surgiu nos EUA, 

no âmbito da CERCLA e do CWA, na década de 80, e do OPA, nos inícios da década de 

90, como um processo que permitia obter dos responsáveis por descargas de substâncias 

perigosas e derrames de crude a reparação dos danos causados aos recursos naturais que 

implicavam perda de benefícios públicos. A experiência norte-americana nesta matéria ins-

pirou a DRA, que utiliza os métodos de equivalência para determinar a escala das medidas 

de reparação compensatória. 
699 Anexo II, ponto 1.2.2., da DRA, e Anexo V, ponto 1.2.2., do RJRA. Veja-se, a este 

propósito, PIOCH, S. et al., «An update of the Visual_HEA software to improve the im-

plementation of the Habitat Equivalency Analysis method», Ecological Engineering, 105, 

2017, p. 277. Ver também DUNFORD, R., GINN, T. e DESVOUSGES, W., «The use of 

habitat equivalency analysis in natural resource damage assessement», Ecological Econom-

ics, 48, 2004, pp. 49-70. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_ComÈrcio_dos_Estados_Unidos
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ECOSYSTEM ASSESSEMENT veio definir, em 2005,700 o que resulta 

do facto de o custo de reparação desses serviços poder ser superior ou 

inferior à reparação igual-por-igual ou à substituição do habitat danifi-

cado, em função do nível de serviços que providencia. Por essa razão, 

é imprescindível que se tenha em consideração o valor social dos ser-

viços ecossistémicos, para assegurar que o nível de bem-estar social 

proporcionado no final não sofre alterações.701 

iii) A aplicação dos métodos de equivalência 

Na prática, a fórmula para calcular o nível de serviços ecológicos 

perdidos e ganhos traduz-se num aumento percentual, por referência ao 

nível do estado inicial do habitat danificado e ao do habitat que irá 

receber as medidas compensatórias (parâmetros que não são variáveis), 

para cada ano de perdas estimadas, sendo adicionados benefícios po-

tenciais pela duração de cada perda, ao longo do período da reparação 

compensatória. Esta fórmula inclui, também, uma taxa de desconto 

anual, para actualizar as perdas e os benefícios: quer dizer, diminui o 

valor dos serviços futuros e aumenta o valor dos serviços passados, por 

forma a reflectir a actual avaliação do público dos benefícios do ser-

viço, obtidos ou a obter.702 A taxa de desconto deve ser tida em consi-

deração na quantificação das medidas compensatórias, embora seja de 

difícil fixação, devido à possibilidade de alteração, com o decurso do 

tempo, dos valores sociais das preferências dos indivíduos. Efectiva-

mente, ao longo do tempo, as pessoas são outras e, por outro lado, é 

inevitável que pessoas diferentes gostem de coisas diferentes. Na prá-

tica, a taxa de desconto é a recomendada para os investimentos públi-

cos, estando fixada em Portugal e na União Europeia em 4%.703 

___________ 

700 Remetemos para a classificação de serviços do MA, a que já nos referimos em 4.1. 
701 JONES, C., PEASE, K., «Restoration-Based Compensation Measures in Natural Resource 

Liability Statutes», Contemporary Economic Policy, n.º 15 (4), 2007, pp. 111-122. 
702 PIOCH, S. et al., op. Cit., p. 277. Para uma análise mais desenvolvida, KOHLER, K. e 

DODGE, R., «Visual_HEA: Habitat Equivalency Analysis Software to Calculate Compen-

satory Restoration Following Natural Resource Injury», Proceedings of 10th International 

Coral Reef Symposium, Marine & Environmental Sciences Faculty Proceedings, Presenta-

tions, Speeches, Lectures, n.º 37, 2006, pp. 1611-1616. 
703 Nos EUA, no âmbito da NRDA, a taxa de desconto normalmente aplicada é de 3%. Cfr. 

DOUGLAS SHAW, W. e WLODARZ, M., «Ecosystems, Ecological Restoration and 
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Acresce que existe, sempre, a possibilidade de, ao longo do processo 

de reparação e de recuperação do habitat, este passar a fornecer servi-

ços novos. 

Perante tudo isto, o operador responsável terá todo o interesse em 

realizar o projecto de reparação o mais rapidamente possível. De facto, 

em princípio, quanto menos tempo aquele demorar, também menos dis-

pendioso será. Há quem defenda a aplicação de taxas decrescentes, para 

permitir que os ganhos obtidos a curto prazo beneficiem de um des-

conto superior àqueles que se prolongam no tempo. 

Na abordagem da REA ou da HEA, é utilizado, como referência, o 

estado inicial dos recursos naturais e dos serviços danificados. Se não 

for possível determinar o estado inicial do sítio danificado, então po-

derá usar-se, como referência, os dados de um habitat equivalente. lo-

calizado noutro local. Como já se disse, o estado inicial dos recursos 

naturais e dos serviços não corresponde à situação ideal em que aqueles 

se deveriam encontrar, mas à situação existente antes da ocorrência do 

dano, avaliada com base na melhor informação disponível, ou seja, de 

acordo com as informações locais, regionais, nacionais e europeias 

existentes que estejam disponíveis704. 

Definir o estado inicial obriga à caracterização do estado do habi-

tat, dos recursos naturais e dos serviços, incluindo as funções físicas, 

biológicas e ecológicas dos recursos, bem como o seu uso ou não-uso 

humano, antes da ocorrência do dano, e, consequentemente, também à 

da respectiva capacidade de regeneração natural, ou através de projec-

tos de reparação primária ou complementar.705 No âmbito de uma 

___________ 

Economics: Does Habitat or Resource Equivalency Analysis Mean Other Economic Valu-

ation Methods Are Not Needeed?», Ambio, n.º 42 (5), p. 633. 
704 Alínea j) do n.º 1 do artigo 11.º do RJRA. Esta noção de estado inicial é similar à definição 

apresentada pelo CERCLA [43 CFR 11.14 (e)]. 
705 PAVANELLI, D. D. e VOULVOULIS, N., op. cit., p. 3; BULLOCK e O’SHEA também 

sublinham a necessidade de, para além de ter em consideração factores externos de natureza 

espaciotemporal, ter informação detalhada sobre o estado inicial do habitat objecto de re-

paração, as funções e serviços que providencia e o respectivo valor. Cfr., dos autores, op. 

cit., 2016, pp. 1715-1716. DESVOUSGES, W. H. et al. salientam, também, a importância 

da existência de informação relativa ao estado inicial, para se poder determinar se a afecta-

ção dos recursos naturais resulta do exercício de uma actividade económica poluente, ou se 

se trata apenas de alterações alheias ao exercício daquela actividade. Veja-se, 

DESVOUSGES, W. H. et al., op. cit., 2018, p. 80. 
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análise de equivalência, para efeitos de elaboração de um projecto de 

reparação, a determinação do estado inicial é uma, senão a mais impor-

tante das tarefas a realizar no processo de quantificação das perdas so-

fridas e dos benefícios a obter. De toda a maneira, é inevitável que tenha 

de se trabalhar com base em previsões, uma vez que as medidas com-

pensatórias a adoptar têm de ser dimensionadas antes da execução do 

projecto, quanto mais não seja devido à necessidade de obter as autori-

zações necessárias para o efeito. Para agilizar o processo, podem, con-

tudo, podem ser utilizados os dados e as informações relativos a inci-

dentes anteriores, ou a medidas compensatórias, relativas a habitats si-

milares ou espécies idênticas, adoptadas noutras ocasiões.706 

Em suma, o estado inicial pode ser quantificado através de dados 

relativos ao sítio afectado antes da ocorrência do dano, ainda que reco-

lhidos para outros efeitos, ou de dados relativos a sítios similares ou 

ainda através de modelos. 

Para tal, é necessário que as autoridades competentes, quer a nível 

regional ou nacional quer a nível europeu, disponham de dados ambi-

entais e ecológicos que possam ser utilizados em ocorrências futuras.707 

Há várias bases de dados que podem ser utilizadas, por exemplo, a 

EIONET, o EUNIS (Sistema Europeu de Informação sobre a Natureza), 

para as espécies e habitats protegidos, ou o WISE (Sistema de Infor-

mação sobre a Água para a Europa), para a água. A informação reco-

lhida no âmbito de aplicação da Directiva EIA também tem sido impor-

tante nesta matéria.708 De qualquer forma, para melhorar o conheci-

mento dos processos ecológicos, a União Europeia e os Estado-Mem-

bros têm desenvolvido um esforço notável para cartografar e avaliar a 

condição dos vários tipos de ecossistemas (terrestres, de água doce e 

marinhos) e dos serviços por eles prestados. Alinhada com o MA, a 

União Europeia adoptou, em 2011, a Estratégia de Biodiversidade da 

União Europeia 2020, onde se estabeleceu, como objectivo, travar a 

perda de biodiversidade e a degradação dos serviços ecossistémicos na 

União Europeia, até 2020, e, se viável, recuperá-los, contribuindo dessa 

___________ 

706 BEZOMBES, L. et al., op. cit., p. 226. 
707 Cfr. EFTEC STRATUS CONSULTING, op. cit. 2013b, pp. 76-79. 
708 Cfr. BEZOMBES, L. et al., op. cit., p. 227. 
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forma para evitar a perda de biodiversidade a nível mundial.709 A meta 

2 da Estratégia consistia na manutenção e valorização dos ecossistemas 

e na recuperação de, pelo menos, 15% dos ecossistemas degradados e 

dos seus serviços, até 2020. Para isso, seria imprescindível melhorar o 

conhecimento sobre os ecossistemas e os seus serviços na União Euro-

peia. Assim, foi determinado que, até 2014, os Estados-Membros, com 

a assistência da Comissão, procedessem à cartografia e avaliação do 

estado dos ecossistemas e serviços no seu território, avaliassem o valor 

económico desses serviços e promovessem a sua integração em siste-

mas de contabilidade e comunicação de informações, a nível nacional 

e da União Europeia.710 Portugal já efectuou a cartografia dos ecossis-

temas e a sua avaliação e economia são uma área prioritária no Com-

promisso para o Crescimento Verde, adoptado em 2015 pelo Governo 

português, e um objectivo político inscrito na revisão da Estratégia Na-

cional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade.711 

É também importante que os operadores e o público em geral te-

nham acesso à informação relativa ao estado dos recursos naturais e dos 

respectivos serviços, aos sítios danificados ou a sítios similares, à sua 

capacidade de regeneração natural, aos danos ou ameaças de danos 

ocorridos no passado e à eficácia das medidas então adoptadas para os 

conter, reparar ou prevenir. Note-se, contudo, que, em caso de inci-

dente, o recurso ao estado inicial dos recursos naturais, serviços e ha-

bitats, como referência para a quantificação do nível das perdas 

___________ 

709 A Estratégia de Biodiversidade da União Europeia para 2020 foi estabelecida na Comuni-

cação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 

Europeu e ao Comité das Regiões, intitulada Our life insurance, our natural capital: an EU 

biodiversity strategy to 2020 (O nosso seguro de vida, o nosso capital natural: Estratégia 

de Biodiversidade da União Europeia para 2020), de 3 de Maio de 2011 [COM(2011) 244 

final]. 
710 Cfr. MAES, J., EGOH, B. et al., «Mapping ecosystem services for policy support and de-

cision making in the European Union», Ecosystem Services, 1, 2012, p. 37; MAES, J., 

LIQUETE, C. et al., «An indicator framework for assessing services in support of the EU 

Biodiversity Strategy to 2020», Ecosystem Services, 17, 2016, p. 15; PANDEYA, B. et al., 

op. cit, p. 256. 
711 Para além de ser parte integrante de outros instrumentos estratégicos e de política, sectoriais 

e transversais, como sejam as recentes revisões da Estratégia Nacional das Florestas e do 

Plano de Acção Nacional de Combate à Desertificação ou a Estratégia Nacional de Adap-

tação às Alterações Climáticas. O Compromisso para o Crescimento Verde foi aprovado 

pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 28/2015, de 30 de Abril. 
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sofridas, só é relevante se o mesmo não tiver sido afectado por outros 

factores, quer no período anterior quer no período posterior à ocorrên-

cia do dano. Ou seja, a ausência ou insuficiência de informação relativa 

ao estado inicial, a que acresce o facto de o ambiente ser uma realidade 

dinâmica, condicionada pelas mais diversas variáveis, faz com que, 

grande parte das vezes, os processos de reparação ambiental sejam 

complexos e de difícil execução. 

Num estudo da EFTEC concluiu-se que, para que a REA e a HEA 

sejam consideradas adequadas na determinação da escala da reparação 

complementar e compensatória, têm de estar preenchidos determinados 

pressupostos.712 Primeiro, tem de ser possível estabelecer uma unidade 

de compensação ou métrica comum às perdas resultantes do dano am-

biental e aos benefícios que se espera possam vir a ser obtidos com as 

medidas de reparação. Em segundo lugar, o contexto paisagístico dos 

habitats afectados tem de ser similar ao dos habitats a reparar, para 

poder fornecer recursos e serviços similares. Por fim, têm de existir da-

dos e informações suficientes, e cientificamente rigorosos, que permi-

tam determinar o estado inicial. Reconhece-se ainda, no mesmo estudo, 

que quantificar as perdas resultantes do dano e os benefícios a obter 

com as medidas de reparação é uma tarefa difícil, que requer conheci-

mentos e experiências multidisciplinares. 

Na mesma linha de entendimento, DUNFORD et al. defendem que 

os métodos de equivalência terão resultados mais fiáveis naqueles casos 

em que o dano ambiental tem uma origem única, os impactes são de 

pequena ou média dimensão e de curta duração, as espécies raras são 

pouco afectadas e, ainda, quando existem informações sobre o estado 

inicial do sítio danificado, é afectado um serviço de um habitat, po-

dendo ser criado ou melhorado um similar noutro sítio e se o período 

de reparação compensatória for relativamente curto.713 

A REA e a HEA aplicam-se, preferencialmente, à perda de recur-

sos naturais e de serviços ecológicos. Se a acção de reparação oferece 

serviços de tipo, qualidade e valores semelhantes aos perdidos, deverá 

privilegiar-se a abordagem recurso-a-recurso ou serviço-a-serviço. Ao 

___________ 

712 EFTEC STRATUS CONSULTING, op. cit., 2013b, p. 56. 
713 DUNFORD, R. et al., op. cit. 
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aplicar-se a HEA, assume-se que os serviços ecológicos (por exemplo, 

alimento, abrigo, ciclo de nutrientes) constituem o principal objectivo 

e que os serviços de uso humano (pesca, caça, contemplação da Natu-

reza ou canoagem, por exemplo), ou não foram afectados, ou então se-

rão tratados com recurso a outras técnicas. Por seu turno, as técnicas 

alternativas de valoração, para que remetem a DRA e o RJRA, são uti-

lizadas sobretudo nas situações de dano em que a perda de benefícios 

se reflecte no bem-estar humano. A abordagem de valoração monetária 

será a mais adequada quando a reparação com recurso aos mesmos re-

cursos naturais ou serviços ou a outros similares não é possível, não é 

desejável ou é desproporcionalmente dispendiosa.714 Nesses casos, a 

HEA e a REA já não serão consideradas técnicas adequadas, sendo pre-

ferível o recurso a medidas compensatórias que forneçam recursos na-

turais ou serviços de diferente tipo ou qualidade em relação aos danifi-

cados, recorrendo-se, em alternativa, para a sua determinação, às técni-

cas de valoração monetária. 

B. As técnicas alternativas de valoração 

Quando a recuperação, através da abordagem recurso-a-recurso ou ser-

viço-a-serviço, não for possível715, serão, então, utilizadas técnicas al-

ternativas de valoração716 que assegurem que os recursos e serviços 

afectados venham a atingir um nível equivalente ao perdido. Estas téc-

nicas de valoração monetária são designadas por Análise de Equivalên-

cia de Valor (tradução do inglês Value Equivalency Analysis, cuja sigla, 

VEA, usaremos doravante). Ao contrário das análises de equivalência 

recurso-a-recurso ou serviço-a-serviço, que não abrangem o bem-estar 

humano, estas técnicas permitem avaliar as consequências do dano am-

biental e das medidas compensatórias no bem-estar socioeconómico 

___________ 

714 BAS, A. et al., op. cit., pp. 144-145. DESVOUSGES, W. H. et al., op. cit., 2018, p. 76. 
715 O que acontece «quando a reparação dos mesmos recursos naturais ou serviços ou de re-

cursos naturais ou serviços semelhantes não for fiável (por exemplo, quando não existem 

habitats ou organismos do mesmo tipo e qualidade), não for aconselhável (por exemplo, se 

a melhoria do habitat ou o aumento do número de organismos na vizinhança aumentar a 

exposição da fauna e da flora a substancias toxicas) ou for demasiado dispendiosa (…)». 

Ver EFTEC STRATUS CONSULTING, op. cit., 2013b, p. 56. 
716 Anexo V do RJRA, ponto 1.2.3., 1.º período. Veja-se, a este propósito, MARTIN-

ORTEGA, J., BROUWER, R. e AIKING, H., op. cit., pp. 1461-1462. 
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humano e ter em consideração as preferências das populações afecta-

das. A VEA destina-se, expressamente, a assegurar a recuperação e 

compensação de serviços de ecossistemas que beneficiam não só outros 

recursos naturais, mas também o público. Aqui, os débitos e os créditos 

já não vão exprimir-se em unidades físicas de recursos ou de habitats, 

mas em termos monetários. As perdas do que podemos designar por 

bem-estar humano são essenciais na ideia de que os custos com os ser-

viços dos ecossistemas perdidos têm de ser recuperados, e as eventuais 

perdas provisórias têm de ser compensadas. Isto resulta da própria DRA 

(e do RJRA), quando define os serviços como funções desempenhadas 

também em benefício do público. Ora, como MOGAS AMORÓS en-

sina, as alterações que se produzem no ambiente podem ter valores di-

ferentes para pessoas ou colectivos diferentes. E este autor explica que, 

na perspectiva da economia ambiental, o valor total de um bem define-

se como o somatório do valor de uso e de não uso, considerando-se 

valores de uso aqueles que resultam da utilização directa ou indirecta, 

produtiva ou não, dos recursos naturais e são afectados por qualquer 

alteração que sofram (a pesca, a paisagem). Já os valores de não-uso 

são os valores ligados à não utilização, directa ou indirecta, de um bem 

ambiental, ou seja, neste caso o bem-estar das pessoas resulta do co-

nhecimento da simples existência do bem. A questão fundamental re-

side na determinação do valor económico total (de uso e não-uso) dos 

bens ambientais. E isto porque muitos destes bens e recursos afectados, 

apesar de proporcionarem bem-estar social, não têm mercado (por 

exemplo, as águas contaminadas), o que dificulta a determinação do seu 

valor. Para esse efeito, foram criados métodos de valoração monetária 

dos danos ambientais que permitem atribuir um valor aos bens ambien-

tais que não dispõem de mercado, associados às preferências dos indi-

víduos: métodos de preferências reveladas e métodos de preferências 

declaradas. Os primeiros, de aceitação geral por parte dos economistas 

e decisores políticos e que permitem determinar os valores de uso, par-

tem da análise do comportamento dos indivíduos em mercados reais 

relacionados com o recurso ambiental em causa, enquanto os segundos, 

que, apesar de mais controversos, permitem fazer a estimativa quer dos 

valores de uso quer dos valores de não uso, partem da criação de um 

mercado simulado e hipotético, baseando-se nas escolhas eventuais que 
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os indivíduos poderiam fazer e que declaram, normalmente, em questi-

onários que lhes são dirigidos.717 

Há dois métodos de VEA: o valor-a-valor e o valor-custo. O mé-

todo valor-a-valor converte os serviços numa métrica monetária e equi-

para o valor monetário do dano causado ao valor monetário das medi-

das de reparação (positivas para o ambiente e para o uso humano). 

Neste caso, o responsável terá de suportar os custos com as medidas de 

reparação compensatória necessárias à criação de um valor equivalente 

àquele que foi perdido ou destruído pelo dano ambiental. O objectivo é 

providenciar a reparação, e não uma compensação monetária, com ex-

cepção daqueles casos em que não é possível a reconstituição in na-

tura.718 Caso não seja possível determinar o valor dos benefícios a obter 

com os recursos naturais e/ou serviços de substituição, num prazo ou 

por um custo razoável, poderão adoptar-se medidas de reparação em 

montante idêntico ao valor monetário do dano. Este método é desig-

nado por valor-custo. Aqui, os benefícios a obter com a reparação com-

plementar ou compensatória não são valorados directamente e o único 

indicador é o débito. A autoridade competente, desconhecendo o valor 

dos benefícios que as medidas de reparação proporcionam ao público, 

escolherá medidas cujo custo seja equivalente ao valor monetário do 

dano (débito).719 Como o valor dos benefícios pode ser superior ou in-

ferior ao dano efectivo, este método é utilizado apenas em último 

___________ 

717 Artigo 2.º, n.º 13, da DRA e artigo 11.º, n.º 1, alínea q), do RJRA. Veja-se MOGAS 

AMORÓS, J., «El criterio valor-valor en la Directiva 2004/35/CE: métodos de valoración 

de daños medioambientales», em PIGRAU SOLÉ, A. (Coord.), Nuevas perspectivas de la 

responsabilidad por daños al medio ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, 2006, pp. 

51-54; e MARTIN-ORTEGA, J., BROUWER, R. e AIKING, H., op. cit., p. 1468. Tra-

tando-se a valoração monetária dos danos ambientais de temática própria da economia am-

biental, para uma análise mais desenvolvida, poderá consultar-se CASTELLANO 

JIMÉNEZ, E., op. cit., pp. 369-393; e CHAPMAN, D., COLE, S. e ÖZDEMIROGLU, 

«Economic Valuation for Equivalency Analysis», em LIPTON, J. et al., Equivalency 

Methods for Environmental Liability. Assessing Damage and Compensation under the Eu-

ropean Environmental Liability Directive, Springer, 2018, pp. 135-156. Veja-se ainda 

COLE, S., «Equity Over Efficiency: A Problem of Credibility in Scaling Resource-Based 

Compensatory?», SSRN, CERE Working Paper, 2012:12. Disponível em https://pa-

pers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2066460 
718 Anexo V do RJRA, ponto 1.2.3., 2.º período. 
719 Anexo V do RJRA, ponto 1.2.3., 3.º período. Cfr. OZDEMIROGLU, E. et al., op. cit., pp. 

6-7. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2066460
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2066460
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recurso. Em suma, numa abordagem valor-a-valor, o valor monetário 

das perdas de serviços é igual ao valor monetário dos serviços criados 

em compensação. Mas numa abordagem valor-custo, o valor monetário 

das perdas de serviços será igual ao custo de execução das medidas 

compensatórias. Reiteramos que ambos os métodos são utilizados, es-

sencialmente, para avaliar as perdas e respectiva compensação de ser-

viços relacionados com o bem-estar humano, designadamente os recre-

ativos.720 

A utilização da VEA será mais adequada quando a natureza, escala 

ou localização dos projectos de reparação difere dos recursos e serviços 

efectivamente danificados, ou quando do dano resulta numa perda de 

bem-estar para uma população humana significativa. No entanto, neste 

último caso, a sua utilização estará dependente da definição de popula-

ção humana afectada. Ora, dependendo do tipo e da dimensão do dano 

ambiental causado, pode tratar-se da população local, regional, nacio-

nal ou até europeia. Uma vez que esta técnica pressupõe a identificação, 

a quantificação e a valoração monetária do dano, torna-se também im-

prescindível dispor de informação suficiente, quer acerca do estado ini-

cial dos recursos naturais e serviços afectados, quer sobre a intensidade 

e extensão do dano e das medidas de reparação, no espaço e no tempo. 

2.2.1.5. O processo de reparação de um dano ambiental com 

medidas complementares e compensatórias 

Na sequência da ocorrência de um incidente do qual resultem danos 

ambientais, inicia-se todo um processo que culminará com a reposição, 

ou, pelo menos, com a maior aproximação possível da situação dos re-

cursos naturais e dos serviços anterior à ocorrência dos danos. Esse pro-

cesso é composto por várias fases: a análise preliminar, durante a qual 

se determinará a aplicação (ou não) do regime de responsabilidade am-

biental; em seguida, a fase da determinação e quantificação dos danos 

(débito); depois, a fase da determinação e quantificação dos ganhos 

___________ 

720 BAS, A. et al., op. cit., p. 138. No sentido da dificuldade de aceitação pelo Direito, dos 

métodos de valoração monetária do ambiente propostos pelos economistas, veja-se HAY, 

J., op. cit., pp. 631-632. 
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(crédito); segue-se a fase de definição da escala das medidas de repara-

ção complementar e compensatória; e, por fim, a última fase, em que, 

uma vez elaborado e executado o projecto de reparação, se faz o seu 

acompanhamento e monitorização, com a apresentação dos respectivos 

relatórios, cuja avaliação permitirá dar o processo de reparação por en-

cerrado (ou não).721 

A primeira fase, a da análise preliminar, inicia-se logo após a to-

mada de conhecimento da ocorrência de um incidente. Dessa análise 

faz parte a identificação e caracterização do incidente, bem como da 

natureza, grau e extensão geográfica e temporal do dano que dele resul-

tou. É também nesta fase que se identificam e descrevem pormenoriza-

damente as espécies, os habitats, os serviços e os sítios afectados e as 

respectivas envolventes. É importante, e até decisivo, proceder, neste 

momento, à recolha de toda a informação e dados disponíveis que per-

mitam, por um lado, caracterizar o estado inicial e, por outro, identificar 

as questões económicas, sociais e, eventualmente, transfronteiriças que 

se possam levantar. Deve delinear-se, de imediato, um projecto de re-

paração, procedendo-se a uma avaliação dos ganhos a obter com a re-

paração primária, e à avaliação da eventual necessidade de reparação 

complementar e compensatória, e dos tipos e hierarquia dos métodos 

de equivalência, e determinar-se a escala adequada de avaliação. 

A segunda fase consiste já na determinação e quantificação do dé-

bito, ou seja, das perdas sofridas em consequência do dano. É nesta fase 

que se identificam as espécies, os habitats e os serviços danificados, se 

determinam as causas do dano e se procede à sua quantificação, usando 

como referência o respectivo estado inicial, se calculam os ganhos da 

reparação primária, o total do débito e eventuais perdas provisórias. 

Note-se que os métodos e as ferramentas utilizados para efeitos de 

quantificação das perdas hão-de ser idênticos aos utilizados para a 

quantificação dos ganhos ou benefícios.722 

___________ 

721 Veja-se, a este propósito, EFTEC STRATUS CONSULTING, op. cit., 2013b, pp. 40-41; e 

OZDEMIROGLU, E. et al., op. cit., 2009, pp. 12-13. Ver, também, COLE, S., Environ-

mental compensation using Resource Equivalency Analysis (REA) and Habitat Equiva-

lency Analysis (HEA): is it just for the birds?, Umeå, Sveriges lantbruksuniv, 2010, pp. 25-

26. Disponível em https://pub.epsilon.slu.se/2281/1/Cole_s_2010_04_30.pdf  
722 QUÉTIER, F. e LAVOREL, S., op. cit., 2011, p. 2992. 

https://pub.epsilon.slu.se/2281/1/Cole_s_2010_04_30.pdf
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Na terceira fase, a da determinação e quantificação dos ganhos 

(crédito) que se espera vir a obter com as várias opções de reparação, 

identificam-se e avaliam-se as potenciais medidas de reparação, esti-

mam-se os ganhos que podem ser obtidos através da implementação de 

medidas complementares e/ou compensatórias, e avalia-se o peso da 

incerteza e dos resultados variáveis de uma análise de equivalência. 

Em seguida, numa quarta fase, procede-se à determinação da es-

cala ou quantidade das medidas de reparação complementar e compen-

satória necessárias: calculam-se os ganhos unitários (créditos), deter-

mina-se a escala de reparação, estimam-se os custos e avalia-se a pro-

porcionalidade dos mesmos, por forma a chegar a resultados equivalen-

tes. 

Por fim, na quinta e última fase, elabora-se e implementa-se um 

projecto de reparação, que pode incluir medidas de compensação dife-

rentes, consoante os recursos e serviços afectados, e ter em considera-

ção critérios não ecológicos, como os custos e as oportunidades, opti-

mizando-se, assim, a reparação compensatória. A execução do projecto 

deve ser devidamente acompanhada, os resultados monitorizados e ela-

borados os respectivos relatórios. 

Se o projecto de reparação for bem-sucedido, é sinal de que a es-

colha e a quantidade das medidas de reparação adoptadas foram as cor-

rectas. O que nem sempre se verifica. De facto, trata-se de um processo 

complexo, exposto a variáveis naturais e condicionado pela informação 

disponível, pelo (des)conhecimento científico das equipas de especia-

listas em campo, pelos valores sociais e preferências das populações 

afectadas ao longo do processo, também variáveis, o que, tudo combi-

nado, pode levar à necessidade de alteração da abordagem escolhida. 

2.2.1.6. Um caso de estudo 

Ilustremos a utilização das medidas de reparação com um exemplo prá-

tico. Imagine-se que uma barragem de contenção de resíduos de uma 

indústria de extracção de minério rebentou, em 2011, libertando resí-

duos tóxicos vários, que vão contaminar um rio, causando um dano am-

biental abrangido pelo RJRA. No seu estado inicial, o rio continha vá-

rias espécies de peixes, tendo a maior parte desaparecido após o 
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incidente que o poluiu. Por essa razão, os pescadores, que ali pescavam 

habitualmente, viram-se impedidos de o fazer durante quatro anos. 

Consequentemente, impõe-se a adopção de medidas de reparação, 

de modo a recuperar o estado inicial dos recursos afectados e a com-

pensar o público pela perda dos serviços perdidos. 

A reparação primária consistirá no conjunto de medidas encetadas 

para restituir os recursos naturais e serviços afectados ao estado inicial, 

designadamente a descontaminação e promoção do regresso ao rio das 

espécies de peixes entretanto desaparecidas. Se, com a reparação pri-

mária, apenas ficar restabelecida 50% da zona de pesca afectada, pode 

proceder-se a uma reparação complementar noutro local, por forma a 

repor os restantes 50%, assegurando-se, assim, que os recursos de pesca 

regressem ao estado inicial. É certo que, apesar das medidas de repara-

ção primárias e complementares, tal pode nunca vir a acontecer, dando 

lugar a um dano residual ou persistente. Também pode ocorrer que os 

recursos ou serviços em causa se mantenham afectados até que as me-

didas de reparação produzam os seus efeitos, provocando uma perda 

transitória. Ora, quer o dano residual quer a perda transitória integram 

o conceito de perdas provisórias, podendo justificar uma reparação 

compensatória. Esta pode consistir numa reparação num sítio diferente, 

ou em recursos e serviços diferentes no próprio sítio danificado, o que 

há-de corresponder a uma melhoria suplementar, por exemplo, no 

nosso caso, uma melhoria dos acessos às zonas de pesca. 
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Reparação primária, complementar e compensatória 

 

Legenda: Before spill (antes do derrame); after spill (após o derrame); 
after primary remediation (após a reparação primária); after 

complementary remediation (após a reparação complementar);  
number of fish (número de peixes); baseline (estado inicial). 

Na imagem supra encontra-se representada a reparação de danos, 

de acordo com o RJRA. A primeira coluna contabiliza o número de 

espécies de peixes antes do incidente. A segunda, o número de espécies 

de peixes após o incidente. A terceira representa esse mesmo número 

após a adopção de medidas de reparação primária. E a quarta coluna 

representa o número de espécies de peixes após a reparação comple-

mentar. A linha designada por baseline corresponde ao estado inicial. 

A reparação compensatória, à direita, visa anular as perdas provisórias, 

ou seja, as perdas sentidas, até que o estado inicial seja recuperado.723 

Em virtude da morte dos peixes por contaminação do rio, estima-

se que dez pescadores vieram a ser afectados. O estado do rio e a quan-

tidade de espécies de peixes nele existentes só retomaram o seu estado 

inicial em 2014. Em 2011, cada pescador viu-se impedido das vinte idas 

à pesca que fazia por ano. Pressupõe-se que o valor de uso de cada ida 

à pesca perdida é de 20 €. E este é também o valor dos benefícios que 

___________ 

723 Gráfico e exemplo adaptados de EFTEC STRATUS CONSULTING, op. cit., 2013b, pp. 

12-15. 
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cada pescador obtinha por cada vez que ía à pesca. É também pressu-

posto que em 2012, 2013 e 2014, o número de peixes no rio foi recupe-

rando gradualmente, permitindo aumentar as idas à pesca, ainda que em 

número inferior ao que acontecia antes da ocorrência do dano. Assume-

se como valor de uso de cada ida à pesca 15 €, 10 € e 5 €, para cada um 

daqueles anos, respectivamente. A aplicação prática deste exercício 

está patente no quadro seguinte. 

Análise de equivalência de valor 

ANO 
PESCADORES 
AFECTADOS 

IDAS À PESCA 
AFECTADAS POR 

PESCADOR 

VALOR DE USO DE 
CADA IDA À PESCA 

PERDA DE VALOR DE 
SERVIÇO HUMANO 

2011 10 20 20 € 4000 € 

2012 10 20 15 € 3000 € 

2013 10 20 10 € 2000 € 

2014 10 20 5 € 1000 € 

    10 000 € 

 

Face a estes dados, deveriam ser adoptadas medidas de reparação 

compensatória que permitissem aumentar o valor das idas à pesca dos 

pescadores, afectados em 10 000 €, no rio contaminado ou noutra massa 

de água adequada. 

Em suma, a reparação deste dano ambiental exigia a adopção de 

medidas de reparação primária, complementar e compensatória, com 

recurso à aplicação combinada de uma abordagem de equivalência re-

curso-a-recurso com uma técnica alternativa de valoração monetária. 

2.2.2. As medidas de reparação de danos ambientais causados 

ao solo 

A reparação de danos ambientais causados ao solo compreende a adop-

ção das medidas consideradas necessárias para assegurar a eliminação, 

controlo, contenção ou, pelo menos, a redução dos agentes contaminan-

tes, para que o solo contaminado deixe de criar efeitos adversos signi-

ficativos para a saúde humana, tendo em consideração a utilização que 

o solo esteja a ter no presente ou venha a ter no futuro. No que se refere 
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aos danos causados ao solo, o RJRA não exige a restituição ao estado 

inicial, contentando-se com a redução da poluição a níveis que «deixe 

de comportar riscos significativos de efeitos adversos para a saúde hu-

mana».724 Aceita-se, da mesma forma, que haja lugar à regeneração na-

tural, ou seja, à reparação do dano sem intervenção humana directa. 

Com efeito, no que se refere a este tipo de dano, prevaleceu uma pers-

pectiva claramente antropocentrista, relegando-se a protecção do ambi-

ente para um plano secundário. De facto, privilegia-se a protecção da 

saúde humana em detrimento da necessidade de restituição do ambiente 

ao seu estado inicial. Ou seja, o que se pretende é eliminar o risco de a 

contaminação ter efeitos nocivos significativos para a saúde humana, o 

que pressupõe, obviamente, quer a eliminação da fonte de contamina-

ção, quer a descontaminação do solo afectado, através da remoção ou 

tratamento dos agentes contaminantes. O plano de reparação pressupõe, 

então, uma avaliação do risco para a saúde humana, tendo em conta as 

características, funções e uso do solo e as características, concentração 

e possibilidade de dispersão dos agentes contaminantes. Neste caso, as 

medidas de reparação também podem passar pela regeneração natural 

do solo afectado, ou seja, sem que haja lugar a intervenção humana, o 

que não exclui o acompanhamento e a monitorização de todo o pro-

cesso. Em qualquer dos casos, a decisão relativa à reparação dos danos 

causados deve ter em conta, obrigatoriamente, as condições locais. 

Comparando com os outros tipos de danos, os causados ao solo 

exigem um nível de reparação inferior e menos medidas de reparação. 

Não é exigida uma avaliação económica dos danos, nem tão-pouco me-

didas de reparação complementares ou compensatórias725. Já faz sen-

tido, no entanto, falar-se deste tipo de medidas de reparação e do mé-

todo de equivalência recurso-a-recurso quando o dano não é causado 

apenas ao solo, mas também às espécies e habitats naturais protegidos 

e à água, e, da mesma forma, naquelas situações em que a reparação 

primária dos danos causados ao solo, com vista a eliminar os efeitos 

adversos para a saúde pública, cause danos colaterais às espécies e ha-

bitats naturais protegidos e à água. 

___________ 

724 Anexo V do RJRA, ponto 2. 
725 SWD (2016) 121 final, p. 27. 
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3. DADOS SOBRE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE 

PREVENÇÃO E DE REPARAÇÃO, EM PORTUGAL E NOS 

DEMAIS ESTADOS-MEMBROS 

Em cumprimento do estabelecido na DRA e previsto no artigo 31.º 

do RJRA, Portugal, tal como os restantes Estados-Membros, elaborou, 

em Abril de 2013, o «Relatório sobre experiência obtida com a aplica-

ção do Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho»726, tendo nele identi-

ficado, como situações de danos ambientais ocorridos e abrangidos pela 

DRA e pelo RJRA, dois casos, ambos causados pelas actividades refe-

ridas no ponto 7 do Anexo III do RJRA. No primeiro caso, num posto 

de abastecimento de combustível, houve uma fuga de gasolina sem 

chumbo de um depósito subterrâneo para o subsolo. O incidente ocor-

reu em Março de 2009, tendo o operador notificado a APA da ameaça 

iminente de dano ambiental, que acompanhou todo o processo. O dano 

ambiental ao solo e à água veio a ser confirmado em Dezembro de 2009 

e o plano de reparação, que incluiu medidas de reparação primária, teve 

início em Fevereiro de 2010 e terminou em Agosto de 2011. 

A segunda situação ocorreu em 2011, estando em causa o derrame 

do conteúdo de um reservatório de resíduos resultantes da separação de 

hidrocarbonetos, nomeadamente combustível, que afectou uma área de 

cerca de 13 000 m2. Neste caso, foram causados danos ao solo. A partir 

do momento em que lhe foi notificada a ameaça iminente de dano am-

biental, a APA passou, de igual modo, a monitorizar o caso. O derrame 

aconteceu a 16 de Outubro de 2011 e foram adoptadas medidas preven-

tivas ainda naquele mês. Posteriormente, foram adoptadas medidas de 

reparação primária, que terminaram em Junho de 2012. As medidas 

adoptadas em ambos os casos vieram a ser consideradas eficazes, tendo 

a restauração do estado inicial demorado três anos, no primeiro caso 

(2009-2011), e um ano, no segundo caso (2011-2012). 

Ainda no âmbito do regime de responsabilidade ambiental, a APA, 

em 2008, em 2009, e entre 2011 e 2016, registou várias ameaças 

___________ 

726 Cfr. AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I. P., Relatório sobre experiência ob-

tida com a aplicação do Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho, Amadora, 2013. Dispo-

nível em https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/eld_ms_re-

ports/PT%20Report%20En.pdf  

https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/eld_ms_reports/PT%20Report%20En.pdf
https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/eld_ms_reports/PT%20Report%20En.pdf
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iminentes de dano ambiental, sem prejuízo de outras consideradas não 

abrangidas pelo RJRA. 

Em 2008, verificaram-se dois casos: em Setembro, um derrame de 

combustível na linha de água, resultante da actividade referida no ponto 

1 do Anexo III do RJRA (exploração de instalações sujeitas a licença), 

tendo sido adoptadas medidas preventivas, como a remoção da super-

fície da água e da vegetação contaminadas e a sua limpeza, entre outras; 

em Novembro, a contaminação do solo e das águas subterrâneas por 

hidrocarbonetos (também actividade constante do ponto 1 do Anexo 

III), optando-se também por medidas preventivas, que consistiram na 

remoção do solo contaminado, na extracção do produto infiltrado e na 

elaboração de uma avaliação de risco para a saúde humana. 

Em 2009, foram reportados dois casos: no primeiro, em Janeiro, 

ocorreu uma contaminação por depósito de resíduos (actividade cons-

tante do n.º 2 do Anexo III), e foram adoptadas medidas de prevenção 

no sentido da remoção dos resíduos e do solo contaminado; em Abril 

do mesmo ano, um derrame de anilina contaminou o solo e as águas 

subterrâneas (actividade do ponto 7 do Anexo III), tendo, a título pre-

ventivo, sido extraído o produto infiltrado e feita a avaliação de risco 

para a saúde humana. 

Em 2011 apenas foi reportado um caso ocorrido em Maio, que con-

sistiu no derrame de hidrocarbonetos no solo e nas águas subterrâneas 

(actividade do ponto 7 do Anexo III). Neste caso, como medidas de 

prevenção, procedeu-se à remoção do solo contaminado, à extracção do 

produto infiltrado e à avaliação de risco para a saúde humana. 

Em 2012 também foi reportado um único caso de ameaça iminente, 

no mês de Fevereiro, relativo a um derrame de hidrocarbonetos no solo 

e em águas subterrâneas (actividade do ponto 7 do Anexo III), tendo-se 

procedido, a título de prevenção, à extracção do produto infiltrado e à 

avaliação de risco para a saúde humana. 

Em suma, no âmbito da DRA, de 2008 até 2013, em Portugal há 

apenas registo de dois casos de danos ambientais.727 No que respeita a 

ameaças iminentes de dano, foram registadas as seis atrás referidas. 

___________ 

727 Cfr. MILIEU CONSULTING, Implementation of the Environmental Liability Directive. 

Portugal – Country fiche 2019, June 2019ª, p. 12. 



Capítulo VI – As medidas de prevenção e de reparação 

 373 

Vejam-se estes números no quadro geral de registo de danos am-

bientais e ameaças dos mesmos, na União Europeia, de que nos dá conta 

o quadro a seguir. Para o período de 2007-2013, temos 1407 casos con-

firmados de danos ambientais (1243) e de ameaças de dano (164), a 

que, de acordo com a informação fornecida pelos Estados-Membros, 

foi aplicada a legislação que transpôs a DRA, ou seja, situações em que 

foram adoptadas medidas de prevenção ou de reparação. Deste mesmo 

quadro constam, ainda, os números referentes a casos que ainda se en-

contram em análise, para se apurar se os mesmos são subsumíveis ao 

regime da responsabilidade ambiental. 

Danos ambientais ou ameaças iminentes de danos confirmados ou em análise728 

ESTADO-
MEMBRO 

DANOS 
CONFIRMADOS 

AMEAÇAS 
CONFIRMADAS 

CASOS 
CONFIRMADOS 

CASOS EM 
ANÁLISE 

TOTAL 

ALEMANHA 60 s/ inf. 60 0 60 

ÁUSTRIA 0 s/ inf. 0 3 3 

BÉLGICA 1 0 1 0 1 

BULGÁRIA 0 4 4 1 5 

CHIPRE 1 0 1 0 1 

ESPANHA 11 s/ inf. 11 1 12 

ESTÓNIA 2 2 4 4 8 

FINLÂNDIA 2 s/ inf. 2 0 2 

GRÉCIA 40 11 51 1 52 

HUNGRIA 563 s/ inf. 563 10 573 

IRLANDA 0 0 0 4 4 

ITÁLIA 17 < 133 < 150 aprox. 1000 
(ex-pendentes) 

150 

LETÓNIA 13 s/ inf. 13 0 13 

LITUÂNIA 4 s/ inf. 4 0 4 

MALTA 0 s/ inf. 0 1 1 

POLÓNIA < 506 s/ inf. 506 > 8 514 

PORTUGAL 2 6 8 0 8 

REINO 
UNIDO 

13 7 20 0 20 

ROMÉNIA 4 1 5 0 5 

SUÉCIA 4 0 4 1 5 

TOTAL 1243 164 1407 1034 1441 

___________ 

728 Quadro adaptado do já citado documento de trabalho da Comissão Europeia, SWD (2016) 

121 final, pp. 22-23. 
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Do conjunto dos Estados-Membros a que o quadro se refere (em 

relação aos demais não consta qualquer informação), destacam-se a 

Hungria, com 563 casos, e a Polónia, com 506. Os restantes casos foram 

comunicados maioritariamente por seis dos Estados-Membros: Alema-

nha, Grécia, Itália, Letónia, Espanha e Reino Unido. Por seu turno, a 

República Checa, a Dinamarca, a França, o Luxemburgo, os Países Bai-

xos, a Eslovénia e a Eslováquia não comunicaram a ocorrência de qual-

quer dano ou ameaça iminente. Tal pode dever-se a razões de ordem 

diversa: ou porque os danos que eventualmente tenham existido não 

foram considerados significativos, ou porque, tendo-o sido, terão ocor-

rido antes de Abril de 2007, ou porque apenas foi tomado em conside-

ração o período após a entrada em vigor do diploma nacional de trans-

posição, ou, ainda, porque podem ter resultado de actividades conside-

radas não perigosas, não tendo conseguido fazer-se prova da culpa do 

operador, ou, até, por ter sido aplicada legislação nacional preexistente 

à DRA. A título de exemplo, veja-se o caso de danos ambientais ocor-

ridos no Parque Industrial de Moerdijk, nos Países Baixos, onde se ve-

rificou a contaminação do solo e da água, mas que, em vez de ter sido 

resolvido à luz da DRA, foi-o com recurso às leis holandesas de pro-

tecção do solo e da água preexistentes àquela.729 

Em suma, as aludidas razões, a que acresce a possibilidade de os 

Estados pura e simplesmente se terem abstido de fornecer a informação 

solicitada, ou de terem fornecido informação insuficiente, podem justi-

ficar a ausência total de dados em relação a alguns Estados e a escassez 

dos mesmos em relação a outros. Daqui se conclui que a monitorização 

da aplicação da DRA nos Estados-Membros acaba por ser dificultada 

pela ausência ou deficiente informação prestada por alguns deles. De 

facto, para se ter uma visão completa e actualizada da aplicação do re-

gime da responsabilidade ambiental na União Europeia, os Estados-

Membros deveriam, e deverão, fornecer informação rigorosa relativa 

ao número de casos de danos ambientais ou de ameaças em que o 

mesmo tenha sido aplicado, bem como o número de casos que foram 

resolvidos por aplicação de outra legislação nacional, só assim sendo 

___________ 

729 Ver nota 537. 
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possível proceder a uma avaliação efectiva e eficaz da aplicação da 

DRA. 

Como referimos, de 2007 a finais de 2012, Portugal reportou à Co-

missão a ocorrência de dois danos ambientais e de seis casos de ameaça 

iminente. De 2013 a 2018 não há registo de qualquer outro dano ambi-

ental, em Portugal, e apenas foram registadas seis ameaças iminentes 

de dano ambiental, que obrigaram à adopção de medidas de prevenção 

por parte dos operadores envolvidos.730 

Ainda em 2013, foi registada, no mês de Maio, uma única ameaça 

iminente de dano: um derrame de hidrocarbonetos no solo e nas águas 

subterrâneas, que obrigou à adopção de medidas de prevenção de re-

moção do solo contaminado e à redução da concentração de TPH (Total 

Petroleum Hydrocarbon) nas águas subterrâneas abaixo dos valores-li-

mite. 

Em 2014, também há nota de um único caso: em Dezembro, o der-

rame de gasolina no solo, nas águas superficiais e nas águas subterrâ-

neas ditou a necessidade de adopção de medidas de prevenção, das 

quais se destacam, entre outras, a limpeza da linha de água, a remoção 

do solo contaminado e a monitorização da qualidade da água e do solo. 

No ano de 2015, mais três casos: em Janeiro, o derrame de gasolina 

no solo e nas águas subterrâneas obrigou, entre outras, à medida de 

contenção do derrame, à aspiração e lavagem da zona afectada e à mo-

nitorização da qualidade da água e do solo; em Abril, o derrame de nafta 

no solo e na linha de água determinou, como medida de prevenção, a 

remoção da nafta remanescente do solo; no mês de Junho, o derrame de 

gasóleo no solo e nas águas subterrâneas obrigou, entre outras medidas, 

___________ 

730 Cfr. AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I. P., Regime Jurídico da Responsabi-

lidade por Danos Ambientais – Relatório de Ocorrências Ambientais – Ano de 2019, Ama-

dora, Janeiro 2020, p. 9. Este relatório visa, igualmente, dar resposta ao previsto no artigo 

3.º do Regulamento (UE) 2019/1010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Junho, 

relativo à harmonização das obrigações de comunicação de informações no âmbito da le-

gislação no domínio do ambiente, última alteração introduzida à DRA. Disponível em: 

https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/Docs/Relato-

rio_RA_Ano2019_rev2.pdf. Consultado em 22.05.2020. Ressalve-se que até Maio de 

2019, Portugal não tinha reportado qualquer caso de dano ambiental em que tivesse havido 

recurso a medidas compensatórias. Cfr. MILIEU CONSULTING, op. cit, 2019c, p. 24.  

https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/Docs/Relatorio_RA_Ano2019_rev2.pdf
https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/Docs/Relatorio_RA_Ano2019_rev2.pdf
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a uma avaliação de risco para a saúde humana e à monitorização da 

qualidade da água e do solo. 

No ano de 2016 também se registou um só caso, ocorrido em No-

vembro: o derrame de gasóleo no solo e nas águas subterrâneas, que 

ditou, entre outras, a adopção de medidas de prevenção, como a lim-

peza, a inspecção e a vitrificação dos tanques, à recolocação de tubos e 

a uma avaliação de risco para a saúde humana. 

Todas estas ameaças iminentes de dano ambiental resultaram de 

actividades enquadráveis no ponto 7 do Anexo III do RJRA (fabrico, 

utilização, armazenamento, processamento, enchimento, libertação 

para o ambiente e transporte, no local, de substâncias perigosas). 

Nos anos de 2017 e 2018 não há registo de quaisquer ameaças imi-

nentes de dano ambiental.731 

A partir de 2017, a APA passou a disponibilizar, no seu portal, uma 

plataforma electrónica732 para comunicação, pelo operador ou outros 

interessados, de acidentes ambientais ou ameaças dos mesmos, no âm-

bito da responsabilidade ambiental, o que veio facilitar a sua identifi-

cação e qualificação.733 

Em Janeiro de 2020 foi apresentado um relatório sobre as ocorrên-

cias ambientais no ano de 2019, do qual consta que, naquele ano, foram 

comunicadas à APA 33 ocorrências, das quais 31 através da referida 

plataforma. Destas, apenas quatro foram enquadradas, no âmbito do 

RJRA, como ameaças iminentes de dano ambiental causadas por acti-

vidades correspondentes ao ponto 7 do Anexo III (como, aliás, as ante-

riores). Num dos casos, tratou-se de um derrame de gasolina; nos de-

mais, de derrames de gasóleo, todos ocorridos em postos de abasteci-

mento de combustíveis. Comum a todos eles foi a contaminação do solo 

e, em três dos casos, das águas subterrâneas. Foram adoptadas medidas 

de prevenção, designadamente análises de risco para a saúde humana, 

investigação da qualidade do solo e das águas subterrâneas, bem como 

o tratamento e monitorização das mesmas.734 

___________ 

731 Cfr. MILIEU CONSULTING, op. cit., 2019ª, p. 12. 
732 Pode encontrar-se em: https://ra.apambiente.pt/form 
733 Cfr. MILIEU CONSULTING, op. cit., 2019b, p. 18. 
734 Cfr. AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I. P., op. cit., 2020, p. 9. 
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Não podemos, no entanto, deixar de constatar que estes números 

são, no mínimo, desoladores. O RJRA foi concebido para, dando apli-

cação ao princípio do poluidor-pagador, imputar a prevenção e repara-

ção de danos ambientais ao respectivo responsável e suprir as falhas da 

legislação ambiental existente, de modo particular no que respeita a este 

aspecto, mas verifica-se que a sua aplicação é quase residual, privilegi-

ando-se, antes, a aplicação de outros regimes, como se conclui da aná-

lise da imagem seguinte.735 

Danos ambientais e ameaças iminentes de danos (RA) 
(01/08/2008-31/12/2019) 

 

A não ser que, numa leitura claramente optimista, se possa enten-

der que tal traduz uma aplicação efectiva e eficaz do RJRA, o que en-

caramos com cepticismo. Pelo contrário, acreditamos que aquele resul-

tado se deve, certamente, às dificuldades ou incapacidades de aplicação 

deste regime. Senão vejamos. Em finais de 2017, foi reportado o caso 

Celtejo. Neste caso, a empresa com o mesmo nome – Celtejo, produtora 

de papel e de pasta de papel – foi denunciada, em Dezembro desse ano, 

numa rede social, por um activista ambiental, que publicou um vídeo 

onde era visível a poluição do rio Tejo como resultado de descargas de 

celulose. Nessa sequência, em Janeiro de 2018, a APA publicou uma 

declaração na qual confirmava que a produtora de papel e pasta de papel 

era responsável por 90% da poluição do Tejo e que os níveis de celulose 

___________ 

735 Ibidem, p. 5. 
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neste rio eram cinco vezes superiores ao recomendado. Consequente-

mente, o Governo restringiu as descargas da Celtejo e o inspector-geral 

da IGAMAOT instaurou cinco processos de contra-ordenação à em-

presa, que, por sua vez, veio impugnar as coimas que lhe foram aplica-

das. Os processos acabaram por ser decididos a seu favor, por não ter 

sido possível estabelecer com segurança o nexo de causalidade entre a 

poluição do rio, que nasce em Espanha, e a actividade da empresa. Os 

custos com a limpeza da poluição causada e reparação do dano ambi-

ental, que atingiram os dois milhões de euros, acabaram por ser supor-

tados pelo Estado português. Quer dizer, numa situação que, aparente-

mente, não levantava dúvidas, acabou por não ser possível aplicar o 

RJRA nem tão-pouco fazer valer o princípio do poluidor-pagador. E 

esta é apenas uma de entre várias situações que se verificam na reali-

dade. 

Temos, assim, como imperioso proceder-se, a nível nacional, prio-

ritariamente à revisão da forma de estabelecer o nexo causal e, a nível 

da União Europeia, à clarificação de alguns dos conceitos fundamentais 

da responsabilidade ambiental, como, por exemplo, o de dano ambien-

tal ou de significância dos seus efeitos. Só assim se poderá fazer uma 

aplicação efectiva e eficaz do regime da responsabilidade ambiental. 

4. OS CUSTOS DA PREVENÇÃO E DA REPARAÇÃO DO 

DANO AMBIENTAL 

4.1. O PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR NA RESPONSABILIDADE 

AMBIENTAL 

As actividades económicas provocam, frequentemente, emissões para 

a atmosfera e descargas no solo e na água, criando efeitos adversos para 

a saúde das pessoas, as plantas e os animais. São as chamadas externa-

lidades negativas, a que já nos referimos a propósito do princípio do 

poluidor-pagador, no Capítulo II. Quando é possível imputar os custos 

com estes efeitos externos ao poluidor responsável, estamos a interna-

lizá-los, o que é, aliás, um dos principais objectivos do princípio do 

poluidor-pagador. ARAGÃO afirma, a este propósito, que «a internali-

zação é um imperativo de justiça», explicando que a forma mais eficaz 
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de orientar as actividades económicas consiste em desincentivar «as 

que comportam externalidades negativas (actividades económicas lesi-

vas da qualidade e estado de conservação dos ecossistemas) e incenti-

vando as que originam externalidades positivas (investimentos na pro-

tecção dos ecossistemas), que acarretam ganhos sociais e ambien-

tais».736 

A DRA e o RJRA acolhem a doutrina da internalização dos custos 

ambientais, com o objectivo de reduzir os danos causados ao ambiente, 

bem como as externalidades negativas, ou seja, aqueles elementos não 

contabilizados no preço dos bens e que acabam por se repercutir nega-

tivamente nos ecossistemas e na sociedade.737 

O princípio do poluidor-pagador assume, neste âmbito, três dimen-

sões distintas e complementares. Em primeiro lugar, visa assegurar uma 

verdadeira eficácia económica, devendo os preços dos bens integrar, 

desde logo, os custos da poluição na produção e no consumo. Em se-

gundo lugar, pretende incentivar o potencial responsável pelos danos 

ambientais a evitar a poluição ambiental. E, por fim, restabelece a equi-

dade, permitindo que os custos do combate à poluição sejam suportados 

por quem efectivamente lhe dá origem, e não pela sociedade em geral 

ou por terceiros.738. Este é o principal princípio em que assenta a DRA, 

que o refere no seu artigo 1.º e nos Considerandos 2 e 18, traduzindo a 

ideia de que incumbe ao poluidor responsável suportar os custos com a 

reparação do dano ambiental que causou. 

___________ 

736 Cfr. ARAGÃO, M. A., op. cit., 2012, p. 30. 
737 O princípio encontra-se referido nos Considerandos 2 e 8 do Preâmbulo e no artigo 1.º da 

DRA, directamente, enquanto princípio ambiental fundamental da DRA, e, de forma indi-

recta, nos artigos 8.º e 15.º. SILVEIRA, P., op. cit., 2017, p. 193. Veja-se, também, 

SILVEIRA, P., Direito de Poluir? Regime e Natureza da Licença e do Titulo de Emissão, 

Dissertação de Mestrado em Direito defendida na Faculdade de Direito, Universidade de 

Lisboa, 2009, pp. 21 e ss.; FAURE, M. G., «Economic Aspects of Environmental Liability: 

an introduction», European Review of Private Law, Vol. 4, n.º 2, 1996, pp. 87 e ss.; 

ANTUNES, T., O Ambiente entre o Direito e a Técnica, Lisboa, AAFDL Editora, 2003, p. 

18; e ARAGÃO, M. A., «O princípio do poluidor-pagador como princípio nuclear da res-

ponsabilidade ambiental no direito europeu», em AMADO GOMES, C. e ANTUNES, T. 

(Org.), Actas do Colóquio A Responsabilidade Civil por Dano Ambiental, Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, Ebook, Instituto de Ciências Jurídico Políticas, 18-20 

Nov. de 2009, pp. 94 e ss. 
738 ARAGÃO SEIA, C., op. cit., p. 76. 
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Nesta linha de pensamento, e de acordo com o RJRA, os operado-

res são responsáveis pelos danos ambientais a que dão origem, ou pela 

sua ameaça iminente, devendo adoptar as medidas de prevenção e de 

reparação necessárias e, obviamente, suportar os custos que lhes são 

inerentes. Insiste-se, aqui, na responsabilização financeira do operador, 

na expectativa de que este adopte medidas e práticas preventivas, con-

tribuindo para a redução do número de actividades potencialmente po-

luentes, prevenindo e reduzindo o risco de dano ambiental739. Em úl-

tima instância, o princípio do poluidor-pagador actua também em prol 

dos responsáveis, pois, ao obrigá-los à adopção de medidas preventivas, 

vai evitar a sua exposição a eventuais responsabilidades económicas, 

que poderiam afectar a saúde económica ou, até, a viabilidade das suas 

empresas. Sublinhe-se que de modo algum se pretende, com a vertente 

preventiva do princípio do poluidor-pagador, legitimar um direito a po-

luir. O objectivo que se pretende, efectivamente, é que os custos pre-

ventivos tenham um efeito dissuasor sobre o potencial responsável, le-

vando-o a não poluir, ou, no limite, a poluir apenas dentro de limites 

considerados aceitáveis. Acontece que a aplicação prática do princípio 

nem sempre faz jus à sua enunciação teórica, na medida em que de-

pende de uma série de condições, que nem sempre se verificam, como 

é o caso da identificação do operador responsável, do estabelecimento 

de um nexo de causalidade e, em última instância, da capacidade finan-

ceira deste. 

4.2. O PAGAMENTO DOS CUSTOS DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E 

REPARAÇÃO 

Em termos gerais, Portugal não se afastou do que estabelece a DRA, 

relativamente aos custos de prevenção e reparação de danos ambientais. 

Tal como naquela, e à luz do princípio do poluidor-pagador, a adopção 

das medidas de prevenção e de reparação é da responsabilidade do ope-

rador, devendo este, em consequência, suportar todos os custos 

___________ 

739 Considerando 2 da Directiva. A este propósito, veja-se GARCIA ROCASALVA, C., «La 

primera década de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidade medioambiental: 

algunas cuestiones de interés», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, n.º 40 (Mayo-

Agosto), 2018ª, pp. 103-106, e ESTEVE PARDO, J., op. cit., 2008, pp. 6-7. 
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inerentes à sua aplicação. O RJRA não se ficou, contudo, apenas pelos 

custos inerentes a estas medidas, fornecendo uma definição mais ampla 

de custos, ao nela incluir «todos os custos justificados pela necessidade 

de assegurar uma aplicação adequada e eficaz do presente Decreto-Lei, 

nomeadamente, os custos de avaliação dos danos ambientais, da ame-

aça iminente desses danos, das alternativas de intervenção, bem como 

os custos administrativos, jurídicos, de execução, de recolha de dados, 

de acompanhamento e de supervisão e outros custos gerais»740. Quer 

dizer, os custos decorrentes da responsabilidade ambiental abrangem 

não só os custos de avaliação dos danos ambientais, ou da sua ameaça 

iminente, e do estudo das opções de reparação, mas também os relativos 

à reparação, que incluem o planeamento e a concepção do projecto de 

reparação (levantamento de dados, concepção técnica ou científica do 

projecto de reparação e, eventualmente, aquisição de terrenos, licenci-

amentos, etc.), a execução (materiais, transportes, infra-estruturas), o 

funcionamento, a gestão, o acompanhamento do mesmo, a supervisão 

pela autoridade competente e, ainda, os custos legais e administrativos. 

Uma abordagem absolutista dos princípios do poluidor-pagador e 

da prevenção defende a compensação integral dos custos, ou seja, o 

operador responsável pela poluição teria de assumir todos os custos 

com a prevenção e reparação do dano ambiental que tiver causado, in-

dependentemente do seu valor. Tais custos dependerão, obviamente, da 

natureza e dimensão dos danos e das medidas escolhidas. Por essa ra-

zão, não se encontram estabelecidos, a priori, quaisquer limites à res-

ponsabilidade. É certo que, a admitir-se uma responsabilidade ilimi-

tada, tal faria mais sentido em relação à responsabilidade de carácter 

subjectivo (que pressupõe que a actuação do operador é censurável, cul-

posa) do que na responsabilidade de carácter objectivo. Até porque o 

RJRA contempla a possibilidade de a autoridade competente, nos casos 

em que tiver adoptado acções de prevenção ou de reparação, exigir ao 

operador que causou o dano, ou a sua ameaça iminente, garantias ade-

quadas a assegurar o pagamento dos custos a suportar741. Todavia, a 

___________ 

740 Artigo 11.º, n.º 1, alínea d), do RJRA, numa redacção semelhante ao artigo 2.º, n.º 16, da 

DRA. 
741 Artigo19.º, n.ºs 1 e 2, do RJRA. 
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natureza tendencialmente ilimitada da responsabilidade ambiental 

acaba por representar um obstáculo no momento da constituição dessas 

garantias. Por essa razão, talvez fosse de aceitar como mais razoável, 

pelo menos no campo da responsabilidade objectiva, o estabelecimento 

de limites máximos de responsabilidade em função do tipo de activi-

dade exercida e das suas zonas envolventes. Por outro lado, não pode-

mos esquecer-nos de que, na responsabilidade ambiental, a reparação 

do dano consiste na restituição dos recursos naturais e serviços danifi-

cados ao estado inicial, e não numa indemnização em dinheiro. Logo, 

não se afigura consentâneo com o princípio do poluidor-pagador, ou até 

com critérios de natureza ética, o estabelecimento de limites máximos 

relativos à reconstrução natural do ambiente – que, não pertencendo a 

ninguém, é, pelo contrário, de todos – ou ao restabelecimento das con-

dições de saúde humana. Isto não significa, porém, que a responsabili-

dade seja ilimitada. É que, na prática, a reparação adequada do dano 

ambiental só ocorrerá se for tecnicamente viável e economicamente ra-

zoável742. 

De uma leitura atenta do RJRA, ressalta a possibilidade de a auto-

ridade competente decidir não tomar outras medidas de reparação, se: 

«a) as medidas de reparação já realizadas assegurarem a 

inexistência de riscos significativos de efeitos adversos 

para a saúde humana, as águas ou as espécies e habitats 

naturais protegidos; e b) o custo das medidas de reparação 

que deviam ser tomadas para atingir o estado inicial ou um 

nível similar for desproporcionado em relação aos benefí-

cios ambientais a obter».743 

Em suma, o princípio do poluidor-pagador acaba por ser temperado 

pelo princípio da proporcionalidade, que obriga a que se proceda a uma 

ponderação entre o custo da reparação do dano e o benefício que dela 

advirá para o ambiente. Apesar de nem a DRA nem o RJRA definirem 

o termo “desproporcionado”, para se aferir se o custo das medidas é 

desproporcionado deverá ponderar-se, em primeiro lugar, a relação 

___________ 

742 GOMIS CATALÁ, op. cit., 2008, p. 133. 
743 Anexo V, ponto 1.3.3. 
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entre o custo da reparação e os benefícios a obter com a mesma, e, na 

eventualidade de haver pluralidade de responsáveis, ter em considera-

ção a repartição daqueles pelos vários operadores e a sua capacidade 

para os suportar. Existindo, do ponto de vista técnico, várias opções de 

medidas de reparação, deverá, necessariamente, optar-se pela menos 

dispendiosa.744 

A autoridade competente tem o prazo máximo de cinco anos, a 

contar da data de adopção das medidas ou da identificação do operador 

ou do terceiro responsável pela poluição, consoante a que for posterior, 

para instaurar acção para a cobrança dos custos suportados, podendo 

optar por não o fazer se a despesa necessária para esse efeito for supe-

rior ao montante a recuperar745. 

Há, depois, uma série de situações em que, ou porque não é possí-

vel identificar o operador poluidor, ou porque não é possível estabele-

cer nexo de causalidade entre o dano e a actividade, ou porque aquele 

se encontra insolvente, ou porque o operador já não existe enquanto 

pessoa jurídica, ou, ainda, nas restantes excepções que o RJRA expres-

samente prevê746, a APA terá de se substituir aos operadores poluidores 

e tomar a seu cargo a adopção das medidas necessárias e o suporte dos 

respectivos encargos. Obviamente que, nestas situações, a aplicação do 

princípio do poluidor-pagador e a internalização dos efeitos externos da 

poluição acabam por ficar irremediavelmente comprometidas. O RJRA 

também consagra a exclusão da obrigação de pagamento dos custos aos 

operadores que não actuaram com culpa, no caso de danos causados por 

actividades autorizadas e, ainda, nos riscos de desenvolvimento, ques-

tão que abordaremos mais à frente.747 Fala-se, a este propósito, de uma 

“socialização dos riscos”, em que o Estado, à margem dos mecanismos 

___________ 

744 Ponto 1.3.1., alínea b), do Anexo V do RJRA. 
745 Artigos 19.º, n.ºs 3 e 4, do RJRA. 
746 Quando o dano, ou a ameaça iminente, tenha sido causado por terceiro e tenha ocorrido 

apesar de terem sido adoptadas todas as medidas de segurança tidas por adequadas, ou no 

caso de aqueles serem o resultado de cumprimento de ordens ou instruções de autoridade 

pública que não derive de uma emissão ou incidente causado pela actividade do operador. 

Em qualquer caso, é sobre ele que impende o ónus da prova da demonstração de tais causas 

de exclusão, gozando de direito de regresso sobre o terceiro responsável ou sobre a entidade 

administrativa que tenha dado a ordem ou instrução (artigo 20.º, n.º 2, do RJRA). 
747 Veja-se, neste capítulo, o ponto 4.5.2.2. 
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clássicos da responsabilidade, avoca a si o encargo com certos riscos. 

Ora, os fundos de indemnização são instrumentos utilizados precisa-

mente para esse efeito. Em Portugal, os custos da intervenção pública 

de prevenção e reparação de danos ambientais são suportados pelo 

Fundo Ambiental. 

Segundo o Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 

Europeu sobre a DRA, de Abril de 2016,748os custos das acções de res-

tauração dos recursos naturais ascendem, em média, a cerca de 42 000 

euros, sendo certo que os valores podem variar entre alguns milhares 

de euros até mais de 50 milhões de euros, no caso de acidentes graves, 

como o que aconteceu em Ajkar, na Hungria.749 A Grécia reportou 

como valor médio o montante de 60 000 €. Mas os custos resultantes 

da responsabilidade ambiental não são apenas aqueles que resultam da 

adopção de medidas de reparação de danos ambientais e de medidas de 

prevenção, no caso de ameaça iminente desses danos. Também se in-

cluem aqui os custos suportados pelos Estados-Membros (custos admi-

nistrativos) para implementação e manutenção de todo um aparelho ne-

cessário à aplicação do regime da responsabilidade ambiental, em ter-

mos de recursos técnicos e científicos e de recursos humanos com for-

mação adequada, para darem apoio aos operadores, analisarem as situ-

ações de risco, procederem à avaliação dos danos, à adopção de medi-

das, quando for o caso, bem como procederem às inspecções necessá-

rias para garantir que os operadores actuam em conformidade com as 

suas obrigações750. Ora, embora estes custos não possam ser imputados 

aos operadores, em cumprimento do princípio do poluidor-pagador e 

da internalização dos custos, também estes deveriam, de alguma forma, 

recair sobre os poluidores ou outros eventuais poluidores responsáveis, 

em vez de serem suportados pelas finanças públicas, ou seja, pela 

___________ 

748 Vejam-se os documentos da Comissão Europeia, COM(2016) 204 final, p. 5; e SWD 

(2016) 121 final, p.43: «The total costs of the 137 cases where MS reported costs, amounted 

to 5 821 238 € if five major losses are excluded (which amounted alone to a total of 173 

711 841 €). 
749 Veja-se nota 536. 
750 Veja-se LOZANO CUTANDA, B. e LAGO CANDEIRA, A., op. cit., p. 112; e LOZANO 

CUTANDA, B., «La inspección ambiental y la represión administrativa y penal de los ilí-

citos ambientales», em LOZANO CUTANDA, B. (Dir.), LAGO CANDEIRA, A. e LÓPEZ 

ÁLVAREZ, L. F., Tratado de Derecho Ambiental, Ediciones CEF. –, 2014e, pp. 708-709. 
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sociedade. Poderia, eventualmente, recorrer-se a medidas de fiscali-

dade ambiental, impostas aos operadores que exercem actividades po-

tencialmente perigosas, e que reverteriam, no caso português, a favor 

da autoridade competente ou do Fundo Ambiental. Da mesma forma, 

não podemos esquecer-nos dos custos que os operadores têm de supor-

tar com a contratação de garantias financeiras, com vista a assegurar a 

sua capacidade financeira face a eventuais responsabilidades futuras, 

devendo também estes ser considerados custos da responsabilidade am-

biental. 

4.3. AS GARANTIAS FINANCEIRAS 

Os custos dos danos ambientais podem ser assegurados através da con-

tratação de garantias financeiras, que abrangem seguros e instrumentos 

alternativos, como garantias bancárias, obrigações ou fundos. As ga-

rantias financeiras pretendem assegurar que, numa situação de dano 

ambiental ou ameaça iminente do mesmo, os operadores venham a ter 

capacidade financeira para suportar os custos das medidas de prevenção 

e de reparação que tiverem de ser adoptadas, e que estas o venham a 

ser, mesmo se aqueles se tornarem insolventes. Assentam, assim, na 

necessidade de tornar efectivas as responsabilidades que, numa situa-

ção de crise, venham a ser apuradas. 

Por essa razão, esta matéria constitui uma das maiores preocupa-

ções do processo legislativo que conduziu à adopção da DRA. A Co-

missão e o Parlamento defenderam a necessidade da existência de um 

seguro obrigatório de responsabilidade ambiental, tal como a Conven-

ção de Lugano já o fizera, para garantir o ressarcimento do dano cau-

sado e acautelar a saúde económica do operador, posição que não vin-

gou no seio do Conselho. O Livro Branco da Comissão já exprimia re-

servas sobre a capacidade de o mercado dos seguros dispor de instru-

mentos adequados para este efeito, uma vez que o seguro de cobertura 

de danos ambientais estava, na altura, pouco desenvolvido na Europa. 

De facto, as seguradoras debatiam-se com algumas questões que difi-

cultavam a sua actividade na determinação da cobertura desses riscos, 

por si já de natureza complexa, o que fazia com que os preços pratica-

dos fossem manifestamente elevados. As dúvidas acerca dos tipos e da 
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probabilidade de ocorrência de danos, da cobertura de riscos específi-

cos como a poluição gradual, a falta de limitação da responsabilidade, 

o receio de prejuízos imprevisíveis, a que acrescia a falta de experiência 

na matéria, dificultavam o cálculo deste tipo de seguro e o nível de 

comprometimento das seguradoras, que receavam pôr em perigo os ca-

pitais constituídos. Por essa razão, começaram a ser criados consórcios 

de seguradoras (pools) para este tipo de seguro em concreto, tendo os 

primeiros surgido na França, na Itália e nos Países Baixos.751 Por outro 

lado, o tecido empresarial em geral opunha-se à obrigatoriedade de um 

seguro de responsabilidade ambiental, uma vez que receavam que as 

seguradoras cobrassem prémios muito elevados e, por isso, inacessíveis 

para a generalidade das pequenas e médias empresas. Temia-se, ainda, 

que o estabelecimento de um seguro obrigatório de responsabilidade 

ambiental conferisse às seguradoras a capacidade de promover ou pôr 

em causa a actividade de determinada empresa, através da concessão, 

ou negação, do seguro, consoante considerassem as indústrias em causa 

um risco bom ou mau. 

A verdade é que a DRA pouco avançou nesta matéria, abordando 

a questão de forma muito cautelosa. Do que é revelador o facto de ape-

nas se referir a «garantias sobre bens imóveis ou outras garantias ade-

quadas». Mas, mesmo não estabelecendo a obrigatoriedade de consti-

tuição de garantias financeiras, impôs aos Estados-Membros o dever de 

tomarem as medidas necessárias para incentivar a constituição, pelos 

operadores, de instrumentos e mercados financeiros que garantissem a 

cobertura de responsabilidades decorrentes de danos ambientais ou da 

mera ameaça iminente de dano. Se é certo que alguns Estados já o fize-

ram, como é o caso de Espanha, outros ainda estão bastante atrasados, 

embora se tenham comprometido a fazê-lo até 2010. 

Portugal, diligentemente, impôs o carácter obrigatório da consti-

tuição de garantia financeira,752 para assegurar a capacidade económica 

___________ 

751 HINTEREGGER, M., op. cit., p. 22. Cfr. também LEMKOWSKA, M., «Environmental 

Liability Directive cal for development of financial instruments: the issue of compulsory 

insurance», Ekonomia I Prawo. Economics and Law, Vol. 17, Issue 4, December 2018, pp. 

383-403. 
752 Também o fizeram a Espanha, a Grécia, a Hungria, a República Checa, a Eslováquia, a 

Bulgária e a Roménia. 
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do operador face aos custos que decorrem das obrigações constantes no 

RJRA. Desse modo, adicionalmente a todas as obrigações de carácter 

preventivo, reparatório e de ordem procedimental administrativa, os 

operadores que desenvolvam uma das actividades compreendidas no 

Anexo III do RJRA e que, por esse facto, responderão objectivamente 

pelos danos a que derem origem, deverão constituir, obrigatoriamente, 

uma ou mais garantias financeiras próprias e autónomas, alternativas 

ou complementares entre si, que lhes permitam assumir a responsabili-

dade ambiental inerente à actividade que exercem.753 A possibilidade 

de constituição de garantias financeiras alternativas ou complementares 

entre si tem por objectivo reforçar a capacidade financeira dos opera-

dores, que, dessa forma, poderão tirar partido das diferentes ofertas do 

mercado. Por obedecerem ao princípio da exclusividade, aquelas ga-

rantias não poderão ser utilizadas para outros fins, nem poderão ser ob-

jecto de oneração, total ou parcial, originária ou superveniente754. 

O RJRA estabelece, então, com carácter obrigatório, a constituição 

de garantia financeira aos operadores que exerçam uma das actividades 

ocupacionais do Anexo III, o que significa que, enquanto o operador 

desenvolver uma destas actividades, encontra-se obrigado à constitui-

ção e manutenção da garantia financeira. As garantias deveriam, assim, 

manter-se válidas, pelo menos, durante todo o período em que se de-

senvolve a actividade em causa. Cessando a actividade ocupacional, 

deixará também de existir a obrigação de constituição da garantia fi-

nanceira. Sucede, todavia, que o artigo 33.º do RJRA estabelece que 

apenas se consideram “prescritos os danos causados por quaisquer 

emissões, acontecimentos ou incidentes que hajam decorrido há mais 

de 30 anos sobre a efectivação do mesmo”. Ou seja, apesar de o opera-

dor deixar de exercer determinada actividade, cessando também a obri-

gação de constituição de garantia financeira, o mesmo continuará a ter 

de responder pelos danos causados por quaisquer emissões, aconteci-

mentos ou incidentes que possam ocorrer durante um período de 30 

anos, por ser esse o prazo de prescrição da responsabilidade ambiental. 

Tal situação não deixa de causar alguma perplexidade, na medida em 

___________ 

753 Artigo 22.º, n.º 1, do RJRA. 
754 Artigo 22.º, n.º 2, do RJRA. 
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que o legislador, que teve o cuidado de alongar o prazo de prescrição 

nesta responsabilidade, atendendo à natureza e características particu-

lares do dano ambiental, não teve o mesmo cuidado em assegurar que 

as garantias financeiras se prolongassem no tempo e acompanhassem 

aquele prazo, deixando, desse modo, a descoberto, após a cessação da 

actividade do operador, as mesmas situações a que a contratação de ga-

rantias financeiras pretendia dar resposta. Cabe, então, ao operador a 

opção de salvaguardar eventuais responsabilidades futuras, mantendo 

as garantias financeiras em vigor, mesmo após a cessação da sua acti-

vidade, se assim o entender. 

A lei prevê diferentes modalidades de garantias financeiras, como 

a subscrição de apólices de seguro755, a participação em fundos ambi-

entais, a contratação de garantias bancárias756 ou a constituição de fun-

dos próprios reservados para o efeito (mediante depósito caução a favor 

___________ 

755 Em Setembro de 2019, a APA estimava que as apólices de seguro representavam 36% das 

garantias financeiras, 35% destas correspondiam a garantias bancárias e os restantes 29% 

à constituição de fundos próprios. Cfr. COMISSÃO EUROPEIA, op. cit., Maio 2020 Final, 

p. 21. Disponível em https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/Annex-I_Portu-

gal.pdf. Segundo a APA, «nas apólices de seguro a subscrever deve ser acautelada, desig-

nadamente, a discriminação dos seguintes elementos: designação da «apólice», identifica-

ção completa dos documentos que a compõem, data e assinatura; identificação, NIF e do-

micílio das partes: segurado, beneficiário e representante do segurador; identificação ine-

quívoca do local segurado; objecto do seguro e sua natureza (assegurar a responsabilidade 

ambiental do operador inerente à actividade por si desenvolvida no âmbito do Decreto-Lei 

n.º 147/2008, de 29 de Julho, na sua redacção actual); riscos cobertos e respetivas exclu-

sões; capital seguro; âmbito territorial do contrato; prémio ou fórmula do respetivo cálculo; 

delimitação temporal do contrato; conteúdo da prestação do segurador em caso de sinistro 

ou o modo de a determinar; eventuais períodos de carência e franquias; eventuais agrava-

mentos ou bónus que possam ser aplicados ao contrato; regimes de renovação, de renúncia 

e de livre resolução do contrato, se definidos; outros direitos e obrigações das partes; lei 

aplicável ao contrato e condições de arbitragem; e outras eventuais condições estipuladas 

pelas partes». Alerta, ainda, para o facto de «que o seguro de estabelecimento industrial, 

obrigatório no âmbito do Sistema da Indústria Responsável (SIR), nos termos do Decreto-

Lei n.º 169/2012, de 1 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, que o republica, 

e da Portaria n.º 307/2015, de 24 de Setembro, é um seguro de responsabilidade civil ex-

tracontratual que não dispensa a contratação nem prejudica o accionamento das garantias 

financeiras obrigatórias relativas à responsabilidade ambiental». Cfr. site da APA, disponí-

vel em https://www.apambiente.pt/. Consultado em 11.04.2019. 
756 Principalmente utilizadas no Reino Unido, Bélgica, Países Baixos, Áustria, Espanha, Chi-

pre, República Checa e na Polónia. Cfr. EFTEC STRATUS CONSULTING, op. cit., 

2013b, p. 35. 

https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/Annex-I_Portugal.pdf
https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/Annex-I_Portugal.pdf
https://www.apambiente.pt/
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da APA ou através de reservas livres), sendo as duas últimas modalida-

des as mais utilizadas pelos operadores portugueses. As várias opções 

possíveis fizeram com que os sectores financeiro e dos seguros se tor-

nassem, como refere ESTEVE PARDO757, protagonistas importantes 

no regime da responsabilidade ambiental. 

O RJRA deixou em aberto, no artigo 22.º, n.º 4, a possibilidade de 

serem fixados, por portaria, limites mínimos para o efeito da constitui-

ção das garantias financeiras obrigatórias, 758 o que não aconteceu até à 

presente data. Note-se que a publicação dessa portaria constitui uma 

mera prerrogativa, e não uma obrigação, pelo que o facto de a portaria 

não ter sido publicada não desonera os operadores que exerçam uma 

das actividades enunciadas no Anexo III do RJRA da obrigação de 

constituição da aludida garantia financeira. 759 

Os aspectos essenciais a ter em conta na determinação de uma ga-

rantia financeira serão a identificação da substância ou agente contami-

nante, a quantificação e a monetização do dano, uma vez que o que se 

pretende é apenas fixar um valor que possa permitir a reparação de um 

eventual dano que venha a verificar-se.760 A avaliação do risco é, aqui, 

essencial para a determinação do montante das garantias financeiras a 

contratar, mas é, também, uma das principais dificuldades com que os 

operadores se deparam. É que, por um lado, a garantia a estabelecer 

deve ter em conta um cenário de máximo dano – worst-case scenario –

, por outro, tem de se ter igualmente em conta a probabilidade de o 

mesmo ocorrer, que pode ser diminuta. Haverá, assim, que encontrar 

um equilíbrio entre estes dois aspectos, de modo a não onerar os opera-

dores de forma desproporcionada. 

No que se refere à contratação de seguro de responsabilidade am-

biental, as seguradoras, para concederem a cobertura pretendida pelo 

___________ 

757 ESTEVE PARDO, J., op. cit., 2008, p. 13. 
758 Os quais poderão, face ao estabelecido no n.º 4 do artigo 22.º do RJRA, ser definidos por 

referência ao âmbito de actividades cobertas; ao tipo de risco que deve ser coberto; ao pe-

ríodo de vigência da garantia; ao âmbito temporal de aplicação da garantia; ao valor mínimo 

que deve ser garantido. 
759 Encontra-se em fase de estudo, pela APA, a aferição da necessidade do estabelecimento de 

limites mínimos para o efeito, de modo a garantir maior eficácia, equidade e proporciona-

lidade na constituição das garantias financeiras obrigatórias. 
760 CASTELLANO JIMÉNEZ, E., op. cit., p. 387. 
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operador, fazem, habitualmente, análises técnicas prévias e avaliam 

também a qualidade da gestão do risco, feita pelas empresas, e as me-

didas preventivas associadas. Estas, além de diminuírem o risco de 

ocorrência de dano, diminuem também o risco de as seguradoras virem 

a ter prejuízo económico. Por vezes, as seguradoras limitam contratu-

almente os seus potenciais prejuízos, através da exclusão de riscos es-

pecíficos (como a poluição gradual, só cobrindo a inesperada), do esta-

belecimento de limites de cobertura de riscos, ou do estabelecimento de 

franquias, casos em que a responsabilidade ambiental acabará por ser 

partilhada com o operador responsável. Face à ausência de regulamen-

tação, presentemente, caberá ao operador definir o montante da garantia 

financeira a constituir, tendo como base a estimativa dos custos das me-

didas de prevenção e de reparação em que incorreria, numa eventual 

situação de dano ambiental ou ameaça iminente do mesmo, decorrente 

da actividade desenvolvida. 

Obviamente que o montante da garantia deveria ter, como referên-

cia, o risco da actividade que se pretende cobrir, o que não tem aconte-

cido. A APA, no seu site, indica, a título meramente informativo, como 

critérios que os operadores devem ter em consideração, no momento da 

determinação do montante da garantia a contratar, a estimativa dos cus-

tos das medidas de prevenção (artigo 14.º do RJRA) e de reparação dos 

danos potencialmente causados (artigo 15.º do mesmo diploma). Ou 

seja, o montante deverá ser calculado em função do risco da actividade 

em causa. Para esse efeito, o operador deve efectuar a caracterização 

do estabelecimento, das zonas envolventes e da actividade ocupacional, 

incluindo todas as operações que envolvam riscos para as espécies e 

habitats naturais protegidos, para a água e para o solo, e analisar o his-

tórico de emissões, acontecimentos ou incidentes que tenham ocorrido; 

identificar as fontes de perigo, eventos indiciadores e cenários de aci-

dente passíveis de afectarem espécies e habitats naturais protegidos, 

águas de superfície, massas de água artificiais ou fortemente modifica-

das, águas subterrâneas e águas marinhas e solos na envolvente da ac-

tividade ocupacional, bem como serviços desses recursos naturais; ava-

liar a frequência de ocorrência dos cenários de risco previsíveis; avaliar 

a gravidade das consequências, isto é, os danos ambientais associados 

aos cenários de risco previsíveis, estimando os recursos e serviços dos 
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recursos afectados, designadamente em extensão, profundidade, persis-

tência e duração da afectação ou perda dos serviços; definir as medidas 

de prevenção e de reparação; e estimar os custos dessas mesmas medi-

das para o cenário com consequências mais gravosas para os recursos 

abrangidos. Para efeitos de fixação dos montantes das garantias finan-

ceiras a contratar, a existência de informação e experiências anteriores, 

devidamente sistematizadas, quer a nível nacional quer a nível europeu, 

seriam de suma importância e facilitariam todo o processo. 

No entanto, a ausência de regulamentação, como já se disse, torna 

a obrigação dos operadores mais difícil de cumprir e, nessa contingên-

cia e na ausência de experiência na matéria, o mercado tende a praticar 

preços mais elevados, que os operadores têm dificuldade em suportar. 

Por outro lado, na ausência de critérios legalmente estabelecidos a que 

os operadores possam recorrer para a avaliação do risco, e não se en-

contrando legalmente fixados limites mínimos, aqueles, por forma a 

agilizar os processos de licenciamento das actividades para as quais é 

obrigatória a constituição de garantia, por vezes limitam-se a cumprir, 

ainda que de um ponto de vista meramente formal, esta exigência, con-

tratando garantias por valores irrisórios, quase simbólicos, muito 

aquém do que seria razoável, para não dizermos desejável. Outras vezes 

optam, no caso de fundos próprios constituídos através de reservas li-

vres, por fazer aprovar em assembleia geral societária e registar em acta 

a deliberação da constituição de um fundo próprio para efeitos de res-

ponsabilidade ambiental, sendo suficiente a exibição da referida acta 

para dar por cumprida a obrigação de constituição de garantia finan-

ceira761. É esta a realidade vigente em Portugal. 

___________ 

761 A constituição de fundos próprios através de reservas livres resulta de «uma decisão da 

assembleia-geral da sociedade de aplicação dos resultados positivos obtidos no exercício 

ou transitados, formalmente documentada em acta ou por declaração atestando a constitui-

ção das reservas (assinada pelo responsável com poderes para obrigar a empresa – Conselho 

de Administração, Gerência ou equiparado). Em qualquer das situações deverá ficar escrito 

que o fundo constituído se destina a cumprir as obrigações do regime jurídico da responsa-

bilidade por danos ambientais, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho, 

na sua redacção atual, e que obedece às características previstas no n.º 3 do artigo 22.º do 

referido diploma, bem como o montante reservado. 

 A constituição de um fundo próprio através de reservas livres deve ser, igualmente, docu-

mentada através de declaração do Contabilista Certificado (CC) ou do Revisor Oficial de 

Contas (ROC), consoante aplicável, atestando que o mesmo tem solvabilidade suficiente 
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A fiscalização do cumprimento da obrigação de constituição de ga-

rantia bancária, por parte dos operadores que a ela estão obrigados, é 

da competência da IGAMAOT, nos termos do artigo 22.º do RJRA. Os 

dados disponíveis a este propósito dão conta de que, em 2016, foram 

detectados 18 casos de infracção, e 43 em 2017. Esta infracção constitui 

uma contra-ordenação muito grave, como veremos, quando nos debru-

çarmos sobre o regime sancionatório aplicável ao caso. 

Em Espanha, que nesta matéria se encontra muito à frente de Por-

tugal, após a transposição da DRA, foram criados instrumentos, como 

o Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental (MORA)762 e o Ín-

dice de Dano Medioambiental (IDM)763, que estão à disposição dos 

operadores, para os ajudar a proceder a uma avaliação de risco da sua 

actividade e facilitar a determinação do quantum mínimo das garantias 

financeiras.764 Trata-se, no fundo, de uma aplicação informática 

___________ 

para responder perante o montante da responsabilidade que visa garantir (disponibilidade 

imediata de liquidez sem condicionalismos). Adicionalmente, a certificação de contas e o 

relatório de auditoria de todos os exercícios desde a constituição da reserva são elementos 

adicionais que o CC ou o ROC deverá validar e o operador apresentar, caso lhe sejam soli-

citados pelas Autoridades competentes em matéria de inspecção e fiscalização». Cfr. site 

da APA, disponível em https://www.apambiente.pt/. Consultado em 12.04.2019. 
762 O Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental (MORA) é uma ferramenta criada pelo 

Governo espanhol, mais concretamente pela Dirección General de Biodiversidad y Calidad 

Ambiental, e tem por finalidade permitir monetizar os cenários de risco identificados pelos 

operadores nas análises de risco das suas actividades. Veja-se https://www.mi-

teco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/Do-

cumento%20metodolog%C3%ADa_tcm30-177400.pdf  
763 O operador deve calcular um Índice de Dano Medioambiental (IDM) para cada cenário de 

risco identificado na análise de riscos, que fornecerá uma ordem de grandeza do dano am-

biental causado, permitindo comparar os diferentes cenários entre si e seleccionar aquele 

que irá ser utilizado como referência para o cálculo da garantia financeira. 
764 O artigo 24.º da LRM espanhola consagra a obrigação de determinados operadores das 

actividades incluídas no seu Anexo III disporem de garantia financeira para fazer face a 

eventuais responsabilidades ambientais, sem prejuízo da sua constituição voluntária por 

parte daqueles que a isso não estão obrigados. Estabelece, ainda, que o montante mínimo 

que deverá ser obrigatoriamente garantido pelos operadores de algumas das actividades do 

Anexo III (instalações sujeitas a licenças, de utilização de substâncias perigosas e de gestão 

de resíduos de extracção), mas que de forma alguma limita as suas responsabilidades, de-

verá ser determinado por estes, em função da intensidade e extensão do dano que a sua 

actividade pode causar e das eventuais medidas de prevenção que tenha de adoptar. Na 

mesma disposição legal, encarregam-se as autoridades competentes da fixação dos prazos 

a partir dos quais se torna obrigatória a constituição de garantias financeiras, o que veio a 

acontecer através da Ordem APM/1040/2017, de 23 de Outubro, que fixou, para as 

https://www.apambiente.pt/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/Documento%20metodolog%C3%ADa_tcm30-177400.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/Documento%20metodolog%C3%ADa_tcm30-177400.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/Documento%20metodolog%C3%ADa_tcm30-177400.pdf
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combinada, designada por IDM-MORA, através da qual lhes é permi-

tido calcular o índice de dano ambiental associado a cada cenário de 

risco, calcular o risco e seleccionar o cenário de referência (módulo 

IDM), assim como calcular o valor económico do dano associado ao 

cenário de referência para a constituição da garantia financeira, esti-

mando o custo da reparação primária, da compensatória e, se for o caso, 

da complementar, dos danos previstos no referido cenário (módulo 

MORA). 

Entretanto, enquanto uns reclamam pela inexistência de fixação de 

valores mínimos das garantias financeiras, há também quem clame pelo 

estabelecimento de limites máximos. Obviamente que esta questão só 

___________ 

actividades de nível de prioridade 1, a data de 31 de Outubro de 2018, e, para as actividades 

de nível de prioridade 2, a data de 31 de Outubro de 2019. A Ordem TEC/1023/2019, de 

10 de Outubro, fixou a data a partir da qual será obrigatória a constituição de garantia fi-

nanceira para as actividades de nível de prioridade 3: dois anos a contar da entrada em vigor 

da Ordem, ou seja, 16 de Outubro de 2021, com excepção das actividades de criação inten-

siva de aves de capoeira ou de suínos, para as quais o prazo será de três anos, ou seja, 16 

de Outubro de 2022. O nível de prioridade atribuído a cada uma das actividades encontra-

se estabelecido no anexo da Ordem ARM/1783/2011, de 22 de Junho. O artigo 33.º do 

Regulamento de Desenvolvimento Parcial da LRM define os critérios para a determinação 

do valor da garantia financeira que deverá ser feita a partir de uma análise dos riscos ambi-

entais da actividade. O MORA e o IDM têm por finalidade facilitar ao operador a tarefa de 

determinar o montante da garantia financeira a contratar. Saliente-se, no entanto, que a 

LRM também prevê no seu artigo 28º algumas excepções à obrigatoriedade de constituição 

de garantias financeiras, designadamente, o caso dos operadores de actividades susceptíveis 

de causar danos avaliados entre os € 300 000 e os € 2 000 000, acreditados através da 

apresentação de certificados emitidos por organismos independentes, desde que tenham 

aderido, com carácter permanente e continuado, seja ao sistema comunitário de gestão e 

auditoria ambientais (EMAS), seja ao sistema de gestão ambiental UNE-EN ISO 14001 em 

vigor. MORA RUIZ considera esta possibilidade um exemplo da restruturação dos papéis 

atribuídos às Administrações Públicas, aos agentes económicos e aos cidadãos em geral, 

na gestão do ambiente, defendendo, contudo, uma relação de equilíbrio entre a gestão am-

biental e a simplificação administrativa, ao invés da subordinação daquela a esta, em prol 

da defesa de uma utilização racional dos recursos naturais. Cfr. MORA RUIZ, M., «Sim-

plificación administrativa y protección ambiental: puntos de conexión y límites desde la 

regulación y gestión del medio ambiente», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, n.º 

29/2014b, p. 78 (nota 5) e pp. 89-90. Ainda a propósito do EMAS, veja-se MORA RUIZ, 

M. et al., «La protección del medio ambiente a través de instrumentos y estrategias de 

mercado: mercado del agua; cambio climático y mercado de derechos de emisión; sistema 

de gestión y auditoría ambiental; etiqueta ecológica europea; mercado e información pú-

blica; compra pública verde», em SANZ LARRUGA, F. J., PERNAS GARCÍA (Dirs.) e 

SANCHEZ, J. (Coord.), Derecho Ambiental para una economía verde: Informe Red Cover, 

Thomson Reuters Aranzadi, 2016, pp. 274-280 e 302-305. 
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se coloca em relação às garantias financeiras obrigatórias. Parece-nos, 

no entanto, que o estabelecimento de um limite de responsabilidade am-

biental é incoerente com o princípio do poluidor-pagador e com o prin-

cipal objectivo da reparação dos danos ambientais, que consiste na re-

constituição in natura, ou seja, na restituição dos recursos naturais, ou 

dos serviços por eles prestados, ao seu estado inicial. Não obstante, em 

Espanha, foi estabelecido como limite máximo o valor de 20 000 000 

€. A fixação de um limite máximo de responsabilidade, como este, cor-

responde, ao que a doutrina considera, uma cessão inadmissível aos in-

teresses dos operadores que exercem actividades empresariais e indus-

triais e das próprias seguradoras e outras entidades financeiras, e pode 

corresponder, como já defendemos, a um desvio ao princípio do polui-

dor-pagador. 

Em relação a este tema, a DRA deixou em aberto a possibilidade 

de a Comissão apresentar um sistema harmonizado de garantias finan-

ceiras. No nosso entender, esta possibilidade está claramente prejudi-

cada. O carácter insuficiente e contraditório dos dados que a União Eu-

ropeia possui sobre os casos abrangidos pela DRA, a fraca experiência 

relativa à sua aplicação e a forte oposição dos interessados são pouco 

favoráveis a esta solução. No entretanto, os Estados-Membros deve-

riam zelar para que, no momento da concessão ou renovação de licen-

ças ou autorizações (por exemplo, no âmbito de actividades considera-

das perigosas pela DRA, como as abrangidas pela Directiva IPPC765 ou 

pela Directiva Segurança Offshore766), fosse feita uma análise adequada 

e fiável da capacidade financeira dos operadores em questão. Isto, pelo 

menos, enquanto não se atinge o nível de harmonização pretendido e os 

Estados-Membros não tornam operacionais os sistemas de garantias fi-

nanceiras que escolheram. Mas, mais do que se preocuparem com as 

garantias financeiras, as autoridades administrativas competentes deve-

riam zelar para que os operadores exercessem as suas actividades com 

respeito pelos deveres de cuidado necessários e adequados que elas exi-

gem e encontrar mecanismos para incentivar e valorizar aqueles cuja 

___________ 

765 Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro, relativa 

às emissões industriais (prevenção e controlo integrados da poluição). 
766 Directiva 2013/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Junho, relativa à 

segurança das operações offshore de petróleo e gás, e que altera a Directiva 2004/35/CE. 
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actuação, precavida e preventiva, acautela devidamente a saúde hu-

mana e o ambiente, em detrimento daqueles que se movem com o único 

objectivo de obter o máximo de proveito ou lucro com o mínimo de 

investimento, descurando os mais elementares deveres de cuidado com 

o ambiente e o ser humano, conscientes de que, em última instância, a 

sociedade sempre estará lá para remediar as consequências das suas ac-

ções. 

4.4. O FUNDO AMBIENTAL 

Em Portugal, está estabelecido que sobre qualquer garantia financeira, 

obrigatória ou não, incide uma taxa até 1% do respectivo valor, desti-

nada a financiar a compensação dos custos da intervenção pública de 

prevenção e reparação dos danos ambientais, a liquidar pelas entidades 

seguradoras, bancárias e financeiras intervenientes, que constitui re-

ceita integral e exclusiva do Fundo Ambiental767. Saliente-se que a in-

tervenção do Fundo Ambiental, em matéria de responsabilidade ambi-

ental, é meramente subsidiária, devendo o Fundo intervir apenas, como 

já se referiu, quando não seja possível identificar o operador responsá-

vel, ou na impossibilidade de este poder assumir os custos das medidas 

de prevenção e reparação, porque já não existe juridicamente ou ainda 

porque está insolvente. E isto porque a sua intervenção põe em causa o 

princípio do poluidor-pagador, princípio basilar do regime jurídico em 

análise. 

O Fundo Ambiental768, que veio substituir o Fundo de Intervenção 

Ambiental a que se refere o RJRA, tem por finalidade apoiar políticas 

ambientais para a prossecução do desenvolvimento sustentável, finan-

ciando entidades, actividades e projectos com vários objectivos, entre 

___________ 

767 Artigo 23.º do RJRA. 
768 O Fundo Ambiental foi criado pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de Junho, que veio 

extinguir o Fundo de Intervenção Ambiental a que se refere o RJRA no artigo 23.º, n.º 1, 

que, por seu turno, havia sido criado pelo artigo 69.º da Lei n.º 50/2006, de 29 de Agosto 

(Lei-Quadro das Contra-Ordenações Ambientais). O Fundo Ambiental veio substituir tam-

bém o Fundo Português de Carbono, o Fundo de Protecção de Recursos Hídricos e o Fundo 

para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade, criados pelo Decreto-Lei n.º 71/2006, 

de 24 de Março, e pelos Decretos-Lei n.ºs 172/2009 e 171/2009, ambos de 3 de Agosto, 

respectivamente. 



CRISTINA ARAGÃO SEIA 

 396 

os quais se encontra a prevenção e reparação de danos ambientais. Tem 

receitas próprias, entre as quais destacamos, porque relacionadas com 

a responsabilidade administrativa pela prevenção e reparação de danos 

ambientais, a taxa atrás referida, até 1% do valor das garantias finan-

ceiras, obrigatórias ou não, constituídas para assumir a responsabili-

dade ambiental inerente a uma actividade ocupacional, a liquidar pelas 

entidades seguradoras, bancárias e financeiras que nelas interve-

nham769. Também lhe cabe uma parcela de 45% do produto das coimas 

que lhe seja afecta770 e, ainda, o montante das indemnizações e com-

pensações que lhe sejam devidas, em virtude do financiamento de me-

didas ou acções de prevenção ou reparação de danos ou de perigos de 

danos ambientais.771 

O diploma que criou o Fundo Ambiental prevê, expressamente, 

que o Fundo suporte, entre outras despesas, os encargos do Estado de-

correntes da aplicação do RJRA, devendo, no que se refere à atribuição 

de apoios no domínio da prevenção e reparação de danos ambientais, 

assegurar o respeito pelo princípio do poluidor-pagador e pela respon-

sabilidade ambiental. Deve também dar cumprimento ao princípio da 

subsidiariedade, restringindo o apoio a projectos que não possam mo-

bilizar outros instrumentos jurídicos e financeiros. Por outro lado, deve 

privilegiar a prevenção de ameaças graves e iminentes a componentes 

ambientais naturais ou humanos, a prevenção e reparação de danos a 

estes componentes, resultantes de catástrofes ou acidentes naturais, e a 

eliminação de passivos ambientais. Por último, cabe-lhe a reparação de 

danos ambientais cuja prevenção ou reparação não possa ser concreti-

zada nos termos do regime da responsabilidade civil ambiental e a 

___________ 

769 Artigo 23.º do RJRA. 
770 Artigo 73.º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 50/2006, de 29 de Agosto (Lei-Quadro das Contra-

Ordenações Ambientais). 
771 Artigos 2.º, 3.º e 4.º do Decreto-Lei 42.º-A/2016. Nos termos do mesmo artigo 4.º, consti-

tuem, igualmente, receitas do Fundo: as receitas nacionais relativas ao Comércio Europeu 

de Licenças de Emissão que lhe cabem, as receitas de leilões para o sector da aviação que 

lhe cabem, o montante das cobranças provenientes da harmonização fiscal entre o gasóleo 

de aquecimento e o gasóleo rodoviário, a parcela da cobrança da taxa de recursos hídricos 

que lhe cabe, a parcela da cobrança da taxa de resíduos que lhe está destinada, o montante 

das cobranças provenientes da taxa sobre lâmpadas de baixa eficiência energética, as com-

pensações pelo não cumprimento da obrigação de incorporação de biocombustíveis e as 

contribuições que visem a sustentabilidade dos serviços urbanos de águas, entre outros. 
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actuação em quaisquer outras situações de mora, dificuldade ou impos-

sibilidade de imputação ou ressarcimento de danos dos referidos com-

ponentes ambientais.772 

O orçamento do Fundo Ambiental para 2019 previa um total de 

receitas no montante de 420 718 163 €.773 Dessa verba apenas 1 125 

000 € se destinavam a projectos relacionados com danos ambientais, 

dos quais 200 000 € a intervenções de emergência, sendo beneficiária 

a IGAMAOT. Já o orçamento para 2020 previa receitas no montante de 

469 622 565 €, destinando-se 1 130 000 € a projectos de danos ambi-

entais, e, desse valor, 750 000 € a intervenções de emergência, sendo 

sua beneficiária a mesma entidade774. Enquanto o grosso do orçamento 

de 2019 se destinava a apoios tarifários (263 198 958 €), a maior parte 

do orçamento de 2020 estava prevista ser aplicada em programas de 

apoio aos sectores da água, da energia e dos transportes (328 905 387 

€). Bem vistas as coisas, e tendo em consideração que não podemos 

garantir que os projectos de danos ambientais, a que se referem ambos 

os despachos ministeriais, serão danos enquadráveis no regime do 

RJRA, o escasso montante que a estes é destinado está, assim, em con-

sonância com os também parcos registos de ameaças iminentes de dano 

e as inexistentes ocorrências de danos ambientais, nos últimos anos. 

4.5. AS CAUSAS DE EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS CUSTOS 

DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

Tal como a DRA contemplava, o RJRA veio consagrar algumas situa-

ções em que o operador responsável pelos danos ambientais não está 

obrigado a pagar os custos inerentes à reparação do ambiente, podendo, 

dessa forma, pôr-se em causa o princípio do poluidor-pagador.775 

___________ 

772 Artigos 5.º, n.º 2, 9.º, n.º 2, e Anexo do Decreto-Lei 42.º-A/2016. Saliente-se que apenas 

Portugal e Espanha têm fundos desta natureza. 
773 De acordo com o Despacho n.º 1761/2019, de 19 de Fevereiro, do Ministro do Ambiente e 

Acção Climática (então Ambiente e Transição Energética). 
774 Despacho do Ministro do Ambiente e da Acção Climática n.º 2269-A/2020, de 17 de Fe-

vereiro de 2020, que aprova o orçamento do Fundo Ambiental para o ano de 2020. 
775 Para além das causas de exclusão da obrigação de pagamento dos custos, a DRA (artigo 

4.º, n.º 3) não prejudicava o direito de o operador limitar a sua responsabilidade nos termos 

da legislação nacional de execução da Convenção sobre a Limitação de Responsabilidade 
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Isso acontece quando o operador consegue provar que a ameaça 

iminente do dano ou o dano foram causados por terceiros, resultaram 

do cumprimento de uma ordem ou instrução emanadas de uma autori-

dade pública, de uma actividade autorizada, ou, ainda, que a actividade 

que originou o dano não era, naquele preciso momento, atendendo ao 

estado da Ciência, considerada susceptível de o causar. 

Saliente-se que este é um dos pontos em que a DRA não foi flexí-

vel, na medida em que não deixou aos Estados margem para escolherem 

outras situações de exclusão da obrigação de pagamento dos custos com 

a prevenção ou reparação dos danos ambientais. 

4.5.1. A intervenção de terceiros, ou o cumprimento de uma 

ordem ou instrução emanadas de uma entidade pública 

Do RJRA resulta que, por regra, o operador deve suportar os custos da 

prevenção e reparação ambientais. Ora, nos termos do artigo 20.º, n.º 1, 

daquele regime, o operador já não estará obrigado ao pagamento desses 

custos quando demonstre que o dano ambiental ou a sua ameaça imi-

nente são imputáveis a terceiros, ou resultam do cumprimento de uma 

ordem ou instrução emanadas de uma entidade pública. Não obstante, 

terá sempre de adoptar e executar as medidas de prevenção e reparação 

que se afigurem necessárias. No entanto, nestes casos, e desde que res-

peitados os requisitos legalmente previstos, a que nos referiremos a se-

guir, o operador goza do direito de regresso sobre o terceiro responsável 

ou sobre a entidade administrativa em causa. É esta particularidade que 

permite distinguir estas causas de exclusão da obrigação de pagar das 

causas de exclusão da responsabilidade, a que nos referimos no ponto 

5 do Capítulo IV. Nestas últimas, não é exigível ao operador qualquer 

tipo de intervenção. 

BERGKAMP e BERGEIJK776 defendem, a este propósito e em re-

lação à disposição da DRA na qual o RJRA se inspirou nesta matéria, 

___________ 

em Sinistros Marítimos de 1976, ou da Convenção de Estrasburgo sobre a Limitação da 

Responsabilidade na Navegação Interior, de 1988, redacção que o RJRA não acolheu, ao 

contrário do que fez, por exemplo, a legislação espanhola (Lei n.º 26/2007, disposição adi-

cional terceira). 
776 BERGKAMP, L. e BERGEIJK, A., op. cit., 2013a, p. 89. 
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que a sua melhor interpretação deveria ser feita no sentido de o opera-

dor estar isento não só da obrigação de pagar, mas também da obrigação 

de adoptar as medidas de prevenção e reparação, devendo ser o Estado-

Membro a fazê-lo. Consequentemente, defendem que o direito de re-

gresso apenas deveria ser utilizado naquelas situações em que o opera-

dor tivesse adoptado as referidas medidas voluntariamente, por sua op-

ção, ou por desconhecer que não estava obrigado ao respectivo paga-

mento. Ora, este entendimento não nos parece consentâneo nem com a 

letra da lei, designadamente do artigo 8.º, n.º 3, do RJRA, nem, tão-

pouco, com o princípio do poluidor-pagador. Na verdade, a ser como 

os aqueles autores defendem, os Estados deveriam avocar a si, nestes 

casos e em primeira mão, os planos de prevenção ou de reparação do 

dano ambiental e, na impossibilidade de recuperarem os custos junto 

dos responsáveis, aqueles acabariam inelutavelmente por ser em defi-

nitivo assumidos pelos Estados, a sociedade e os contribuintes, o que 

contraria a ratio legis de todo o regime de responsabilidade ambiental. 

Na verdade, faz mais sentido que seja o operador, na impossibilidade 

de recuperar o montante despendido, a arcar com o prejuízo, uma vez 

que é também ele quem, em condições normais, beneficia da actividade 

que está na origem da ameaça ou do dano ambiental. É, aliás, este ar-

gumento que está na base do estabelecimento de um regime objectivo 

de responsabilidade ambiental. Tal entendimento também não parece 

consentâneo com o carácter urgente da resposta que este tipo de inci-

dentes, de modo geral, exige, designadamente, em termos de preven-

ção, que não se compadece com a necessidade de fazer prova da impu-

tação dos mesmos a terceiros. Acresce que julgamos não ter sido, tam-

bém, por mero acaso que o legislador português, que, em relação a tan-

tas outras disposições da DRA, optou pela reprodução das mesmas, 

aqui, escolheu uma redacção diferente.777 Tal opção, que cremos ter 

sido deliberada, não parece isentar o operador da adopção e execução 

das medidas de prevenção e reparação, antes lhe confere a possibilidade 

do exercício do direito de regresso sobre o terceiro ou sobre a entidade 

administrativa que emitiu a ordem ou a instrução que causaram o dano 

ou a sua ameaça iminente. Esta parece ser também a leitura da 

___________ 

777 Artigo 8.º, n.º 3, da DRA. 
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Comissão Europeia, como resulta da Comunicação ao Parlamento Eu-

ropeu respeitante à posição comum adoptada pelo Conselho, tendo em 

vista a adopção da DRA, onde se explicava a adição de «uma disposi-

ção nova, que permite aos operadores recuperar os custos incorridos, 

quando, por exemplo, se verificar ulteriormente que o dano foi provo-

cado por terceiros» (itálico nosso).778 

Assim, salvo melhor entendimento, terá de ser o operador a adoptar 

as medidas de prevenção e de reparação, sobretudo as primeiras, e, pos-

teriormente, vir a exigir, através dos meios que tiver ao seu dispor e nas 

instâncias competentes, o reembolso do que tiver despendido. Claro 

que, se o operador se abstiver de actuar em primeira mão, como lhe 

compete, caberá sempre aos Estados-Membros, através das autoridades 

competentes, intervir, adoptando as medidas necessárias, como acon-

tece em muitas outras situações. 

4.5.1.1. A intervenção de terceiro 

Como já se disse, o operador não está obrigado ao pagamento dos cus-

tos das medidas de prevenção ou de reparação adoptadas, se lograr pro-

var que o dano ou a ameaça iminente de dano foram causados por ter-

ceiros, com negligência ou dolo, e ocorreram apesar das medidas de 

segurança adequadas por si adoptadas.779 

Obviamente que, no que se refere ao terceiro, não pode haver qual-

quer tipo de ligação entre ele e o operador. Excluem-se, assim, da noção 

de terceiro todos aqueles que, de alguma forma, participam no exercício 

da actividade, nomeadamente aqueles que o fazem por conta e segundo 

as instruções do operador. Nestas situações, a responsabilidade recairá, 

necessariamente, sobre o operador, que é quem controla ou tem o poder 

de decisão sobre o funcionamento da actividade.780 Não obstante, o 

___________ 

778 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, nos termos do n° 2, segundo parágrafo, 

do artigo 251° do Tratado CE, respeitante à posição comum adoptada pelo Conselho, tendo 

em vista a adopção da Directiva do Parlamento e do Conselho relativa à responsabilidade 

ambiental em termos de prevenção e reparação de danos ambientais, 2002/0021 (COD). 
779 Artigo 20.º, n.º 1, do RJRA. 
780 No regime de responsabilidade civil extracontratual, também recai sobre o comitente 

(aquele que encarrega outrem de realizar determinada tarefa) a obrigação de indemnizar o 
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legislador europeu e o português optaram por um conceito amplo de 

terceiro, onde se incluem também criminosos, por exemplo. Neste caso, 

o operador não terá de suportar os custos com a prevenção ou reparação 

e, se já o tiver feito, goza do direito de regresso sobre o terceiro respon-

sável.781 

4.5.1.2. O cumprimento de uma ordem ou instrução 

emanadas de uma autoridade pública 

À semelhança do que se passa no ponto anterior, o operador não está 

obrigado ao pagamento dos custos das medidas de prevenção ou de re-

paração adoptadas quando o dano ambiental, ou a ameaça iminente 

desse dano, resulte do cumprimento de uma ordem ou instrução ema-

nadas de uma autoridade pública, que não seja consequência de uma 

emissão ou incidente causado pela actividade do operador782. Neste 

ponto em concreto, o RJRA limitou-se a reproduzir a DRA. 

Obviamente que é pressuposto, nesta exclusão, que o operador não 

esteja em posição de recusar o cumprimento, sem que daí resulte uma 

infracção, e que tenha cumprido escrupulosamente as ordens ou instru-

ções que lhe foram dadas. Nesse caso, não terá de suportar os custos 

com a prevenção ou a reparação, e, se já o tiver feito, goza do direito 

de regresso sobre a autoridade pública de que proveio a ordem ou ins-

trução.783 Já assim não será, se, porventura, o operador se tiver afastado 

dessas ordens ou instruções, situação em que o pagamento dos custos 

ficará exclusivamente a seu cargo, ou, na melhor das hipóteses, será 

___________ 

lesado pelos factos danosos que o comissário tenha praticado no exercício de funções, ainda 

que negligentes ou contrários às suas instruções: artigo 500.º do CC. 
781 Artigo 20.º, n.º 2, do RJRA. 
782 Artigo 20.º, n.º 1, do RJRA. AMADO GOMES distingue, acertadamente no nosso enten-

der, as situações de translação da responsabilidade do operador para a Administração Pú-

blica, quando o dano ambiental é consequência de uma ordem ou instrução por esta ema-

nada, daquelas em que há imputação solidária de danos ambientais à Administração Pú-

blica, em virtude da emissão de uma autorização deficitária no que concerne à ponderação 

de risco, ou da omissão de actuação subsidiária face à abstenção de actuação do operador. 

Cfr., da autora, op. cit., 2018b, p. 333. 
783 Artigo 20.º, n.º 2, do RJRA. 
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partilhado com a Administração, de forma solidária, se se verificar ter 

havido concurso de responsabilidades. 

Porém, se a ordem ou instrução consubstanciar um comportamento 

ilícito ou resultar de um acto nulo ou anulável, o operador deverá recu-

sar-se a cumpri-la e, pelo contrário, accionar os mecanismos legais à 

sua disposição, para evitar o cumprimento coercivo, nomeadamente 

através de uma acção administrativa de impugnação do acto adminis-

trativo e, eventualmente, de uma providência cautelar para efeito de 

suspensão da eficácia do acto784, sob pena de vir a ser responsabilizado, 

uma vez que se considera que, neste caso, a ordem ou instrução não 

seriam vinculantes.785 Saliente-se que a própria Constituição da Repú-

blica Portuguesa, no seu artigo 271.º, n.º 3, determina a cessação do 

dever de obediência sempre que o cumprimento das ordens e instruções 

acarrete a prática de um crime. 

Da mesma forma, tal como resulta da previsão legal786, estão ex-

cluídas as situações em que a ordem ou a instrução foi emanada na se-

quência e para fazer face a uma emissão ou incidente decorrente da ac-

tividade exercida pelo operador. Aí, já não haverá lugar à exclusão da 

obrigação de pagamento dos custos, compreendendo-se que toda a si-

tuação faz parte do risco assumido pelo operador pelo exercício da ac-

tividade de que retira benefícios. 

4.5.2. As actividades autorizadas e o estado da Ciência 

Por fim, a DRA deixou liberdade aos Estados para excluírem, da obri-

gação de pagamento dos custos de medidas de reparação, os operadores 

que não actuaram com culpa, no caso de danos causados por actividades 

autorizadas e nos riscos de desenvolvimento.787 Esta possibilidade, que 

___________ 

784 Artigos 37.º, n.º 1, alínea a), e 112.º, n.º 2, alínea a), ambos do CPTA, e artigo 4.º, n.º 1, 

alínea b), do ETAF. 
785 Neste sentido, GARCIA AMEZ, J., op. cit., 2015, pp. 303-304. 
786 Artigo 20.º, n.º 1, alínea b), do RJRA. 
787 O Considerando 20 da Directiva refere expressamente que «um operador não poderá ser 

obrigado a custear as acções de prevenção ou de reparação desenvolvidas ao abrigo da 

presente directiva em situações em que os danos ou a sua ameaça iminente resultem de 

determinados acontecimentos independentes do controlo do operador. Os Estados-Mem-

bros podem permitir que os operadores que não tenham agido com culpa ou negligência 



Capítulo VI – As medidas de prevenção e de reparação 

 403 

a DRA deixou em aberto, foi, contudo, muito criticada. Na verdade, 

esta amplitude concedida pode, até, tornar-se um problema acrescido, 

uma vez que, nesta matéria, seria desejável, por questões de segurança 

jurídica, a homogeneização das legislações dos Estados-Membros. Al-

guns Estados aceitaram ambas as exclusões (Portugal, Bélgica – regi-

ões –, Croácia, Chipre, República Checa, Grécia, Itália, Malta, Romé-

nia, Eslováquia e Espanha), outros não aceitaram nenhuma delas (Áus-

tria, Alemanha, Irlanda, Bélgica – a nível federal –, Bulgária, Hungria, 

Roménia, Eslovénia e Polónia). Por seu turno, a Lituânia, a Finlândia e 

a Dinamarca aceitaram a exclusão apenas em caso de actividade auto-

rizada, e a França apenas acolheu a exclusão justificada pelo estado da 

Ciência. Os restantes Estados optaram por regimes mitigados.788 

Acresce que, se houve Estados, como a Dinamarca ou o Reino 

Unido, que trataram estas situações como causas de exclusão da res-

ponsabilidade, a grande maioria, entre os quais se encontra Portugal, 

tratou-as como causas de exclusão da obrigação de pagamento dos cus-

tos. A diferença reside no facto, já referido, de que, nestas situações, o 

operador terá sempre de proceder à prevenção e reparação do dano, 

tendo posteriormente direito a ser reembolsado das quantias relativas 

aos custos suportados.789 Tal como o Estado português, a Comissão 

perfilha este entendimento, que, podemos dizer, parece ser o mais con-

sentâneo com o texto da DRA.790 

Note-se que estas causas de exclusão, que também não estavam 

previstas no Livro Branco, receberam as maiores críticas por parte dos 

ambientalistas, por as considerarem uma cedência inaceitável a favor 

___________ 

não sejam obrigados a custear as medidas de reparação em situações em que os danos re-

sultem de emissões ou acontecimentos expressamente autorizados, ou sempre que o poten-

cial dano não pudesse ser conhecido à data de ocorrência do acontecimento ou emissão.» 
788 Cfr. BERGKAMP, L. e BERGEIJK, A., op. cit., 2013a, p. 93; MILIEU CONSULTING, 

op. cit., 2017, p. 40. 
789 À partida, não se pode dizer que o reembolso é garantido, o que nunca aconteceria se esti-

véssemos perante causas de exclusão da responsabilidade. Como Portugal, também a Áus-

tria, a República Checa, a França, a Grécia, a Alemanha, a Irlanda, o Luxemburgo, os Países 

Baixos, a Polónia, a Roménia, a Eslováquia e a Espanha trataram estas situações como 

causas de exclusão da obrigação de pagar os custos. Cfr. MILIEU CONSULTING, op. cit., 

2017, p. 41. 
790 BIO INTELLIGENCE SERVICE, Study on ELD Effectiveness: Scope and Exceptions, Fi-

nal report prepared for European Comission – DG Environment., 2014, p. 151. 
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dos interesses económicos dos operadores industriais e das entidades 

financeiras que garantem a sua responsabilidade. Todavia, acabaram 

por ser incluídas na DRA e, posteriormente, acolhidas pelo RJRA. 

4.5.2.1. As actividades autorizadas 

A DRA apenas previa a possibilidade de exclusão da obrigação de pa-

gamento dos custos relativamente às medidas de reparação, o que faz 

pressupor que não se aplicaria às medidas de prevenção, que o opera-

dor, supostamente, deveria assegurar desde logo. Já o RJRA determina 

que o «operador não está ainda obrigado ao pagamento dos custos de 

medidas de prevenção ou de reparação adoptadas» (itálico nosso), 

quando demonstre que não houve culpa da sua parte e que o dano am-

biental foi causado por uma emissão ou um facto resultante de uma ac-

tividade das consideradas potencialmente perigosas, devidamente auto-

rizada nos termos legais791, desde que tenha actuado estritamente em 

conformidade com o acto autorizador e o respectivo regime jurídico. 

AMADO GOMES defende que aqui só estarão incluídos os custos dos 

danos decorrentes do “funcionamento normal da instalação”, ao con-

trário daqueles que resultam do anormal funcionamento desta (por 

exemplo, por acidente), que já terão de ser suportados pelo operador.792 

A justificação desta causa de exclusão de pagamento reside no 

facto de a actividade em causa ter sido devidamente autorizada pelas 

autoridades administrativas competentes, que, para esse efeito, terão 

verificado previamente estarem preenchidas as condições necessárias 

ao seu exercício e à sua autorização, designadamente as de natureza 

ambiental. Nesse pressuposto, apenas deverão ser autorizadas activida-

des que à partida não representem um grande risco para o ambiente. E, 

mesmo assim, não bastará que a actividade poluente seja autorizada. A 

bem dizer, a generalidade das actividades enumeradas no Anexo III da 

DRA e do RJRA, pelas quais o operador responde independentemente 

de culpa, requerem autorização. Ora, como LOZANO CUTANDA793 

___________ 

791 Cfr. artigo 20.º, n.º 3, alíneas, a) e b), subalínea i), e Anexo III do RJRA. 
792 AMADO GOMES, C., op. cit., 2018b, p. 336. 
793 LOZANO CUTANDA, B., op. cit., 2005, pp. 15 e ss. 



Capítulo VI – As medidas de prevenção e de reparação 

 405 

refere, esta exclusão só terá aplicação em casos muito extraordinários, 

como os danos causados por uma descarga autorizada em relação a tec-

nologias de ponta, por exemplo. Em todo o caso, a autorização da emis-

são em causa terá de estar expressamente prevista, não bastando a mera 

referência ao exercício da actividade, a menos que conste especifica-

mente da autorização a admissibilidade de um determinado nível de po-

luição como inevitável. De facto, se assim não fosse, estaríamos a trans-

ferir a responsabilidade do operador para a Administração autorizante. 

Nesses moldes, a exclusão já poderia ser considerada aceitável, encon-

trando-se a sua razão de ser no princípio da segurança jurídica, da boa-

fé e da confiança legítima do operador. Na verdade, não faria sentido 

que a Administração Pública pudesse exigir a reparação de danos cau-

sados por uma emissão ou facto por si expressamente autorizado. Ou 

seja, a boa-fé e confiança legítima do operador que actua na convicção 

de que a sua conduta é correcta, lícita e permitida impedirá que se possa 

imputar-lhe responsabilidade. Obviamente que competiria sempre às 

autoridades autorizantes, posteriormente, zelar e fiscalizar se as condi-

ções existentes à data do acto autorizante se mantinham e eram respei-

tadas pelo operador. Aliás, nas situações em que a ocorrência de danos 

ambientais resultasse também da inércia e da omissão dos deveres de 

vigilância e fiscalização por parte das autoridades administrativas com-

petentes, também estas deveriam responder pelos danos causados.794 

Ao não se permitir a aplicação desta causa de exclusão nos casos 

em que o operador actua com culpa, significa que a estamos a inserir 

exclusivamente no âmbito da responsabilidade objectiva, que tem como 

uma das suas principais funções incentivar os operadores a adoptarem 

comportamentos diligentes e adequados para minimizar os riscos que o 

exercício das suas actividades implica e para prevenir os danos que es-

tas podem causar, designadamente os ambientais. Além do mais, os 

operadores têm consciência de que, ao não respeitarem na íntegra as 

condições e exigências legais a que estão adstritos, responderão pelos 

danos que causarem, independentemente de culpa, e se, porventura, a 

___________ 

794 Veja-se AMADO GOMES, C., «Responsabilidade administrativa por danos decorrentes de 

acções e omissões de actividades inspectivas externas: uma tentativa de enquadramento», 

Revista de Direito Administrativo, Setembro-Dezembro 2018ª, Lisboa, AAFDL Editora, 

pp. 17-18. 
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sua actuação for considerada culposa, poderão ser penalizados e inclu-

sive perder a autorização ou licença de exercício da actividade. 

A exclusão da obrigação de pagamento quando o dano resulta de 

uma emissão ou actividade autorizada é altamente criticada, por se en-

tender que corresponde a uma espécie de “licença para poluir”, po-

dendo levar à descaracterização e esvaziamento da responsabilidade 

objectiva, uma vez que, como já se referiu, a generalidade das activida-

des em que há lugar a responsabilidade objectiva (aquelas a que se re-

fere o Anexo III) exigem licença ou autorização para serem exercidas. 

NOGUEIRA LÓPEZ afirma mesmo que «apenas existen actividades 

con incidencia ambiental significativa no sujetas a Autorización admi-

nistrativa». 795. Também GARCIA AMEZ tem este entendimento, de-

fendendo, no que concerne à LRM espanhola, que, exigindo todas as 

actividades referidas no Anexo III, à partida, autorização, apenas pode-

rão beneficiar desta exclusão aquelas cujo objecto autorizado seja con-

siderado susceptível de causar dano, ou seja, cuja autorização permita, 

à partida, causar um dano que se conhece, como é o caso das activida-

des a que se referem os n.ºs 1 (exploração de instalações sujeitas a li-

cença), 3-6 (descargas para as águas que requeiram licenciamento pré-

vio ou título de utilização), 8 (fabrico, utilização, armazenamento, pro-

cessamento, enchimento, libertação para o ambiente e transporte local 

de matérias perigosas), 10 (exploração de instalações sujeitas a autori-

zação da Directiva IPPC), 12 (libertação para o ambiente de organismos 

geneticamente modificados), 14 (gestão de resíduos de extracção) e 15 

(operações de armazenamento geológico de dióxido de carbono) do 

Anexo III do referido diploma legal.796 Segundo este autor, ficariam 

excluídas as demais actividades referidas nos n.ºs 2 (gestão de resí-

duos), 7 (captação e represamento de água sujeitos a título de utiliza-

ção), 9 (transporte de mercadorias perigosas), 11 (utilizações confina-

das de microrganismos geneticamente modificados) e 13 (transferên-

cias fronteiriças de resíduos) do mesmo Anexo, uma vez que, em 

___________ 

795 Cfr. NOGUEIRA LÓPEZ, A., op. cit., 2013, p.1234. Tradução livre: «quase não existem 

actividades com impacto ambiental significativo não sujeitas a autorização administrativa». 
796 Que, no Anexo III do RJRA, correspondem aos pontos 1, 3-5, 7, 9, 11, 13 e 14. 
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relação a estas, a susceptibilidade de causar danos é ainda desconhe-

cida797. Ora, este entendimento representa claramente uma redução 

significativa do âmbito de aplicação desta exclusão. Ressalve-se, po-

rém, que o autor considera não ser correcto «exonerar totalmente de 

responsabilidade al agente por haberse sometido estrictamente a la li-

cencia», admitindo que «se podría estabelecer no una exoneración total, 

sino que respondam ambas as partes [operador e Administração] en 

proporción a su actuación, puesto que sería injusto no imputar respon-

sabilidade alguna a la Administración por su actuación».798 

Julgamos, no entanto, que, apesar desta leitura mais restritiva, 

mantém-se a critica de que a exclusão da obrigação de pagamento dos 

custos inerentes à responsabilidade ambiental, quando o dano resulta 

de uma emissão ou actividade autorizada, conduz à descaracterização e 

esvaziamento da responsabilidade objectiva. É por esta razão que pre-

ferimos o entendimento de que, para haver lugar à referida exclusão, 

não basta que a actividade poluente esteja genericamente autorizada, é 

igualmente necessário que a emissão ou nível de poluição em causa es-

tejam expressamente previstos no acto autorizante. 

O RJRA, nesta matéria, também foi, infelizmente, pouco ambici-

oso. Em vez de prever a exclusão da obrigação de pagamento dos custos 

das medidas de prevenção ou de reparação nos casos de responsabili-

dade objectiva do operador, ou seja, quando o operador fizer prova, cu-

mulativamente, de que não houve culpa da sua parte e de que o dano 

resultou de uma emissão ou de um facto praticado sob a cobertura de 

uma licença ou autorização e em conformidade com o respectivo re-

gime jurídico, poderia perfeitamente ter optado por uma solução mais 

protectora do ambiente e mais consentânea com o princípio do polui-

dor-pagador, posição que já defendemos no ponto anterior. Na verdade, 

nas situações em que opere esta causa de exclusão, a obrigação de 

___________ 

797 GARCIA AMEZ, J., op. cit., 2015, pp. 276-277. Por sua vez, estas actividades correspon-

dem às dos pontos 2, 6, 8, 10 e 12 do Anexo III do RJRA. 
798 Ibidem, p. 275. Tradução livre: [O autor considera não ser correcto] «exonerar totalmente 

de responsabilidade o agente por se ter limitado a respeitar a licença», [admitindo que] «se 

poderia estabelecer não uma exoneração total, mas antes que respondam ambas as partes 

[operador e Administração], na proporção da sua actuação, uma vez que será injusto não 

imputar qualquer responsabilidade à Administração, pela sua conduta.» 



CRISTINA ARAGÃO SEIA 

 408 

pagamento dos custos acabará por recair sobre o Estado e, indirecta-

mente, sobre os cidadãos, em vez de recair sobre aquele que cria os 

riscos e retira os benefícios do exercício da actividade poluente, o que, 

em suma, corresponde ao fundamento da responsabilidade objectiva. 

Por seu turno, JORDANO FRAGA considera que esta solução, 

também acolhida em Espanha, representa um retrocesso em relação ao 

que já vigorava no ordenamento jurídico espanhol, justificando esta 

afirmação com jurisprudência onde já se decidira pela existência de res-

ponsabilidade mesmo quando o dano ambiental resulta do exercício de 

uma actividade licenciada ou autorizada, ou em respeito pelas regras 

jurídicas aplicáveis799. Nesta mesma linha de entendimento, o Parla-

mento Europeu, no Relatório de resolução que apresentou, em 11 de 

Outubro de 2017, sobre a aplicação da DRA800, defendeu que o seu ar-

tigo 1.º devia ser ampliado, no sentido de também abranger a reabilita-

ção ambiental e a recuperação ecológica com vista à restauração do es-

tado inicial, após o termo das actividades ocupacionais, mesmo naque-

les casos em que o dano ambiental é causado por emissões ou activida-

des expressamente autorizadas pelas autoridades nacionais competen-

tes.801 Então, por maioria de razão, faz sentido que o operador assuma 

os custos dos mesmos danos, se causados durante o desenvolvimento 

daquelas actividades. 

Já NOGUEIRA LÓPEZ, a propósito da responsabilidade por danos 

ambientais resultantes do exercício pela Administração de uma activi-

dade devidamente autorizada, defende que a utilização desta causa de 

___________ 

799 STS 30 de Novembro de 1990; STS de 16 de Janeiro de 1981, Ar. 101. Ver JORDANO 

FRAGA, J., op. cit., 2005a, pp. 83-84. 
800 Relatório do Parlamento Europeu sobre a aplicação da Directiva 2004/35/CE do Parla-

mento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril, relativa à responsabilidade ambiental em 

termos de prevenção e reparação de danos ambientais («DRA») (2016/2251(INI)), de 

11.10.2017, p. 10. Disponível em https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-

2017-0297_PT.html#title  
801 Saliente-se que, na linha do referido Relatório do Parlamento Europeu, o Decreto-Lei n.º 

127/2013, de 30 de Agosto, que regula os procedimentos de atribuição de licença ambien-

tal, já impõe, no artigo 42.º, não só a obrigação de apresentação de um relatório de base 

antes do início da exploração de uma instalação, ou no momento da renovação da licença, 

mas também um plano de desactivação aquando do encerramento das instalações, que terá 

de ser aprovado pela APA, com vista a aferir o estado de contaminação do solo e das águas 

subterrâneas e programar a reparação dos danos decorrentes da instalação. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0297_PT.html#title
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0297_PT.html#title


Capítulo VI – As medidas de prevenção e de reparação 

 409 

exclusão do pagamento deve ter em consideração o risco e o dano so-

cialmente toleráveis, por um lado, e, por outro, a capacidade de recupe-

ração do ambiente, ao afirmar que 

«debería caminarse hacia una determinación exhaustiva, y 

revisión periódica al hilo de los avances en el conoci-

miento, de estandares de actuación y limites de emisión 

admisibles para cada actividad de forma que el deber de 

soportar esté directamente conectado com unos limites 

claros en una doble dirección: que las consecuencias da-

ñosas que provocan no superen esas cargas comunes de la 

vida en sociedad; que no se ponga en peligro la capacidade 

de recuperación del medio».802 

Na senda destas posições, que não vêem com bons olhos ou vêem 

com reservas a aplicação desta exclusão, o Tribunal de Justiça da União 

Europeia decidiu, recentemente, no Acórdão Folk, no sentido de que a 

DRA se opõe a que uma disposição de direito nacional exclua, automa-

ticamente e em termos gerais, a qualificação como dano ambiental de 

um dano que produz efeitos significativos adversos no estado ecológico 

das águas in casu, pelo facto de a actividade que o causou estar abran-

gida por uma autorização803. No entender do tribunal, o facto de a acti-

vidade em causa ser autorizada, nos termos legais, não obsta à 

___________ 

802 Cfr. NOGUEIRA LÓPEZ, A., op. cit., 2013, p. 1243. Tradução livre: «deveria avançar-se 

no sentido de uma definição abrangente e de uma revisão periódica dos avanços do conhe-

cimento, dos padrões de comportamentos e dos limites de emissões admissíveis para cada 

actividade, por forma a que o dever de suportar os custos esteja directamente relacionado 

com dois tipos de limites: as conseqüências danosas que provocam não devem exceder os 

custos comuns da vida em sociedade; não deve ser posta em causa a capacidade de recupe-

ração do ambiente». 
803 Acórdão de 1 de Junho de 2017, proferido no processo C-529/15, pontos 26-34. Neste caso, 

a empresa Wasserkraftanlagen Mürzzuschlag GmbH explorava uma central hidroelétrica 

no rio Mürz, na Áustria, actividade devidamente autorizada desde 20 de agosto de 1998, e 

em funcionamento a partir de 2002. O recorrente no processo principal, G. Folk, titular de 

uma licença de pesca nesse rio, numa extensão de aproximadamente 12 km, a jusante da 

barragem, entendia que a exploração da referida central hidroelétrica provocava prejuízos 

graves ao ambiente, comprometendo a reprodução natural dos peixes e provocando uma 

mortalidade massiva dos mesmos ao longo do rio Mürz. 
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qualificação como dano ambiental dos danos com efeitos significativos 

adversos ao estado ecológico das águas. 

Efectivamente, uma causa de exclusão deste tipo só seria aceitável 

se a União Europeia e os Estados-Membros tivessem meios financeiros 

e humanos adequados e suficientes, para, amiúde, aferirem da confor-

midade das actividades exercidas com as respectivas autorizações e as 

legislações específicas em vigor, nomeadamente através da realização 

de inspecções ambientais, o que não acontece. 

4.5.2.2. O estado da Ciência 

O artigo 20.º do RJRA prevê, ainda, que o operador também não está 

obrigado ao pagamento dos custos das medidas de prevenção e de re-

paração adoptadas no âmbito do regime de responsabilidade ambiental, 

se demonstrar, incumbindo-lhe assim o ónus da prova, que o dano foi 

causado por uma «emissão, actividade ou qualquer forma de utilização 

de um produto no decurso de uma actividade que não sejam considera-

das susceptíveis de causar danos ambientais de acordo com o estado do 

conhecimento científico e técnico no momento em que se produziu a 

emissão ou se realizou a actividade». Isto, desde que ao operador não 

seja imputável uma actuação culposa. Esta causa de exclusão de paga-

mento é, normalmente, designada por “estado da Ciência”, “riscos de 

desenvolvimento”, ou ainda “state of the art”, como no ordenamento 

norte-americano804. 

ESTEVE PARDO, revisitando o conceito de sociedade de risco 

criado por Ulrich Beck, explica que, se as sociedades, historicamente, 

temiam os riscos naturais, que acabaram por controlar através do de-

senvolvimento científico e tecnológico, agora têm de proteger-se dos 

riscos gerados pelas tecnologias que criaram para controlar os referidos 

riscos naturais (“o progresso traz consigo tanto de bem-estar como de 

___________ 

804 O CERCLA, o CWA e a restante legislação ambiental norte-americana não acolheram este 

tipo de causa de exclusão, no pressuposto de que o operador que exerce uma determinada 

actividade tem de ter consciência de que terá de ser sempre responsável pelos danos que 

causar. Cfr. GARCÍA AMEZ, op. cit., 2015, p. 286. 
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inquietação”805). Os primeiros, imputáveis à Natureza, eram alheios a 

qualquer intervenção ou responsabilidade humana; já os segundos, de-

signados por riscos tecnológicos, resultam de acções e decisões huma-

nas, em relação às quais há que apurar responsabilidade.806 Se tivermos 

em consideração que o desenvolvimento técnico e científico tem por 

objectivo defender o ser humano dos perigos naturais, não é difícil per-

ceber que a Natureza é o objecto desse desenvolvimento e da interven-

ção humana.807 Em consequência, torna-se evidente que a responsabi-

lidade por ameaças ou danos causados ao ambiente constituem um pro-

blema central da sociedade de risco. Já NIETO chamava a atenção para 

o facto de que, «à medida que la sociedad se va complicando tecnoló-

gicamente, se convierte de forma progressiva en una sociedad de 

riesgo», e que «la sede natural del riesgo es la responsabilidad».808 Por 

___________ 

805 Cfr. AMADO GOMES, C., «Risco(s) de civilização, responsabilidades comunicacionais e 

irresponsabilidades residuais», Julgar, n.º 20, 2013, p.227. 
806 ESTEVE PARDO, J., «La protección de la ignorância. Exclusión de responsabilidade por 

los riesgos desconocidos», Revista de Administración Pública, n.º 161, Mayo-Agosto 2003, 

pp. 53-55. O autor dá nota de que «La incerteza que se cierne en torno a los efectos de 

processos industriales, produtos, instalaciones y además intervenciones de la técnica en un 

mundo saturado de ella es un problema complejo y de gran relevancia para el Derecho que 

se plantea com especial agudeza en dos momentos: uno es el de la adopción de decisiones 

y outro el de la responsabilidad por daños causados en entornos de incerteza, considerando 

en cualquier caso que esos daños, si se deben a una tecnologia, no pueden ya imputarse a 

un destino ineluctable como el que mueva las fuerzas de la naturaleza, sino que sempre 

podrá advertirse en su origen una o varias decisiones humanas». Tradução livre: «A incer-

teza, em relação aos efeitos dos processos industriais, produtos, instalações e também in-

tervenções da técnica num mundo saturado por ela, é um problema complexo de grande 

relevância para o Direito e surge com especial acuidade em dois momentos: o primeiro, 

coloca-se na tomada de decisões, e o segundo na aferição da responsabilidade pelos danos 

causados em contexto de incerteza, considerando, em qualquer dos casos, que se esses da-

nos são resultado de uma tecnologia, não podem ser atribuídos a um destino inelutável 

como aquele que move as forças da natureza, podendo encontrar-se, sempre, na sua origem 

uma ou mais decisões humanas.» 
807 Não quer dizer que, actualmente, não possa ter outras motivações, como o lucro. AMADO 

GOMES (op. cit., 2013, p. 227) constata que «os avanços técnico-científicos se sucedem 

ao ritmo da pulsão humana para a criatividade e para o lucro, perturbando os equilíbrios 

naturais e desestabilizando as relações de causalidade até então conhecidas, mas também 

introduzindo novos padrões de conforto e segurança». 
808 NIETO GARCIA, A., Derecho Administrativo Sancionador, 5.ª Ed., Madrid, Tecnos, 

2012, p. 35. Tradução livre: «à medida que a sociedade se vai complicando tecnologica-

mente, converte-se progressivamente numa sociedade de risco»; «a sede natural do risco é 

a responsabilidade». 
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seu turno, DÍEZ-PICAZO afirma que a evolução e o progresso cons-

tante da chamada civilização técnica tem como consequência a inevitá-

vel multiplicação das máquinas, dos aparelhos, dos engenhos e dos ar-

tefactos que, de dia para dia, aumentam os riscos e as situações de pe-

rigo. O autor conclui que a moderna sociedade industrial e de massas é, 

ela própria, causa do aumento de danos e de riscos.809 

De acordo com o princípio da precaução e da acção preventiva, 

incumbe à União Europeia e aos Estados-Membros evitar, reduzir e, 

sempre que possível, eliminar, na origem, as fontes de contaminação 

do ambiente e dos seus componentes, através da adopção de medidas 

tendentes a eliminar riscos conhecidos810. No entanto, a questão adquire 

especial relevância no que se refere aos chamados riscos desconheci-

dos, ou seja, aqueles que resultam de tecnologias novas, em relação às 

quais há incerteza quanto aos seus efeitos, porque não foram ainda de-

vidamente experimentadas, ou porque ainda não foi testada a sua apli-

cação em conjunto com outras tecnologias, organismos ou produtos. 

São estes os chamados riscos de desenvolvimento811, que se repercutem 

nas pessoas, no seu património e na Natureza. 

Se a tomada de decisão, no que se refere aos riscos de desenvolvi-

mento, momento de especial relevância, é o campo de eleição da apli-

cação do princípio da precaução, a que já nos referimos, no ponto 2.1. 

do Capítulo II, também a responsabilidade pelos danos que deles advêm 

é de suprema importância e alvo de acesa polémica. 

O debate, aqui, centra-se na aceitação, ou não, da exclusão de res-

ponsabilidade neste tipo de riscos. Esta questão já esteve presente no 

processo de adopção da Directiva 85/374/CEE, de 25 de Julho, relativa 

à responsabilidade decorrente dos produtos defeituosos812. Este di-

ploma legal veio permitir a exclusão da responsabilidade do produtor, 

quando este lograsse provar que o estado dos conhecimentos científicos 

___________ 

809  Cfr. DÍEZ PICAZO, L., «La responsabilidad civil hoy», Anuario de Derecho Civil, tomo 

32, fascículo IV, Octubre-Diciembre 1979, p. 732. 
810 Veja-se acórdão Lirussi e Bizzaro, de 5 de Outubro de1999, proferido nos processos C-

175/98 e C-177/98, ponto 51. 
811 Também designados por riscos de desenvolvimento tecnológico ou riscos de civilização. 
812 Artigo 7.º, alínea e), da Directiva 85/374/CEE do Conselho, de 25 de Julho, relativa à apro-

ximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Mem-

bros, em matéria de responsabilidade decorrente dos produtos defeituosos. 
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e técnicos, no momento em que colocou o produto em circulação, não 

permitia detectar a existência do defeito invocado. O Tribunal de Jus-

tiça veio precisar, neste ponto, que «(…) para se poder exonerar da sua 

responsabilidade, nos termos do artigo 7.º, alínea e), da directiva, o pro-

dutor de um produto defeituoso terá de demonstrar que o estado objec-

tivo dos conhecimentos técnicos e científicos, incluindo o seu nível 

mais adiantado, no momento da colocação em circulação do produto 

em causa, não permitia detectar a existência do defeito. Importa, para 

que possam validamente ser opostos ao produtor, que os conhecimentos 

científicos e técnicos pertinentes tenham sido acessíveis no momento 

da colocação em circulação do produto em causa»813. Esta directiva foi 

transposta para o ordenamento jurídico português pelo Decreto-Lei n.º 

383/89, de 6 de Novembro, que acolheu a redacção daquela no que se 

refere aos riscos de desenvolvimento, permitindo-se que o risco de de-

senvolvimento desconhecido exclua a responsabilidade civil do produ-

tor.814 

Na mesma linha de entendimento, a DRA deixou aos Estados-

Membros a possibilidade de permitirem que o operador não suporte o 

custo das acções de reparação executadas pela autoridade competente, 

se provar, cumulativamente, que não actuou com culpa e que a emissão, 

actividade ou qualquer forma de utilização de um produto no decurso 

de uma actividade não eram, no momento em que foram praticadas, 

susceptíveis de causar danos ambientais, de acordo com o estado do 

___________ 

813 Acórdão do TJUE, de 29 de Maio de 1997, proferido no processo C-300/95, ponto 29. 
814 Decreto-Lei n.º 383/89, de 6 de Novembro, sobre Responsabilidade decorrente de Produtos 

Defeituosos, alterado pelo Decreto-Lei n.º 131/2001, de 24 de Abril. O artigo 5.º, alínea e), 

do Decreto-Lei n.º 383/89 prevê a exclusão da responsabilidade do produtor quando este 

provar que «o estado dos conhecimentos científicos e técnicos, no momento em que pôs o 

produto em circulação, não permitia detectar a existência do defeito». Em Espanha, a di-

rectiva em causa foi transposta pela Lei n.º 22/1994, de 6 de Junho, de “Responsabilidad 

Civil por Daños causados por Productos Defectuosos”, revogada pelo Real Decreto Legis-

lativo n.º 1/2007, de 16 de Novembro, que aprovou a “Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias”, que exclui, no seu artigo 141.º, 

n.º 1, alínea e), tal como o Decreto-Lei n.º 383/89, a responsabilidade do produtor, quando 

este prove «Que el estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el mo-

mento de la puesta en circulación no permitía apreciar la existencia del defecto». No en-

tanto, o n.º 3 da mesma disposição, ao contrário do diploma legal português, determina que, 

no caso de medicamentos, alimentos ou produtos alimentares, aquela exclusão não terá 

aplicação. 
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conhecimento científico e técnico (state of the art). O RJRA aceitou, 

neste caso, a exclusão da obrigação de o operador pagar os custos com 

as medidas de reparação nos mesmos termos da DRA.815 É certo que o 

estado da Ciência, enquanto causa de exclusão da responsabilidade, tem 

de ser de utilização restrita e feita à luz do princípio da precaução. No 

entanto, a existência desta exclusão encontra justificação na finalidade 

de promover o progresso e incentivar a inovação tecnológica, desde que 

não seja esquecida a necessidade de protecção da sociedade dos danos 

que daí possam advir. Note-se, porém, que recairá sempre sobre o ope-

rador a prova de que, no momento em que exerceu a actividade que deu 

origem ao dano, a mesma não era, de acordo com o estado da Ciência, 

susceptível de o causar (ou, pelo menos, era desconhecida essa possi-

bilidade). Por essa razão, no momento do início da actividade, o opera-

dor tem todo o interesse em proceder à avaliação dos riscos inerentes à 

mesma e dos eventuais efeitos negativos que dela podem advir para o 

ambiente, avaliação que deve ser mantida actualizada, sob pena de lhe 

ser imputável a omissão do dever de vigilância com vista à prevenção 

de danos, o que implicaria, desde logo, o não preenchimento de um dos 

requisitos para a aplicação da exclusão, ou seja, não ter havido dolo ou 

negligência da sua parte. Numa segunda fase, deverá ainda fazer prova 

de que, face aos conhecimentos técnicos e científicos, no momento em 

que se produziu a emissão ou se realizou a actividade, o dano era des-

conhecido no sector em que o operador actua e da comunidade cientí-

fica em geral. Se pensarmos que a Ciência e o desenvolvimento técnico 

e científico estão em permanente evolução, não podemos deixar de con-

cluir que o operador não terá a vida facilitada quanto à produção da sua 

prova816. 

A solução adoptada pelo RJRA português, à semelhança da aco-

lhida em outros Estados-Membros, não está isenta de críticas. Autores 

___________ 

815 Artigo 20.º, n.º 3, do RJRA. 
816 Como também já não a tem, no âmbito do artigo 493.º, n.º 2, do CC, aplicável às actividades 

perigosas, em que é praticamente impossível ilidir a presunção de culpa que ali se estabe-

lece. 
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como YANGUAS MONTERO817 e GOMIS CATALÁ818 consideram 

justo que a actividade do operador seja julgada à luz do estado do co-

nhecimento científico e técnico existente no momento em que é exer-

cida, sendo, assim, apologistas deste tipo de exclusão. Também 

AMADO GOMES afirma que «o risco desconhecido não deve ser en-

carado como passível de accionar os mecanismos da responsabilidade 

civil, nem por facto ilícito – pois o seu criador não tem condição ou 

obrigação de o conhecer ou de o imaginar; logo, não lhe pode ser assa-

cada qualquer culpa, nem pelo risco – porque o risco não é típico, donde 

não existir ilicitude. Mesmo se invocarmos o princípio da precaução – 

ou a lógica de antecipação da prevenção que lhe subjaz (…) –, este tipo 

de riscos não será passível de imputação no plano da responsabilidade 

civil, nem das entidades privadas autorizadas nem das entidades públi-

cas autorizantes, pois não existia, no momento da emissão da autoriza-

ção, o mais ínfimo indício de que se poderia vir a registar».819 AMADO 

GOMES vai mais longe, considerando acertada a socialização do risco 

nos danos de desenvolvimento ou de civilização, como os designa, con-

siderando a solução contrária “inibitória da investigação científica e das 

liberdades económicas”.820 

No entanto, há outros autores que se opõem a este entendimento. 

Nessa linha, JORDANO FRAGA critica a admissibilidade desta causa 

de exclusão, considerando-a inconsistente, ilógica e uma cedência ina-

ceitável aos interesses dos grupos económicos e empresariais, em 

___________ 

817 YANGUAS MONTERO, G., «Luces y sombras de la Directiva 2004/35/CE sobre respon-

sabilidad medioambiental», Icade. Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y 

Ciencias Económicas y Empresariales, n.º 67, 2006b, p. 47. Esta autora considera que a 

ignorância dos efeitos de determinada emissão ou actividade, de acordo com o estado dos 

conhecimentos técnicos e científicos em determinado momento, deve ser considerada sufi-

ciente para interromper o nexo de causalidade com o dano que venha a produzir-se. 
818 GOMIS CATALÁ, L., op. cit., 2008, p. 143. 
819 Cfr. AMADO GOMES, C., op. cit., 2013, p. 229. 
820 AMADO GOMES, C., op. cit., 2018b, p. 337. Veja-se, da mesma autora, op. cit., 2013, p. 

226, onde afirma que: «O risco de civilização é um risco do progresso ou, pelo menos, do 

desenvolvimento tecnológico, um risco introduzido pelo engenho humano com vista à ge-

ração de maior segurança e/ou bem estar, que pode estar identificado e avaliado – e, por 

isso, ser gerido –, ou ser (ainda) desconhecido, o que exonera entidades públicas e privadas 

da sua gestão e reparação». 
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detrimento dos interesses gerais da colectividade.821 Por seu turno, 

GOLDBERG822 defende que, não estando em causa casos fortuitos 

alheios à actividade empresarial, a aplicação de responsabilidade a es-

tes casos é desejável e pode até ser entendida como um incentivo à fun-

ção preventiva, à investigação e à actualização do conhecimento823. 

ROCASALVA opõe-se à exclusão da obrigação de pagamento dos cus-

tos no caso dos danos resultantes do estado da Ciência, defendendo que 

a protecção do ambiente, bem colectivo de interesse público e geral, 

deve prevalecer sobre os interesses privados dos operadores económi-

cos824. Nesse mesmo sentido, GARCÍA AMEZ considera a causa de 

exclusão de pagamento dos riscos de desenvolvimento incompatível 

com o princípio do poluidor-pagador e com a própria protecção do am-

biente, que, em vez de ser preservado das agressões humanas, é con-

vertido em objecto de experiências.825 

Por seu turno, ESTEVE PARDO não encontra, na actual socie-

dade, científica e tecnologicamente desenvolvida, justificação para tal 

solução, que, em última instância, acaba por transformar a sociedade e 

o próprio ser humano em laboratórios experimentais826. De facto, a ex-

clusão da responsabilidade pelos danos de desenvolvimento ou resul-

tante do estado da Ciência faz com que sejam os lesados a suportar os 

custos da reparação dos danos, não havendo aqui qualquer repartição 

de custos, que seria justa, se tivermos em consideração que a sociedade, 

___________ 

821 JORDANO FRAGA, J., op. cit., 2003, p. 260. 
822 GOLDBERG, I., «Los riesgos del desarrollo en materia de responsabilidad por productos 

y el daño ambiental», em BUERES, A. e KEMELMAJER DE CARLUCCI, A. (Dir.), Res-

ponsabilidad por daños en el tercer milenio: homenaje al profesor doctor Atilio Aníbal 

Alterini, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1997, p. 344. O autor usa a expressão “innovación 

e investigación preventiva”. A este propósito, GARCÍA AMEZ (op. cit., 2015, p. 292) re-

cusa equiparar os riscos de desenvolvimento a casos de força maior, na medida em que os 

primeiros surgem no âmbito interno da acção humana, ao contrário dos segundos, que são 

consequência de acontecimentos externos. 
823 No sentido de serem desenvolvidas tecnologias mais apuradas e com menos efeitos e con-

sequências adversas quer para o ser humano quer para o ambiente. 
824 GARCIA ROCASALVA, C., op. cit., 2018b, p. 116. 
825 GARCÍA AMEZ, J., op. cit., 2015, p. 293. 
826 ESTEVE PARDO, J., op. cit., 2003b, p. 64. Este autor refere, como exemplo, que a indús-

tria farmacêutica reconhece que obtém um conhecimento mais seguro dos efeitos de deter-

minado medicamento quando este é ingerido por um número elevado de pessoas. Os efeitos 

das tecnologias passam a testar-se em organismos humanos. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=11626
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=11626
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em geral, e os operadores, em particular, beneficiam do conhecimento 

que resulta da experimentação e verificação das consequências das tec-

nologias em causa. Se, por um lado, aquele autor reconhece que o ter 

de suportar os custos da responsabilidade decorrente de riscos de de-

senvolvimento pode constituir um entrave ao progresso e inovação tec-

nológica para quem exerce determinada actividade, por outro, consi-

dera que a exclusão dessa responsabilidade, confortável para os que ge-

ram este tipo de riscos, pode igualmente consistir num desincentivo ao 

desenvolvimento tecnológico, com vista a reduzir ou eliminar os efeitos 

adversos causados pelas tecnologias utilizadas.827 Por essas razões, este 

autor defende que a exclusão da responsabilidade, neste tipo de situa-

ções, não devia ser absoluta, sustentando que a atribuição de responsa-

bilidade devia ser feita em função da justificação do risco, até porque 

muitos dos riscos gerados resultam de tecnologias criadas para comba-

ter ou eliminar riscos de maior gravidade. Assim sendo, o legislador, 

ao invés de excluir, pura e simplesmente, a responsabilidade por riscos 

de desenvolvimento ou resultante do estado da Ciência, devia fazê-la 

depender da valoração e ponderação dos riscos em causa, em função de 

critérios por si definidos.828 

___________ 

827 ESTEVE PARDO, op. cit., 2009, p. 195: «Si la decisión que se adopta consiste en liberar 

de responsabilidad a quien, desde el estado de los conocimientos científicos del momento, 

no podia prever los efectos danosos de sus tecnologias o produtos, entonces se desincentiva 

la actividad investigadora que podían promover quienes introducen esas nuevas tecnologias 

para conocer com la mayor precisión posible los riesgos que puedan generar. Es más, esa 

actividad investigadora podría alcanzar conocimientos que se considerarían perturbadores 

o incómodos, pues si alertasen sobre algún posible riesgo entonces no podría alegarse el 

estado de ignorância que es presupuesto para gozar de la exención de responsabilidade que 

de esta opción se deriva. Com ella se está en definitiva protegendo la ignorância.» Tradução 

livre: «Se a decisão que se adopta consiste em exonerar da responsabilidade alguém, que, 

pelo estado de conhecimento científico do momento, não podia prever os efeitos nocivos 

das suas tecnologias ou produtos, então desincentiva-se a actividade de investigação que, 

aqueles que introduzem novas tecnologias, podiam promover para conhecer, com a maior 

precisão possível, os riscos que podem causar. Acresce que, se essa actividade de investi-

gação atingisse conhecimentos que fossem considerados preocupantes ou incómodos, aler-

tando para um possível risco, já não se poderia alegar o estado de ignorância que se pres-

supõe gozar da isenção de responsabilidade decorrente desta opção. Com ela, a ignorância 

está definitivamente sendo protegida». 
828 ESTEVE PARDO, J., op. cit., 1999, pp. 209-212; e op. cit., 2003b, pp. 62-64. 
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Na senda do que se disse no ponto anterior, a propósito dos danos 

causados por actividades autorizadas ou licenciadas, a verdade é que a 

consagração da exclusão de pagamento dos custos, neste tipo de danos, 

acaba por desincentivar os operadores responsáveis a terem comporta-

mentos cautelosos, por forma a tentarem minimizar os riscos resultan-

tes do exercício das suas actividades. Nessa medida, o princípio da pre-

caução pode ser aqui invocado, para obrigar os operadores a adoptarem 

comportamentos diligentes e cuidadosos, para evitar os danos causados 

pelo estado da Ciência ou riscos de desenvolvimento, e, mesmo que 

estes, ainda assim, se verifiquem, para os obrigar a assumirem o custo 

das medidas de reparação que se mostrem necessárias. Em última aná-

lise, a admitir-se a exclusão da responsabilidade nestes casos, a repara-

ção dos danos ambientais causados deveria estar sempre acautelada por 

um fundo de indemnização para esse efeito829. 

Subscrevendo as críticas acabadas de referir, quer quanto aos danos 

causados por emissões ou actividades devidamente autorizadas e em 

conformidade com as exigências legais, quer quanto aos resultantes do 

estado da Ciência, invocamos, a par do princípio da precaução, o prin-

cípio do poluidor-pagador, base essencial do regime da responsabili-

dade ambiental, cuja aplicação fica irremediavelmente comprometida 

com a consagração da exclusão da obrigação de pagamento dos custos 

em ambos os casos. Com efeito, não faz sentido que o pagamento dos 

custos da prevenção e da reparação dos danos, nestes casos, seja feito 

pela sociedade em geral e por cada um de nós, contribuintes, em parti-

cular. 

Entendemos que a criação de fundos de indemnização, para este 

efeito, seria uma solução aceitável, desde que aqueles fossem alimen-

tados pelos potenciais causadores de riscos de desenvolvimento, ainda 

que estes não sejam conhecidos. Para aqueles que consideram que a 

existência e intervenção de fundos desta natureza põe em causa o prin-

cípio do poluidor-pagador, sempre se poderá invocar uma leitura mais 

actualizada deste: o princípio do utilizador-pagador.830 

___________ 

829 GUÉGAN, A., «L’apport du principe de précaution au droit de responsabilité civile», Re-

vue Juridique de l’Environnement, n.º 2, 2000, p. 177. 
830 Segundo o artigo 3.º, alínea e), da LBPA, Lei n.º 19/2014, de 14 de Abril, o princípio do 

utilizador-pagador «obriga o utente de serviços públicos a suportar os custos da utilização 
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O regime da responsabilidade ambiental deveria preocupar-se, aqui 

também, mais com o lesado, neste caso o ambiente e os seus compo-

nentes, do que com aqueles que contra ele atentam, os operadores le-

santes, recorrendo-se à terminologia importada da responsabilidade ci-

vil extracontratual. Estas exclusões não podem operar, obviamente, no 

âmbito da responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos, de-

vendo, em qualquer dos casos, o operador ressarcir os danos causados 

a pessoas e bens, decorrentes da lesão de um componente do ambiente, 

quer em termos de responsabilidade subjectiva quer em termos de res-

ponsabilidade objectiva, como previsto nos artigos 8.º e 7.º, respectiva-

mente, do RJRA, desde que preenchidos os pressupostos legais. 

Esta questão deve, ainda, ser analisada numa outra perspectiva. 

AMADO GOMES entende que os riscos de desenvolvimento são asso-

ciados, normalmente, a actividades ou produtos introduzidos no mer-

cado por privados, salientando o dever de a Administração proceder ao 

controlo, prévio ou a posteriori, dessas actividades ou produtos, sob 

pena de incorrer em responsabilidade. Ou seja, a par da responsabili-

dade de quem gera o risco tecnológico e dele beneficia, existe também 

a responsabilidade do Estado, «que deve impedi-lo, preveni-lo, ou li-

mitar-se a tolerá-lo».831 Assim, a Administração poderia vir a ser even-

tualmente responsabilizada, no caso das actividades autorizadas, por ter 

concedido a respectiva autorização, ou por não ter mantido sob controlo 

ou fiscalização o exercício em conformidade com o acto autorizativo e 

o enquadramento legal da actividade que gerou os riscos e consequentes 

danos de desenvolvimento. 

Em suma, a protecção do ambiente, numa sociedade de risco, onde 

são tomadas várias decisões formalmente legais, mas geradoras de ris-

cos, requer meios e instrumentos aptos a intervir em situações formal-

mente legais832. 

___________ 

dos recursos, assim como da recuperação proporcional dos custos associados à sua dispo-

nibilização, visando a respetiva utilização racional». 
831 Cfr. AMADO GOMES, C., op. cit., 2013, pp. 226-227. 
832 ESTEVE PARDO, J., op. cit., 1999, p. 186. 
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5. A INICIATIVA DA AGÊNCIA PORTUGUESA DO 

AMBIENTE E OS PEDIDOS DE INTERVENÇÃO DE 

INTERESSADOS 

Quando se verifica uma ameaça iminente de danos ambientais, o ope-

rador responsável – a quem foi atribuído um pedido activo neste âmbito 

– deve adoptar de imediato as medidas de prevenção necessárias, e o 

mesmo se passa quando ocorrem danos ambientais, cabendo-lhe adop-

tar de imediato as medidas necessárias e adequadas a controlar, conter, 

eliminar ou gerir os elementos contaminantes, com vista a limitar e pre-

venir novos danos, bem como adoptar as medidas de reparação propri-

amente ditas. Em ambos o caso, de ameaça e de dano, deverá informar 

obrigatória e imediatamente a APA de todos os aspectos relevantes re-

lacionados com a situação. Há, assim, que apurar, naqueles casos em 

que o operador se abstém de cumprir as obrigações que decorrem do 

RJRA, a quem é reconhecida legitimidade para dar início ao procedi-

mento que há-de conduzir à adopção das referidas medidas. Ora, há ca-

sos em que o procedimento se inicia, oficiosamente, por iniciativa da 

própria APA, e outros em que é consequência de um pedido de inter-

venção. 

5.1. A INICIATIVA DA AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE 

O Estado, proprietário do domínio público e guardião do ambiente, é o 

primeiro interessado na aplicação das regras de responsabilidade ambi-

ental. Para esse efeito, a DRA estabelece um regime administrativo de 

responsabilidade, em que é atribuída às autoridades nacionais compe-

tentes, no caso português à APA, a competência para avaliar o dano 

ambiental, identificar o responsável e assegurar a adopção das medidas 

de reparação ou de prevenção necessárias, ou, se tal não acontecer, pro-

ceder à execução subsidiária das mesmas, a expensas do responsável833. 

A intervenção da autoridade competente acaba por verificar-se em 

várias fases: desde logo na fase da activação, a primeira, em que toma 

conhecimento do acidente; na fase da acção, em que solicita 

___________ 

833 Como decorre dos artigos 5.º, n.º 3, 6.º, n.º 3, e 8.º, n.º 2, da DRA. 
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informações ou procede a averiguações; na fase seguinte, a de avalia-

ção, a autoridade competente determina a existência de um dano ou de 

uma ameaça iminente do mesmo; posteriormente, na fase de projecto, 

procede à elaboração de um projecto de medidas de prevenção ou de 

reparação; na fase de execução, vai aplicar, no terreno, as medidas que 

aprovou; e, por fim, na fase de acompanhamento, vai monitorizar a efi-

cácia das medidas adoptadas. 

A autoridade competente pode tomar conhecimento da situação por 

qualquer meio: através dos seus funcionários, dos operadores respon-

sáveis, das forças policiais, de entidades administrativas locais ou até 

pela comunicação social. Pode também receber um pedido de interven-

ção por parte de qualquer interessado na situação. 

Identificado o responsável, se este não tiver tido qualquer inicia-

tiva, a APA pode exigir-lhe as informações sobre a ameaça iminente de 

danos ou sobre os próprios danos ambientais, se estes já tiverem ocor-

rido, bem como, neste último caso, recolher as informações necessárias 

para uma análise técnica completa do acidente834. Pode também exigir 

ao operador que adopte as medidas de prevenção, de reparação reacti-

vas ou de contenção, bem como as de reparação propriamente ditas re-

putadas necessárias, de acordo com a situação835. E, se o responsável 

não o fizer nem puder ser identificado, poderá actuar directamente, exe-

cutando as referidas medidas de prevenção, em caso de ameaça de dano 

ou de dano efectivo, as referidas medidas de reparação reactivas, bem 

como as de reparação propriamente ditas, a expensas do responsável, 

se possível, quando a gravidade e as consequências do dano assim o 

exijam.836 

5.2. PEDIDOS DE INTERVENÇÃO 

A DRA veio permitir que fosse solicitada, por terceiros interessados, a 

intervenção das autoridades nacionais competentes, em caso de ameaça 

de dano ambiental ou de ocorrência do mesmo. Este expediente tem 

___________ 

834 Artigos 14.º, n.º 5, alínea a), e 15, n.º 3, alíneas a) e b), do RJRA. 
835 Artigos 14.º, n.º 5, alínea b), e 15, n.º 3, alínea c) e d), do RJRA. 
836 Artigos 14.º, n.º 5, alínea d), 15.º, n.º 3, alínea c) e f), e 17.º, n.º 1, do RJRA. 
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sido utilizado, com maior ou menor incidência, nos vários Estados-

Membros, acontecendo que, muitas vezes, os pedidos de intervenção 

apresentados não são viáveis, ou acabam por não ser resolvidos com 

aplicação da DRA, mas através de outras legislações. Após a entrada 

em vigor da DRA, de acordo com informação recolhida pela Comissão, 

foram registados, em vários Estados-Membros, pedidos de intervenção 

dirigidos às autoridades competentes, feitos por cidadãos interessados 

e por organizações não-governamentais de protecção do ambiente. No 

entanto, dos pedidos apresentados, poucos corresponderam, efectiva-

mente, a danos ambientais que justificassem essa intervenção, nos ter-

mos da DRA. 

Veja-se o caso português.837 Em 2019, foram recebidas 33 comu-

nicações de incidentes ambientais. Dessas comunicações, sete foram 

notificações de operadores e 26 pedidos de intervenção. 

Comunicações de incidentes ambientais, em 2019 

 

Desses 33 pedidos, apenas quatro vieram a confirmar-se serem 

ameaças iminentes de danos ambientais enquadráveis no RJRA. 

___________ 

837 Cfr. AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I. P., op. cit., 2020, p. 9. 
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Incidentes com enquadramento na RA, em 2019 

 

5.2.1. Os interessados 

A iniciativa do procedimento pode, então, partir do pedido de interven-

ção de um interessado, que apresenta à autoridade competente nacional 

observações relativas a situações de danos ambientais, ou da ameaça 

iminente desses danos, e lhe solicita que exija do operador a adopção 

das medidas de prevenção ou de reparação adequadas e necessárias à 

resolução de determinada situação em concreto. A DRA prevê, ainda, 

o direito de as pessoas, a que se refere o n.o 1 do artigo 12.º, ou seja, as 

pessoas singulares ou colectivas afectadas, ou aquelas que possam vir 

a ser afectadas, e os demais interessados poderem recorrer aos tribunais 

competentes, para controlar a legalidade das decisões, actos ou omis-

sões das autoridades competentes838. 

Para este efeito, é considerado “interessado” qualquer pessoa sin-

gular ou colectiva que seja, ou possa vir a ser, afectada pelo dano am-

biental (por exemplo, os residentes de uma zona considerada afectada, 

os observadores de aves, os caminhantes ou pescadores desportivos de 

___________ 

838 Artigo 13.º da DRA. Cfr. PEÑALVER CABRÉ, A., «Participación administrativa y acceso 

a la justicia en la responsabilidad por daños ambientales», em PIGRAU SOLÉ, A. (Coord.), 

Nuevas perspectivas de la responsabilidad por daños al medio ambiente, Ministerio de 

Medio Ambiente, 2006, pp. 160 e ss. 
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determinado rio, entre outros839), que tenha interesse suficiente nas de-

cisões tomadas em relação ao dano ambiental, ou que invoque a viola-

ção de um direito, quando assim o exija, como requisito prévio, a legis-

lação nacional840. Incluem-se, aqui, não só as pessoas directamente 

afectadas por uma dada poluição, mas também as associações de pro-

tecção do ambiente, quando se verifica a existência de um dano ou de 

uma ameaça de dano. A estas pessoas é-lhes permitido apresentar ob-

servações, pedir à autoridade nacional competente a adopção de medi-

das em matéria de danos ambientais e recorrer judicialmente, podendo 

a autoridade competente solicitar-lhes dados ou informações comple-

mentares. 

Foi deixada aos Estados-Membros a determinação precisa das no-

ções de “interesse suficiente” e de “violação de um direito”, previstas 

nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 12.º da DRA. Assim sendo, os 

Estados-Membros dispõem de margem de apreciação para determinar 

o conteúdo daqueles conceitos, mas já não dispõem dessa mesma dis-

cricionariedade no que se refere ao direito de recurso das pessoas a que 

se refere o n.º 1 da mesma disposição. O Tribunal de Justiça já decidiu 

nesse sentido no Acórdão Folk841, onde se considerou que não respei-

tava os artigos 12.º e 13.º da DRA uma disposição do direito austríaco 

que, numa situação de dano ambiental onde se verificou o aumento da 

mortalidade dos peixes, privava de recurso os titulares de licenças de 

pesca, apesar de directamente afectados por este dano. 

O RJRA acolheu a redacção da DRA, sem introduzir qualquer tipo 

de desenvolvimento ou alteração. Nos termos daquele, uma vez rece-

bido um pedido de intervenção, a APA dispõe de 20 dias para aferir da 

viabilidade do mesmo, da efectiva existência de dano ambiental e da 

legitimidade dos requerentes, devendo comunicar às partes interessadas 

se defere ou indefere o pedido. Entretanto, pode solicitar informações 

___________ 

839 São também exemplos de interessados as pessoas cujo estado de saúde possa ser posto em 

risco pelos contaminantes ou as pessoas responsáveis por crianças ou idosos cujo estado de 

saúde possa estar em risco. Veja-se, nesse sentido, EFTEC STRATUS CONSULTING, 

Directiva Responsabilidade Ambiental. Manual para 2 dias de formação, Fevereiro 2013ª, 

p. 11. 
840 Artigo 12.º, n.º 1, da DRA, e artigo 18.º, n.º 1, do RJRA. Compete aos Estados-Membros 

definir os conceitos de “interesse suficiente” e de “violação de um direito”. 
841 Acórdão do TJUE, de 1 de Junho de 2017, proferido no processo C-529/15. 
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complementares ou dados adicionais. Em caso de deferimento, deverá 

notificar o operador, no prazo de 10 dias, para que este se pronuncie 

sobre o pedido de intervenção, devendo este, também em 10 dias, pro-

nunciar-se sobre aquele pedido e as observações que o acompanham, 

após o que a APA decidirá quais as medidas que o operador deverá 

adoptar, ou, caso este não o venha a fazer, que ela própria executará.842 

Da decisão de indeferimento pode sempre haver impugnação contenci-

osa junto dos tribunais administrativos, nos termos do artigo 37.º, n.º 1, 

alínea a), do CPTA, e do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), do ETAF. 

5.2.2. As organizações não-governamentais de protecção do 

ambiente 

Às organizações não-governamentais (ONG) ambientais também se re-

conhece legitimidade para pedir a intervenção da autoridade compe-

tente, seja porque se considera que têm interesse suficiente, seja porque 

têm direitos passíveis de violação.843Trata-se de pessoas colectivas de 

direito privado, sem fins lucrativos, cujo fim principal consiste na pro-

tecção do ambiente ou na «defesa e valorização do ambiente ou do pa-

trimónio natural e construído, bem como a conservação da Natureza», 

como resulta do artigo 2.º da Lei n.º 35/98, de 18 de Julho, sobre o 

estatuto das organizações não-governamentais do ambiente 

(LONGA)844. 

É de louvar este aspecto inovador da DRA, que, no entanto, deixou 

aos Estados-Membros a liberdade de fixação dos requisitos formais ou 

substanciais a preencher, para accionar ou ser parte de um 

___________ 

842 Artigo 18.º do RJRA. 
843 O mesmo resultava já da Convenção de Arhus, de 25 de Junho de 1998, e da Directiva 

2003/4/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro, relativa ao acesso do 

público às informações sobre ambiente, e que revoga a Directiva 90/313/CEE do Conselho, 

e da Directiva 2003/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio, que 

estabelece a participação do público na elaboração de certos planos e programas relativos 

ao ambiente, e que altera, no que diz respeito à participação do público e ao acesso à justiça, 

as Directivas 85/337/CEE e 96/61/CE do Conselho – Declaração da Comissão. Cfr. LE 

BARS, T., «Les Associations, sujets du droit de l’environnement», Le Droit et l’envi-

ronnement, Dalloz, Thèmes et Commentaires, 2010. 
844 Com a última alteração introduzida pela Lei n.º 82-D/2014, de 31 de Dezembro. Veja-se, 

mais concretamente, o artigo 2.º. 
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procedimento845. As organizações não-governamentais, além de darem 

início ao procedimento de intervenção, podem ainda considerar-se 

parte do mesmo, podendo apresentar observações, serem notificadas da 

decisão e dela recorrer judicialmente. 846 

É sabido que as organizações não-governamentais se têm revelado 

fundamentais no processo de consciencialização social das questões 

ambientais. A sua relevância resulta, em grande parte, da natureza pú-

blica de muitos dos componentes do ambiente, seja porque pertencem 

ao domínio público, seja porque são de utilização pública. Apesar das 

informações fornecidas pelos Estados, relativas aos diferentes aspectos 

de aplicação da DRA, serem reduzidas e por vezes inexistentes, a DRA 

tem sido um instrumento muito útil para as ONG ambientais. Retome-

mos o exemplo, já referido, do restauro de uma ponte, em Szczecin, na 

Polónia, que, em 2009, destruiu cerca de 320 ninhos de andorinhas. Foi 

após o pedido de intervenção de uma ONG ambiental, que o operador 

responsável pela obra foi obrigado a pagar os custos com as medidas 

de reparação, que implicaram a instalação, na ponte, de ninhos artifici-

ais suspensos, para que as andorinhas pudessem recuperar e as que ti-

vessem partido pudessem regressar.847 

O RJRA permite a intervenção das organizações não-governamen-

tais ambientais em termos idênticos aos previstos pela DRA, enqua-

drando-se no conceito de “interessado”, a que se refere o artigo 18.º, n.º 

1, na alínea b) ou na alínea c). A LONGA já lhes reconhecia legitimi-

dade para promover, junto das entidades competentes, os meios admi-

nistrativos de defesa do ambiente, bem como para iniciar o procedi-

mento administrativo e nele intervir848. 

___________ 

845 GOMIS CATALÁ, L., op. cit., 2008, pp. 127-128; LOZANO CUTANDA, B. e ALLI 

TURRILLAS, J.-C., op. cit., pp. 220-223. 
846 Artigos 12.º, n.ºs 1 e 4, e 13.º da DRA. 
847 BIO INTELLIGENCE SERVICE, op. cit., 2013, pp. 109-110. 
848 Artigo 9.º, n.º 1, da LONGA. No plano contencioso, a LONGA, no artigo 10.º, reconhece 

às organizações não governamentais ambientais, independentemente de terem, ou não, in-

teresse directo na questão, legitimidade para propor acções judiciais, com vista à prevenção, 

correcção, suspensão e cessação de actos ou omissões de entidades públicas ou privadas 

que constituam, ou possam constituir, factor de degradação do ambiente; intentar acções 

judiciais para efectivação da responsabilidade civil relativa aos referidos actos e omissões; 

recorrer contenciosamente dos actos e regulamentos administrativos que violem disposi-

ções legais que protegem o ambiente; apresentar queixa ou denúncia, bem como constituir-
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6. O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Ao contrário do regime tradicional de responsabilidade civil, em que a 

obrigação de reparação do dano se discute nos tribunais, na responsa-

bilidade ambiental o protagonismo cabe às entidades nacionais compe-

tentes, razão pela qual se qualifica a responsabilidade ambiental como 

uma responsabilidade administrativa. Trata-se, assim, de um procedi-

mento de natureza administrativa, autónomo e independente da viola-

ção de qualquer outra regra de direito ambiental, seja ela de natureza 

administrativa ou penal.849 

A DRA consagra uma série de obrigações que o operador tem de 

cumprir, com vista a evitar, limitar ou reparar o dano ambiental. Com-

pete às autoridades nacionais competentes exigir o cumprimento dessas 

obrigações ao operador, podendo dar-lhe instruções quanto às medidas 

necessárias e adequadas a adoptar, ou, em última instância, adoptarem-

nas elas próprias. O papel da Administração, neste caso exercido pela 

APA, acaba por ser secundário e até subsidiário do dos operadores, uma 

vez que ela só é chamada a intervir quando os operadores não imple-

mentem as medidas necessárias à prevenção ou à reparação de danos, 

ou quando a identificação do operador responsável se afigura impossí-

vel.850 

Os procedimentos de actuação que recaem sobre os operadores, in-

cluindo as acções a desenvolver na determinação das medidas de pre-

venção e de reparação, estão estabelecidos nos artigos 14.º, 15.º e 16.º 

do RJRA. A regra é a de que o operador tem a obrigação de actuar 

imediatamente, para controlar, conter, eliminar ou gerir os elementos 

contaminantes ou os factores danosos, visando limitar ou prevenir a 

ocorrência de ameaças iminentes ou danos ambientais. A iminência do 

dano há-de aferir-se por juízos de probabilidade.851 

___________ 

se assistentes em processo penal por crimes contra o ambiente e acompanhar o processo de 

contra-ordenação, quando o requeiram, apresentando memoriais, pareceres técnicos, suges-

tões de exames ou outras diligências de prova, até que o processo esteja pronto para decisão 

final. Gozam, para este efeito, de isenção de preparos e custas, como resulta do artigo 11.º, 

n.º 2. 
849 GOMIS CATALÁ, L., op. cit., 2008, p. 130. 
850 Artigo 17.º, n.º 1, alíneas a) e b). 
851 Como estabelecido na alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º do RJRA. 
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Assim, na sequência de um incidente com potenciais efeitos adver-

sos sobre os recursos naturais, devem, de imediato, ser informados os 

serviços e forças necessários a uma intervenção imediata, designada-

mente a Protecção Civil, bem como a entidade licenciadora da activi-

dade no âmbito da qual se gerou o incidente. Mais concretamente, de-

vem ser accionados, pelo operador, os mecanismos de resposta a emer-

gências previstos nos Planos de Emergência Internos (PEI), a que se 

refere o Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de Agosto, no âmbito do regime 

de licenciamento da actividade em causa e da política de gestão ambi-

ental [Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e Sistema Comunitário de 

Ecogestão e Auditoria (EMAS)], ou de outros regimes relevantes in 

casu.852 A adopção de medidas reactivas ou de contenção é obrigatória, 

independentemente da qualificação da situação como dano ambiental, 

atendendo a que de um incidente pode não resultar, necessariamente, 

um dano ou os efeitos significativos que permitam qualificar a situação 

como dano ambiental, para efeitos de aplicação do RJRA. De todo o 

modo, deve proceder-se a uma análise preliminar, para efeitos de en-

quadramento legal da situação. 

Em caso de ameaça iminente de dano ambiental, as medidas de 

prevenção adequadas e necessárias devem ser adoptadas e executadas 

sem demora, independentemente de notificação, requerimento ou acto 

administrativo prévio, a fim de diminuir o risco e evitar a verificação 

do dano. Já em caso de dano, independentemente do enquadramento 

subjacente ao incidente em si, devem ser adoptadas medidas de repara-

ção de emergência ou de contenção, de forma a garantir a limitação, no 

espaço e no tempo, dos efeitos adversos resultantes do incidente e a 

ocorrência de novos danos, ainda que o operador não esteja obrigado a 

adoptar medidas de reparação propriamente ditas. Nesse conjunto de 

medidas a adoptar pelo operador responsável, inclui-se o dever de in-

formar, obrigatória e imediatamente, a APA sobre todos os factos rele-

vantes da situação, das medidas de emergência adoptadas e se as mes-

mas foram bem sucedidas.853 Essa comunicação deve ser feita no prazo 

máximo de 24 horas, devendo conter informação sobre os elementos 

___________ 

852 Cfr. AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I. P., op. cit., 2011, p. 25. 
853 O reporte deve processar-se no âmbito do disposto no n.º 4 do artigo 14.º do RJRA. 
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contaminantes, a sua localização, as consequências dos danos, as me-

didas de emergência já adoptadas e se as mesmas foram bem sucedidas, 

informação que deve ser mantida actualizada. De realçar que a comu-

nicação à APA não desonera o operador da obrigação de execução das 

medidas de prevenção, assim como a manutenção das já adoptadas ou 

a adopção de outras consideradas necessárias, bem como da recolha de 

informação para avaliação da dimensão e intensidade da situação. Mu-

nida de tais elementos, a APA procede à avaliação da situação, podendo 

exigir ao operador que forneça informação adicional sobre a ameaça 

iminente de danos ou a suspeita dessa ameaça, para decidir quanto ao 

seu eventual enquadramento na definição de ameaça iminente de dano 

ambiental. Pode, igualmente, exigir-lhe, se ele ainda não o tiver feito, 

nos termos do artigo 14.º, n.º 5, do RJRA, a adopção das necessárias 

medidas de prevenção,854 ou, se for o caso, comunicar-lhe a sua revo-

gação. Se as medidas implementadas se tiverem revelado suficientes 

para eliminar por completo os efeitos do incidente ocorrido, obvia-

mente, não serão necessárias acções adicionais. Se, apesar das medidas 

de prevenção adoptadas pelo operador, a ameaça iminente de dano am-

biental subsistir, ou se a gravidade e as consequências dos eventuais 

danos assim o justificarem, a APA pode adoptar, subsidiariamente e a 

expensas do operador responsável, as medidas de prevenção que repute 

adequadas. Se a ameaça iminente de dano ambiental for susceptível de 

ameaçar a saúde pública, a APA deve informar a autoridade de saúde 

competente, regional ou nacional, conforme o âmbito do dano. 

Em caso de ocorrência de dano ambiental, o reporte deverá ser 

feito, nos termos do n.º 1 do artigo 15.º do RJRA, no prazo máximo de 

24 horas, estando o operador obrigado a manter actualizada a informa-

ção relativa à ocorrência e a adoptar, imediatamente e sem necessidade 

de notificação ou acto administrativo prévio, as medidas de contenção 

viáveis, para imediatamente controlar, conter, eliminar ou gerir os ele-

mentos contaminantes em causa e quaisquer outros factos danosos, de 

forma a limitar ou prevenir novos danos ambientais, efeitos adversos 

___________ 

854 Este poder, que, em Portugal, assiste à APA, em outros Estados-Membros, como a Finlân-

dia, a Hungria, a Suécia, a Polónia ou a Irlanda, apresenta-se como um dever das autorida-

des competentes. Cfr. BIO INTELLIGENCE SERVICE, op. cit., 2013, pp. 63-64. 
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para a saúde humana ou novos danos aos serviços. Também aqui, a 

APA pode, a qualquer momento, exigir ou recolher informações adici-

onais, adoptar, dar instruções ou exigir ao operador a adopção de me-

didas reactivas, de contenção ou de reparação de emergência, exigir a 

adopção das medidas de reparação propriamente ditas necessárias ou 

executá-las, quando a gravidade e consequências dos danos assim o exi-

jam, subsidiariamente e a expensas do operador responsável.855 A adop-

ção das medidas de reparação propriamente ditas, por parte do opera-

dor, deve ser previamente aprovada pela APA. Para esse efeito, o ope-

rador deve submeter à sua aprovação, no prazo de 10 dias, a contar da 

data da ocorrência do dano, uma proposta ou projecto de reparação, 

tendo em consideração a informação recolhida sobre a gravidade do 

incidente, a extensão e a duração do dano causado, nos termos do artigo 

16.º, a menos que a APA já tenha fixado ou executado, subsidiaria-

mente, as medidas de reparação. 

Como já se disse atrás, o RJRA visa garantir que os danos ambien-

tais ocorridos sejam sujeitos a medidas de reparação que, no caso da 

ocorrência de danos causados às espécies e habitats naturais protegidos 

e à água, promovam a restituição destes recursos ao seu estado inicial, 

e que, no caso da ocorrência de um dano causado ao solo, eliminem um 

risco significativo para a saúde humana. Por isso, é responsabilidade do 

operador adoptar tais medidas, devendo suportar os custos resultantes 

da avaliação da ocorrência e a aplicação das mesmas. Nas situações em 

que, ou porque não foi possível identificá-lo, ou porque este, sendo co-

nhecido, não adoptou as medidas que lhe foram impostas856, a APA 

pode ela própria executar as medidas previstas no RJRA e que repute 

___________ 

855 Tal como acontece em relação ao poder de exigir ao operador a adopção de medidas de 

prevenção, a possibilidade da APA poder exigir ao operador responsável a adopção de me-

didas de reparação não corresponde a uma obrigação da autoridade competente portuguesa, 

ao contrário do que se passa em grande parte dos Estados-Membros. No mesmo sentido da 

legislação portuguesa, vejam-se as legislações italiana ou espanhola. Cfr. BIO 

INTELLIGENCE SERVICE, op. cit., 2013, p. 63. 
856 Nos casos em que o operador: não tenha informado a autoridade administrativa; não tenha 

adoptado de imediato as medidas necessárias para controlar e eliminar ou gerir os elemen-

tos contaminantes e quaisquer outros factos danosos, por forma a limitar ou prevenir novos 

danos; não tenha adoptado as medidas de reparação necessárias, submetendo à autoridade 

administrativa essa proposta, e tenha inobservado as instruções recebidas relativamente às 

medidas de reparação a adoptar. 
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de necessárias. Por outro lado, em casos de força maior, poderá execu-

tar as mesmas medidas, ou ordenar a sua realização, sem que haja ne-

cessidade de adoptar os procedimentos acima referidos. Diz o n.º 3 do 

artigo 17.º do RJRA que, «em casos de situações extremas para pessoas 

e bens, a autoridade competente pode atuar sem necessidade de adop-

ção dos procedimentos previstos no presente Decreto-Lei para fixar as 

medidas de prevenção ou reparação necessárias ou para exigir a sua 

adopção». 

Em qualquer dos casos em que a autoridade administrativa venha 

a executar ela própria as medidas de reparação ou de prevenção, fixará 

o montante dos respectivos custos e, identificando o responsável, exi-

gir-lhe-á o seu pagamento. Parece-nos, todavia, que, caso o operador 

venha a lograr demonstrar que não se verificaram as alegadas “situa-

ções extremas” que justificassem as medidas ou, pelo menos, com a 

dimensão em que tenham sido concretizadas, poderá eximir-se do seu 

ressarcimento, ou, pelo menos, conseguir que seja fixado um montante 

equitativo por via da aplicação do instituto do estado de necessidade857. 

A autoridade competente tem o direito de instaurar, contra o operador 

ou contra terceiro que tenha causado o dano ou a ameaça iminente de 

dano, acção de cobrança dos custos relativos às medidas adoptadas, no 

prazo de cinco anos a contar da data em que as medidas tenham sido 

completadas, ou em que o operador ou o terceiro responsável tenham 

sido identificados, consoante a que for posterior. Note-se que, apesar 

de o prazo estabelecido na DRA ser um prazo mínimo, Portugal, no 

acto de transposição, não optou por alargar esse prazo858. 

O quadro seguinte refere-se à actuação do operador e da autoridade 

competente em caso de ameaça iminente ou de dano ambiental, nos ter-

mos previstos no RJRA. 

___________ 

857 Cfr. artigo 339.º (Estado de necessidade) do Código Civil, em particular o n.º 2, que esta-

belece que «O autor da destruição ou do dano é, todavia, obrigado a indemnizar o lesado 

pelo prejuízo sofrido, se o perigo for provocado por sua culpa exclusiva; em qualquer outro 

caso, o tribunal pode fixar uma indemnização equitativa e condenar nela não só o agente, 

como aqueles que tiraram proveito do acto ou contribuíram para o estado de necessidade.» 

(itálico nosso). 
858 O prazo de prescrição da obrigação de indemnizar por responsabilidade civil extracontra-

tual é de três anos (artigo 489.º do CC). 
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Actuação do operador e da autoridade competente  
em matéria de Responsabilidade Ambiental 

 OPERADOR AUTORIDADE COMPETENTE 

AMEAÇA  
DE DANO 

AMBIENTAL 

● adopta de imediato as medidas de 
prevenção adequadas e necessárias e deve 
informar as forças e serviços necessários à 
intervenção imediata e a protecção civil. 

● comunica, obrigatória e imediatamente, à 
autoridade competente todos os aspectos 

relevantes da situação 
● segue as instruções da autoridade 

competente 

● afere se o dano se encontra abrangido pela RA 
● pode exigir ao operador informações sobre a 

ameaça de dano 
● pode exigir ao operador que adopte e execute 

medidas de prevenção, quando este ainda o 
não tiver feito ou se as já adoptadas não forem 

adequadas ou suficientes 
● pode dar instruções sobre as medidas de 

prevenção e, se for o caso, revogá-las 
● pode exigir a prestação de garantias 

financeiras 
● adopta e executa, subsidiariamente e a 

expensas do operador, as medidas de 
prevenção necessárias 

● se tiver adoptado as medidas, exige o 
reembolso 

● em caso de risco de afectação da saúde 
pública, informa a autoridade de saúde 

competente 

DANO 
AMBIENTAL 

● adopta de imediato as medidas reactivas, 
de contenção ou de reparação de 

emergência necessárias e deve informar as 
forças e serviços necessários à intervenção 

imediata e a protecção civil. 

● comunica, no prazo máximo de 24 horas, os 
aspectos relevantes da situação, e mantém a 

informação actualizada 
● fornece informações suplementares, se 
exigidas pela autoridade competente, e 
segue as instruções desta relativas às 

medidas de contenção 
● propõe medidas de reparação e coopera 
com a autoridade competente na escolha 

dessas medidas; 
● tem direito a ser ouvido antes de a 

autoridade competente decidir sobre as 
medidas de reparação 

● adopta e executa as medidas de reparação 
e suporta os seus custos 

● afere se o dano se encontra abrangido pela 
RA; identifica o operador e o tipo de 

responsabilidade 
● exige informações adicionais e/ou pode 

recolhê-las no local 

● consoante o caso: – exige que o operador 
adopte as medidas de contenção necessárias, 
se este ainda o não tiver feito – exige que o 

operador siga as instruções relativas às medidas 
de contenção necessárias 

● em cooperação com o operador, identifica e 
avalia as opções de reparação (primária, 

complementar e compensatória), acordando o 
plano de acção de reparação e convida as 

partes interessadas a apresentarem 
observações 

● define medidas de reparação (primária, 
complementar e compensatória) especificas, 
tendo em conta a proposta do operador e as 

observações de terceiros e formaliza as acções 
de reparação escolhidas 

● colabora com o operador para assegurar que 
são adoptadas e executadas as medidas de 

reparação; 
● se o operador não o fizer, não for 

identificável ou tiver justificação válida, 
adopta ela própria as medidas de reparação; 

se tiver adoptado as medidas, exige o 
reembolso dos custos com a reparação 

 

Note-se, contudo, que a efectivação da responsabilidade ambiental 

(que o RJRA apelida de administrativa) pela prevenção e reparação de 

danos ambientais prejudica o dever de reposição resultante de qualquer 

processo contra-ordenacional relativo aos mesmos factos que estejam 

na sua origem. Acresce que os procedimentos de responsabilidade am-

biental e contra-ordenacional relativos aos mesmos factos devem correr 
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em separado, sem prejuízo de poderem ser aproveitados os elementos 

probatórios produzidos no âmbito de um dos procedimentos no outro, 

a pedido de qualquer das partes.859 

Estando em causa um processo de natureza administrativa, há que, 

no curso do mesmo, observar as devidas formalidades legais, como o 

direito a audiência prévia860 que assiste ao operador e às restantes partes 

interessadas, designadamente os proprietários dos terrenos onde se en-

tenda deverem vir a ser aplicadas as medidas de reparação. Segundo 

AMADO GOMES, a «participação alargada dos actores sociais na ela-

boração da decisão com impacte ambiental é, portanto, um exercício de 

cidadania (…) que exprime não só um direito a colaborar activamente 

com a Administração na formação de decisões metageracionais, como 

também um direito a lhe exigir credibilidade, objectividade, transpa-

rência nos métodos de tomada da decisão (…)».861 

Saliente-se, ainda, que, qualquer decisão que a autoridade compe-

tente nacional, enquanto entidade administrativa, adopte neste âmbito, 

tem de ser devidamente fundamentada. Apesar de tal não resultar do 

RJRA, essa imposição decorre de imposição constitucional prevista no 

___________ 

859 Artigo 30.º do RJRA. 
860 Dispõe o artigo 121.º (Direito de audiência prévia) do Código do Procedimento Adminis-

trativo (CPA): «1. Sem prejuízo do disposto no artigo 124.º, os interessados têm o direito 

de ser ouvidos no procedimento antes de ser tomada a decisão final, devendo ser informa-

dos, nomeadamente, sobre o sentido provável desta. 2. No exercício do direito de audiência, 

os interessados podem pronunciar-se sobre todas as questões com interesse para a decisão, 

em matéria de facto e de direito, bem como requerer diligências complementares e juntar 

documentos». Note-se que o princípio da participação tem consagração expressa nos arti-

gos 66.º, n.º 2, e 267.º, n.º 2, da CRP e no artigo 12.º do CPA. Também se pode invocar, a 

este propósito, o princípio da colaboração da Administração com os particulares (artigo 11º 

do CPA), de acordo com o qual «[o]s órgãos da Administração Pública devem actuar em 

estreita colaboração com os particulares, cumprindo-lhes, designadamente, prestar aos par-

ticulares as informações e os esclarecimentos de que careçam, apoiar e estimular as suas 

iniciativas e receber as suas sugestões e informações. MORA RUIZ vê nesta disposição um 

exemplo da simplificação administrativa em Portugal. Cfr. MORA RUIZ, M., «La simpli-

ficación administrativa en el Derecho comparado: el ejemplo de Portugal. Elementos ex-

portables para una construcción sistemática del procedimiento administrativo desde la sim-

plificación», Revista Vasca de Administración Pública, n.º 97, 2013, p. 353. 
861 Cfr., da autora, op. cit., 2018b, p. 359. 
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artigo 268.º, n.º 3, da CRP, acolhida nos artigos 151.º, n.º 1, alínea d), 

e 152.º, n.º 1, do Código do Procedimento Administrativo (CPA)862. 

Além de fundamentado, o acto deve também ser notificado ao in-

teressado, também nos termos do referido artigo 268.º, n.º 3, da CRP, 

que simultaneamente terá de ser informado dos mecanismos adminis-

trativos e judiciais de que dispõe, para se opor, e respectivos prazos, em 

cumprimento do artigo 114.º do CPA.863 A inobservância de tais for-

malismos legais acarretará a invalidade do acto praticado, que será anu-

lável nos termos do disposto no artigo 163.º do CPA864. 

7. MEIOS DE DEFESA DO OPERADOR 

O acto pode ser impugnado administrativa e judicialmente, como aliás 

resulta do artigo 268.º, n.º 4, da CRP, que consagra o princípio da tutela 

jurisdicional efectiva dos direitos ou interesses legalmente protegidos 

dos administrados, garantindo-lhes, para esse efeito, o reconhecimento 

desses direitos ou interesses, a impugnação de quaisquer actos 

___________ 

862 De acordo com artigo 152.º (Dever de fundamentação) do NCPA: «1. Para além dos casos 

em que a lei especialmente o exija, devem ser fundamentados os actos administrativos que, 

total ou parcialmente: a) Neguem, extingam, restrinjam ou afectem por qualquer modo di-

reitos ou interesses protegidos ou imponham ou agravem deveres, encargos, ónus, sujeições 

ou sanções; b) Decidam reclamação ou recurso; c) Decidam em sentido contrário de pre-

tensão ou oposição formulada por interessado, ou de parecer, informação ou proposta ofi-

cial; d) Decidam de modo diferente da prática habitualmente seguida na resolução de casos 

semelhantes ou na interpretação e aplicação dos mesmos princípios ou preceitos legais; e) 

Impliquem declaração de nulidade, anulação, revogação, modificação ou suspensão de ato 

administrativo anterior». 
863 Notificação que deverá observar o disposto no artigo 114.º (Notificação dos actos adminis-

trativos) do CPA: «1. Os actos administrativos devem ser notificados aos destinatários, 

designadamente os que: a) Decidam sobre quaisquer pretensões por eles formuladas; b) 

Imponham deveres, encargos, ónus, sujeições ou sanções, ou causem prejuízos; c) Criem, 

extingam, aumentem ou diminuam direitos ou interesses legalmente protegidos ou afectem 

as condições do seu exercíco. 2. Da notificação do acto administrativo devem constar: a) O 

texto integral do acto administrativo, incluindo a respectiva fundamentação; b) A identifi-

cação do procedimento administrativo, incluindo a indicação do autor do acto e a data deste; 

c) A indicação do órgão competente para apreciar a impugnação administrativa do acto e o 

respectivo prazo, no caso de o acto estar sujeito a impugnação administrativa necessária». 
864 Artigo 163.º do CPA (Actos anuláveis e regime da anulabilidade): «1 – São anuláveis os 

atos administrativos praticados com ofensa dos princípios ou outras normas jurídicas apli-

cáveis, para cuja violação se não preveja outra sanção. (…)» 
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administrativos que os lesem, independentemente da sua forma, a de-

terminação da prática de actos administrativos legalmente devidos e a 

adopção de medidas cautelares adequadas. 

No que se refere à impugnação administrativa, o operador pode, 

nos termos do artigo 184.º, 1, alínea a), do CPA, impugnar o acto ad-

ministrativo em causa perante a Administração Pública, solicitando a 

sua revogação, anulação, modificação ou substituição, através de recla-

mação, para o órgão autor do acto, ou recurso hierárquico próprio, para 

o órgão hierárquico superior (artigos 191.º e 193.º do CPA, respectiva-

mente). 

O princípio da tutela jurisdicional efectiva encontra-se igualmente 

previsto no artigo 2.º, n.º 1, do CPTA, que estabelece que o mesmo 

«compreende o direito de obter, em prazo razoável e mediante um pro-

cesso equitativo, uma decisão judicial que aprecie, com força de caso 

julgado, cada pretensão regularmente deduzida em juízo, bem como a 

possibilidade de a fazer executar e de obter as providências cautelares, 

antecipatórias ou conservatórias, destinadas a assegurar o efeito útil da 

decisão». Para esse efeito são competentes os tribunais administrativos, 

como resulta do artigo 212.º, n.º 3, da CRP e do artigo 4.º, n.º 1, alínea 

b), do ETAF, sendo o meio processual indicado a acção administrativa 

de impugnação de actos administrativos, a que se refere o artigo 37.º, 

n.º 1, alínea a), do CPTA. O operador pode, ainda, nos termos dos arti-

gos 112.º e seguintes, lançar mão de uma providência cautelar, nomea-

damente da suspensão da eficácia do acto administrativo, do mesmo 

diploma legal, com vista a salvaguardar o efeito útil da decisão que ve-

nha a ser proferida pelo tribunal na acção principal. 

No que se refere ao contencioso ambiental, AMADO GOMES 

alerta para o facto de a avaliação do risco constituir uma dificuldade 

com que os juízes têm de se debater. De facto, trata-se de uma avaliação 

que assenta em juízos de natureza eminentemente técnica, cuja confir-

mação exige também a intervenção de peritos, sendo que «a margem 

de ponderação que a gestão do risco implica deverá ficar fora da alçada 

do juiz, sob pena de penetração intolerável no núcleo intangível da fun-

ção administrativa». Ora, os poderes de revisão das decisões adminis-

trativas de que os juízes dispõem devem centrar-se no respeito pelos 
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princípios da imparcialidade e da proporcionalidade, para aferir da va-

lidade daquelas.865 

8. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É um facto: a Natureza está em crise! A perda de biodiversidade e o 

colapso dos ecossistemas estão entre as maiores ameaças que a huma-

nidade enfrenta. Logo, é imperativo restaurar e proteger a Natureza, e 

a Directiva relativa à responsabilidade ambiental é um instrumento pri-

vilegiado para atingir esse propósito. 

De facto, a DRA representa uma mais-valia para a protecção am-

biental, contribuindo, no nosso entender, para a mudança de mentali-

dade e de comportamento de todos aqueles que exercem actividades 

potencialmente perigosas, imputando-lhes a obrigação de reparar e de 

prevenir os danos ambientais, às suas custas. Um dos seus aspectos ino-

vadores corresponde, efectivamente, ao seu carácter preventivo. São 

disso exemplo: a estipulação de deveres de informação por parte dos 

operadores, de apresentação de relatórios periódicos, a obrigação de 

adopção de medidas de carácter preventivo perante a existência de ame-

aça iminente de dano e a obrigação de constituição de garantias finan-

ceiras, com vista a assegurar o pagamento dos custos inerentes à pre-

venção e à reparação dos danos. A DRA incentiva, assim, a uma abor-

dagem de prevenção e de precaução dos operadores no exercício das 

suas actividades, evitando custos de reparação elevados, que acabam 

por afectar a saúde económica do tecido industrial. 

No entanto, não podemos deixar de salientar alguns aspectos me-

nos positivos. 

Foi uma decepção ver que a generalidade dos Estados-Membros, 

entre os quais se encontra Portugal, optou por excluir a obrigação de 

pagar os custos da prevenção e da reparação do dano ambiental, quando 

este resulta de uma actividade praticada no âmbito de uma autorização 

ou é decorrente do estado da Ciência, os também designados danos ou 

riscos de desenvolvimento. Nesta questão, os sectores empresarial e in-

dustrial levaram a melhor. E também aqui a falta de harmonização entre 

___________ 

865 Cfr. AMADO GOMES, C., op. cit., 2018b, pp. 374-375. 
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as opções tomadas pelos Estados-Membros pode revelar-se problemá-

tica para a efectiva aplicação do regime, designadamente no que con-

cerne aos danos transfronteiriços. 

Não podemos, também, deixar de criticar a inércia e a falta de rigor 

das informações fornecidas pelos Estados-Membros e a ausência de 

uma base de dados, no que se refere à aplicação da DRA, nos respecti-

vos ordenamentos internos e na União Europeia, o que dificulta a mo-

nitorização da sua efectiva aplicação e atrasa eventuais decisões que, a 

nível europeu, devem ser tomadas para, por um lado, suprir as falhas de 

que o regime de responsabilidade ambiental padece e, por outro, tornar 

a sua aplicação mais eficaz, reforçando o nível de protecção do ambi-

ente que dele resulta. 

A DRA tem uma definição bastante precisa de danos ambientais, 

ao associar o conceito a determinados recursos naturais (espécies e ha-

bitats naturais protegidos, água e solo), o que facilita a definição do seu 

âmbito e alcance. No entanto, surgem algumas dificuldades no que se 

refere à adopção de medidas de reparação. A primeira dificuldade 

prende-se com a avaliação económica dos recursos naturais e serviços 

danificados. Depois, a escolha dos métodos de reparação, sendo certo 

que as medidas de reparação complementares e compensatórias têm 

sido subutilizadas. 

Por fim, a falta da previsão de limites mínimos, nomeadamente 

para o estabelecimento das garantias financeiras, que, em teoria, já de-

veriam ter sido definidos pelos Estados, mas que nem todos tiveram o 

cuidado de regulamentar, como é o caso do Estado português. Apesar 

de muitos dos operadores que exercem as actividades consideradas po-

tencialmente perigosas terem já adoptado sistemas de garantias finan-

ceiras, afigura-se imprescindível o estabelecimento de um regime co-

mum de garantias financeiras, passando, eventualmente, por um seguro 

obrigatório de responsabilidade ambiental, e a criação, a par deste, de 

um fundo europeu para a reparação dos danos ambientais, a fim de as-

segurar uma cobertura o mais completa possível dos danos ambientais. 

A utilização deste fundo teria de respeitar o princípio do poluidor-pa-

gador, ou seja, teria de ter natureza residual, podendo apenas ser accio-

nado nos casos em que não fosse possível identificar o operador polui-

dor, quando este é insolvente e quando os mercados de garantia 
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financeira falham. Acresce que a obrigatoriedade, para o operador, de 

restaurar, às suas custas e qualquer que seja o valor, o estado primitivo 

do meio ambiente danificado torna a sua responsabilidade ilimitada, 

sendo, assim, imprescindível a constituição de garantia financeira ade-

quada para assegurar a responsabilidade ambiental que lhe seja impu-

tável. No entanto, o facto de se tratar de uma responsabilidade aparen-

temente ilimitada também dificulta a constituição de garantias financei-

ras, nomeadamente pela falta de oferta de produtos financeiros para 

esse efeito pelo mercado. Por isso, esta questão deveria ser devidamente 

regulada, para que os operadores se abstenham de introduzir desvios ao 

regime da responsabilidade ambiental, furtando-se, desse modo, ao 

cumprimento do princípio do poluidor-pagador. 

A crise económica e financeira sentida, nos últimos anos, à escala 

global e em Portugal, em particular, não deveria ser justificação para 

atenuar ou aligeirar os limites estabelecidos para a constituição de ga-

rantias financeiras. Se, por um lado, estamos a favorecer a recuperação 

económica do sector industrial, aliviando os seus encargos financeiros, 

por outro, compromete-se a reparação efectiva dos recursos naturais na 

eventualidade de ocorrerem danos ambientais, comprometendo a he-

rança ambiental das gerações vindouras. No entanto, avizinham-se tem-

pos de grandes dificuldades para os cidadãos e as economias dos Esta-

dos, fruto da pandemia causada pelo Covid-19. A necessidade de con-

finamento e de medidas de restrição à circulação das pessoas tem con-

sequências nefastas a nível económico, provocando, por um lado, o 

abrandamento das economias, da produção e do consumo e, por outro, 

o aumento do desemprego, da pobreza e da criminalidade. Esta conjun-

tura, se, por um lado, favorece o ambiente, devido à diminuição da pro-

dução e do consumo e, consequentemente, das emissões e descargas 

poluentes, por outro, não permite aos Estados e aos operadores a utili-

zação de recursos financeiros na defesa do mesmo e o investimento em 

processos e práticas respeitadoras daquele. Uma coisa é certa, avizinha-

se uma crise sem fim à vista, em que o ambiente vai certamente, e mais 

uma vez, ser relegado para segundo plano, dando-se primazia às ques-

tões sociais. 

Não obstante a conjuntura adversa, não pode deixar de se reconhe-

cer ao regime da responsabilidade ambiental, que assenta no princípio 
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do poluidor-pagador, mas também no princípio da prevenção e da pre-

caução, uma função pedagógica, ao incentivar os operadores a imple-

mentarem sistemas de gestão ambiental, a realizarem avaliações de 

risco adequadas, a investirem em tecnologia que permita a redução dos 

riscos e a contratarem as garantias financeiras adequadas. 

Seria de importância suprema a existência de informação actuali-

zada relativa aos casos de responsabilidade ambiental ocorridos nos Es-

tados-Membros e resolvidos quer ao nível da DRA quer ao nível das 

legislações nacionais, pelo que as autoridades competentes deveriam 

recolher e tratar, fazendo, nomeadamente, o seu registo, os dados rela-

tivos aos danos ocorridos, às medidas de reparação e custos, de forma 

a estarem disponíveis quer para o cidadão em geral quer para as pró-

prias instituições europeias. A organização e permanente actualização 

dessa informação seria determinante para a avaliação de futuros inci-

dentes, da sua significância, do custo da sua reparação, bem como para 

a determinação das medidas que, de acordo com a experiência e a in-

formação, serão as mais eficazes e adequadas à prevenção e às repara-

ção de danos ambientais. 

Muitas das falhas na monitorização e aplicação da DRA e do 

RJRA, no caso concreto português, resultam também da falta de meios 

das autoridades competentes. Nesse sentido, era importante que as au-

toridades nacionais fossem dotadas de recursos financeiros e, essenci-

almente, humanos suficientes e com os conhecimentos e a formação 

necessários e adequados à efectiva aplicação do regime de responsabi-

lidade ambiental. É claro que tais meios terão de ser suportados pelas 

finanças públicas e a actual conjuntura económica não é a mais favorá-

vel à protecção do ambiente. 

 





CAPÍTULO VII – O REGIME 

SANCIONATÓRIO 

1. A FISCALIZAÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

1.1. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A generalidade das actividades enumeradas no Anexo III da DRA e do 

RJRA, a que se aplica a responsabilidade ambiental objectiva, estão su-

jeitas a autorização prévia, o que, por si só, é já uma expressão da actu-

ação preventiva da Administração em sede de protecção ambiental. De 

facto, a implementação da política ambiental é efectuada, normalmente, 

por via do direito administrativo, sendo certo que a Administração Pú-

blica e os seus agentes são aqueles que se encontram em melhor posição 

não só para zelar pelo respeito e pela qualidade do ambiente, mas tam-

bém para aferir em que medida determinada actuação ou actividade 

constituem um risco para aquele.866 Como o ambiente é um bem pú-

blico frágil, a utilização dos seus componentes está sujeita a um princí-

pio de gestão racional e é normal que as actividades susceptíveis de o 

afectar de forma mais significativa, como é o caso das constantes no 

referido Anexo III, estejam sujeitas a um princípio de proibição sob 

reserva de permissão, que só se ultrapassa através da concessão das au-

torizações necessárias.867 Nesse sentido, a Lei de Bases da Política do 

___________ 

866 Cfr. FAURE, M. G., «Vers un nouveau modèle de protection de l’environnement par le 

droit pénal», Revue Européenne de Droit de l’Environnement, n.º 1, 2005, p. 13. Veja-se, 

também a este propósito, PERNAS GARCIA, J. J., «Técnicas preventivas de protección 

ambiental y normativa de servicios. Análisis particularizado de la evaluación de impacto 

ambiental y de la ordenación administrativa de la gestión de residuos», Revista Catalana 

de Dret Ambiental, Vol. I, n.º 2, 2010b, pp. 1-35. 
867 A autorização consiste no acto administrativo concretizador de um conjunto de direitos e 

deveres do administrado que a requere, perante objectivos de interesse público, designada-

mente ambientais, com vista à prossecução dos interesses particulares daquele.Veja-se 
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Ambiente estabelece, no seu artigo 19.º, que as actividades, potencial 

ou efectivamente poluidoras ou susceptíveis de afectar de forma signi-

ficativa o ambiente e a saúde humana, estão sujeitas a prévio licencia-

mento ou autorização.868 Ora, emanado o acto autorizante – no caso da 

licença ambiental, pela APA –, é fundamental que o administrado de-

senvolva a sua actividade de acordo e dentro dos seus limites e demais 

disposições legais e regulamentares. E é precisamente função da Admi-

nistração fiscalizar se tal acontece efectivamente, o que é determinante 

para prevenir infracções e evitar consequências adversas para as pes-

soas e para o ambiente. Incumbe, por isso, à Administração Pública a 

fiscalização da conformidade da actuação do operador responsável pelo 

exercício de determinada actividade com o respectivo enquadramento 

legal e com o acto administrativo que a autorizou, sob pena de, no que 

ao caso português respeita, vir a ser imputada responsabilidade à pró-

pria Administração, nos termos do artigo 4.º, n.º 1, alínea k), do ETAF 

e do artigo 1.º, n.ºs 1 e 2, do RREEE. 

1.2. O ENQUADRAMENTO LEGAL EUROPEU E NACIONAL 

Por regra, as autoridades públicas competentes só através da inspecção 

podem avaliar se os operadores actuam em conformidade com as suas 

obrigações legais. Todavia, idealmente, deveria ser a União Europeia a 

proceder a tal avaliação, como sucede no direito da concorrência ou na 

luta contra a fraude. Acontece que os Estados-Membros se opuseram a 

tal possibilidade.869 Daí que a Comissão Europeia não disponha de sis-

temas administrativos de inspecção aptos a fornecer informação sobre 

a aplicação do direito ambiental. Por seu turno, a Agência Europeia 

para o Ambiente (AEA), à qual incumbe a recolha e tratamento de da-

dos em matéria ambiental, não tem essas competências de inspecção 

___________ 

FIGUEIREDO DIAS, J. E., A reinvenção da autorização administrativa no Direito do Am-

biente, Coimbra, Coimbra Editora, 2014, pp. 555 e ss. 
868 Em Portugal, o procedimento de atribuição de licença ambiental encontra-se regulamentado 

no Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto, que estabelece o regime de emissões indus-

triais aplicável à prevenção e ao controlo integrados da poluição, bem como as regras des-

tinadas a evitar e/ou reduzir as emissões para o ar, a água e o solo e a produção de resíduos. 
869 Veja-se o ponto 16 da Resolução do Conselho, de 7 de Outubro de 1997, sobre a redacção, 

execução e cumprimento da legislação comunitária em matéria de ambiente (97/C 321/01). 
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que lhe permitam o controlo da efectiva aplicação do direito do ambi-

ente europeu. Já em relação aos Estados-Membros, a generalidade não 

se dotou dos meios necessários para efectuar as inspecções ambientais 

tal como a União Europeia as concebe e com o rigor que cada situação 

exige. Há casos, em Portugal, em que as autoridades fiscalizadoras che-

gam a solicitar aos interessados – denunciantes – para serem eles pró-

prios a monitorizar e a registar os factos que comprovam a existência 

de comportamentos ilícitos por parte de operadores e que lhes transmi-

tam esses elementos, para que possam ser utilizados na instrução de 

processos, que instauram. Obviamente que estes procedimentos deve-

riam ser levados a cabo pelas autoridades administrativas competentes 

e não pelos particulares interessados, sob pena de se pôr em causa a 

fiabilidade dos mesmos, bem como a falta de rigor científico na sua 

recolha. 

Por outro lado, no âmbito do direito do ambiente, não existe, na 

União Europeia, qualquer regulamentação específica em matéria de 

inspecções ambientais. A Directiva 2010/75/UE, relativa às emissões 

industriais (prevenção e controlo integrados da poluição), define “ins-

pecção do ambiente” como todas as inspecções, incluindo as visitas a 

instalações, o controlo das emissões e a verificação de relatórios inter-

nos e de documentos de acompanhamento, a verificação do autocon-

trolo, a verificação das técnicas utilizadas e da adequação da gestão 

ambiental, efectuadas pelas autoridades competentes, ou em seu nome, 

para verificar e promover a conformidade das instalações com as con-

dições de licenciamento, e, quando necessário, monitorizar o respectivo 

impacte ambiental.870 Por outro lado, a Directiva 2012/18/UE871, 

___________ 

870 Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro, relativa 

às emissões industriais (prevenção e controlo integrados da poluição), artigo 3.º, n.º 22. 
871 Directiva 2012/18/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Julho, relativa ao 

controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas. 

Este diploma legal, no seu artigo 3.º, n.º 18, também define inspecção como «todas as ac-

ções, incluindo visitas in situ, verificação de medidas, dos sistemas e dos relatórios internos 

e dos documentos de acompanhamento, bem como quaisquer acções de acompanhamento 

necessárias, realizadas pela autoridade competente ou em seu nome, para verificar e pro-

mover o cumprimento dos requisitos da presente Directiva por parte dos estabelecimentos», 

e, no artigo 20.º, estabelece a obrigação de os Estados-Membros assegurarem que as auto-

ridades competentes organizem um sistema de inspecções. 
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relativa ao controlo dos perigos de acidentes com substâncias perigo-

sas, estabelece a obrigação de os Estados-Membros organizarem um 

sistema de inspecções. Se é certo que as inspecções ambientais serão 

sempre importantes nestes casos, a verdade é que acabarão por assumir 

uma relevância particular nas actividades que não estão sujeitas a pré-

vio licenciamento ou autorização, por serem consideradas, como sem-

pre, com menor incidência ambiental. Também por essa razão, é im-

portante a adopção de um regime geral de inspecções ambientais. En-

tretanto, os Estados-Membros têm vindo a seguir a Recomendação do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Abril de 2001872, relativa 

aos critérios mínimos aplicáveis às inspecções ambientais nos Estados-

Membros, que, embora não vinculativa, propõe critérios mínimos rela-

tivos à organização, realização, acompanhamento e publicação das ins-

pecções ambientais para todas as instalações industriais, empresas e ou-

tras instalações que estejam sujeitas a requisitos de autorização ou li-

cença nos termos do direito da União Europeia. Em Portugal, as ins-

pecções ambientais também têm sido realizadas, a nível nacional, de 

acordo com as orientações da União Europeia constantes desta Reco-

mendação. 

A rede Implementation and Enforcement of Environmental Law 

Network (IMPEL), criada em 1992, por iniciativa dos ministros do Am-

biente da União Europeia, teve um papel preponderante nesta matéria 

específica. Trata-se de um mecanismo de cooperação entre os Estados-

Membros, com vista a melhorar a aplicação do direito do ambiente eu-

ropeu. É uma estrutura de natureza informal onde se procede à troca de 

informações. É composta por 55 autoridades ambientais de 36 Estados 

(os 28 Estados-Membros, a que se juntaram a Noruega, a Macedónia 

do Norte, a Sérvia, a Turquia, a Islândia, o Kosovo, a Albânia e a Su-

íça). É a Comissão Europeia, através da Direcção-Geral do Ambiente, 

que participa nos trabalhos da IMPEL e a suporta financeiramente. 

É indiscutível que a função da Administração Pública de inspecção 

é essencial para a aplicação efectiva do direito ambiental. Por essa 

___________ 

872 Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Abril de 2001, relativa aos 

critérios mínimos aplicáveis às inspecções ambientais nos Estados-Membros 

(2001/331/CE). Veja-se, a este propósito, LOZANO CUTANDA, B. e LAGO 

CANDEIRA, A., op. cit., p. 112; e LOZANO CUTANDA, B., op. cit., 2014e, pp. 708-709. 
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razão, há quem, como JORDANO FRAGA, entenda que deveria ser 

reforçada.873 Já CASADO CASADO874 conclui, a este propósito, que o 

problema do direito ambiental não reside tanto na necessidade de cria-

ção de novas regras, mas em tornar efectivas as já existentes. E, neste 

ponto concreto, a actuação da Administração é fundamental. Mas para 

isso são necessários meios. Meios de que as autoridades administrativas 

nem sempre dispõem. 

1.3. A FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO REGIME JURÍDICO DA 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

O controlo da conformidade à lei da actuação dos operadores e do fun-

cionamento das respectivas actividades económicas é uma tarefa que, 

em matéria ambiental, incumbe ao Estado, nos termos da Constituição 

da Republica e da Lei que define as bases da política do ambiente875, e 

é imprescindível à protecção do ambiente e à efectivação do princípio 

de prevenção geral de danos ambientais. Assume particular relevância 

nas situações de ameaça iminente de danos ambientais, podendo evitar 

a concretização dos mesmos e, em caso da sua efectiva ocorrência, im-

pedir o agravamento ou a ocorrência de novos danos e monitorizar a 

reparação daqueles, conforme a situação em concreto. 

No que diz respeito à responsabilidade ambiental, a fiscalização do 

cumprimento das obrigações decorrentes do RJRA para os operadores 

cabe à Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Or-

denamento do Território (IGAMAOT)876, à APA e ao Serviço de 

___________ 

873 JORDANO FRAGA, J., «El Derecho ambiental en el siglo XXI», Revista Aranzadi de De-

recho Ambiental, 2002, n.º 1, p. 109. 
874 CASADO CASADO, L., «Las Inspecciones em matéria de médio ambiente: la norma y la 

realidad», em GARCIA URETA, A. (Dir.) e BOLAÑO PIÑEIRO, M. C. (Coord.), Nuevas 

perspectivas del Derecho ambiental en el siglo XXI, 2018, pp. 43-48. 
875 Artigo 2.º (Objectivos da política de ambiente), n.º 2, da Lei n.º 19/2014, de 14 de Abril: 

«Compete ao Estado a realização da política do ambiente, tanto através da acção directa 

dos seus órgãos e agentes nos diversos níveis de decisão local, regional, nacional, como 

através da mobilização e da coordenação de todos os cidadãos e forças sociais, num pro-

cesso participado e assente no pleno exercício da cidadania ambiental.» 
876 A IGAMAOT é um serviço central da administração directa do Estado e tem como funções 

relevantes para efeitos de responsabilidade ambiental, entre outras, assegurar a realização 

de acções de inspecção a entidades públicas e privadas em matérias de incidência 
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Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da Guarda Nacional 

Republicana (GNR)877. A constatação, por estas entidades, da infracção 

ao estabelecido no RJRA constituirá uma contra-ordenação e dará lugar 

ao respectivo procedimento contra-ordenacional. 

A LQCOA prevê, no artigo 18.º, o direito de acesso aos locais a 

inspeccionar das autoridades administrativas no exercício de funções 

de inspecção, fiscalização e vigilância, que veio a ser reforçado na úl-

tima alteração legislativa878, que consagrou o princípio do não aviso 

prévio de acções de inspecção e fiscalização. 

Refira-se, a título de exemplo, que, no ano de 2018, a IGAMAOT 

procedeu a um total de 675 inspecções em matéria ambiental.879 No que 

se refere à área específica da responsabilidade por danos ambientais e, 

na ausência de informação específica sobre o tema, é relevante o Rela-

tório de Desempenho Ambiental dos Estabelecimentos Abrangidos 

pelo Regime de Emissões Industriais (PCIP e Solventes), no ano de 

2018880, apresentado pela IGAMAOT em finais de 2019. Este relatório 

___________ 

ambiental, incluindo as relativas ao cumprimento das normas tributárias de taxas e contri-

buições ambientais, e impor as medidas que previnam ou eliminem situações de perigo 

grave para a saúde, segurança das pessoas, dos bens e do ambiente; exercer funções pró-

prias de órgão de polícia criminal relativamente aos crimes que se relacionem com o cum-

primento da sua missão em matérias de incidência ambiental, sem prejuízo das atribuições 

de outras entidades; instaurar, instruir e decidir processos de contra-ordenação ambiental, 

nos termos da LQCOA, bem como nos demais casos previstos na lei, e levantar auto de 

notícia relativo às infracções legalmente definidas, nos termos do disposto nos artigos 1.º e 

2.º do Decreto-Lei n.º 23/2012, de 1 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelo De-

creto-Lei n.º 108/2018, de 3 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 153/2015, de 7 de Agosto. 
877 O SEPNA, consagrado institucionalmente pelo Decreto-Lei n.º 22/2006, de 2 de Fevereiro, 

com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 113/2018, de 18 de Dezembro, e 

Decreto-Lei n.º 114/2018, de 18 de Dezembro, funciona na dependência do Comando-Ge-

ral da GNR. Compete ao SEPNA zelar pelo cumprimento das disposições legais e regula-

mentares referentes a conservação e protecção da Natureza e do meio ambiente, dos recur-

sos hídricos, dos solos e da riqueza cinegética, piscícola, florestal ou outra, previstas na 

legislação ambiental, bem como investigar e reprimir os respectivos ilícitos. 
878 Introduzida pela Lei n.º 25/2019, de 26 de Março. 
879 Cfr. IGAMAOT, Relatório de Actividades da IGAMAOT de 2018, Lisboa, Abril de 2019c, 

p. 83. Disponível em https://www.igamaot.gov.pt/wp-content/uplo-

ads/RA_2018_IGAMAOT_Assinado.pdf  
880 Cfr. IGAMAOT, Relatório – Desempenho Ambiental dos Estabelecimentos Abrangidos 

pelo Regime de Emissões Industriais (PCIP e Solventes) no ano de 2018, Lisboa, 23 de 

Outubro de 2019ª. Disponível em https://www.igamaot.gov.pt/wp-content/uploads/Relato-

rio-PCIP-e-Solventes.pdf  

https://www.igamaot.gov.pt/wp-content/uploads/RA_2018_IGAMAOT_Assinado.pdf
https://www.igamaot.gov.pt/wp-content/uploads/RA_2018_IGAMAOT_Assinado.pdf
https://www.igamaot.gov.pt/wp-content/uploads/Relatorio-PCIP-e-Solventes.pdf
https://www.igamaot.gov.pt/wp-content/uploads/Relatorio-PCIP-e-Solventes.pdf
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– o mais actualizado a que tivemos acesso e com relevância em termos 

de responsabilidade ambiental, uma vez que se lhe refere expressa-

mente – foi elaborado com base nas inspecções realizadas pela Equipa 

Multidisciplinar de Inspeção Ambiental (EM IA)881, durante o ano de 

2018, no que respeita ao Regime de Emissões Industriais (REI)882, re-

gime em que se inserem as actividades referidas no ponto 1, mas tam-

bém algumas das incluídas nos pontos 2 e 9 do Anexo III do RJRA. 

Dele consta a realização de 288 inspecções pela EM IA. Dessas, apenas 

em 175 dos casos foram levantados autos de notícia, sendo que em qua-

tro dessas inspecções foram levantados dois, o que perfaz um total de 

179 autos de notícia, de que resultaram 383 contra-ordenações, das 

___________ 

881 Esta equipa tem por objectivo assegurar um acompanhamento eficiente e eficaz em matéria 

de controlo, supervisão e inspecção das actividades com incidência ambiental. Para esse 

efeito, realizam-se inspecções a entidades públicas e privadas em matérias de incidência 

ambiental, impondo-se, se necessário, medidas adequadas a prevenir ou eliminar situações 

de perigo grave para a saúde e segurança das pessoas e dos seus bens e do ambiente. As 

situações detectadas de violação de disposições legais ou regulamentares darão origem a 

procedimento de contra-ordenação. Veja-se IGAMAOT, Relatório de Actividades 2018, 

cit., p. 83. Associada à EM IA, na IGAMAOT, funciona a Unidade de Intervenção Rápida 

(UIR), criada através do Despacho n.º 3555/2017 da Presidência do Conselho de Ministros, 

Ambiente, Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e Mar, de 27 de Abril. Enquanto 

a EM IA realiza as chamadas inspecções ordinárias, a UIR realiza inspecções extraordiná-

rias, na sequência de incidentes ou acidentes ambientais ou emergência ambiental e, ainda, 

no âmbito de inquéritos delegados pelo Ministério Público, para obtenção de informação 

técnica ambiental. Embora exista também um relatório da actividade desta unidade, refe-

rente a 2018, a verdade é que em nenhum momento se refere a responsabilidade ambiental, 

pelo que nos abstivemos de o referir em cima. Nele dá-se conta da realização de 32 inspec-

ções ambientais, 18 das quais realizadas no âmbito dos regimes AIA (Regime Jurídico da 

Avaliação de Impacte Ambiental), CELE (Comércio Europeu de Licenças de Emissão de 

gases com efeito de estufa), COV (Compostos Orgânicos Voláteis resultantes da utilização 

de solventes orgânicos), PCIP (Prevenção e Controlo Integrados da Poluição) e SEVESO 

(Prevenção e controlo de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas). Não foi 

possível agregar nenhuma das restantes 14 actividades inspectivas a um regime ambiental 

específico. Em 15 das inspecções realizadas não foi constatada qualquer infracção. Nas 

restantes 17, foram detectadas 22 infracções, tendo sido abertos os respectivos procedimen-

tos contra-ordenacionais. Cfr. IGAMAOT, Acções de Inspecção no âmbito da Unidade de 

Intervenção Rápida (UIR). Ano de 2018, Setembro 2019, pp. 5 e ss. Disponível em 

https://www.igamaot.gov.pt/wp-content/uploads/Rel_UIR_2018_Site.pdf  
882 Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto (Regime das Emissões Industriais), que transpôs 

a já referida Directiva 2010/75/UE. 

https://www.igamaot.gov.pt/wp-content/uploads/Rel_UIR_2018_Site.pdf
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quais apenas nove em matéria de responsabilidade por danos ambien-

tais.883 

IGAMAOT – Inspecções e Autos de Notícia em 2018884 

 

2. O REGIME CONTRA-ORDENACIONAL 

Quando a DRA foi adoptada, JORDANO FRAGA chamou a atenção 

para o facto de as obrigações do operador, constantes do regime de res-

ponsabilidade ambiental nela estabelecido, não serem acompanhadas 

de um regime sancionatório de natureza administrativa ou penal. Tal 

poderia pôr em causa a sua execução por parte dos responsáveis, razão 

pela qual era imperioso que os Estados-Membros adoptassem regras 

sancionatórias aquando da sua transposição885. 

O legislador português assim fez e veio a considerar como contra-

ordenações, por parte do operador identificado como responsável, entre 

outras, a violação das regras relativas à adopção de medidas de preven-

ção e de medidas de reparação, à determinação das medidas de repara-

ção e à constituição de garantias financeiras obrigatórias, sujeitando-as 

à aplicação de coimas, com a possibilidade de, simultaneamente, serem 

aplicadas sanções acessórias e decretada a apreensão provisória de bens 

e documentos886. 

___________ 

883 Cfr. IGAMAOT, op. cit., 2019ª, p. 23 ss. De um total de 383 contra-ordenações, nove são, 

como referido, relativas a responsabilidade ambiental; das restantes 374, 131 referem-se à 

água, 44 ao ar, quatro ao ruído, 62 a resíduos, 110 ao regime das emissões industriais, uma 

única às normas de aplicação genérica (Lei n.º 114/15, de 28 de Agosto) e 19 ao PRTR 

(sigla inglesa pela qual é mais conhecido o Registo de Emissões e Transferências de Polu-

entes (Pollutant Release and Transfer Register)). 
884 Ibidem, p. 18. 
885 JORDANO FRAGA, J., op. cit., 2005c, p. 94. 
886 Artigos 26.º e 27.º do RJRA. 
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A intervenção da administração a nível punitivo, por via contra-

ordenacional, tem uma finalidade e alcance distintos das medidas pre-

conizadas para a prevenção e a reparação dos danos, pese embora possa 

funcionar, como qualquer outro regime punitivo, a título preventivo ou, 

até, com carácter educativo. Na verdade, o ambiente é, por excelência, 

uma das áreas destinatárias do direito de mera ordenação social. O que 

pode ser comprovado pela circunstância de grande parte das infracções 

ambientais se referirem a normas de natureza preventiva, em que não 

estão em causa valores indispensáveis para a subsistência da vida em 

comunidade, mas antes uma perturbação da ordem social, que, na visão 

do Estado, proporciona um maior bem-estar às pessoas. As sanções pre-

vistas em relação aos ilícitos de mera ordenação social não têm a 

mesma carga de valor ético das penas criminais, assumindo, aqui, a pu-

nição uma relevância justificada por razões de utilidade e estratégia so-

cial.887 

O regime contra-ordenacional ambiental encontra-se consagrado 

na Lei-Quadro das Contra-Ordenações Ambientais (LQCOA), que es-

tabelece o regime aplicável às contra-ordenações ambientais e do orde-

namento do território,888 a que, ex vi artigo 2.º, se aplica, subsidiaria-

mente, o Regime Geral das Contra-Ordenações (doravante RGCO), 

consagrado no Decreto-Lei n.º 443/82, de 27 de Outubro, que o legis-

lador designou por ilícito de mera ordenação social.889 890 

___________ 

887 Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 574/95, de 17 de Outubro. Disponível em www.tri-

bunalconstitucional.pt. Cfr. NEVES, S., A Tutela Penal do Meio Ambiente: uma aborda-

gem de sua legitimidade à luz da teoria funcionalista de Claus Roxin, Tese de doutora-

mento defendida na Escola de Direito da Universidade do Minho, Novembro de 2017, pp. 

641 e ss. Disponível em http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/58338/1/Shei-

lla%20Maria%20da%20Graca%20Coitinho%20das%20Neves.pdf  
888 Lei n.º 50/2006, de 29 de Agosto, com redacção alterada pela Lei n.º 25/2019, de 26 de 

Março, pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de Agosto, pela Lei n.º 114/2015, de 28 de 

Agosto e pela Lei n.º 89/2009, de 31 de Agosto. 
889 Previsto no Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, que sofreu alterações à sua redacção, 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 356/89, de 17 de Outubro, pelo Decreto-Lei n.º 244/95, 

de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 323/2001, de 17 de Dezembro e pela Lei n.º 

109/2001, de 24 de Dezembro. 
890 FIGUEIREDO DIAS considera o regime contra-ordenacional um direito penal secundário, 

partindo do pressuposto de que, «de um ponto de vista jurídico-formal, direito penal secun-

dário é o conjunto de normas de natureza punitiva que constituem objecto de legislação 

extravagante e contêm, na sua generalidade, o sancionamento de ordenações de carácter 

http://www.tribunalconstitucional.pt/
http://www.tribunalconstitucional.pt/
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/58338/1/Sheilla%20Maria%20da%20Graca%20Coitinho%20das%20Neves.pdf
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/58338/1/Sheilla%20Maria%20da%20Graca%20Coitinho%20das%20Neves.pdf
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A LQCOA assume-se como um quadro sancionatório adequado à 

tutela dos bens jurídicos ambientais, tendo em consideração as especi-

ficidades do direito do ambiente.891 A título sancionatório, como sanção 

principal, prevê a aplicação de coimas, como sanção principal, que po-

dem ser acompanhadas de medidas acessórias, quando tal se justifique. 

Não deixa de ser criticável o estabelecimento da coima como sanção 

principal. De facto, e como também resulta da análise acabada de se 

fazer ao RJRA, uma sanção deste tipo não tem em conta as particulari-

dades do ambiente enquanto bem jurídico de natureza colectiva e de 

utilização pública que se pretende proteger. Nesta linha de entendi-

mento, MOUTINHO também aponta falhas a este regime.892 Em pri-

meiro lugar, considera que uma sanção principal de natureza pecuniária 

é insuficiente e contrária à tutela dos bens ambientais. Na verdade, 

sendo as pessoas colectivas os infractores ambientais típicos, se aquelas 

tiverem capacidade financeira para suportar as sanções pecuniárias que 

lhes forem aplicadas, terão sempre a possibilidade de repercutir esses 

custos no consumidor final; não tendo essa capacidade, acabarão por 

não pagar as sanções aplicadas. Em segundo lugar, entende que, actu-

ando a LQCOA apenas em momento posterior ao da prática do acto, os 

princípios da prevenção e da precaução, princípios basilares da tutela 

ambiental, são necessariamente postos em causa. É certo que a primeira 

falha apontada acaba por ser mitigada pela possibilidade de, nas contra-

___________ 

administrativo». Veja-se FIGUEIREDO DIAS, J., «Para uma dogmática do direito penal 

secundário. Um contributo para a reforma do direito penal económico e social português», 

Revista de Legislação e Jurisprudência, n.ºs 116 (1983-84) e 117 (1984-85), p. 330. TAIPA 

DE CARVALHO discorda e vê o direito das contra-ordenações como um direito autónomo, 

que visa tutelar determinados bens jurídicos que, apesar de socialmente relevantes, carecem 

de regime sancionatório adequado capaz de os garantir. Cfr. TAIPA DE CARVALHO, A., 

Direito Penal – Parte Geral. Questões Fundamentais – Teoria Geral do Crime, Universi-

dade Católica Editora, 2016, pp. 124-126. Veja-se ainda, a este propósito, e a favor da 

posição de Taipa de Carvalho, MOUTINHO, F. G., A Lei-Quadro das Contra-Ordenações 

Ambientais. Tutela e Princípios de Direito do Ambiente, Dissertação de Mestrado defen-

dida na Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional do Porto, Dezembro 2013, p. 

15. Este autor, cuja posição acompanhamos, considera o direito de mera ordenação social 

um ramo autónomo de direito, «intimamente comunicante com o direito penal e com o 

direito administrativo». 
891 DANTAS, A. L., «Notas à Lei das Contra-Ordenações Ambientais», Revista do Ministério 

Público, n.º 116/2008, Lisboa, SMMP, pp. 87 e ss. 
892 MOUTINHO, F. G., op. cit., pp. 23 e ss. 
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ordenações graves e muito graves, as autoridades competentes poderem 

conjugar a aplicação das coimas com sanções acessórias. No entanto, o 

autor considera esta solução insuficiente, defendendo que as actuais 

sanções acessórias deveriam, ao lado das coimas, integrar o leque de 

sanções principais que a Administração poderia aplicar em sede de re-

gime contra-ordenacional. Em última instância, defende, poderia fazer-

se transitar o regime sancionatório ambiental de um modelo contra-or-

denacional para um modelo de sanção administrativa geral, o que já 

permitiria a aplicação, a título principal, de uma sanção diferente da 

coima.893 

Na mesma linha de entendimento, LAMEIRA considera também 

que o modelo sancionatório encontrado pelo legislador para as contra-

ordenações ambientais não assegura uma tutela eficaz do ambiente, na 

medida em que, apesar da aplicação, a título principal, da sanção pecu-

niária poder constituir um factor dissuasor, tal não impede a actuação 

do infractor, «em virtude da existência de algum tecido industrial po-

tente, com capacidade para internalizar o custo da coima como mais um 

custo de produção (o que tanto serve para coimas de valor baixo ou 

elevado)», podendo até, no caso das pequenas empresas, conduzir à 

cessação da actividade por falta de capacidade financeira, pondo em 

causa o princípio da proporcionalidade. A mesma autora entende, 

ainda, que a possibilidade de serem aplicadas, na tutela do ambiente, 

sanções acessórias, não pode ser utilizada para equilibrar a insuficiên-

cia e inadequação da coima, enquanto sanção principal, uma vez que, 

não se aplicando às contra-ordenações leves, exclui os bens jurídicos 

por estas acautelados.894 

___________ 

893 Ibidem. A sanção administrativa geral tem lugar na relação jurídica tipo que se estabelece 

entre Administração e o administrado. O ilícito contra-ordenacional transforma-se em in-

fracção de um dever administrativo, permitindo à Administração a aplicação discricionária 

de uma sanção não pecuniária, a título principal. 
894 LAMEIRA, A., Medidas Cautelares no Âmbito do Processo Contra-Ordenacional Ambi-

ental, Dissertação de Mestrado apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra, 2017, pp. 21-23. Veja-se também, neste sentido, AMADO GOMES, C., «As 

Contra-Ordenações Ambientais no Quadro da LQCOA, de 29 de Agosto: Considerações 

Gerais e Observações Tópicas», Revista do Instituto de Direito Brasileiro, Ano I, n.º 1, 

2012, p. 360. 
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Reconhecendo pertinência às críticas atrás apontadas, partilhamos 

a opinião de que a LQCOA não acautela devidamente a tutela dos bens 

jurídicos que integram o ambiente, nem implementa, devida e eficaz-

mente, os princípios da prevenção e da precaução, tão caros à respon-

sabilidade ambiental. A aplicação de uma coima não é suficientemente 

dissuasora da prática de infracções ambientais, e a LQCOA pressupõe, 

na sua aplicação, que o facto que subjaz à contra-ordenação já tenha 

sido praticado, situação que o regime de responsabilidade ambiental 

pretende evitar. 

Como se viu, no regime da responsabilidade ambiental, quer o le-

gislador europeu quer o nacional, antes de se preocuparem com a repa-

ração do dano ambiental, debruçaram-se sobre a sua prevenção. Com 

efeito, a prevenção e a precaução são determinantes para uma protecção 

eficaz do ambiente dos danos que os operadores lhe podem causar e dos 

próprios operadores, se contabilizarmos o caro que a adopção de medi-

das de prevenção e de reparação dos danos ambientais lhes pode custar. 

Pelas aludidas razões, que subscrevemos, o regime contra-ordena-

cional estabelecido deveria ser repensado, de forma a ser permitido às 

autoridades competentes a aplicação, a título de sanção principal, de 

um leque diferenciado de sanções, que não apenas as pecuniárias, com 

vista a reforçar a função preventiva do regime sancionatório, impres-

cindível a uma verdadeira protecção ambiental, função que quer a DRA 

quer o RJRA acolheram e implementaram. 

2.1. AS CONTRA-ORDENAÇÕES AMBIENTAIS NO REGIME JURÍDICO DE 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

DANTAS explica que a LQCOA constitui um regime geral para um 

sector especial – o ambiente –, pois estabelece um iter procedimental e 

de molduras pecuniárias, embora não dispense as tipificações dos di-

plomas sectoriais, no caso em apreço o RJRA, pois é justamente nestes 

diplomas que as condutas que constituem contra-ordenação se encon-

tram descritas.895 

___________ 

895 DANTAS, A. L., op. cit., pp. 91-94. 
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A LQCOA começa, no seu artigo 1.º, nos n.ºs 2 e 3, por definir 

contra-ordenação ambiental como todo o facto ilícito e censurável que 

preencha um tipo legal correspondente à violação de disposições legais 

e regulamentares relativas ao ambiente – isto é, relativa às componentes 

ambientais naturais e humanas, tal como enumeradas na Lei que define 

as bases da política do ambiente896 –, que consagrem direitos ou impo-

nham deveres, para o qual se comine uma coima. Na referida disposição 

legal, encontram consagração expressa os princípios da legalidade, da 

tipicidade e da culpabilidade, princípios que também se encontram pre-

sentes no artigo 1.º do RGCO.897 Note-se que, como expressão do prin-

cípio da legalidade, nos termos dos artigos 3.º e 6.º da LQCOA, apenas 

é punido como contra-ordenação o facto descrito e declarado passível 

de coima por lei anterior ao momento da sua prática, independente-

mente do momento em que o seu resultado típico se tenha produzido, à 

semelhança do que consagra o artigo 2.º do RGCO. 

Para efeito de determinação da coima aplicável, a LQCOA classi-

fica, no artigo 21.º, as contra-ordenações como muito graves, graves e 

leves, em função da relevância dos direitos e interesses violados. 

O RJRA classifica, no artigo 26.º, n.º 1, como contra-ordenações 

ambientais muito graves: 

–  a não adopção das medidas de prevenção necessárias que, tal 

como previsto no artigo 14.º, n.º 5, alínea b), a APA pode exi-

gir ao operador, quando daí resultar a produção do dano que 

se pretendia evitar; 

–  o incumprimento das instruções dadas pela APA quanto a me-

didas preventivas, nos termos do artigo 14.º, n.º 5, alínea c), 

quando desse incumprimento resultar o dano que se pretendia 

evitar; 

___________ 

896 A Lei que define as bases da política do ambiente, Lei n.º 19/2014, de 14 de Abril, tem por 

objecto os componentes ambientais naturais, como o ar, a água e o mar, a biodiversidade, 

o solo e o subsolo e a paisagem (artigo 10.º), bem como os componentes associados a com-

portamentos humanos, nomeadamente as alterações climáticas, os resíduos, o ruído e os 

produtos químicos (artigo 11.º). 
897 CASANOVA, N. S. e MONTEIRO, C., «Comentários à Lei-Quadro das Contra-Ordena-

ções Ambientais», Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 16-2007, p. 59. Disponível em 

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/1740/documento/art04.pdf?id=2137. 

Consultado em 30.01.2019. 

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/1740/documento/art04.pdf?id=2137
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–  a não adopção das medidas de reparação ordenadas pela APA, 

a que se referem os artigos 15.º e 16.º, comprometendo a sua 

eficácia reparadora; 

–  o incumprimento das instruções da APA quanto às medidas de 

reparação, como referido nos artigos 15.º e 16.º, quando tal 

comprometa a sua eficácia, nos termos do artigo 26.º, n.º 1, 

alínea d), do mesmo diploma legal; 

–  o incumprimento, pelo operador, do dever de informar a APA 

da existência de um dano ambiental ou de uma ameaça imi-

nente de que tenha conhecimento, a que o obriga a alínea e) do 

n.º 1 do artigo 26.º, quando esse incumprimento tenha como 

consequência a produção ou o agravamento do dano; e, por 

fim, 

–  a inexistência de garantia financeira válida, obrigatória nos 

termos do artigo 22.º, n.º 1, do RJRA, para os operadores que 

exerçam as actividades referidas no Anexo III. 

Por seu turno, são consideradas contra-ordenações ambientais gra-

ves, nos termos do n.º 2, alíneas a) a l), da mesma disposição legal: 

–  a não adopção das medidas de prevenção de danos ou da ocor-

rência de novos danos, a que se referem os n.ºs 1 e 2, do artigo 

14.º; 

–  a não adopção das medidas de prevenção exigidas pela APA 

ao operador, quando dessa não adopção não resulte um dano 

ambiental; 

–  o incumprimento das instruções da APA no que se refere às 

medidas de prevenção necessárias, quando daí não resulte o 

dano que se pretendia evitar; 

–  a não adopção das medidas consideradas viáveis para, de 

forma imediata, controlar, conter, eliminar ou gerir os elemen-

tos contaminantes em causa e quaisquer outros factos danosos, 

de modo a limitar ou prevenir novos danos ambientais, efeitos 

adversos para a saúde humana ou novos danos aos serviços; 

–  a não adopção das medidas de reparação exigidas pela APA, 

quando tal não constitua contra-ordenação muito grave; 
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–  o incumprimento das instruções da APA em relação a medidas 

de reparação, quando esse incumprimento não comprometa a 

sua eficácia reparadora; 

–  o incumprimento, por parte do operador, do dever de informar 

a APA da existência de um dano ambiental ou de uma ameaça 

iminente de dano, desde que daí não resulte a produção do 

dano ou o seu agravamento; 

–  o cumprimento, não imediato, pelo operador, do dever de in-

formar a APA da existência de um dano ambiental ou de uma 

ameaça iminente de um dano, de que tenha conhecimento, a 

que o obrigam o artigo 14.º, n.º 4, e a alínea a) do n.º 1 do 

artigo 15.º, quando daí resulte a produção ou o agravamento 

do dano; 

–  o não fornecimento da informação requerida pela APA ao ope-

rador, nos termos dos artigos 14.º e 15.º; e 

–  o fornecimento, de informações requeridas pela APA ao ope-

rador, depois do prazo por esta estabelecido, quando desse 

atraso resultar a produção ou o agravamento de um dano am-

biental. 

Já o n.º 3, do mesmo artigo 26.º, considera contra-ordenações le-

ves: 

–  o cumprimento não imediato, pelo operador, do dever de in-

formar a APA da existência de um dano ambiental ou de uma 

ameaça iminente de dano, de que tenha conhecimento, quando 

daí não resulte a produção ou o agravamento do dano e desde 

que não constitua contra-ordenação grave; 

–  o fornecimento, das informações requeridas pela APA ao ope-

rador, depois do prazo por esta estabelecido, quando desse 

atraso não resulte a produção ou o agravamento de um dano 

ambiental, quando não constitua contra-ordenação grave; e 

–  a não apresentação, pelo operador, de proposta de medidas de 

reparação, a que obrigam os artigos 15.º, n.º 1, alínea c), e 16.º, 

n.º 1. 
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2.2. COIMAS, SANÇÕES ACESSÓRIAS E MEDIDAS CAUTELARES 

Compete às entidades fiscalizadoras, com excepção das autoridades po-

liciais, instruir os processos relativos às contra-ordenações acabadas de 

referir, bem como decidir da aplicação da coima e eventuais sanções 

acessórias898. 

Como resulta dos artigos 27.º, n.º 1, do RJRA, e 29.º e 41.º da 

LQCOA, a autoridade competente pode aplicar, simultaneamente com 

a coima, as sanções acessórias que se mostrem adequadas, de entre as 

indicadas adiante, e, sempre que necessário, determinar medidas caute-

lares, designadamente a apreensão provisória de bens e documentos899. 

A condenação pela prática de infracções graves e muito graves pode, 

ainda, ser objecto de publicidade, quando a coima aplicada em concreto 

seja superior a metade do montante máximo da coima abstracta aplicá-

vel900. 

2.2.1. Coimas 

No Preâmbulo do RGCO estabelece-se que a coima é a sanção normal 

do direito de ordenação social. A tutela contra-ordenacional traduz uma 

realidade essencialmente pecuniária, ou seja, sem coima não há tutela 

contra-ordenacional.901 A coima é, assim, a sanção normal do ilícito 

contra-ordenacional, podendo, como já dissemos, ser completada com 

outras sanções, a título meramente acessório. Tal como acontece no 

RGCO, a LQCOA também optou pela possibilidade de conjugar a apli-

cação da coima com sanções acessórias. Em suma, a uma contra-orde-

nação corresponde sempre uma coima, que é considerada, por SIMAS 

___________ 

898 Artigo 28.º, n.º 1, do RJRA. O artigo 26.º, n.º 1, identifica como entidades fiscalizadoras a 

IGAMAOT, a APA e o SPNA da GNR, sem prejuízo das atribuições próprias atribuídas 

por lei a outras entidades. As autoridades policiais, embora prestem a colaboração neces-

sária, não são ali consideradas entidades fiscalizadoras. Quando a entidade autuante não 

tenha competência para instruir o processo, o mesmo é instruído e decidido pela 

IGAMAOT (artigo 28.º, n.º 2). 
899 Artigos 27.º, n.º 3, do RJRA, e 42.º da LQCOA. 
900 Artigo 27.º, n.º 2, do RJRA, e 30.º, n.º 1, alínea l), 31.º, n.º 1, alínea l), e 38.º da LQCOA. 
901 AMADO GOMES, C., op. cit., 2012, p. 338. 
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SANTOS e LOPES DE SOUSA, uma sanção de natureza administra-

tiva pecuniária aplicada por autoridades administrativas.902 

A determinação das coimas e das sanções acessórias faz-se em fun-

ção da gravidade da contra-ordenação, da culpa do agente, da sua situ-

ação económica e dos benefícios obtidos com a prática do facto. Deve-

rão ser, ainda, tomados em conta o modo da prática da infracção (de-

signadamente a utilização de meios fraudulentos ou a existência de ac-

tos de ocultação ou dissimulação tendentes a dificultar a descoberta da 

infracção), as condutas anterior e posterior do agente e as exigências de 

prevenção.903 

Como já se disse, as contra-ordenações, para efeitos de determina-

ção da coima aplicável, classificam-se em leves, graves e muito graves 

e são puníveis a título de dolo ou de negligência.904 Além disso, o artigo 

21.º da LQCOA prevê, para cada escalão classificativo de gravidade 

das contra-ordenações, e em função do grau de culpa905, coimas variá-

veis consoante se trate de pessoas singulares ou de pessoas colectivas. 

Assim, quando praticadas por pessoas singulares, em caso de ne-

gligência, às contra-ordenações leves correspondem coimas de 200 € a 

2000 €, às contra-ordenações graves, coimas de 2000 € a 20 000 €, e às 

contra-ordenações muito graves, coimas de 10 000 € a 100 000 €. Em 

caso de dolo, estes montantes duplicam. 

Quando praticadas por pessoas colectivas, em caso de negligência, 

está previsto aplicar, às contra-ordenações leves, coimas de 2000 € a 18 

000 €, às contra-ordenações graves, coimas de 12 000 € a 72 000 €, e 

às contra-ordenações muito graves, coimas de 24 000 € a 144 000 €. 

Em caso de dolo, às contra-ordenações leves aplicam-se coimas de 

6000 € a 36 000 €, às contra-ordenações graves, coimas de 36 000 € a 

___________ 

902 SIMAS SANTOS, M. e LOPES DE SOUSA, J., Contra-Ordenações. Anotações ao Regime 

Geral, 6.ª Ed., Coimbra, Almedina, 2011. Já AMADO GOMES considera a tutela contra-

ordenacional infrapenal, distinguindo-a da tutela sancionatória administrativa, a que cor-

respondem as sanções acessórias. AMADO GOMES, C., op. cit., 2012a, p. 339. 
903 Artigo 20.º da LQCOA. 
904  O RGCO estabelece como regra que só é punível o facto praticado com dolo, e só nos casos 

especialmente previstos na lei, com negligência (artigo 8.º, n.º 1). 
905 As contra-ordenações são puníveis a título de dolo ou de negligência, sendo a negligência 

sempre punível nos termos do artigo 9.º, n.ºs 1 e 2, da LQCOA. 
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216 000 € e às contra-ordenações muito graves, coimas de 240 000 € a 

5 000 000 €. 

Foram fixadas molduras com valores suficientemente altos para se-

rem considerados dissuasores da prática de comportamentos que cons-

tituem contra-ordenações, cumprindo-se, desse modo, a função preven-

tiva. Estes são já os valores resultantes da última alteração à LQCOA, 

que veio diminuir os limites mínimos e aumentar os limites máximos 

das coimas, de forma a adequá-los à realidade portuguesa906. 

2.2.2. Sanções acessórias 

As sanções acessórias correspondem a medidas restritivas, de natureza 

administrativa, que penalizam o incumprimento de comportamentos 

antijurídicos do operador, designadamente aqueles que resultam da vi-

olação de obrigações constantes de normas legais ou regulamentares ou 

de actos autorizativos. Constituem uma das componentes de uma pena 

mista, aplicável em função da gravidade da infracção e da culpa do 

agente907 e têm por finalidade evitar que os infractores com poder eco-

nómico continuem a cometer factos ilícitos e a pagar a coima corres-

pondente, quando os benefícios obtidos compensam aquele pagamento. 

Por essa razão, as sanções acessórias têm um carácter tendencialmente 

mais gravoso do que a sanção principal. 

___________ 

906 A última alteração à LQCOA foi introduzida pela Lei n.º 114/2015, de 28 de Agosto. Já na 

alteração anterior, operada pela Lei n.º 89/2009, de 31 de Agosto, tinham sido alterados os 

limites das coimas, diminuindo-os por se considerarem excessivos. A este propósito, 

AMADO GOMES esclarece que «(…) o alto valor das coimas fixado na primeira versão 

da lei inibiu as autoridades fiscalizadoras da sua aplicação (…). O valor das coimas foi, de 

resto, bastante criticado, por se revelar desadequado à realidade portuguesa (de fraca sen-

sibilização ambiental), havendo até quem afirmasse que a LQCOA tinha por intenção 

oculta encher os cofres do Estado à custa dos operadores económicos». Cfr. da autora, op. 

cit., 2012a, p. 360. 
907 Veja-se MARQUES DA SILVA, G., Direito Penal Português. Parte Geral – I. Introdução 

e Teoria da Lei Penal, 3.ª Ed., Lisboa, Verbo, 2010, p. 162; e PEREIRA DA SILVA, V., 

«Breve nota sobre o direito sancionatório do ambiente», em SOUSA MENDES, P., SILVA 

DIAS, A. e PALMA, M. F., (Coord.), Direito Sancionatório das Autoridades Reguladoras, 

Coimbra, Coimbra Editora, 2009, p. 289. 
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O artigo 30.º, n.º 1, da LQCOA determina que, pela prática de con-

tra-ordenações graves e muito graves, podem ser aplicadas ao infractor 

as seguintes sanções acessórias908: 

a) A apreensão e perda, a favor do Estado, dos objectos pertencen-

tes ao operador utilizados ou produzidos aquando da infracção. Esta 

sanção acessória só pode ser decretada se os objectos serviram, ou es-

tavam destinados a servir, para a prática da contra-ordenação ou resul-

taram da sua prática, ou seja, depende da existência de um nexo de ins-

trumentalidade efectiva ou potencial entre o objecto em causa e a prá-

tica da contra-ordenação. Para salvaguardar o efeito útil desta sanção 

acessória, a autoridade administrativa competente deve decretar a apre-

ensão provisória dos bens, nos termos dos artigos 27.º, n.º 3, do RJRA 

e 42.º da LQCOA. Quando, devido a actuação dolosa do agente, entre 

o momento da prática da contra-ordenação e a emissão da decisão, se 

tiver tornado total ou parcialmente inexequível a perda de objectos que, 

no momento da prática do facto, lhe pertenciam, pode ser declarada 

perdida uma quantia em dinheiro correspondente ao valor daqueles. Se 

os objectos em causa pertencerem a terceiro, só poderá haver lugar a 

perda se os proprietários tiverem concorrido, com culpa, para a sua uti-

lização ou produção, ou do facto tiverem tirado algum tipo de vanta-

gem, ou quando os objectos tiverem sido adquiridos, por qualquer tí-

tulo, após a prática do facto, conhecendo os adquirentes a sua proveni-

ência.909 

b) A interdição do exercício de profissões ou actividades, cujo 

exercício dependa de título público ou de autorização ou homologação 

por parte de autoridade pública, pelo prazo máximo de três anos, a con-

tar da data da decisão condenatória definitiva. Esta interdição inclui 

cargos públicos, funcionários e agentes públicos, bem como as profis-

sões e actividades sujeitas a autorização ou homologações públicas. É 

necessário que se verifique a existência de um nexo entre a profissão 

ou actividade e a contra-ordenação e que esta tenha sido cometida no 

exercício das mesmas ou em violação grave dos deveres delas 

___________ 

908 Ver artigos 31.º, n.º 1, da LQCOA e 27.º, n.º 1, do RJRA. 
909 Artigos 34.º e 37.º da LQCOA. 
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decorrentes.910 Note-se que esta sanção acessória só pode ser aplicada 

se o infractor tiver praticado a contra-ordenação em flagrante e com 

grave abuso da função que exerce, ou com manifesta e grave violação 

dos deveres que lhe são inerentes. 

c) A privação do direito a benefícios ou subsídios outorgados por 

entidades ou serviços públicos nacionais ou comunitários, quando a 

contra-ordenação tiver sido praticada no exercício ou por causa da ac-

tividade a favor da qual aqueles são atribuídos. A autoridade compe-

tente deve comunicar, de imediato, a aplicação desta sanção acessória 

à entidade que atribuiu o benefício ou subsídio, com vista à suspensão 

dos montantes ainda não entregues, e, se o infractor já tiver recebido a 

totalidade ou parte do benefício ou do subsídio em causa, pode o mesmo 

ser condenado a devolvê-lo. 

d) A privação do direito de participar em conferências, feiras ou 

mercados nacionais ou internacionais, com intuito de transaccionar ou 

dar publicidade aos seus produtos ou às suas actividades, pelo prazo 

máximo de três anos, a contar da data da decisão condenatória defini-

tiva, quando a contra-ordenação tiver sido praticada durante ou por 

causa dessa participação. 

e) A privação do direito de participar em arrematações ou concur-

sos públicos que tenham por objecto a empreitada ou concessão de 

obras públicas, a aquisição de bens e serviços, a concessão de serviços 

públicos e a atribuição de licenças ou alvarás, pelo prazo máximo de 

três anos, a contar da data da decisão condenatória definitiva, quando a 

contra-ordenação tiver sido praticada durante ou por causa daqueles ac-

tos públicos ou no exercício ou por causa daquelas actividades. 

f) O encerramento de estabelecimento cujo funcionamento esteja 

sujeito a autorização ou licença de autoridade administrativa, pelo 

prazo máximo de três anos, a contar da data da decisão condenatória 

definitiva. Se houver obstrução à execução da sanção acessória, os dis-

tribuidores de energia eléctrica podem ser notificados para interrompe-

rem o fornecimento desta. 

___________ 

910 PINTO DE ALBUQUERQUE, P., Comentário do Regime Geral das Contra-Ordenações 

à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 

Lisboa, Universidade Católica Editora, 2011, pp. 101-102, em especial o ponto 5. 
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g) A cessação ou suspensão das licenças, alvarás ou autorizações 

relacionadas com o exercício da respectiva actividade, pelo prazo má-

ximo de três anos, a contar da data da decisão condenatória definitiva, 

quando a contra-ordenação tenha sido praticada no exercício ou por 

causa da actividade a que se referem as autorizações, licenças ou alva-

rás, ou por causa do funcionamento do estabelecimento. 

h) A perda de benefícios fiscais, de benefícios de crédito e de linhas 

de financiamento de crédito de que haja usufruído, durante o prazo má-

ximo de três anos, a contar da data da decisão condenatória definitiva, 

quando a contra-ordenação tiver sido praticada no exercício ou por 

causa da actividade a favor da qual foi atribuído o benefício ou finan-

ciamento, directa ou indirectamente, pelo Estado ou pela União Euro-

peia. 

i) A selagem de equipamentos destinados à laboração, quando a 

contra-ordenação tiver sido praticada através do equipamento em causa 

ou com o concurso do mesmo. Se houver obstrução à execução da san-

ção acessória, os distribuidores de energia eléctrica podem ser notifica-

dos pelas autoridades competentes para interromperem o fornecimento 

desta. 

j) A imposição de medidas que se mostrem adequadas à prevenção 

de danos ambientais, à reposição da situação anterior à infracção e à 

minimização dos efeitos decorrentes da mesma, pelo prazo máximo de 

três anos, a contar da data da decisão condenatória definitiva. Se houver 

obstrução à execução da sanção acessória, os distribuidores de energia 

eléctrica podem ser notificados pelas autoridades competentes para in-

terromperem o fornecimento desta. 

l) A publicidade da condenação num jornal diário de âmbito naci-

onal e numa publicação periódica local ou regional, da área da sede do 

infractor, a expensas deste, bem como na 2.ª série do Diário da Repú-

blica, podendo consistir na publicação de um extracto da decisão con-

denatória, com a caracterização da infracção e da norma violada, a iden-

tificação do infractor e a sanção aplicada. A referida publicidade será 

promovida pelo tribunal competente, em relação às infracções objecto 

de decisão judicial, e pela autoridade administrativa competente, nos 

restantes casos. O artigo 27.º, n.º 2, do RJRA explicita que pode ser 

objecto de publicidade a condenação pela prática das infracções muito 
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graves e graves, quando a medida concreta da coima aplicada ultrapasse 

metade do montante máximo da coima abstracta aplicável. 

m) A apreensão de animais, quando os animais em causa serviram 

ou estavam destinados a servir para a prática de uma contra-ordenação, 

devendo a autoridade competente comunicar, de imediato, à entidade 

licenciadora da respectiva actividade, para que esta a execute. 

Pode também ser aplicada, aos responsáveis por qualquer contra-

ordenação, a interdição temporária, até ao limite de três anos, do exer-

cício da profissão ou da actividade a que a contra-ordenação respeita, 

se o infractor tiver praticado a contra-ordenação em flagrante e com 

grave abuso da função que exerce, ou com manifesta e grave violação 

dos deveres que lhe são inerentes911. 

A LQCOA determina, ainda, que podem ser declarados perdidos 

os objectos que serviram, ou estavam destinados a servir, para a prática 

de uma contra-ordenação, ou que, em consequência desta, foram pro-

duzidos, quando tais objectos representem, pela sua natureza ou pelas 

circunstâncias do caso, grave perigo para a saúde, a segurança de pes-

soas e bens ou o ambiente, ou exista sério risco da sua utilização para a 

prática de um crime ou de outra contra-ordenação em matéria ambien-

tal. A perda de objectos ou do respectivo valor pode ter lugar, mesmo 

que não possa haver procedimento contra o operador ou a este não seja 

aplicada uma coima. O carácter definitivo, ou o trânsito em julgado, da 

decisão de perda determina a transferência da propriedade para o Es-

tado.912 

Apesar da redacção genérica do artigo 30.º, n.º 1, da LQCOA, em 

particular no que se refere à sua alínea j), cujo conteúdo é particular-

mente relevante em sede de responsabilidade ambiental (imposição das 

medidas que se mostrem adequadas à prevenção de danos ambientais, 

à reposição da situação anterior à infracção e à minimização dos efeitos 

decorrentes da mesma), é suposto que as autoridades administrativas 

competentes, no exercício dos seus poderes discricionários, façam uso 

das diversas sanções acessórias de que dispõem com a devida 

___________ 

911 Artigo 32.º da LQCOA. 
912 Artigos 33.º, 35.º e 36.º da LQCOA. 
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ponderação e tendo em particular atenção os princípios da justiça, da 

proporcionalidade e da adequação. 

SIMAS SANTOS e LOPES DE SOUSA defendem que a infracção 

contra-ordenacional tem de ser praticada no exercício ou por causa das 

actividades relacionadas com as sanções acessórias.913 Ou seja, um ju-

ízo de proporcionalidade exige uma estreita conexão entre a sanção 

acessória e a infracção cometida.914 Como decidiu o Tribunal Constitu-

cional no acórdão n.º 80/2018, de 7 de Fevereiro, este princípio, repor-

tado à aplicação de sanções, «traduz-se num princípio de equilíbrio, as-

sente numa ética moral, em que os interesses públicos que justificam a 

punição são fundamentais para a vida em sociedade, daí a possibilidade 

de restrição de outros direitos, liberdades e garantias, contudo, as me-

didas restritivas devem sempre ser tomadas tendo também em conside-

ração os interesses privados eventualmente afectados, por forma a sa-

crificá-los apenas na justa medida». De todo o modo, é óbvio que as 

sanções acessórias não são de aplicação automática, dependendo da ale-

gação e da prova dos seus pressupostos autónomos. 

Uma das sanções acessórias que mais tem dado azo a debate é a 

possibilidade de publicidade da decisão condenatória. O RJRA pres-

creve, no artigo 27.º, sob a epígrafe de medidas acessórias e apreensão 

cautelar, no seu n.º 2, a possibilidade de ser objecto de publicidade a 

condenação pela prática das infracções muito graves ou graves, quando 

a medida concreta da coima aplicada ultrapasse metade do montante 

máximo da coima abstracta aplicável. 

No atrás referido acórdão n.º 80/2018 do Tribunal Constitucional, 

decidiu-se, embora em contexto de contra-ordenação laboral, que o 

___________ 

913 SIMAS SANTOS, M. e LOPES DE SOUSA, J., op. cit., p. 217. 
914 Veja-se, a propósito do princípio da proporcionalidade, que a Constituição da República 

Portuguesa consagra no artigo 18.º, n.º 2, o que se disse no acórdão do Tribunal Constitu-

cional n.º 634/93, de 3 de Novembro: «O princípio da proporcionalidade desdobra-se em 

três subprincípios: Princípio da adequação (as medidas restritivas de direitos, liberdades e 

garantias devem revelar-se como um meio para a prossecução dos fins visados, com salva-

guarda de outros direitos ou bens constitucionalmente protegidos); Princípio da exigibili-

dade (essas medidas restritivas têm de ser exigidas para alcançar os fins em vista, por o 

legislador não dispor de outros meios menos restritivos para alcançar o mesmo desiderato); 

Princípio da justa medida ou proporcionalidade em sentido estrito (não poderão adoptar-se 

medidas excessivas, desproporcionadas para alcançar os fins pretendidos)». Disponível em 

www.tribunalconstitucional.pt. 
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«acesso público aos dados da condenação contra-ordenacional laboral, 

com a identificação do infractor e da resposta sancionatória à infracção 

por ele cometida, procura, em primeira linha, dissuadir a prática de in-

fracções semelhantes, sabendo-se, à partida, que uma possível conde-

nação será assim (mais) facilmente conhecida pelos cidadãos e empre-

sas, trazendo um juízo de censura social sobre o próprio visado. Nesse 

sentido, e procurando-se obviar a essa possível censura social, a medida 

terá por efeito a prevenção de ilícitos contra-ordenacionais semelhan-

tes. Esse efeito da medida adoptada pelo legislador na norma ora im-

pugnada corresponde, assim, a finalidades de prevenção geral, usual-

mente prosseguidas no direito sancionatório e que podem assumir, no 

domínio laboral, uma especial intensidade, dada a natureza colectiva e 

social que caracteriza as próprias relações jurídico-laborais, mostrando-

se apta à respectiva realização». Entendimento que cremos ser extensí-

vel ao ilícito contra-ordenacional ambiental. 

Temos, no entanto, de reconhecer que a sanção acessória da publi-

cidade implica a restrição de um direito, liberdade e garantia, designa-

damente o direito ao bom-nome e à reputação, consagrado no artigo 

26.º, n.º 1, da CRP. Por essa razão, a utilização desta sanção acessória 

deve limitar-se ao estritamente necessário, para salvaguardar outros di-

reitos ou interesses constitucionalmente protegidos, como impõe o ar-

tigo 18.º, n.º 2, da CRP, só podendo ser aplicada se a autoridade admi-

nistrativa competente ou o tribunal, caso haja impugnação judicial da 

decisão, concluir pela sua adequação, necessidade e proporcionalidade 

ao fim que com ela se pretende prosseguir, e que consiste na dissuasão 

e prevenção da prática de infracções semelhantes. E isto sob pena de 

inconstitucionalidade. 

Nesse pressuposto, exclui-se qualquer automatismo na aplicação 

desta sanção.915 Até pela forma como o n.º 2 do artigo 27.º do RJRA se 

___________ 

915 No acórdão do Tribunal Constitucional n.º 80/2018, de 7 de Fevereiro, (disponível em 

www.tribunalconstitucional.pt), pode ler-se que: «Sobre a questão da conformidade de 

norma que preveja uma sanção acessória de publicidade de sentença condenatória com o 

disposto no n.º 4 do artigo 30.º da CRP já se pronunciou o Tribunal Constitucional – mas 

no âmbito do ilícito criminal, como é o caso do acórdão n.º 520/00, no qual o Tribunal 

concluiu não ocorrer “qualquer aplicação automática ou por mero efeito ope legis, da norma 

que manda publicar a decisão condenatória de um crime contra a saúde pública e/ou de um 

crime contra a economia, o que vale por dizer que não existe qualquer 

http://www.tribunalconstitucional.pt/
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encontra redigido («Pode ser objecto de publicidade…»), podemos 

concluir que a decisão de aplicação (ou não) da sanção acessória de 

publicidade caberá ao juiz, à autoridade administrativa e, em última ins-

tância ao tribunal, que, para esse efeito, terão de ter em consideração 

todos os elementos pertinentes para a decisão, que deverá ser funda-

mentada. 

Por fim, não se deve esquecer que, como a própria designação in-

dica, estas sanções são acessórias da sanção principal – a coima –, pelo 

que deve existir adequação e complementaridade entre elas. 

Não poderá haver lugar a sanções acessórias nas contra-ordenações 

leves.916 

2.2.3. As medidas cautelares 

Em matéria de protecção do ambiente, as medidas cautelares são fun-

damentais, devido à função de controlo preventivo que desempenham 

perante uma ameaça iminente de dano ambiental, função a que o legis-

lador atribuiu importância primordial no RJRA.917 Ora, também no âm-

bito da LQCOA, o legislador veio habilitar a autoridade administrativa 

a adoptar, quando se revelem necessárias para a instrução do processo 

___________ 

inconstitucionalidade, por violação do n.º 4 do artigo 30.º da Constituição, na norma do 

artigo 24.º, n.º 4, do Decreto-lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro”». 
916 Artigos 29.º e 30.º, n.º 1, da LQCOA. 
917 NOGUEIRO, L., «Comentário à Lei-Quadro das Contra-Ordenações Ambientais», Revista 

Portuguesa de Direito do Consumo, n.º 57, Coimbra, APDC, Março, 2009, p. 41. O autor 

alerta para o facto de que «as Autoridades administrativas competentes para aplicarem me-

didas cautelares deverão fazê-lo com prudência, a fim de evitarem que sejam elas a deter-

minar o próprio conteúdo do facto típico, ou seja, a determinar um ou mais elementos do 

tipo legal, o que redundaria na violação do princípio da legalidade e, consequentemente, 

poderia conduzir à inconstitucionalidade de algumas normas do preceito, quando a sua in-

terpretação possa ser corporizada em “medidas cautelares” (…)». Também CASANOVA 

e MONTEIRO consideram que a admissão «de medidas cautelares “que se mostrem ade-

quadas à prevenção de danos ambientais, à reposição da situação anterior à infracção e à 

minimização dos efeitos decorrentes da mesma” é de legalidade duvidosa. É que o princípio 

da legalidade e da reserva relativa da Assembleia da República não se conformam com a 

remissão genérica do tipo do ilícito para decisões discricionárias das autoridades adminis-

trativas. Isto é, a autoridade administrativa, ao abrigo desta faculdade genérica, determina 

efectivamente o conteúdo do facto típico». Cfr. CASANOVA, N. S. e MONTEIRO, C., op. 

cit., p. 66. 
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de contra-ordenação ambiental ou quando estejam em causa a saúde, a 

segurança das pessoas e bens e o ambiente, as seguintes medidas cau-

telares:918 

a) A suspensão da laboração ou o encerramento preventivo, no 

todo ou em parte, da unidade poluidora. 

b) A notificação do arguido para cessar as actividades desenvolvi-

das em violação dos componentes ambientais. 

c) A suspensão de alguma ou algumas actividades ou funções exer-

cidas pelo infractor. 

d) A sujeição da laboração a determinadas condições necessárias 

ao cumprimento da legislação ambiental. 

e) A selagem de equipamento por determinado tempo. 

f) A implementação obrigatória de recomendações técnicas, 

quando esteja em causa a melhoria das condições ambientais de labo-

ração. 

g) A imposição das medidas que se mostrem adequadas à preven-

ção de danos ambientais, à reposição da situação anterior à infracção e 

à minimização dos efeitos decorrentes da mesma. 

As medidas cautelares vigoram desde que são decretadas até à sua 

revogação pela autoridade administrativa ou por decisão judicial; ou até 

ao início do cumprimento de sanção acessória de efeito equivalente; ou 

até à superveniência de decisão administrativa ou judicial que não con-

dene o arguido na sanção acessória de efeito equivalente à medida cau-

telar aplicada; ou até à ultrapassagem do prazo de instrução, que é de 

180 dias, a contar da data de distribuição919. 

Tal como sucede com as sanções acessórias, em caso de obstrução 

às medidas cautelares, a autoridade administrativa pode solicitar às 

___________ 

918 Artigo 41.º, n.º 1, da LQCOA. Sem prejuízo de outras providências cautelares, a que qual-

quer cidadão pode recorrer, nos termos dos artigos 362.º e ss. do CPC e artigos 36.º, n.º 1, 

alínea f), e 112.º e ss. do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA) e da 

Intimação para a protecção de Direitos, Liberdades e Garantias (artigos 36.º, n.º 1, alínea 

e) e 109.º e ss. do CPTA). Cfr. LAMEIRA, A., op. cit., p. 33. 
919 O prazo de instrução é de 180 dias, a contar a partir da data de distribuição ao instrutor, 

podendo a autoridade administrativa, sob proposta fundamentada do instrutor, prorrogar 

este prazo por um período até 120 dias. Cfr. artigo 48.º, n.ºs 2 e 3, da LQCOA. 
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entidades distribuidoras a interrupção do fornecimento da energia eléc-

trica aos arguidos920. 

A determinação da suspensão e do encerramento podem ser ob-

jecto de publicação pela autoridade administrativa, a expensas do in-

fractor. 

No caso da suspensão total das actividades ou das funções exerci-

das pelo arguido, vindo este a ser condenado em sanção acessória que 

consista em interdição ou inibição do exercício das mesmas actividades 

ou funções, o período de suspensão preventiva será descontado por in-

teiro no cumprimento da sanção acessória.921 

O RJRA contempla ainda, sempre que necessário e a título provi-

sório, a apreensão pela autoridade administrativa de bens e documen-

tos, ou seja, a apreensão de equipamentos destinados à laboração, li-

cenças, certificados, autorizações, aprovações, guias de substituição e 

outros documentos equiparados, ou de animais ou plantas de espécies 

protegidas ilegalmente na posse de pessoas singulares ou colectivas.922 

Podemos dizer que as medidas cautelares desempenham, no âm-

bito do direito do ambiente, um papel primordial, devido à sua natureza 

preventiva. 

2.3. A RESPONSABILIDADE CONTRA-ORDENACIONAL DOS 

ADMINISTRADORES, DIRECTORES E GERENTES DAS PESSOAS 

COLECTIVAS 

Os administradores, directores e gerentes das pessoas colectivas, para 

além de responderem solidariamente com estas em matéria de respon-

sabilidade ambiental, também o farão em matéria de contra-ordenações 

ambientais. Com efeito, nos termos do artigo 11.º da LQCOA, quando 

a pessoa colectiva incorra numa contra-ordenação a que seja aplicável 

___________ 

920 Artigo 41.º, n.º 3, da LQCOA. 
921 Artigo 41.º, n.ºs 4 e 5, da LQCOA. 
922 Artigos 27.º, n.º 3, do RJRA e 42.º da LQCOA, que prevê a apreensão provisória pela au-

toridade administrativa competente, nos termos legais, de bens e documentos na posse de 

pessoas singulares ou colectivas, podendo o seu proprietário, ou quem o represente, ser 

designado fiel depositário, com a obrigação de não os utilizar, sob pena de crime de deso-

bediência qualificada. 
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uma coima, os titulares do órgão máximo, nas pessoas colectivas públi-

cas, os sócios, os administradores ou gerentes, serão solidariamente res-

ponsáveis pelo pagamento da mesma.923 Saliente-se que aquela dispo-

sição legal apenas se refere ao pagamento da coima, não se fazendo 

qualquer menção a sanções acessórias que possam acompanhar a 

coima, pelo que esta responsabilidade solidária apenas abrange o paga-

mento de coimas. NOGUEIRO critica a redacção desta disposição le-

gal, ao não deixar clara a exigência de nexo causal entre a conduta da-

queles sujeitos e o resultado final, ou seja, não basta que aos mesmos 

incumbam certas funções. De facto, é necessário fazer prova de que os 

mesmos agiram em nome, por conta e em representação da pessoa co-

lectiva e que lhes seja imputada culposamente a contra-ordenação, 

como aliás resulta do artigo 9.º, n.º 1, da LQCOA, que estabelece que 

as contra-ordenações são puníveis a título de dolo ou de negligência.924 

A LQCOA prevê, ainda, a responsabilidade subsidiária dos administra-

dores, directores e gerentes e de outras pessoas que exerçam, ainda que 

somente de facto, funções de administração em pessoas colectivas, 

ainda que irregularmente constituídas, e outras quaisquer entidades 

equiparadas pelas coimas aplicadas a infracções por factos praticados 

no período do exercício do seu cargo ou anteriores, quando o patrimó-

nio da sociedade ou pessoa colectiva se tornou insuficiente para o seu 

pagamento por culpa sua. Da mesma forma, respondem subsidiaria-

mente pelas coimas devidas por factos anteriores, quando a decisão de-

finitiva que as aplicar for notificada durante o período do exercício do 

seu cargo e lhes seja imputável a falta de pagamento. Responderão, 

ainda, também a titulo subsidiário, pelas custas processuais decorrentes 

dos processos.925 

___________ 

923 Artigo 11.º da LQCOA. 
924 Cfr. NOGUEIRO, L., op. cit., pp. 31-32. 
925 Artigo 8.º, n.º 1, da LQCOA. Nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, a responsabilidade 

subsidiária será solidária, se forem várias as pessoas a praticar os actos ou omissões culpo-

sos de que resulte a insuficiência do património das entidades em causa. O n.º 3 acrescenta, 

ainda, que a insuficiência de património se presume em caso de declaração de insolvência 

e de dissolução e encerramento da liquidação. 
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2.4. O PROCEDIMENTO CONTRA-ORDENACIONAL 

O sucesso do direito das contra-ordenações prende-se com a parcial 

desjudicialização da sua aplicação, pela imediação das entidades admi-

nistrativas e pelo seu regime flexível, menos garantístico que o penal.926 

Comprovada a verificação da violação de uma das obrigações de-

correntes do RJRA por parte de um operador de uma actividade econó-

mica, e consubstanciando essa violação uma infracção nos termos do 

referido diploma, a autoridade administrativa levanta um auto de notí-

cia, que servirá de meio de prova das ocorrências em causa, ou, caso 

não tenha constatado pessoalmente a verificação da infracção, elabo-

rará a respectiva participação.927 O auto de notícia ou a participação 

deverão ser remetidos, no prazo de 10 dias úteis, à autoridade adminis-

trativa com competência para instruir o processo928. 

Nos termos dos artigos 28.º, n.º 1, e 25.º, n.º 1, do RJRA, têm com-

petência para a instrução dos processos de contra-ordenações em maté-

ria de responsabilidade ambiental, bem como para decidir da aplicação 

de coimas e sanções acessórias, a APA, que exerce as funções de auto-

ridade competente para efeitos de RJRA929, e a Inspecção-Geral da 

IGAMAOT, a quem a LQCOA também atribui competência genérica 

para instruir e decidir processos de contra-ordenação cujo ilícito, ainda 

que de âmbito mais amplo, enquadre componentes ambientais, o 

mesmo acontecendo quando a entidade autuante não tem competência 

para esse efeito.930 

No caso de estarem em causa contra-ordenações ambientais leves, 

a autoridade administrativa competente pode optar por não proceder à 

instrução e decisão do processo de contra-ordenação, aplicando ao au-

tuado apenas uma advertência, para, no prazo que lhe for concedido, 

fazer prova do cumprimento da norma, ordem ou mandado a que se 

___________ 

926 CASANOVA, N. S. e MONTEIRO, C., op. cit., p. 57. 
927 Artigo 45.º da LQCOA. 
928 Artigo 46.º, n.º 2, da LQCOA. No n.º 1 da mesma disposição referem-se os elementos que 

devem constar do auto de notícia ou da participação, designadamente a identificação dos 

factos, o dia, a hora, o local e as circunstâncias em que a infracção foi cometida, identifi-

cação do infractor e das testemunhas, bem como do autuante ou participante. 
929 Artigo 29.º do RJRA. 
930 Artigos 25.º e 28.º da LQCOA. 
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refere o auto de notícia, bem como de que promoveu a reparação da 

situação anterior ao mesmo. Isto só será possível desde que o autuado 

não tenha, nos últimos cinco anos, qualquer contra-ordenação ambien-

tal grave ou muito grave e desde que tenham decorrido mais de três 

anos sobre advertência anterior relativa à mesma contra-ordenação. 

Feita a prova do cumprimento dos requisitos referidos, os autos se-

rão arquivados. Caso contrário, o procedimento contra-ordenacional 

prosseguirá os seus trâmites931, devendo a instrução ser concluída no 

prazo de 180 dias a contar da distribuição, prorrogáveis até 120 dias. A 

advertência não constitui, assim, qualquer decisão condenatória, antes 

levando ao arquivamento do procedimento contra-ordenacional. 

Não estando em causa situação passível de aplicação de uma ad-

vertência, a autoridade competente, antes de decidir, notifica o infractor 

do auto de notícia e elementos que lhe estão subjacentes, para que este 

fique a conhecer a totalidade dos aspectos relevantes para a decisão, nas 

matérias de facto e de direito, a fim de poder exercer o contraditório, 

pronunciando-se por escrito, para o que dispõe de 15 dias úteis. 

No mesmo prazo, deve, querendo, apresentar resposta escrita, jun-

tar os documentos probatórios de que disponha e arrolar testemunhas, 

até ao máximo de duas por cada facto, num total de sete. É, assim, desta 

forma que o direito de audiência e defesa do arguido se encontra regu-

lado.932 Ressalve-se que a falta de comparência do arguido e das teste-

munhas ou dos peritos arrolados, devidamente notificados, não obsta a 

que o processo de contra-ordenação siga os seus termos posteriores. 

No mesmo prazo de 15 dias, pode requerer, nas contra-ordenações 

leves e graves, o pagamento da coima com redução até 25% do mon-

tante mínimo legal. No mesmo prazo, pode também requerer o paga-

mento faseado, até ao máximo de quatro prestações. A redução da 

coima e o seu pagamento faseado só serão admissíveis desde que a con-

dição económica do arguido assim o justifique e desde que este não seja 

reincidente e faça prova de que a conduta ilícita objecto da contra-or-

denação já cessou933. O pagamento deve ser efectuado no prazo de 10 

___________ 

931 Artigo 47.º-A da LQCOA. 
932 Artigo 49.º da LQCOA. O mesmo decorre, igualmente, do artigo 32.º, n.º 10, da CRP, e do 

artigo 50.º do RGCO. 
933 Artigo 49.º-A da LQCOA. 
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dias, sob pena de o procedimento seguir os trâmites legais. Esta liqui-

dação corresponde a uma condenação, para efeitos de reincidência e de 

aplicação de sanções acessórias. Porém, deve ter-se em atenção que, 

neste caso, só poderá haver sanções acessórias nas contra-ordenações 

graves, e que, de qualquer modo, a determinação e aplicação da sanção 

acessória deverá ser feita com a devida ponderação e ter em considera-

ção a iniciativa e diligência demonstradas pelo infractor. 

De todo o modo, o infractor pode, em qualquer momento, mas sem-

pre antes da decisão, proceder ao pagamento voluntário da coima, rela-

tivamente a contra-ordenações leves e graves, assim como a contra-or-

denações muito graves, desde que praticadas com negligência, excepto 

nos casos em que não se verifica a cessação da actividade ilícita. No 

pagamento voluntário, a coima é liquidada pelo valor mínimo que cor-

responda ao tipo de infracção praticada, excepto em caso de reincidên-

cia, não estando excluída a possibilidade de aplicação de sanções aces-

sórias. Pode, ainda, requerer o pagamento da coima em prestações, não 

podendo a última delas ir além dos 48 meses subsequentes ao carácter 

definitivo ou ao trânsito em julgado da decisão, desde que o valor da 

coima concretamente aplicada seja superior a 2000 €, no caso de pes-

soas singulares, e superior a 20 000 €, no caso de pessoas colectivas, 

sendo certo que a falta de pagamento de uma prestação implica o ven-

cimento das restantes. 

O artigo 20.º-A da LQCOA admite, ainda, a possibilidade de sus-

pensão total ou parcial da aplicação da coima pela autoridade adminis-

trativa. Por outro lado, o artigo 23.º-A do mesmo diploma prevê a pos-

sibilidade de atenuação especial da coima, o que implica a redução 

desta para metade dos limites mínimos e máximos, no caso de existirem 

circunstâncias que diminuam de forma acentuada a ilicitude do facto, a 

culpa do agente ou a necessidade da coima, como, por exemplo, actos 

demonstrativos do arrependimento do agente, ou ainda terem já decor-

rido dois anos sobre a prática da contra-ordenação, mantendo o agente, 

desde então, uma boa conduta. 

A decisão que aplica a coima ou as sanções acessórias deve, nos 

termos do artigo 58.º do RGCO, conter a identificação dos arguidos, a 

descrição dos factos imputados, com indicação das provas obtidas, a 

indicação das normas segundo as quais se pune e a fundamentação da 
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decisão, a coima e as sanções acessórias aplicadas.934 Dela deve constar 

igualmente a informação de que a condenação se torna definitiva e exe-

quível, se não for judicialmente impugnada, e que, em caso de impug-

nação judicial, o tribunal pode decidir mediante audiência, ou, caso o 

arguido e o Ministério Público não se oponham, mediante simples des-

pacho. Por fim, deve conter, ainda, a ordem de pagamento da coima no 

prazo máximo de 10 dias, após o carácter definitivo ou o trânsito em 

julgado da decisão935, bem como a indicação de que, em caso de im-

possibilidade de pagamento tempestivo, o infractor deve comunicar o 

facto por escrito à autoridade que lhe aplicou a coima.936 

___________ 

934 Acerca da natureza da decisão administrativa, veja-se o acórdão do Tribunal da Relação de 

Coimbra, proferido a 9 de Janeiro de 2019, no processo n.º 257/18.0T8SRT.C1 (disponível 

em http://www.dgsi.pt/), que estabeleceu que: «I – A decisão administrativa não é uma 

sentença, nem tem que obedecer ao formalismo da sentença penal. II – É entendimento 

pacífico que na fase administrativa do processo de contra-ordenação, caracterizada pela 

celeridade e simplicidade processual, o dever de fundamentação tem uma dimensão quali-

tativamente menos intensa em relação à sentença penal, comportando a decisão adminis-

trativa um modo sumário de fundamentar, desde que permita ao coimado perceber o que se 

decidiu e por que razão assim se decidiu.» 
935 A decisão da autoridade administrativa que aplica uma coima é, obviamente, susceptível 

de impugnação judicial. Nos termos do artigo 59.º, n.º 3, do RGCO, o recurso deverá ser 

feito por escrito e apresentado à autoridade administrativa que aplicou a coima, no prazo 

de 20 dias após conhecimento desta pelo arguido, devendo constar de alegações e conclu-

sões. 
936 A qualificação do vício que resulta da não observância do disposto no artigo 58.º do RGCO 

é uma matéria controvertida, dividindo-se as posições entre a irregularidade, nos termos 

dos artigos 118.º, n.º 1, e 123.º do Código do Processo Penal (CPP), e a nulidade, por apli-

cação subsidiária do artigo 379.º do CPP. A favor da irregularidade, veja-se BEÇA 

PEREIRA, A., Regime Geral das Contra-Ordenações e Coimas, 12.ª Ed., Coimbra, Alme-

dina, 2017, pp. 115-116. Em defesa do vício da nulidade, veja-se OLIVEIRA MENDES, 

A. e SANTOS CABRAL, J., Notas ao regime-geral das contra-ordenações e coimas, 3.ª 

Ed., Coimbra, Almedina, 2009, pp. 192-196. SEQUEIRA RIBEIRO tende também para a 

nulidade, por aplicação subsidiária do Código do Processo Penal, defendendo, no entanto, 

que o tribunal não deve apreciar e valorar a decisão da autoridade administrativa com a 

força e a intensidade próprias de uma decisão judicial em processo penal, desde que seja 

assegurada ao infractor a possibilidade de um exercício efectivo do seu direito de defesa, 

dando-se-lhe conhecimento dos factos, das provas e das normas que o incriminam, elemen-

tos que também permitirão ao tribunal conhecer o processo lógico da formação da decisão 

administrativa. Cfr. SEQUEIRA RIBEIRO, A., «Instrumentos de tutela do ambiente: con-

tra-ordenações e crimes ambientais», em AMADO GOMES, C. e ANTUNES, T. (Org.), 

Actas do Colóquio A Revisão da Lei de Bases do Ambiente, Lisboa, Instituto de Ciências 

Jurídico-Políticas, 2011, p. 248. 
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Notificada a decisão ao infractor, a coima deve ser paga no prazo 

de 10 dias úteis, sob pena de ser extraída certidão de dívida, que servirá 

de base à instrução do processo de execução, a promover pelos tribunais 

competentes937, nos termos do RGCO.938 

O pagamento da coima preclude, todavia, o direito de impugnação 

judicial939. Assim, não é permitido ao infractor pagar e discutir depois 

a legalidade ou proporcionalidade da coima ou da sanção acessória. O 

pagamento traduz, por isso, uma forma de aceitação tácita do acto ad-

ministrativo, a que se refere o artigo 56.º, n.ºs 1 e 2, do CPTA. 

Em suma, o infractor paga e conforma-se com as sanções aplica-

das, porque já não pode impugnar, ou, querendo impugnar, não pode 

efectuar o pagamento. Esta solução parece-nos constituir uma clara pre-

terição dos direitos de defesa do infractor. Exactamente por essa razão, 

AMADO GOMES sustenta que o pagamento da coima deve ser visto 

apenas como um meio de o infractor evitar a cobrança dos juros de 

mora, defendendo que se mantém o direito de impugnação judicial, a 

menos que o infractor a ele tenha renunciado expressa e inequivoca-

mente.940 Não nos parece, no entanto, que esta solução, apesar de ajus-

tada, encontre eco no texto da lei. 

Ao infractor é, efectivamente, permitido impugnar judicialmente a 

decisão proferida pela autoridade competente. No entanto, antes de 

___________ 

937 A execução faz-se através de “liquidação para pagamento de quantia certa”, ex vi artigos 

491.º, n.º 1, e 510.º do Código de Processo Penal (CPP), de acordo com o estabelecido no 

Código de Processo Civil. 
938 Artigo 49.º-B da LQCOA, que remete para o artigo 89.º do RGCO (Da execução), que reza 

assim: «1 – O não pagamento em conformidade com o disposto no artigo anterior dará lugar 

à execução, que será promovida, perante o tribunal competente, segundo o artigo 61.º (tri-

bunal em cuja área territorial se tiver consumado a infracção), salvo quando a decisão que 

dá lugar à execução tiver sido proferida pela relação, caso em que a execução poderá tam-

bém promover-se perante o tribunal da comarca do domicílio do executado. 2 – A execução 

é promovida pelo representante do Ministério Público junto do tribunal competente, apli-

cando-se, com as necessárias adaptações, o disposto no Código de Processo Penal sobre a 

execução da multa. 3 – Quando a execução tiver por base uma decisão da autoridade admi-

nistrativa, esta remeterá os autos ao representante do Ministério Público competente para 

promover a execução. 4 – O disposto neste artigo aplica-se, com as necessárias adaptações, 

às sanções acessórias, salvo quanto aos termos da execução, aos quais é aplicável o disposto 

sobre a execução de penas acessórias em processo criminal». 
939 Artigo 52.º-A da LQCOA. 
940 Cfr. AMADO GOMES, C., op. cit., 2012, pp. 358-359. 
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tomar esta decisão, deve ponderar cuidadosamente duas questões im-

portantes: em primeiro lugar, a obrigação do pagamento de juros no 

caso de o seu pedido ser improcedente, e, em segundo, a possibilidade 

da reformatio in pejus. 

Quanto à primeira questão, o artigo 53.º da LQCOA prevê que, se 

a decisão da autoridade administrativa competente for total ou parcial-

mente confirmada pelo tribunal, seja em sede de impugnação judicial, 

seja em sede de execução, ao valor da coima que o infractor tenha de 

pagar vão acrescer juros, contados desde a data da notificação da deci-

são pela autoridade administrativa ao arguido, à taxa máxima estabele-

cida na lei fiscal. NOGUEIRO considera estar-se aqui perante uma 

clara inconstitucionalidade, por violação do princípio da culpa e da pre-

sunção da inocência do arguido e do disposto no artigo 32.º, n.ºs 1, 2 e 

10, da CRP. Mais, no entender deste autor, esta opção do legislador, 

com vista à obtenção de proveitos fáceis à custa dos cidadãos, é alta-

mente censurável.941 

Já no que se refere à segunda questão, o artigo 75.º da LQCOA, 

contrariamente ao artigo 72.º-A do RGCO942 e ao artigo 409.º do 

CPP943, que proíbem expressamente a reformatio in pejus, afasta esta 

proibição. As autoridades competentes devem fazer constar esta infor-

mação de todas as decisões finais que admitam impugnação ou recurso, 

uma vez que permite que a sanção aplicada possa ser alterada em pre-

juízo do arguido. 

___________ 

941 NOGUEIRO, L., op. cit., pp. 44-45. 
942 O artigo 72.º-A (Proibição da reformatio in pejus) do RGCO, aditado pelo Decreto-Lei n.º 

244/95, de 14 de Setembro, dispõe o seguinte: «1 – Impugnada a decisão da autoridade 

administrativa ou interposto recurso da decisão judicial somente pelo arguido, ou no seu 

exclusivo interesse, não pode a sanção aplicada ser modificada em prejuízo de qualquer 

dos arguidos, ainda que não recorrentes. 2 – O disposto no número anterior não prejudica 

a possibilidade de agravamento do montante da coima, se a situação económica e financeira 

do arguido tiver entretanto melhorado de forma sensível». 
943 Artigo 409.º CP (Proibição de reformatio in pejus): «1 – Interposto recurso de decisão final 

somente pelo arguido, pelo Ministério Público, no exclusivo interesse daquele, ou pelo ar-

guido e pelo Ministério Público no exclusivo interesse do primeiro, o tribunal superior não 

pode modificar, na sua espécie ou medida, as sanções constantes da decisão recorrida, em 

prejuízo de qualquer dos arguidos, ainda que não recorrentes. 2 – A proibição estabelecida 

no número anterior não se aplica à agravação da quantia fixada para cada dia de multa, se 

a situação económica e financeira do arguido tiver entretanto melhorado de forma sensí-

vel». 
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Esta solução, tal como a anterior, constitui claramente um desin-

centivo à sindicância judicial das decisões sancionatórias tomadas em 

sede administrativa, designadamente em relação às contra-ordenações 

leves, que podem ver a sanção aplicada agravada. E condiciona, obvia-

mente, a aplicação do princípio da tutela jurisdicional efectiva, consa-

grado nos artigos 20.º, n.º 1, e 268.º, n.º 4, da CRP, sendo, por isso, de 

constitucionalidade duvidosa.944 Por outro lado, não deixa de ser sur-

preendente que o legislador tenha seguido este caminho, na medida em 

que vai permitir que os tribunais comuns alterem o conteúdo de actos 

adoptados pela Administração Pública, no exercício dos seus poderes 

discricionários, o que só por si pode configurar, in extremis, uma vio-

lação do princípio da separação de poderes, através da ingerência do 

poder judicial no poder administrativo. 

Uma vez recebida a impugnação judicial, a autoridade administra-

tiva deve, no prazo de 20 dias úteis, remeter os autos competentes ao 

Ministério Público, que os apresentará ao juiz.945 Até ao envio dos au-

tos, pode a autoridade administrativa revogar, total ou parcialmente, a 

sua decisão. 

Daqui resulta a natureza híbrida do regime contra-ordenacional. 

Com efeito, a fase instrutória e a fase sancionatória têm natureza admi-

nistrativa e são da competência da Administração Pública, que as de-

senvolve no uso dos seus poderes discricionários. Temos, então, até à 

fase judicial, um procedimento administrativo, a que se aplica o Código 

do Procedimento Administrativo. Por seu turno, a fase de sindicância 

judicial das contra-ordenações já será da competência dos tribunais co-

muns, aplicando-se-lhe o Código de Processo Penal.946 Tal resulta do 

___________ 

944 Cfr. NOGUEIRO, L., op. cit., pp. 46-47. Veja-se também LAMEIRA, A., op. cit., p. 13. 
945 Acerca da contagem do prazo de impugnação judicial, veja-se o acórdão do Tribunal da 

Relação de Évora, proferido em 24 de Julho de 2017, no processo n.º 247/17.0T8LLE.E1 

(disponível em http://www.dgsi.pt), que esclarece que: «I – O prazo previsto no artigo 59.º, 

n.º 3, do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro (RGCO) é um prazo de natureza admi-

nistrativa, não judicial ou processual, uma vez que não se destina à prática de um ato “em 

juízo”. II – Assim, o prazo de 20 dias para impugnação judicial da decisão administrativa 

apenas se suspende aos sábados, domingos e feriados, não nas férias judiciais.» 
946 AMADO GOMES é crítica desta solução, defendendo que a sindicância judicial das contra-

ordenações devia ser da competência dos tribunais administrativos. Isto porque, em última 

instância, o processo nos tribunais administrativos é mais favorável ao infractor, ao prever 

a suspensão da eficácia do acto administrativo (artigo 112.º, n.º 2, alínea a) do CPTA), 

http://www.dgsi.pt/
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artigo 211.º, n.º 1, da CRP, que determina que os tribunais judiciais são 

os tribunais comuns em matéria cível e criminal e exercem jurisdição 

em todas as áreas não atribuídas a outras ordens judiciais, bem como 

do artigo 40.º, n.º 1, da Lei da Organização do Sistema Judiciário947, 

segundo o qual os tribunais judiciais têm competência para as causas 

que não sejam atribuídas a outra ordem jurisdicional.948 

O produto das coimas aplicadas em processos de contra-ordenação 

ambiental, tramitados de acordo com a LQCOA, é, nos termos do artigo 

73.º, distribuído da seguinte forma: 45% para o Fundo Ambiental, 30% 

para a autoridade que aplica a coima, 15% para a autoridade autuante e 

10% para o Estado. 

As sanções principais, acessórias e medidas cautelares, aplicadas 

em processos de contra-ordenação ambiental, e as decisões judiciais, 

relacionadas com aqueles processos, após decisão definitiva ou trânsito 

em julgado, farão parte de um cadastro nacional – Cadastro Nacional 

das Contra-Ordenações Ambientais –, pelo qual é responsável a 

IGAMAOT, mas que ainda não se encontra implementado. Da mesma 

forma, a suspensão, a prorrogação e a revogação das decisões tomadas 

no processo de contra-ordenação. Os registos constantes daquele po-

dem ser publicamente divulgados nos casos de contra-ordenações 

muito graves e de reincidência em contra-ordenações graves.949 

O procedimento pela prática de contra-ordenações graves e muito 

graves prescreve, sem prejuízo das causas de interrupção e de suspen-

são previstas no RGCO, logo que haja decorrido o prazo de cinco anos 

sobre a prática da contra-ordenação. O procedimento pela prática de 

contra-ordenações leves prescreve no prazo de três anos. Já quanto ao 

prazo de prescrição das coimas e sanções acessórias, será de três anos, 

___________ 

possibilidade que está ausente no Código do Processo Penal. Veja-se, da autora, op. cit., 

2012a, pp. 352-354. No mesmo sentido, GOMES, V., «As sanções administrativas na fron-

teira das jurisdições. Aspectos jurisprudenciais», Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 

71, Braga, 2008, pp. 10-11. 
947  Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto. 
948 Ver acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, proferido a 26 de Junho de 2019, no 

processo n.º 1627/18.0T8CTB.C1, e acórdãos do Tribunal Central Administrativo Sul, pro-

feridos a 14 de Maio de 2015, no processo n.º 12013/15 e a 21 de Abril de 2016, no processo 

n.º 12904/16. Disponíveis em http://www.dgsi.pt. 
949 Artigos 63.º e 65.º da LQCOA. 

http://www.dgsi.pt/
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a partir do dia em que se torna definitiva ou do trânsito em julgado da 

decisão, para as contra-ordenações graves e muito graves, e de dois 

anos, para as contra-ordenações leves. 

A LQCOA, no artigo 20.º, prevê, ainda, a possibilidade de o 

mesmo facto constituir, simultaneamente, crime e contra-ordenação. 

Neste caso, o agente ou infractor é sempre punido a título de crime, 

podendo ainda ser-lhe aplicadas as sanções acessórias previstas para a 

contra-ordenação. Aqui, o processamento da contra-ordenação cabe às 

autoridades competentes para o processo criminal, nos termos do 

RGCO.950 

3. UMA BREVE REFERÊNCIA À TUTELA PENAL 

Os mesmos comportamentos dos operadores, que são passíveis de res-

ponsabilidade civil, ambiental, administrativa e contra-ordenacional, 

podem, também, constituir crimes ambientais. Note-se, contudo, que o 

direito penal constitui a ultima ratio da intervenção estadual, ou seja, 

só será aplicável a título subsidiário, como resulta dos artigos 18.º, n.º 

2, e 29.º da CRP. Nesse sentido, o direito penal só deve intervir quando 

o bem jurídico for afectado de forma relevante e a sua tutela não puder 

ser realizada por outros ramos do direito.951 AMADO GOMES define 

a tutela penal como a «cominação das mais restritivas sanções ao dispor 

do Direito e dos seus aplicadores, máxime pelas penas privativas de 

___________ 

950 Artigo 28.º da LQCOA e artigo 38.º do RGCO. FERREIRA LEITE reconhece que, sendo 

a criminalidade ambiental, a par da económica e da financeira, uma fonte principal de con-

corrência potencial entre o ilícito penal e o administrativo, poderá sentir-se «uma maior 

necessidade de aplicação de sanções acessórias, dada a tendencial inaplicabilidade de penas 

de prisão e a relativa irrelevância das penas pecuniárias.» Ver FERREIRA LEITE, I., «A 

autonomização do direito sancionatório administrativo, em especial o direito contra-orde-

nacional», Regime Geral das Contra-Ordenações e as Contra-Ordenações Administrativas 

e Fiscais, Centro de Estudos Judiciários, E-Book, Setembro 2015, pp. 27-58. Veja-se, tam-

bém, HAVA GARCÍA, E., «Responsabilidad ambiental y responsabilidad penal: critérios 

de atribución», em PIGRAU SOLÉ, A. (Coord.), Nuevas perspectivas de la responsabili-

dad por daños al medio ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, 2006, pp. 83-92. 
951 Cfr. SEQUEIRA RIBEIRO, A., op. cit., p. 252; e COSTA ANDRADE, M., «A “dignidade 

penal” e a “carência de tutela penal” como referência de uma doutrina teleológico-racional 

do crime», Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 2, 1992, pp. 173-205; e 

OLIVEIRA, H., «Eficácia e adequação na tutela sancionatória dos bens ambientais», Re-

vista Opinião Jurídica, Ano 9, n.º 13, Fortaleza, Janeiro/Dezembro 2011, pp. 385-412. 
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liberdade – tal penosidade distingue-a de outras vias, embora a pena se 

possa volver em multa»952. 

A tutela penal do ambiente é uma consequência da progressiva to-

mada de consciência da gravidade da degradação ambiental e do facto 

de vivermos numa sociedade de risco, ou seja, numa nova era “super-

sónica”, nas palavras de MARQUES DA SILVA953, à mercê da Ciên-

cia, marcada por novos riscos que ameaçam o ser humano, como o 

aquecimento global ou as alterações climáticas. O que está em causa já 

não é só a herança natural das gerações futuras, mas a própria subsis-

tência das gerações presentes. Acontece que a tutela, através do regime 

das contra-ordenações, não se tem revelado suficiente para garantir a 

observância absoluta da legislação ambiental954. Por essa razão, e con-

siderando-se o ambiente um bem colectivo, insubstituível e de valor 

inestimável, tornou-se urgente encontrar novas formas de tutela da sua 

preservação, nomeadamente através da previsão de sanções penais. 

Como escreve SOUTO DE MOURA, «(…) cada vez mais o ambiente 

merece ser considerado um bem jurídico-penal. Cada vez mais a sua 

protecção se mostra imprescindível, porque cada vez mais existe a per-

cepção do comprometimento a prazo da vida sobre a Terra».955 Foi este 

tipo de entendimento que veio motivar a criminalização de actuações 

contra a Natureza, actuações que, normalmente, causam, ou são 

___________ 

952 AMADO GOMES, C., op. cit., 2012a,p. 336. 
953 MARQUES DA SILVA, G., «Responsabilidade penal das pessoas colectivas. Alterações 

ao Código Penal, introduzidas pela Lei n.º 59/2007, de 4 de Setembro», Revista do Centro 

de Estudos Judiciários, n.º 8, 2008, p. 69. No mesmo sentido, TORRÃO, F., «Direito Penal, 

globalização e pós-modernidade (desconstrução do paradigma liberal?)», em BELEZA, T. 

P., CAEIRO, P. e PINTO, F. C. (Org.), Multiculturalismo e Direito Penal. Grupo de Pro-

fessores de Direito e Processo Penal Jorge de Figueiredo Dias. I Encontro Nova-Direito - 

Lisboa 2012, Coimbra, Almedina, 2014, pp. 77 e ss. 
954 A tutela, através do regime das contra-ordenações, tem-se revelado insuficiente para repri-

mir actos semelhantes posteriores e corresponder à imagem social do bem em causa. Cfr. 

MARTINS FERREIRA, M. I., O direito penal e a protecção do ambiente. Os crimes am-

bientais no Código Penal português, Dissertação de Mestrado defendida na Faculdade de 

Direito, Universidade Católica Portuguesa, Escola de Lisboa, 2019, p. 10. Segundo SOUSA 

MENDES, o “naco de leão” do direito punitivo do ambiente deve pertencer ao direito de 

mera ordenação social. Ver SOUSA MENDES, P., Vale a pena o direito penal do ambi-

ente?, Lisboa, AAFDL Editora, 2000, p. 139. 
955 SOUTO DE MOURA, J., «Crimes Ambientais», Revista do Centro de Estudos Judiciários, 

n.º 8, 2008, p. 366. 
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susceptíveis de causar, danos substanciais à atmosfera, ao solo, à água, 

à fauna e à flora.956 É por essa razão, e apesar de não ser esse o foco 

deste trabalho, que não queríamos deixar de nos referir à tutela do am-

biente pelo direito penal, quer a nível da União Europeia quer a nível 

nacional. 

3.1. A DIRECTIVA RELATIVA À PROTECÇÃO DO AMBIENTE PELO 

DIREITO PENAL 

A Comissão Europeia, preocupada com o incremento das infracções 

ambientais, em determinado momento, constatou que os regimes de 

sanção existentes eram insuficientes para assegurar o respeito absoluto 

pela legislação ambiental. De facto, o crime contra o ambiente encon-

tra-se em franca expansão e, muitas vezes, surge associado ao crime 

organizado e ao branqueamento de capitais. Descargas ilegais de resí-

duos e de produtos tóxicos, o tráfico de resíduos e de substâncias peri-

gosas, ou o comércio ilegal de recursos naturais protegidos são exem-

plos de actividades criminosas que afectam significativamente o ambi-

ente e a saúde e vida do ser humano e das espécies. O tráfico de espécies 

selvagens é, neste âmbito, o crime que gera rendimentos mais elevados 

(move cerca de 18,5 mil milhões de dólares, anualmente), e é conside-

rado o segundo mercado ilegal a nível mundial, a seguir à droga. Os 

indivíduos e as empresas que praticam este tipo de crime fazem-no com 

o intuito de obterem vantagem económica. E trata-se de uma actividade 

altamente rentável. O que o torna tão lucrativo é o facto de poucos dos 

seus autores serem apanhados e ainda menos serem punidos.957 É um 

daqueles casos em que quase se pode dizer que o crime compensa. 

___________ 

956 Ibidem, pp. 10-13. CUNHA, a propósito da neocriminalização, escreve que novos tipos de 

crime revelam novos bens jurídicos penais ou novas modalidades de agressão ou perigo. 

Cfr. CUNHA, C., Constituição e Crime. Uma perspectiva da criminalização e descrimina-

lização, Porto, Universidade Católica Portuguesa, 1995, p. 417. Veja-se, também, PINTO 

DE ALBUQUERQUE, P., op. cit., 2015, pp. 981-982. 
957 EFFACE, Environmental Crime and the EU. Synthesis of the Research Project “European 

Union Action to Fight Environmental Crime”, Berlim, 2016, pp. 9-10. Disponível em 

https://www.ecologic.eu/sites/files/publication/2016/efface_synthesis-report_final_on-

line.pdf  

https://www.ecologic.eu/sites/files/publication/2016/efface_synthesis-report_final_online.pdf
https://www.ecologic.eu/sites/files/publication/2016/efface_synthesis-report_final_online.pdf
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Neste contexto, a Comissão entendeu que o respeito pelo ambiente 

e pela legislação que o protege podia e devia ser reforçado através da 

previsão de «sanções penais que reflictam uma desaprovação social 

qualitativamente diferente das sanções administrativas ou dos mecanis-

mos de indemnização do direito civil».958 

A Directiva 2008/99/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

19 de Novembro, relativa à protecção do ambiente através do direito 

penal, nasceu na sequência de um longo “braço de ferro” entre o Con-

selho e a Comissão, que esta ganhou. O Conselho insistia em negar à 

Comissão competência em matéria penal, mas o Tribunal de Justiça da 

União Europeia veio reconhecer essa competência ao legislador da 

União, ao determinar que «a aplicação de sanções penais efectivas, pro-

porcionais e dissuasoras, pelas autoridades nacionais competentes, 

constitua um meio indispensável de combater os atentados ao ambi-

ente959, questão que se encontra definitivamente resolvida no artigo 

83.º, n.º 2, do TFUE960, na redacção introduzida pelo Tratado de Lisboa. 

A Directiva 2008/99/CE estabeleceu, então, medidas relacionadas com 

o direito penal, destinadas a proteger de forma mais eficaz o ambiente. 

Pretendia-se, dessa forma, contribuir para a plena aplicação da legisla-

ção ambiental na União Europeia, que era um dos seus objectivos, bem 

___________ 

958 Considerando 3 da Directiva 2008/99/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 

Novembro, relativa à protecção do ambiente através do direito penal. 
959 Acórdão do TJUE, de 13 de Setembro de 2005, proferido no processo C-176/03, Comissão 

das Comunidades Europeias c. Conselho da União Europeia, ponto 48. Cfr. ROETS, D., 

«Naissance du droit pénal européen de l’environnement (à propôs de la directive 

2008/99/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la pro-

tection de l’environnement par le droit pénal)», Revue Européenne de Droit de l’Environne-

ment, n.º 3, 2009, p. 272. Veja-se, também, DE LA MATA BARRANCO, N., «La Respon-

sabilidad penal ambiental tras la nueva normativa europea sobre prevención y reparación 

del daño al ambiente», em PIGRAU SOLÉ, A. (Coord.), Nuevas perspectivas de la respon-

sabilidad por daños al medio ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, 2006, pp. 103-110. 
960 Artigo 83.º, n.º 2, do TFUE: «Sempre que a aproximação de disposições legislativas e re-

gulamentares dos Estados-Membros em matéria penal se afigure indispensável para asse-

gurar a execução eficaz de uma política da União num domínio que tenha sido objeto de 

medidas de harmonização, podem ser estabelecidas por meio de directivas regras mínimas 

relativas à definição das infracções penais e das sanções no domínio em causa. Essas direc-

tivas são adoptadas de acordo com um processo legislativo ordinário ou especial idêntico 

ao utilizado para a adopção das medidas de harmonização em causa, sem prejuízo do artigo 

76.º.» 



Capítulo VII – O regime sancionatório 

 481 

como assegurar a igualdade de condições entre os Estados-Membros e, 

mais concretamente, entre os infractores nos diferentes Estados-Mem-

bros, através da harmonização da criminalização das infracções ambi-

entais e da imposição de sanções dissuasoras. Apesar do prazo de trans-

posição daquela Directiva terminar a 26 de Dezembro de 2010, a grande 

maioria dos Estados-Membros não o cumpriu. 

De acordo com aquela Directiva, os Estados-Membros são obriga-

dos a qualificar como infracções penais, quando ilícitas e cometidas 

com dolo ou, pelo menos, com negligência grave, actuações como a 

descarga, a emissão ou qualquer forma de libertação de matérias peri-

gosas na atmosfera, no solo ou na água; a recolha, o transporte, a valo-

rização ou a eliminação de resíduos perigosos; a exploração de uma 

instalação industrial onde se exerça uma actividade perigosa ou onde 

sejam armazenadas substâncias perigosas (por exemplo, fábricas de 

produção de tintas ou de produtos químicos); a produção, o tratamento, 

o armazenamento, a utilização, o transporte, a importação, a exportação 

ou a eliminação de material nuclear e materiais radioactivos perigosos. 

Isto, claro, desde que tais infracções causem, ou sejam susceptíveis de 

causar, a morte ou lesões graves a pessoas, ou danos substanciais a ani-

mais ou plantas ou à qualidade do ar, do solo ou da água. Da mesma 

maneira, serão consideradas infracções penais a morte, a posse ou o 

tráfico de quantidades não negligenciáveis de espécies protegidas da 

fauna ou da flora selvagem, excepto nos casos em que o acto diga res-

peito a uma quantidade negligenciável e o impacte sobre o estado de 

conservação da espécie seja negligenciável; a deterioração de habitats 

protegidos; a produção, a colocação no mercado ou a utilização de subs-

tâncias que empobrecem a camada de ozono (por exemplo, produtos 

químicos em extintores de incêndio ou solventes de limpeza) e a trans-

ferência de resíduos em quantidades não negligenciáveis. A estas actu-

ações, referidas no artigo 3.º desta directiva, acresce a instigação a que 

se refere o artigo 4.º do mesmo diploma. 

Consequentemente, os Estados-Membros da União Europeia deve-

riam garantir que estas actuações ilicítas fossem puníveis com sanções 

penais efectivas, proporcionadas e dissuasoras e aplicáveis quer a pes-

soas singulares quer a pessoas colectivas. Estas podem ser, assim, res-

ponsabilizadas pelas infracções cometidas, em seu benefício, por 
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qualquer pessoa que exerça um cargo de direcção, com poderes de re-

presentação, decisão e controlo. Da mesma forma, poderão ser respon-

sabilizadas quando a falta de supervisão ou de controlo, pela pessoa que 

exerce o cargo de direcção, torna possível a infracção. Saliente-se, to-

davia, que a responsabilidade das pessoas colectivas não exclui a ins-

tauração de acção penal contra as pessoas singulares que sejam autores, 

instigadores ou cúmplices. 

Ora, se em muitos dos Estados-Membros, como em Portugal, já 

existiam sanções penais para algumas das actuações contempladas pela 

Directiva 2008/99/CE, a verdade é que os tipos de crimes e as corres-

pondentes sanções divergiam de Estado-Membro para Estado-Membro 

e assim continuaram. E isto porque a directiva em causa impunha a cri-

minalização daquelas condutas, mas não estabelecia nem o tipo legal 

nem a medida das sanções. Há outras questões que prejudicaram a har-

monização pretendida, como a questão da avaliação das consequências 

do crime ou a utilização de conceitos indeterminados, como “danos 

substanciais”, “quantidade não negligenciável” ou “deterioração signi-

ficativa”, cujo preenchimento deixa uma grande margem de discricio-

nariedade ao julgador. Por essa razão, já se fala na necessidade de revi-

são da Directiva do Crime Ambiental, de forma a eliminar algumas das 

suas fragilidades. 

O processo de transposição da Directiva demorou o seu tempo a 

ficar concluído e, se houve Estados-Membros que o cumpriram diligen-

temente, como a Grécia, os Países Baixos e a Eslovénia, outros, como 

a Polónia, a Croácia, a Letónia ou Portugal, fizeram-no tardiamente e 

de forma incompleta. No nosso caso, a transposição só foi dada por 

definitivamente concluída com a adopção da Lei n.º 81/2015, de 3 de 

Agosto, que procedeu à 37.ª alteração ao Código Penal, a que nos refe-

riremos no próximo ponto. 

3.2. OS CRIMES AMBIENTAIS NO CÓDIGO PENAL 

O Código Penal português conta apenas com dois crimes puramente 

ecológicos, ou seja, que valem desacompanhados do perigo de lesão ou 

de dano para bens individuais. Trata-se do crime de danos contra a Na-

tureza (artigo 278.º) e do crime de poluição (279.º). Em ambos os casos 
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se protege directamente o ambiente, independentemente de se verifica-

rem danos nas pessoas e bens. 

Os crimes de danos contra a Natureza e de poluição foram introdu-

zidos com a revisão ao Código Penal de 1995961. O crime de danos con-

tra a Natureza punia acções que, embora não sendo poluentes, elimina-

vam exemplares da flora e da fauna, destruíam o seu habitat natural ou 

esgotavam os recursos do subsolo. Para delimitar o seu âmbito da pu-

nibilidade, foi inserido um elemento típico de desobediência a normas 

legislativas e regulamentares. Por seu turno, o crime de poluição foi 

tipificado como crime de desobediência pelo agente a um acto da Ad-

ministração. 

A revisão do Código Penal de 2007, realizada através da Lei n.º 

59/2007, de 4 de Setembro, introduziu alterações ao crime de danos 

contra a Natureza, inserindo como elemento normativo a desobediência 

a acto de autoridade competente. Para PINTO DE ALBUQUERQUE, 

tratou-se apenas de um alargamento aparente da punibilidade, uma vez 

que já se entendia que, nos casos em que as normas legais ou regula-

mentares impusessem a existência de autorização da autoridade com-

petente, o tipo legal estaria preenchido, quando ocorresse uma acção 

poluente sem a autorização exigida. O mesmo se passou em relação ao 

crime de poluição, no qual se introduziu como elemento típico a deso-

bediência a disposições legais e regulamentares. Também neste caso, 

aquele autor considerou meramente aparente o alargamento do âmbito 

de punibilidade. De facto, a par da desobediência a disposições legais e 

regulamentares, o legislador introduziu como requisito a gravidade da 

acção de poluição (mais tarde substituída pelo efeito de causar danos 

substanciais), o que fez com que esta disposição acabasse por não ser 

aplicada às acções poluentes que não fossem consideradas graves. 

Em suma, a revisão de 2007 veio reforçar a natureza destes crimes 

ambientais como delitos de desobediência.962 Veio também estabelecer 

___________ 

961 Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de Março. 
962 PINTO DE ALBUQUERQUE, P., op. cit., 2015, p. 981. FAURE critica a dependência do 

preenchimento do tipo legal da violação de normas legais ou regulamentares ou de obriga-

ções impostas pela autoridade administrativa, na medida em que, na ausência dessas nor-

mas ou obrigações, ainda que se verifique um dano, não haverá lugar à protecção efectiva 

do ambiente. Cfr. FAURE, M. G., op. cit., 2005, pp. 8-12. 
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a responsabilidade das pessoas colectivas pelos crimes referidos no n.º 

2 do artigo 11.º do CP963, entre os quais se encontram o crime de danos 

contra a Natureza e o crime de poluição, o que é de grande importância, 

se tivermos em conta que quem mais polui e está na origem de danos 

ambientais de grandes dimensões e consequências são as pessoas co-

lectivas. A referida reforma acrescentou, ainda, aos crimes já existen-

tes, o crime de incêndio florestal964 e o crime de poluição com perigo 

comum.965 Foi também através da Lei n.º 59/2007 que foi transposta 

___________ 

963 Artigo 11.º, n.º 2, do CP: «As pessoas colectivas e entidades equiparadas, com excepção 

do Estado, de pessoas colectivas no exercício de prerrogativas de poder público e de orga-

nizações de direito internacional público, são responsáveis pelos crimes previstos nos arti-

gos 144.º-B, 152.º-A, 152.º-B, 159.º e 160.º, nos artigos 163.º a 166.º sendo a vítima menor, 

e nos artigos 168.º, 169.º, 171.º a 176.º, 217.º a 222.º, 240.º, 256.º, 258.º, 262.º a 283.º, 

285.º, 299.º, 335.º, 348.º, 353.º, 363.º, 367.º, 368.º-A e 372.º a 376.º, quando cometidos: a) 

Em seu nome e no interesse colectivo por pessoas que nelas ocupem uma posição de lide-

rança; ou b) Por quem aja sob a autoridade das pessoas referidas na alínea anterior em 

virtude de uma violação dos deveres de vigilância ou controlo que lhes incumbem.» Veja-

se a este propósito, TORRÃO, F., «Crimes Ambientais e Responsabilidade Penal das Pes-

soas Colectivas: O Caso Português», Lusíada Direito, n.ºs 1/2, 2010, Porto, Lusíada, pp. 

43-55. 
964 Artigo 274 .º (Incêndio florestal): «1 – Quem provocar incêndio em terreno ocupado com 

floresta, incluindo matas, ou pastagem, mato, formações vegetais espontâneas ou em ter-

reno agrícola, próprios ou alheios, é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos. 2 – Se, 

através da conduta referida no número anterior, o agente: a) Criar perigo para a vida ou 

para a integridade física de outrem, ou para bens patrimoniais alheios de valor elevado; b) 

Deixar a vítima em situação económica difícil; ou c) Actuar com intenção de obter benefí-

cio económico; é punido com pena de prisão de três a doze anos. 3 – Se o perigo previsto 

na alínea a) do n.º 2 for criado por negligência, o agente é punido com pena de prisão de 

dois a dez anos. 4 – Se a conduta prevista no n.º 1 for praticada por negligência, o agente é 

punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa. 5 – Se a conduta prevista 

no número anterior for praticada por negligência grosseira ou criar perigo para a vida ou 

para a integridade física de outrem, ou para bens patrimoniais alheios de valor elevado, o 

agente é punido com pena de prisão até cinco anos. 6 – Quem impedir o combate aos in-

cêndios referidos nos números anteriores é punido com pena de prisão de um a oito anos. 

7 – Quem dificultar a extinção dos incêndios referidos nos números anteriores, designada-

mente destruindo ou tornando inutilizável o material destinado a combatê-los, é punido 

com pena de prisão de um a cinco anos. 8 – Não é abrangida pelo disposto nos n.ºs 1 a 5 a 

realização de trabalhos e outras operações que, segundo os conhecimentos e a experiência 

da técnica florestal, se mostrarem indicados e forem levados a cabo, de acordo com as 

regras aplicáveis, por pessoa qualificada ou devidamente autorizada, para combater incên-

dios, prevenir, debelar ou minorar a deterioração do património florestal ou garantir a sua 

defesa ou conservação. 9 – (Revogado).» 
965 Artigo 280.º (Poluição com perigo comum): «Quem, mediante conduta descrita nos n.ºs 1, 

2 e 7 do artigo 279.º, criar perigo para a vida ou para a integridade física de outrem, para 
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para a ordem interna a Directiva 2005/35/CE, de 7 de Setembro, rela-

tiva à poluição por navios e à introdução de sanções, incluindo sanções 

penais, por crimes de poluição, mais tarde alterada pela Directiva 

2009/123/CE966. 

Com o Decreto-Lei n.º 32/2010, de 2 de Setembro, foi aditado o 

artigo 278.º-A967, que criminalizou a violação de regras urbanísticas, 

em plena demonstração de que o legislador português passou a adoptar 

um conceito amplo de ambiente, elevando à categoria de crime a con-

duta, com consciência da desconformidade com as normas urbanísticas 

aplicáveis, de se proceder a obra de construção, reconstrução ou ampli-

ação de imóvel que incida sobre via pública, terreno da Reserva Ecoló-

gica Nacional, Reserva Agrícola Nacional, ou sobre bem do domínio 

público ou, ainda, em terreno especialmente protegido por disposição 

legal. 

Por sua vez, a Lei n.º 56/2011, de 15 de Novembro968, elevou à 

condição de crime as condutas negligentes tipificadas nos n.ºs 1, 2 e 3 

___________ 

bens patrimoniais alheios de valor elevado ou para monumentos culturais ou históricos, é 

punido com pena de prisão: a) De um a oito anos, se a conduta e a criação do perigo forem 

dolosas; b) Até 6 anos, se a conduta for dolosa e a criação do perigo ocorrer por negligên-

cia.» Este crime assenta nos pressupostos do crime de poluição, a que acresce a prova da 

criação de um perigo para a vida ou integridade física de outrem. Note-se que o artigo 280.º 

do CP já não é considerado um crime ambiental autónomo, uma vez que o dano ambiental 

não é suficiente por si só, tendo de existir também um perigo real para o ser humano. Razão 

pela qual a moldura penal prevista é superior à do crime de poluição. Trata-se de um crime 

pluri-ofensivo, em que o bem jurídico, de forma imediata, não tem que ver com o ambiente. 

Cfr. SEQUEIRA RIBEIRO, A., op. cit., p. 254. 
966 Directiva 2009/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Outubro, que altera 

a Directiva 2005/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Setembro, relativa 

à poluição por navios e à introdução de sanções em caso de infracções. 
967 Artigo 278.º-A (Violação de regras urbanísticas): «1. Quem proceder a obra de construção, 

reconstrução ou ampliação de imóvel que incida sobre via pública, terreno da Reserva Eco-

lógica Nacional, Reserva Agrícola Nacional, bem do domínio público ou terreno especial-

mente protegido por disposição legal, consciente da desconformidade da sua conduta com 

as normas urbanísticas aplicáveis, é punido com pena de prisão até três anos ou multa. 2. 

Não são puníveis as obras de escassa relevância urbanística, assim classificadas por lei. 3. 

As pessoas colectivas e entidades equiparadas são responsáveis, nos termos gerais, pelo 

crime previsto no n.º 1 do presente artigo. 4. Pode o tribunal ordenar, na decisão de conde-

nação, a demolição da obra ou a restituição do solo ao estado anterior, à custa do autor do 

facto.» 
968 A Lei n.º 56/2011, de 15 de Novembro, alterou o crime de incêndio florestal e os crimes de 

danos contra a Natureza e de poluição, tipificou um novo crime de actividades perigosas 
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do artigo 278.º do Código Penal – danos contra a Natureza –, que antes 

apenas eram puníveis se praticadas com dolo. Promoveu, também, al-

terações no crime de incêndio florestal, no crime de poluição e de po-

luição com perigo comum e tipificou ainda um novo crime, o de activi-

dades perigosas para o ambiente (artigo 279.º-A)969. Em relação ao 

crime de poluição, acrescentou ao seu n.º 6 as alíneas d) e e), que clas-

sificam como danos substanciais o impacte significativo sobre a con-

servação das espécies ou dos seus habitats e o prejuízo, também signi-

ficativo, da qualidade ou do estado de um componente ambiental, res-

pectivamente, revelando uma preocupação puramente ambiental. Foi, 

aliás, através deste diploma legal que se procedeu à transposição, para 

a ordem jurídica interna, da Directiva 2008/99/CE, relativa à protecção 

do ambiente através do direito penal. 

Por fim, a Lei n.º 81/2015, de 3 de Agosto, veio transpor integral-

mente as já referidas Directivas 2009/123/CE, 2005/35/CE e 

2008/99/CE, em virtude de se considerarem incompletas as transposi-

ções delas efectuadas anteriormente. Nesse sentido, veio agravar as 

molduras penais dos crimes de danos contra a Natureza e de poluição. 

Ao crime de poluição foi ainda acrescentada a penalização da realiza-

ção de descargas de substâncias poluentes por navios, de forma isolada 

ou reiterada, das quais resulte deterioração da qualidade da água. 

Os crimes ambientais actualmente previstos no Código Penal são 

o crime de incêndio florestal (274.º), o crime de danos contra a Natureza 

___________ 

para o ambiente, procedeu à 28.ª alteração do Código Penal e transpôs as já referidas Di-

rectivas 2008/99/CE, de 19 de Novembro, e 2009/123/CE, de 21 de Outubro. 
969 Artigo 279.º-A (Actividades perigosas para o ambiente): «1 – Quem proceder à transferên-

cia de resíduos, quando essa actividade esteja abrangida pelo âmbito de aplicação do n.º 35 

do artigo 2.º do Regulamento (CE) 1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

14 de Junho, relativo à transferência de resíduos, e seja realizada em quantidades não ne-

gligenciáveis, quer consista numa transferência única, quer em várias transferências apa-

rentemente ligadas, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 600 

dias. 2 – Quem, não observando disposições legais, regulamentares ou obrigações impostas 

pela Autoridade competente em conformidade com aquelas disposições, produzir, impor-

tar, exportar, colocar no mercado ou utilizar substâncias que empobreçam a camada de 

ozono é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 240 dias. 3 – Se as 

condutas referidas nos números anteriores forem praticadas por negligência, o agente é pu-

nido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa, nos casos do n.º 1, e com pena 

de prisão até 6 meses ou com pena de multa até 120 dias, nos casos do n.º 2.» 
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(278.º), o crime de violação de regras urbanísticas (278.º-A), o crime 

de poluição (279.º), o crime de actividades perigosas para o ambiente 

(artigo 279.º-A), o crime de poluição com perigo comum (280.º) e o 

crime de perigo relativo a animais ou vegetais (artigo 281.º). Apenas 

nos iremos referir, em particular, ao crime de danos contra a Natureza 

e ao crime de poluição, por se tratarem, como já referido, dos únicos 

com natureza puramente ecológica.970 

3.2.1. Crime de danos contra a Natureza 

O crime de danos contra a Natureza, consagrado no artigo 278.º do 

CP971, desde a revisão de 1995, é um crime ambiental autónomo, na 

medida em que prescinde da prova de criação de perigo ou de risco para 

___________ 

970 O Código Penal utiliza nestes artigos alguns conceitos de natureza técnica e científica 

(como habitat natural, estado de conservação de um habitat natural ou de uma espécie ou 

impacte significativo sobre um habitat natural ou sobre uma espécie), cuja interpretação 

deve ser feita à luz de outros diplomas em vigor no ordenamento jurídico, como é o caso 

do já referido Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, que reviu a transposição, para a ordem 

jurídica interna, da Directiva 79/409/CEE (Directiva Aves Selvagens) e da Directiva 

92/43/CEE (Directiva Habitats). Veja-se o Capítulo IV do presente trabalho. 
971 Estabelece o artigo 278.º do CP (Danos contra a natureza): «1. Quem, não observando dis-

posições legais, regulamentares ou obrigações impostas pela Autoridade competente em 

conformidade com aquelas disposições: a) Eliminar, destruir ou capturar exemplares de 

espécies protegidas da fauna ou da flora selvagens ou eliminar exemplares de fauna ou flora 

em número significativo; b) Destruir ou deteriorar significativamente habitat natural pro-

tegido ou habitat natural não protegido causando a este perdas em espécies protegidas da 

fauna ou da flora selvagens ou em número significativo; ou c) Afectar gravemente recursos 

do subsolo; é punido com pena de prisão até 5 anos. 2. Quem, não observando disposições 

legais, regulamentares ou obrigações impostas pela Autoridade competente em conformi-

dade com aquelas disposições, comercializar ou detiver para comercialização exemplar de 

espécies protegidas da fauna ou da flora selvagens, vivo ou morto, bem como qualquer 

parte ou produto obtido a partir daquele, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com 

pena de multa até 360 dias. 3. Quem, não observando disposições legais, regulamentares 

ou obrigações impostas pela Autoridade competente em conformidade com aquelas dispo-

sições, possuir ou detiver exemplar de espécies protegidas da fauna ou da flora selvagens, 

vivo ou morto, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 240 dias. 

4. A conduta referida no número anterior não é punível quando: a) A quantidade de exem-

plares detidos não for significativa; e b) O impacte sobre a conservação das espécies em 

causa não for significativo. 5. Se a conduta referida no n.º 1 for praticada por negligência, 

o agente é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 360 dias. 6. Se 

as condutas referidas nos n.ºs 2 e 3 forem praticadas por negligência, o agente é punido 

com pena de multa até 240 dias.» 
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o ser humano.972 Tem como requisito, nos termos do n.º 1 daquela dis-

posição, por um lado, a violação de disposições legais ou regulamenta-

res dos bens que tutela ou obrigações impostas pela autoridade compe-

tente em conformidade com aquelas disposições, razão pela qual é qua-

lificado como crime de desobediência (à lei, regulamento ou acto da 

autoridade competente). RIBEIRO DE FARIA fala, a este propósito, 

da acessoriedade do direito penal face ao direito administrativo e de 

normas penais em branco: 

«Acessoriedade, uma vez que passa a ser função do direito 

penal punir a infracção de disposições administrativas que 

protegem o ambiente (…). Normas penais em branco, uma 

vez que a determinação do seu conteúdo passa a depender 

do recurso a leis e regulamentos não penais.»973 

Por outro lado, é também requisito a ocorrência de um dano ecoló-

gico, designadamente a eliminação, destruição ou captura de exempla-

res de espécies protegidas da fauna ou flora selvagens, ou a eliminação 

de exemplares não protegidos em número significativo; a destruição ou 

deterioração significativa de um habitat natural protegido ou de um não 

protegido, com perdas de espécies protegidas ou não protegidas, 

quando em número significativo; ou a afectação grave dos recursos do 

subsolo.974 Este crime pressupõe qualquer modalidade de dolo, bem 

como a negligência. 

___________ 

972 RIBEIRO DE FARIA, M. P., «Comentário ao artigo 278.º do Código Penal», em 

FIGUEIREDO DIAS, J. (Dir.), Comentário Conimbricense do Código Penal, Coimbra, 

Coimbra Editora, 1999, p. 933. 
973 Ibidem, pp. 934-935. A autora esclarece ainda que «O modelo adoptado pelo legislador 

penal português não vai mais além do que uma “dependência moderada” do direito admi-

nistrativo. Os crimes contra o ambiente podem estruturalmente corresponder ao modelo 

dos crimes de perigo, de desobediência tout court, ou de dano (…), tendo o nosso legislador 

optado claramente por esta última hipótese». 
974 Os recursos do subsolo são os minerais metálicos (por exemplo, o ferro), os minerais não-

metálicos (por exemplo, o quartzo), os minerais energéticos (por exemplo, o carvão), as 

rochas industriais, destinadas à construção civil (por exemplo, as argilas), as rochas orna-

mentais, destinadas à decoração (como o mármore) e as águas minerais, de nascente e ter-

mais. Veja-se PINTO DE ALBUQUERQUE, P., op. cit., 2015, pp. 991-992. 
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PINTO DE ALBUQUERQUE explica que, já na redacção introdu-

zida ao artigo 278.º pela Lei n.º 59/2007, era conferida tutela penal às 

espécies não protegidas, desde que estivessem ameaçadas de extinção, 

ou desde que os seus exemplares tivessem sido eliminados em número 

significativo. Já à luz da Lei n.º 56/2011, estas espécies só mereciam 

tutela quando os seus exemplares fossem eliminados em número signi-

ficativo. Por fim, a Lei n.º 81/2015 veio, no entender daquele autor, 

esclarecer a situação, ao acrescentar as palavras “não protegido” ao ha-

bitat natural, considerando, ainda, que a substituição da palavra “estes” 

por “este” deve ser resultado de um lapso de escrita do legislador, uma 

vez que nunca foi intenção deste a modificação da natureza do crime, 

tal como fora delineado pela Lei n.º 56/2011.975 A Lei n.º 59/2007 tam-

bém punia a destruição do habitat natural – eliminação definitiva – pro-

tegido, assim como do não protegido, quando da acção danosa resultas-

sem perdas de espécies de fauna e flora selvagens protegidas ou não 

protegidas, estas desde que em número significativo de exemplares. Já 

a Lei n.º 56/2011 veio acrescentar a punição da acção de deteriorar 

significativamente aqueles habitats, ou seja, afectar a sua conservação, 

modificando as suas principais características, desde que ocorram per-

das em espécies protegidas da fauna ou da flora, ou no caso das não 

protegidas em número significativo. Por seu turno, com a penalização 

da afectação grave dos recursos do subsolo pretende-se combater o es-

gotamento e a impossibilidade de regeneração natural. 

O n.º 2 do artigo 278.º penaliza a comercialização ou a detenção 

para comercialização de exemplares de espécies protegidas de fauna e 

de flora selvagens, vivos ou mortos, bem como qualquer parte ou pro-

duto obtido a partir daquele. Isto, claro, desde que em violação das dis-

posições legais e regulamentares. Incluem-se aqui todas as formas de 

comércio, como a compra e a venda, a importação e a exportação, a 

permuta, o armazenamento e o transporte, bem como a produção de 

outros bens a partir do exemplar ou de partes deste. 

___________ 

975 PINTO DE ALBUQUERQUE, P., op. cit, 2015, p. 991. Ver também RIBEIRO DE FARIA, 

M. P., «Do direito penal do ambiente e da sua reforma», Revista do Centro de Estudos 

Judiciários, n.º 8, pp. 352-353. 
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Também a posse ou a detenção de exemplar de espécie protegida 

da flora e da fauna selvagens, vivo ou morto, sem observância das dis-

posições legais e regulamentares, é considerada crime contra a Natu-

reza, nos termos do n.º 3 do já referido artigo, a menos que a quantidade 

de exemplares não seja significativa e não o seja também o impacte 

sobre a conservação da espécie em causa (n.º 4). A quantidade não é 

significativa, quando representa um número irrelevante de exemplares 

em relação à população da área onde se encontravam os exemplares em 

estado selvagem. Já o impacte é considerado significativo quando põe 

em causa o estado de conservação da espécie. 

O bem jurídico em questão é, assim, a protecção da Natureza, nas 

suas diferentes vertentes biofísicas – o habitat natural, protegido ou não 

protegido, e os recursos do subsolo – e biológicas – a fauna e a flora, 

sejam espécies protegidas ou não. A protecção penal é feita mesmo 

contra a vontade do proprietário e independentemente de se saber se as 

espécies em causa são, em concreto, nocivas ou úteis sob o ponto de 

vista da sobrevivência humana, o que é demonstrativo da independên-

cia do bem jurídico ambiente neste tipo de crime.976 

A moldura penal prevista para os danos contra a Natureza pode ir 

até cinco anos de prisão ou multa, conforme os casos. Saliente-se que, 

neste crime, a uma pena de prisão de dois anos corresponde uma pena 

de multa de 360 dias (n.º 2), e a uma pena de prisão de um ano corres-

ponde uma pena de multa de 240 dias (n.º 3). Esta regra difere do apli-

cado no restante Código Penal, em que um ano de prisão corresponde 

a 120 dias de pena de multa, dois anos a 240 dias de multa e três anos 

a 360 dias de pena de multa, traduzindo dessa forma o empenho do 

legislador em reforçar a pretendida protecção do ambiente, penalizando 

de forma mais pesada a substituição da pena de prisão pela pena de 

multa. 

___________ 

976 Ibidem. No mesmo sentido, RIBEIRO DE FARIA, P., op. cit., 1999, p. 933. 
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3.2.2. Crime de poluição 

Também crime ambiental autónomo, o crime de poluição encontra-se 

previsto no artigo 279.º do CP.977 Tal como o crime de danos à Natu-

reza, pressupõe a desobediência a disposições legais e regulamentares 

que sejam suficientemente precisas para constituir uma norma de com-

portamento978, ou a obrigações impostas pela autoridade competente 

___________ 

977 Artigo 279.º (Poluição): «1. Quem, não observando disposições legais, regulamentares ou 

obrigações impostas pela Autoridade competente em conformidade com aquelas disposi-

ções, provocar poluição sonora ou poluir o ar, a água, o solo, ou por qualquer forma degra-

dar as qualidades destes componentes ambientais, causando danos substanciais, é punido 

com pena de prisão até 5 anos. 2. Quem, não observando disposições legais, regulamentares 

ou obrigações impostas pela Autoridade competente em conformidade com aquelas dispo-

sições, causar danos substanciais à qualidade do ar, da água, do solo, ou à fauna ou à flora, 

ao proceder: a) À descarga, à emissão ou à introdução de matérias ionizantes ou de radia-

ções ionizantes na atmosfera, no solo ou na água; b) Às operações de recolha, transporte, 

armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos, incluindo o tra-

tamento posterior dos locais de eliminação, bem como as actividades exercidas por nego-

ciantes e intermediários; c) À exploração de instalação onde se exerça atividade perigosa 

ou onde sejam armazenadas ou utilizadas substâncias ou misturas perigosas; ou d) À pro-

dução, ao tratamento, à manipulação, à utilização, à detenção, ao armazenamento, ao trans-

porte, à importação, à exportação ou à eliminação de materiais nucleares ou de outras subs-

tâncias radioactivas perigosas; é punido com pena de prisão até 5 anos. 3. Quando as con-

dutas descritas nos números anteriores forem susceptíveis de causar danos substanciais à 

qualidade do ar, da água ou do solo ou à fauna ou à flora, o agente é punido com pena de 

prisão até 3 anos ou com pena de multa até 600 dias. 4. Se as condutas referidas nos n.ºs 1 

e 2 forem praticadas por negligência, o agente é punido com pena de prisão até 2 anos ou 

com pena de multa até 360 dias. 5. Se as condutas referidas no n.º 3 forem praticadas por 

negligência, o agente é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 240 

dias. 6. Para os efeitos dos n.ºs 1, 2 e 3, são danos substanciais aqueles que: a) Prejudiquem, 

de modo significativo ou duradouro, a integridade física, bem como o bem-estar das pes-

soas na fruição da natureza; b) Impeçam, de modo significativo ou duradouro, a utilização 

de um componente ambiental; c) Disseminem microrganismo ou substância prejudicial 

para o corpo ou saúde das pessoas; d) Causem um impacte significativo sobre a conserva-

ção das espécies ou dos seus habitats; ou e) Prejudiquem, de modo significativo, a quali-

dade ou o estado de um componente ambiental. 7. Quando forem efetuadas descargas de 

substâncias poluentes por navios, de forma isolada ou reiterada, das quais resulte deterio-

ração da qualidade da água, o agente é punido com pena de prisão até 5 anos. 8. Se a conduta 

referida no número anterior for praticada por negligência, o agente é punido com pena de 

prisão até 2 anos ou com pena de multa até 360 dias. 
978 Cfr. SOUTO DE MOURA, J., op. cit., 2008, p. 371. Veja-se também COLAÇO 

ANTUNES, L. e COUTINHO, J., «Tutela do ambiente e heterointegração da norma penal», 

em AA.VV., Infracções económicas e financeiras, Estudos de Criminologia e Direito, Co-

imbra, Coimbra Editora, 2014, p. 632. Quando as disposições legais e regulamentares não 



CRISTINA ARAGÃO SEIA 

 492 

em conformidade com aquelas disposições, com excepção do n.º 7 do 

artigo em apreço (descargas de navios), sendo, por essa razão, qualifi-

cado como crime de desobediência. Pressupõe, ainda, a poluição sonora 

ou a poluição da água, do solo e do ar, ou a degradação das qualidades 

destes componentes ambientais, causando danos substanciais. No n.º 6 

desta mesma disposição legal, consideram-se danos substanciais aque-

les que prejudiquem, de modo significativo ou duradouro, a integridade 

física979, bem como o bem-estar das pessoas na fruição da Natureza 

(alínea a))980; os que impeçam, de modo significativo ou duradouro, a 

utilização de um componente ambiental (alínea b))981; aqueles que dis-

seminem microrganismo ou substância prejudicial para o corpo ou sa-

úde das pessoas (alínea c))982; os que causem um impacte significativo 

sobre a conservação das espécies ou dos seus habitats e, ainda, os que 

prejudiquem, de modo significativo, a qualidade ou o estado de um 

componente ambiental (alíneas d) e e))983. E isto ainda que actuando 

com negligência. 

O bem jurídico tutelado por esta disposição legal é a preservação 

da Natureza nas suas vertentes biofísicas – o ar, a água, o solo e o som 

–, e nas suas vertentes biológicas – a fauna e a flora. Constata-se a exis-

tência de uma clara sobreposição entre o artigo 278.º, que prevê o crime 

de danos contra a Natureza, e o artigo 279.º, que prevê o crime de 

___________ 

constituem uma norma de comportamento, ou quando a lei prevê um regulamento que es-

tabeleça valores máximos para as actuações poluentes sem que tenha sido adoptado, a ac-

tuação poluente já não será subsumível a este tipo penal. Neste sentido, veja-se SOUSA 

MENDES, P., op. cit., p. 146. 
979 Prejuízo significativo e duradouro para a integridade física significa uma ofensa grave e 

permanente da integridade física. 
980 Segundo PINTO DE ALBUQUERQUE, o prejuízo do bem-estar das pessoas na fruição da 

natureza corresponde a uma ofensa à saúde psíquica, sem reflexo corporal objectivável. 

Cfr. do autor, op. cit., 2015, p. 1001. 
981 O impedimento, de modo significativo ou duradouro, da utilização de um componente am-

biental traduz-se na impossibilidade da sua fruição normal pelas gerações presentes (signi-

ficativo) bem como pelas gerações futuras (duradouro). 
982 O microrganismo ou substância tem de ser prejudicial para o corpo ou saúde das pessoas. 

Todavia, não é necessária a verificação efectiva do prejuízo para o corpo ou saúde das 

pessoas, bastando a contaminação pelo microrganismo ou substância em causa. 
983 O prejuízo significativo para a qualidade ou o estado de um componente ambiental corres-

ponde à degradação não negligenciável dos valores da qualidade do ar, da água, do solo ou 

do som. Cfr. PINTO DE ALBUQUERQUE, P., op. cit., 2015, pp. 998-1001. 
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poluição de que resultam danos substanciais que causem um impacte 

significativo sobre a conservação das espécies e dos seus habitats (n.º 

6, alínea d)), estando este último numa relação de consumpção com o 

primeiro. No crime de poluição são protegidos, do mesmo modo, a in-

tegridade física, o bem-estar das pessoas, o corpo e a saúde das pessoas, 

numa referência claramente antropocêntrica. Tal como acontece no 

crime de danos contra a Natureza, a protecção penal é feita mesmo con-

tra a vontade do proprietário dos bens poluídos. 

Nos termos do artigo 279.º, são puníveis as seguintes acções: 

– provocar poluição sonora; 

– poluir o ar, a água, o solo, ou por qualquer forma degradar as 

qualidades destes componentes ambientais; 

– causar danos substanciais à qualidade do ar, da água, do solo, ou 

à fauna ou à flora, através da descarga, emissão ou introdução de maté-

rias ou radiações ionizantes na atmosfera, no solo ou na água; através 

de operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, 

valorização e eliminação de resíduos, incluindo o tratamento posterior 

dos locais de eliminação, bem como as actividades exercidas por nego-

ciantes e intermediários; através da exploração de instalação onde se 

exerça actividade perigosa ou onde sejam armazenadas ou utilizadas 

substâncias ou misturas perigosas; ou através da produção, tratamento, 

manipulação, utilização, detenção, armazenamento, transporte, impor-

tação, exportação ou eliminação de materiais nucleares ou de outras 

substâncias radioactivas perigosas; 

– efectuar descargas de substâncias poluentes efectuadas por na-

vios, de forma isolada ou reiterada, das quais resulte deterioração da 

qualidade da água. 

Todas estas acções, com excepção das descargas de substâncias 

poluentes efectuadas por navios, só serão consideradas acções típicas 

se o agente tiver desobedecido a disposições legais e regulamentares, 

ou a obrigações impostas pela autoridade competente em conformidade 

com aquelas. Não havendo desconformidade com aquelas disposições, 

já serão consideradas licítas. 

A moldura penal prevista para o crime de poluição pode ir até cinco 

anos de prisão ou multa, conforme os casos. Em relação à correspon-

dência entre as penas de prisão e as penas de multa, remetemos para as 
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considerações tecidas a este propósito em sede de danos contra a Natu-

reza, que valem, de igual forma, para este tipo de crime. 

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O regime sancionatório aplicável à violação das obrigações decorrentes 

do regime jurídico da responsabilidade ambiental tem natureza contra-

ordenacional e traduz-se na aplicação de coimas, a que podem ser as-

sociadas sanções acessórias, como a suspensão ou revogação de auto-

rizações ou a apreensão de equipamentos. A aplicação de coimas, por 

si só, pode não ser suficiente para reprimir comportamentos ofensivos 

da legalidade ambiental. E isto porque os grandes poluidores são, nor-

malmente, empresas e é certo que muitas destas, com estruturas robus-

tas, terão capacidade financeira suficiente para suportar o valor de 

eventuais coimas que lhes sejam aplicadas, podendo internalizar esses 

montantes, integrando-os nos custos de produção, sobretudo se as coi-

mas não forem muito elevadas, e fazendo-os repercutir no valor final 

do seu produto. Todavia, se aquelas forem muito elevadas e mesmo não 

o sendo, no caso das empresas de menor dimensão ou de estrutura mais 

frágil, poderá haver situações em que a existência e a viabilidade do 

operador poderão ficar comprometidas. 

A solução que se afigura mais adequada e proporcional, face aos 

vários interesses em causa, e que permite adequar a medida da pena à 

infracção em causa e ao próprio infractor, passará, necessariamente, 

pela conjugação da coima com sanções acessórias. Se assim for, mais 

dificilmente ficarão impunes os operadores cuja capacidade financeira 

aguenta sem dificuldade este tipo de embate, nem será posta em causa 

a viabilidade dos que têm menor capacidade financeira. 

No entanto, temos de reconhecer que a aplicação do regime contra-

ordenacional, em matéria de responsabilidade, não tem grande expres-

são. Basta atentar que, como já referido, das 383 contra-ordenações que 

a IGAMAOT levantou em 2018, em matéria ambiental, apenas nove 

eram relativas a responsabilidade por danos ambientais. Tratava-se de 
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contra-ordenações ambientais muito graves, devido à inexistência de 

garantia financeira obrigatória válida e em vigor.984 

As contra-ordenações registadas no ano de 2018, em matéria de 

responsabilidade por danos ambientais, representam, em valor e em 

percentagem, apenas 2% da totalidade das contra-ordenações ambien-

tais, como se pode retirar do gráfico que se segue.985 

Contra-ordenações registadas no ano de 2018 
em valor e em percentagem 

 

Note-se, no entanto, que a tutela contra-ordenacional deve ser uti-

lizada naqueles casos em que as ofensas são consideradas menos gra-

ves. Naquelas que são consideradas mais graves, já deverá intervir a 

tutela penal,986 isto sem prejuízo do princípio da intervenção mínima. 

É um facto que também o direito penal tem tentado acompanhar as 

necessidades da sociedade, no sentido de conferir ao ambiente uma me-

lhor e mais eficaz protecção. Nesse pressuposto, o legislador português 

tem dado resposta às exigências da União Europeia, designadamente 

através da transposição da Directiva 2008/99/CE, que visava exacta-

mente a protecção do ambiente através do direito penal. Porém, o re-

sultado ficou um pouco aquém das expectativas. De facto, há situações 

___________ 

984 IGAMAOT, op. cit, 2019ª, p. 30. 
985 Ibidem, p. 23. 
986 JESCHECK e WEIGENG dizem que a contra-ordenação não atinge o “comportamento 

socialmente insuportável” que cabe ao Direito Penal sancionar. Ver JESCHECK, H. H. e 

WEIGENG, T., Tratado de Derecho Penal, Parte General, 5.ª Ed., Granada, Editorial Co-

mares, 2002, p. 64. 
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que mereciam ser criminalizadas e não o são. Por outro lado, há difi-

culdade no preenchimento do tipo, bem como em provar em juízo o que 

o tipo objectivo pede. Muitos dos atentados contra o ambiente, isolada-

mente, não são considerados suficientemente graves. Acresce que, de-

vido às características particulares do ambiente e à particular configu-

ração do dano ambiental, tal como ocorre com a responsabilidade am-

biental, a prova do nexo causal nem sempre é fácil ou facilitada, em 

respeito pelo princípio in dubio pro reo, expressamente consagrado no 

artigo 32.º, n.º 2, da CRP. O dano, frequentemente, só se concretiza 

após o decurso de algum tempo, ou seja, no futuro, o que dificulta a 

respectiva avaliação. A utilização, pelo legislador, de conceitos inde-

terminados, como já referimos em relação à Directiva 2008/99/CE, 

também não ajuda, na medida em que, para além de obrigar ao “recurso 

a ciências extrajurídicas para a integração de múltiplos elementos do 

tipo”987, deixa ao julgador uma larga margem de apreciação. 

AMADO GOMES aponta, ainda, como crítica a excessiva depen-

dência da tutela penal do direito administrativo, na medida em que os 

tipos são construídos a partir da desobediência aos parâmetros de im-

posições administrativas, máxime dos actos autorizativos.988 Verifica-

se, igualmente, algum défice de formação específica em matéria ambi-

ental não só a nível dos agentes da justiça, mas também a nível das 

autoridades policiais e administrativas a quem incumbe recolher e tratar 

os elementos e provas necessários à fundamentação de uma decisão 

condenatória. Daqui resulta, como já se disse, que são poucos os infrac-

tores que caem nas malhas da justiça penal, e ainda menos os que são 

punidos. E quando o são, a pena é quase sempre suspensa, o que não 

deixa de ser desanimador. Em suma, o direito penal não tem sido bem-

sucedido na protecção ambiental, como resulta do insignificante nú-

mero de condenações em tribunal. Enfim, estamos numa matéria em 

___________ 

987 AMADO GOMES, C., op. cit., 2012ª, p. 337. 
988 Ibidem. A autora alerta, ainda, para o facto de, em virtude dessa dependência, por um lado, 

acabarem por não ser abrangidas pela tutela penal as situações de clandestinidade, ou seja, 

construídas à margem das disposições legais e regulamentares ou comandos da autoridade 

administrativa competente. Por outro, faz depender o preenchimento do tipo da verificação 

de desobediência a esses mesmos comandos. Veja-se também SOUSA MENDES, P, op. 

cit., pp. 94 e ss. 
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que o crime ainda compensa! Por todas estas razões, cremos que se im-

põe uma revisão da legislação comunitária, que obrigará à consequente 

revisão das legislações nacionais, de forma a tornar o direito penal do 

ambiente não só mais eficaz, mas também mais homogéneo na União 

Europeia, eliminando-se, assim, as principais diferenças na matéria que 

existem ao nível dos Estados-Membros. 





 

CONCLUSÕES 

Atingido o termo do presente trabalho, apresentamos uma síntese 

das conclusões a que chegámos, não se evidenciando, contudo, todos 

os pontos que integram o plano pormenorizado desta tese de doutora-

mento: 

1. O interesse numa definição de ambiente é mais doutrinal que 

jurídico. Até à presente data, não existe, nem existiu, no direito inter-

nacional nem no direito da União Europeia, o cuidado de definir “am-

biente” de forma conceitual e estruturada. Admite-se a dificuldade 

dessa tarefa, dada a variedade de abordagens possíveis, reconhecendo-

se que, para que tal definição tenha uma aceitação generalizada, terá de 

resultar de uma abordagem multidisciplinar, na qual seja feita uma 

identificação, geral e abrangente, aos vários componentes ambientais. 

De qualquer modo, a inexistência de uma definição permitirá alargar o 

âmbito de actuação da União Europeia e dos Estados-Membros, contri-

buindo para um nível superior de protecção do ambiente. A Directiva 

2004/35/CE e o Decreto-Lei n.º 147/2008 optaram por perspectivas 

ecocêntricas, acolhendo noções de ambiente restritas, ainda que defini-

das indirectamente, recorrendo à enumeração de apenas alguns dos seus 

componentes: espécies e habitats naturais protegidos, a água e o solo. 

2. Pese embora exista preocupação ambiental, esta tem dificuldade 

em encontrar o seu espaço. Constata-se a existência, nos últimos anos, 

de uma desaceleração na prossecução dos objectivos ambientais e de 

alterações institucionais, políticas e normativas, em favor de conside-

rações económicas ao serviço de um modelo de globalização neolibe-

ral, situação vivida, também, pelos Estados-Membros, que, a par da es-

tagnação legislativa, alocam menos meios financeiros e humanos para 

a implementação das medidas ambientais. Assumem protagonismo a 
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economia circular, as alterações climáticas e as questões relacionadas 

com a energia. O estado de pandemia provocado pelo Covid-19 veio 

agravar a situação de crise financeira vivida, a nível global, relegando 

para segundo plano as questões ambientais. 

3. É necessário um Oitavo programa ambiental onde as acções con-

tra a perda de biodiversidade e de protecção da Natureza sejam consi-

deradas como objectivos prioritários, em primeira linha. 

4. Embora a Directiva apenas se refira ao princípio do poluidor-

pagador, entende-se que também os princípios da prevenção e da pre-

caução estão nela patentes e são essenciais para se compreender melhor 

a exigência de uma actuação preventiva, por parte dos operadores e das 

autoridades competentes, quer em relação às actividades que têm riscos 

conhecidos quer em relação àqueles cujos riscos são ainda desconheci-

dos. 

5. Considera-se que o princípio da prevenção e o princípio da pre-

caução, apesar de complementares, são autónomos, tendo em conta que 

assentam em pressupostos diferentes: o primeiro actua em contexto de 

certeza científica, sendo, por isso, considerado um princípio reactivo; o 

segundo actua em contexto de incerteza científica, considerando-se um 

princípio pró-activo. 

6. Enumeram-se, como condições de aplicação do princípio da pre-

caução: a existência de uma incerteza científica; a realização prévia de 

uma avaliação independente, rigorosa, detalhada e o mais exaustiva 

possível, da qual há-de resultar a plausabilidade de existência do risco; 

a determinação, pelas instituições europeias e pelos Estados-Membros, 

do nível de risco considerado (in)aceitável e que, apesar da incerteza 

científica, exige a adopção de medidas preventivas para a protecção do 

ambiente; o respeito pelos princípios da proporcionalidade e da não-

discriminação; o cáracter provisório das medidas a adoptar; a possibi-

lidade de revisão das medidas impostas; e a comunicação ao público. 
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7. A finalidade preventiva da DRA veio trazer uma nova dimensão 

ao princípio do poluidor-pagador que passou, também ele a ter uma fi-

nalidade preventiva: a obrigação de adopção de medidas de caracter 

preventivo, perante a existência de ameaça iminente de dano ambiental, 

e a obrigação de constituição de garantias financeiras, com vista a as-

segurar o pagamento dos custos inerentes à prevenção e à reparação dos 

danos, são disso exemplo. 

8. A natureza de directiva-quadro, acabou por pôr em causa o ob-

jectivo de harmonização da responsabilidade ambiental a nível euro-

peu. Tal deve-se ao facto de a DRA estabelecer um standard mínimo 

de protecção, deixando aos Estados-Membros a possibilidade de faze-

rem diferentes opções na sua transposição, designadamente em maté-

rias de importância significativa (como, por exemplo, garantias finan-

ceiras, exclusões permitidas ou definições de referência). 

9. Diversos factores perturbam a implementação da DRA e limitam 

o seu alcance: o clássico conflito de interesses entre o ambiente e o 

poder económico, a competitividade, o emprego e o desenvolvimento, 

o que a tornou alvo da resistência da generalidade dos Estados e dos 

vários grupos e interesses económicos envolvidos no processo (indús-

tria, seguros e banca); a situação de crise financeira que assolou a Eu-

ropa, nos últimos 12 anos, agravada pela pandemia do Covid-19; a sua 

natureza-quadro, que conferiu aos Estados grande discricionariedade e 

flexibilidade na sua transposição; o seu elevado grau de tecnicidade, 

para o que não estavam preparados, como, por exemplo, a avaliação 

económica dos recursos naturais e serviços danificados e a escolha das 

medidas de reparação, sendo certo que as medidas complementares e 

compensatórias têm sido subutilizadas; em relação aos Estados que já 

tinham legislação sobre a matéria, a dificuldade em integrar e articular 

os seus ditames da DRA com a legislação preexistente; incerteza rela-

tivamente a alguns conceitos que utiliza, de natureza genérica, vaga, 

pouco clara, indeterminada ou incompleta, nomeadamente os utilizados 

para qualificar os efeitos causados ao ambiente, como é o caso do “li-

miar de danos significativos”, pois disso depende a qualificação ou não 

de um dano como ambiental para efeitos da sua aplicação; o facto de 
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poderem não ser adoptadas medidas preventivas, perante uma ameaça 

iminente de dano, no pressuposto errado de que essas medidas só se 

justificariam se se tivesse conhecimento, antecipadamente, de que os 

danos futuros serão significativos; a ausência de um regime comum de 

garantias financeiras, passando eventualmente por um seguro obrigató-

rio de responsabilidade ambiental, e a criação, a par deste, de um fundo 

europeu para reparação dos danos ambientais, a fim de assegurar uma 

cobertura o mais completa possível dos danos ambientais; a inércia e a 

falta de rigor das informações fornecidas pelos Estados-Membros; e a 

ausência de uma base de dados referente à sua aplicação, nos respecti-

vos ordenamentos internos e na União Europeia, o que dificulta a mo-

nitorização da eficácia da DRA e atrasa eventuais decisões que, a nível 

europeu, devem ser tomadas para suprir as falhas de que o regime de 

responsabilidade ambiental padece. 

10. Em nosso entender, dadas as características específicas do dano 

ambiental e a possibilidade de os efeitos de uma actividade poluente 

poderem ser diferidos no tempo, fará todo o sentido que o prazo de 

prescrição de 30 anos, a que o RJRA se refere no artigo 33.º, se conte a 

partir do momento em que o dano se manifesta (“efectivação do 

mesmo”), uma vez que, antes dessa data, por ainda não haver dano, 

também não haverá necessidade de adoptar qualquer medida reparató-

ria, embora reconheçamos que esta não será a solução mais consentânea 

com as exigências de segurança jurídica. Por um lado, porque é a que 

melhor protege o ambiente, por outro, não vemos como pode uma pres-

crição correr contra alguém que não pode actuar por mero desconheci-

mento. A redacção deste artigo e a DRA não são claros a este respeito. 

11. A DRA devia ter sido mais assertiva em matéria de danos trans-

fronteiriços, atribuindo neste âmbito, um maior protagonismo às insti-

tuições, designadamente à Comissão Europeia. O carácter flexível da 

DRA e a falta de uniformidade na sua transposição, relativa a alguns 

dos seus conceitos, designadamente às causas de exclusão de paga-

mento dos custos, podem vir a revelar-se problemáticos na resolução 

de situações de danos transfronteiriços. Trata-se de matéria em que o 

princípio da subsidiariedade justificava uma intervenção mais incisiva 
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da UE. De facto, se há questão relativamente à qual se pode questionar 

a capacidade de os Estados, por si sós, ou seja, individualmente, conse-

guirem dar uma resposta eficaz e adequada, essa é a dos danos ambien-

tais transfronteiriços. 

12. Deveria ser alargado o leque de actividades consideradas po-

tencialmente perigosas que constam do Anexo III, designadamente ao 

transporte por condutas de substâncias perigosas, à exploração mineira 

ou à introdução de espécies exóticas invasoras, ampliando-se dessa 

forma o âmbito de aplicação da responsabilidade objectiva que actual-

mente não abrange suficientemente os sectores com potenciais efeitos 

negativos importantes para as espécies e habitats naturais protegidos. A 

própria evolução das substâncias poluentes resultantes das actividades 

industriais e as novas descobertas científicas revelam efeitos da polui-

ção sobre o ambiente e o ser humano até então desconhecidos, obri-

gando à actualização do regime de responsabilidade ambiental. Em 

bom rigor, o regime de responsabilidade objectiva previsto na DRA 

acaba por se revelar bastante limitado, pelo que deveria ser alargado a 

todas as actividades, mesmo as que não se encontram referidas no 

Anexo III, susceptíveis de causar danos ambientais com efeitos negati-

vos para o ambiente e para a saúde humana. Alargando-se o âmbito de 

aplicação objectivo e subjectivo da DRA promove-se uma aplicação 

mais eficaz do princípio do poluidor-pagador e um exercício mais pru-

dente e cuidadoso das actividades industriais. Deveriam, aliás, ser con-

templados mecanismos de compensação, eventualmente de natureza 

fiscal, para aqueles operadores que se empenham na prevenção dos da-

nos ambientais. 

13. Consideramos que a responsabilidade civil não é adequada à 

reparação do dano ambiental, porque não tem em consideração as suas 

características específicas, o que dificulta o preenchimento dos seus 

pressupostos, em especial, a culpa e a ilicitude, sobretudo se tivermos 

em consideração que a generalidade das actividades consideradas po-

tencialmente perigosas são autorizadas e exercidas de acordo com as 

exigências legais. Nem sempre é possível identificar o operador ou, em 

caso de pluralidade de responsáveis, determinar a contribuição de cada 
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um. A delimitação no tempo e no espaço dificulta o estabelecimento de 

um nexo de causalidade, que é acrescida quando o dano se verifica num 

local distante daquele onde se deu a contaminação, quando estão em 

causa efeitos a longo prazo, quando há acumulação de vários tipos de 

poluição; e quando se trata de actividades de natureza complexa e alta-

mente técnica. A responsabilidade civil, como pressupõe a existência 

de um dano, desvaloriza a ameaça iminente, o que inviabiliza a função 

preventiva, primordial na protecção ambiental. Uma vez que os danos 

ambientais correspondem, normalmente, à lesão de bens públicos ou de 

utilização pública, coloca-se, em termos de responsabilidade civil, um 

problema de legitimidade em agir. A indemnização, tal como é conce-

bida na responsabilidade civil, é inaceitável na reparação dos danos am-

bientais. 

14. A responsabilidade civil corresponde ao conjunto dos factos 

que dão origem à obrigação de indemnizar os danos pessoais ou mate-

riais sofridos por outrem (danos tradicionais) e tem por base o princípio 

do ressarcimento dos danos. O lesado será o titular dos direitos violados 

e quem tem legitimidade para exigir a sua reparação. A tutela dos di-

reitos privados é feita pelos tribunais comuns, com a aplicação das re-

gras de processo civil e de responsabilidade civil vigentes na ordem 

jurídica nacional (CC), e a sua reparação será feita, normalmente, atra-

vés de indemnização em dinheiro, quando não for possível a restaura-

ção in natura. O direito a indemnização prescreve no prazo de três anos. 

15. A responsabilidade ambiental, de natureza administrativa, 

aplica-se aos danos ambientais, que são aqueles que afectam o próprio 

ambiente e os seus componentes, e que correspondem, normalmente, a 

interesses públicos, gerais ou colectivos. A sua tutela recai sobre a au-

toridade competente, a APA, com aplicação de regras de direito público 

(designadamente o RJRA e o CPA), à qual compete exigir do respectivo 

responsável a prevenção do dano ou a reparação do ambiente danifi-

cado, estando totalmente excluída a indemnização em dinheiro. Os tri-

bunais competentes para dirimir os conflitos entre a APA e os respon-

sáveis serão os tribunais administrativos, com a consequente aplicação 
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do regime do processo nos tribunais administrativos. O prazo de pres-

crição desta responsabilidade é de 30 anos. 

16. A DRA e o RJRA deveriam ser revistos para alargar a noção 

de dano ambiental relevante para a sua aplicação. Quer a DRA quer o 

RJRA apenas consideram como recursos naturais as espécies e habitats 

protegidos, a água e o solo. Por essa razão, não regulam todos os danos 

passíveis de ser causados ao ambiente, o que é de lamentar, uma vez 

que a protecção deste também será mais limitada. Assim, deveriam ser 

incluídos no regime de responsabilidade ambiental, por exemplo, a pai-

sagem e todas as zonas, e não apenas as protegidas, e fazer-se menção 

expressa à atmosfera e ao subsolo, até porque têm sido introduzidas 

novas tecnologias que utilizam o subsolo, como o fracking e o armaze-

namento geológico do dióxido de carbono, cujos efeitos são ainda des-

conhecidos, mas que, é certo, representam um risco acrescido quer para 

o ambiente quer para a saúde humana. 

17. No que se refere ao subsolo, entendemos que o mesmo é abran-

gido pelo RJRA embora este não se lhe refira expressamente. Apesar 

de nem este diploma legal nem a DRA terem avançado com uma defi-

nição de solo, parece-nos que, numa interpretação sistemática, qualquer 

referência ao solo tem, necessariamente, de considerar-se como abran-

gendo também o subsolo. Entendemos, aliás, que tal decorreria de uma 

mera interpretação literal da redacção (infeliz, a nosso ver) do artigo 

11.º do Decreto-Lei n.º 147/2008, quando se refere expressamente a 

«qualquer contaminação (…) no solo ou à sua superfície».. Reconhe-

cemos, todavia, que há quem tenha entendimento diverso. 

18. Entendemos também que, embora sem referência directa, não 

há razão para que os danos resultantes da poluição atmosférica não se 

considerem incluídos no artigo 6.º deste do RJRA, onde se fala de danos 

resultantes de lesão ambiental causada por poluição de carácter difuso, 

quando seja possível estabelecer nexo de causalidade entre os danos e 

as actividades lesivas. Por outro lado, também se faz referência à polu-

ição atmosférica no n.º 9 do Anexo III do mesmo diploma, quando se 
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invoca a directiva relativa à luta contra a poluição atmosférica provo-

cada por instalações industriais. 

19. Numa futura revisão do regime da responsabilidade ambiental 

seria desejável que o legislador procedesse à clarificação de alguns dos 

conceitos que utilizou, como significância ou mensuração, na edifica-

ção deste regime, de forma a facilitar a identificação e qualificação dos 

danos ambientais e a permitir uma mais eficaz aplicação da responsa-

bilidade ambiental. E não nos referimos apenas ao legislador nacional. 

Visamos em particular o legislador europeu, porque só com a sua inter-

venção, através da estipulação de critérios e limiares, será possível atin-

gir um nível superior de harmonização nesta matéria. Só é considerada 

dano ambiental a afectação adversa, com efeitos significativos, naque-

les recursos naturais ou nos seus serviços. Tendo o dano que ser men-

surável, mas, tendo em conta a ausência de valor de mercado dos bens 

afectados, é inevitável a dificuldade na sua avaliação. A utilização, pelo 

legislador, de conceitos indeterminados (por exemplo, significância, 

mensuração, área natural, população) e a ausência de estipulação de 

critérios técnicos precisos, imprescindíveis para o seu entendimento, 

prejudicam a aplicação do regime de responsabilidade ambiental. O 

mesmo vale para a noção de ameaça iminente. 

20. Seria importante a existência de uma base de dados relativa ao 

estado dos recursos naturais e dos seus serviços, nas diferentes regiões 

geográficas, quer a nível de cada Estado-Membro quer a nível europeu, 

acessível aos operadores, a todos os interessados e ao público, em geral, 

o que em muito facilitaria a determinação e avaliação do risco e do 

dano, quando verificados. Quanto à significância do dano causado às 

espécies e habitats protegidos, o RJRA estabelece que a mesma há-de 

ter como referência, primordialmente, o seu estado inicial. Para esse 

efeito, os operadores que exerçam determinada actividade ocupacional 

têm todo o interesse, no que se refere à área de implantação da instala-

ção daquela e respectiva área envolvente, em reunir e manter actuali-

zada a informação sobre o estado inicial das espécies e habitats suscep-

tíveis de serem afectados, para que, em caso de incidente, se possa afe-

rir as alterações da sua diversidade, dimensão e estado de conservação 
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se devem a causas externas ou a um efectivo dano ambiental. Caso não 

existam dados relativos ao sítio danificado que permitam a caracteriza-

ção do seu estado inicial, poderão sempre ser utilizadas informações 

relativas a sítios similares ou modelos de comparação. 

21. A definição de dano ao solo deveria ser corrigida numa revisão 

futura, no sentido de se considerar dano ao solo não só a contaminação 

do mesmo com risco significativo para a saúde humana mas também 

para o ambiente. Não se compreende a razão pela qual o dano causado 

ao solo apenas é considerado relevante se houver risco significativo 

para a saúde humana. Com efeito, se da alteração das características do 

solo resultar um desequilíbrio ecológico que não implique riscos para a 

saúde humana, já não estaremos perante um dano ambiental. 

22. Também em relação à água e ao solo, o estado inicial deveria 

ser directamente referido como parâmetro de referência na aferição da 

significância dos danos. Não acontecendo isso, está a permitir-se um 

grau superior de discricionariedade a quem os avalia. Todavia, tal como 

em relação às espécies e habitats naturais protegidos, o conhecimento 

do estado inicial de uma massa de água é essencial para a aferição da 

significância do dano causado. Por essa razão, o operador tem todo o 

interesse em recolher e manter informação em relação ao estado inicial 

das massas de água que o exercício da sua actividade pode vir a afectar, 

pois essa informação será determinante para aferir da existência de um 

dano ambiental pelo qual possa ser considerado responsável, para efei-

tos de aplicação do RJRA. No caso dos danos causados ao solo, como 

já tivemos oportunidade de referir, entendemos que o RJRA deveria ter 

contemplado na noção de dano, como elemento caracterizador, não só 

a afectação da saúde humana mas também a afectação do ambiente, o 

que não deixa de ser lamentável. 

23. Ainda em relação aos danos ao solo, não se estabelece, em qual-

quer dos diplomas, um critério que permita, de forma inequívoca, defi-

nir o que é uma afectação adversa e significativa da saúde humana. O 

risco para a esta, tal como previsto, terá de se determinar através de um 

processo de avaliação de riscos que atenda às características e à função 
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do solo, ao tipo e à concentração dos elementos contaminantes e aos 

seus riscos e à possibilidade de dispersão, nos termos do Anexo V do 

RJRA. Isto faz com que tenha de se concluir que, neste caso, a repara-

ção do dano tem por objectivo a supressão do risco para a saúde hu-

mana. Será essencial a determinação do estado inicial do solo, não para 

efeitos de aferir da afectação da saúde pública, mas do nível de conta-

minação daquele, que será importante na determinação das medidas de 

reparação a adoptar. Também aqui, é o operador que terá todo o inte-

resse em recolher e manter informação actualizada em relação ao estado 

inicial do solo que o exercício da sua actividade pode vir eventualmente 

a afectar, com consequências, directas ou indirectas, na saúde humana. 

24. Em relação às ameaças iminentes de dano ambiental, entende-

mos que se justifica que o princípio da prevenção dê lugar ao princípio 

da precaução, substituindo-se a certeza científica, em que assenta a apli-

cação do primeiro, designadamente no que se refere à significância do 

dano, pela dúvida razoável, que justifica a aplicação do segundo e legi-

tima a imposição de medidas antecipatórias. De facto, se os requisitos 

de significância e de mensuração dificultam a imputação de responsa-

bilidade em caso de dano, a preocupação torna-se crescente em caso de 

ameaça do mesmo. Este é um dos pontos que, numa futura revisão, de-

verá ser objecto da atenção do legislador, no sentido de clarificar os 

conceitos envolvidos, designadamente “probabilidade suficiente” e 

“futuro próximo”, promovendo-se, dessa forma, a harmonização das 

legislações dos diferentes Estados-Membros e contribuindo para uma 

maior uniformidade na aplicação do regime da responsabilidade ambi-

ental. 

25. O regime de responsabilidade ambiental não deveria deixar de 

se aplicar devido à existência de determinadas convenções internacio-

nais. O RJRA não se aplica aos danos ambientais ou às ameaças imi-

nentes desses danos que resultem de incidentes relativamente aos quais 

a responsabilidade ou a compensação sejam abrangidas pelo âmbito de 

aplicação de alguma das Convenções Internacionais da Organização 

Marítima Internacional e convenções conexas, enumeradas no Anexo 

I, incluindo quaisquer alterações posteriores dessas convenções. Ora, 
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tratando-se de convenções essencialmente de responsabilidade civil, 

está descartada a sua função preventiva e, não sendo o dano ambiental 

tratado de forma autónoma, está igualmente excluída a reconstituição 

natural, ou seja, a restauração ambiental enquanto medida de reparação, 

o que não deixa de se lamentar. Acresce que muitas dessas convenções 

têm carácter sectorial e, ou não foram ratificadas pelos Estados-Mem-

bros, ou não entraram em vigor, o que inviabiliza a sua aplicação. Es-

tabelecem também limites de responsabilidade. Impõe-se, assim, que, 

no futuro, se adopte legislação europeia que seja aplicável naquelas si-

tuações que, não estando cobertas pelo regime da responsabilidade am-

biental, também não estão devidamente acauteladas por convenções in-

ternacionais que vinculem, pelo menos, os Estados-Membros. 

26. O facto de se ter deixado de fora da noção de “actividade ocu-

pacional” as actividades não profissionais parece-nos traduzir alguma 

discriminação em relação ao sector profissional, provavelmente em vir-

tude de se julgar que este terá uma capacidade financeira mais robusta 

e de se pensar, também, que, à partida, as actividades ocupacionais se-

rão as mais perigosas, o que pode não corresponder à verdade. Com 

efeito, nas actividades não ocupacionais podem utilizar-se, da mesma 

forma que nas demais, substâncias ou produtos perigosos, que podem 

dar origem a danos ambientais. O conceito de actividade ocupacional é 

definido no RJRA, de forma ampla, sendo abrangidas por este conceito 

todas as actividades industriais e comerciais, sendo irrelevante a sua 

titularidade e incluindo-se nesta noção não só os entes privados, mas 

também a Administração e demais entes públicos. Pode ter fim lucra-

tivo, como será o caso das sociedades comerciais, ou não lucrativo, 

quando exercida, por exemplo, pela Administração Pública em prol da 

comunidade, como é o caso da gestão de resíduos. O que releva para 

efeitos de aplicação das regras de responsabilidade ambiental, é que a 

actividade em causa seja a causadora do dano ambiental ou da ameaça 

iminente desse dano. Trata-se, todavia, de um conceito de aplicação es-

tritamente profissional, não tendo sido concebido para comportamentos 

pessoais ou domésticos de particulares. É certo que, em termos de pre-

venção, as actividades ocupacionais estarão, à partida, mais bem 
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equipadas e apetrechadas, podendo reagir de forma mais eficaz em caso 

de ameaça de dano ou de ocorrência do mesmo. 

27. No nosso entender, é a ideia de execução, de controlo ou de 

poder de decisão sobre o funcionamento de determinada actividade que 

é determinante no conceito de “operador”. Não nos parece razoável 

que, entre aqueles que se enquadram nesta definição lata, se faça a im-

putação de responsabilidade aos que registaram ou notificaram a acti-

vidade, se sobre ela não exercem, ou deixaram de exercer, qualquer tipo 

de domínio ou controlo. Da mesma forma, julgamos ser de excluir as 

entidades bancárias e financeiras, que, não tendo controlo operativo so-

bre a actividade, contribuem economicamente para a sua realização, 

mediante, por exemplo, a concessão de crédito. Se assim se não enten-

desse, teríamos como consequência que essas entidades poderiam recu-

sar-se a dar apoio ao funcionamento do tecido empresarial, o que seria 

catastrófico para muitas sociedades. O conceito de operador abrange 

qualquer pessoa singular ou colectiva, de natureza pública ou privada, 

que executa ou controla a actividade ocupacional causadora do dano 

ambiental, ou da ameaça do mesmo, ou detenha poderes decisivos de-

terminantes sobre o seu funcionamento técnico e económico. O legis-

lador português alterou ligeiramente o texto da DRA, na definição de 

operador, que evidencia melhor a ideia de execução, de controlo ou de 

poder determinante sobre o funcionamento da actividade ocupacional. 

28. No que diz respeito às pessoas colectivas, se é certo que, em 

última instância, terá de haver sempre um comportamento humano por 

detrás da acção ou da omissão que causa o dano ambiental, a verdade é 

que, sempre que ele tenha sido adoptado por sua conta e em seu nome, 

como consequência de uma decisão tomada pelos seus representantes 

legais, ainda que de modo culposo, ser-lhe-á imputada responsabili-

dade, devendo aquelas, consequentemente, suportar os custos daí de-

correntes. Acresce que, em qualquer circunstância, o operador, pessoa 

singular ou colectiva, responderá sempre objectivamente, enquanto co-

mitente, pelos factos danosos praticados pelos seus comissários, nos 

termos do artigo 500.º do CC. No que se refere às pessoas colectivas de 

direito público ou às pessoas colectivas de direito privado no exercício 
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de poderes públicos, o Regime da Responsabilidade Civil Extracontra-

tual do Estado e Pessoas Colectivas de Direito Público prevê que elas 

responderão solidariamente com o funcionário, agente ou titular do ór-

gão, quando haja dolo ou culpa grave destes, respondendo de modo ex-

clusivo nos restantes casos. 

29. Entendemos que, sendo a actividade lesiva imputável a uma 

pessoa colectiva, os respectivos directores, gerentes ou administrado-

res, não só os designados como tal, mas também os que exerçam as 

respectivas funções apenas de facto, ou seja, todos aqueles que, na prá-

tica, apesar de não estarem legalmente investidos em tais funções, 

adoptam decisões e determinam comportamentos que podem lesar o 

bem que se pretende proteger, neste caso o ambiente, deverão responder 

de forma solidária. O RJRA vai mais além do que se estabelece no Có-

digo das Sociedades Comerciais, designadamente nos artigos 78.º e 

79.º, preceitos que pressupõem a natureza delitual ou extracontratual da 

actuação dos seus representantes, com subordinação aos artigos 483.º e 

487.º do Código Civil. Trata-se de uma solução lógica, na perspectiva 

de que são os directores, os gerentes ou os administradores que, em 

princípio, exercem o poder decisivo sobre o funcionamento técnico e 

económico da actividade fonte do dano. O que o legislador pretende 

assegura é o ressarcimento do dano, ou melhor, a adopção de medidas 

preventivas ou reparadoras dos danos ambientais, podendo ser deman-

dado(s) aquele(s) que têm maior capacidade económica. Os directores, 

gerentes ou administradores das pessoas colectivas públicas ou priva-

das abrangidas pelo Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual 

do Estado e Pessoas Colectivas de Direito Público responderão nos 

mesmos termos que os representantes das demais pessoas colectivas de 

direito privado, em sede de responsabilidade ambiental. A par da fun-

ção de garantia do ressarcimento do dano, é também evidente a função 

preventiva que a responsabilidade dos directores, gerentes ou adminis-

tradores desempenha, nos casos de dano ambiental ou de ameaça imi-

nente do mesmo. Com efeito, sabendo eles, de antemão, que poderão 

responder solidariamente com a pessoa colectiva onde exercem fun-

ções, é expectável que vejam nisso um incentivo para, no momento de 

tomarem decisões no âmbito do funcionamento técnico e económico da 
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actividade em causa, optarem por soluções que respeitem as boas prá-

ticas ambientais. 

30. A epígrafe do artigo 4.º do RJRA é “Comparticipação”. Arris-

camo-nos a avançar que a referida epígrafe resulta de um momento me-

nos feliz na transposição da DRA. De facto, seria mais adequada uma 

formulação como “Pluralidade de responsáveis” ou “Pluralidade de 

operadores”. De acordo com o RJRA, verificando-se a existência de 

vários operadores responsáveis pelo mesmo facto contaminante, ou 

ainda que por factos distintos, e tendo todos contribuído para o mesmo 

dano ambiental, qualquer um deles pode ser chamado a adoptar a gene-

ralidade das medidas que as autoridades competentes entendam ade-

quadas à reparação dos danos em causa, ou a suportar, também na tota-

lidade, os custos inerentes àquelas medidas, tendo depois direito de re-

gresso sobre os demais. Parece-nos que terão de se incluir, aqui, tam-

bém aqueles casos de poluição, designadamente de manifestação gra-

dual, em que tenha ocorrido, por qualquer forma, transmissão de li-

cença ou autorização para o exercício de determinada actividade. Ocor-

rendo danos ambientais imputáveis quer ao anterior quer ao actual titu-

lar da licença ou autorização, os mesmos deverão responder em con-

junto, de forma solidária. Nesse pressuposto, a autoridade competente 

poderá impor a qualquer um deles as medidas que se afigurem exigí-

veis, de acordo com o regime de responsabilidade ambiental, devendo 

ser apurada, já em fase posterior e no âmbito das relações internas, a 

efectiva contribuição de cada um, para efeitos de exercício do direito 

de regresso. Em última instância, a responsabilidade solidária será, nes-

tes casos, o mecanismo adequado a evitar eventuais transmissões frau-

dulentas, com o único objectivo de se furtar ao pagamento dos custos 

das medidas de reparação ambiental, embora o RJRA não se refira ex-

pressamente a este tipo de situações. 

31. Nos grupos de sociedades, defendemos a aplicação do regime 

da desconsideração da personalidade jurídica ou do levantamento da 

personalidade colectiva das sociedades filiais ou dominadas, para efei-

tos de transmissão da responsabilidade das sociedades filiais ou domi-

nadas para a sociedade-mãe ou dominante. Trata-se de um mecanismo 
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excepcional e de aplicação subsidiária, reconhecido pela jurisprudência 

e pela doutrina portuguesas, mas ainda sem consagração legal. La-

menta-se que o legislador português não tenha aproveitado a ocasião 

para se lhe referir expressamente. Esta figura permite imputar respon-

sabilidades a quem (sociedade mãe ou dominante), de facto, se encontra 

por detrás do operador aparentemente responsável (sociedade filial ou 

dominada) e fazê-lo suportar os custos com a reparação do dano ambi-

ental. Nos termos do RJRA, estando em causa uma sociedade comercial 

em relação de grupo ou de domínio, a responsabilidade apenas se es-

tenderá à sociedade-mãe ou à sociedade dominante quando exista utili-

zação abusiva da personalidade jurídica ou fraude à lei. 

32. Defendemos, igualmente, o recurso à desconsideração da per-

sonalidade jurídica, ou levantamento da personalidade colectiva, da so-

ciedade satélite nos casos de “engenharia societária”, como solução 

para se obrigar o real responsável a assumir os custos da responsabili-

dade ambiental. Esta preocupação já estava patente no Livro Branco da 

Comissão, sobre responsabilidade ambiental. O que está em causa é a 

criação expressa, por parte de grandes sociedades, de empresas satélites 

ou a delegação das suas actividades, consideradas perigosas, a socieda-

des de menor dimensão, para dessa forma evitarem a responsabilidade 

ambiental, em particular a responsabilidade objectiva. A questão, já de 

si difícil, dada a natureza excepcional e subsidiária da desconsideração 

da personalidade jurídica de uma sociedade, será agravada naquelas si-

tuações em que a sociedade que está por detrás da sociedade satélite 

tem a sua sede num Estado diferente, ou até fora da União Europeia. 

Nesse caso, a responsabilidade ambiental seria praticamente impossível 

de efectivar. Este é, de facto, um tema sobre o qual a Comissão se de-

veria debruçar, no sentido de propor legislação que contemplasse uma 

solução para este tipo de desvios ao regime da responsabilidade ambi-

ental e que permitisse a efectiva aplicação do princípio do poluidor-

pagador. 

33. Seria aconselhável que, em Portugal, se estabelecesse, no que 

concerne à responsabilidade ambiental, uma presunção do nexo de cau-

salidade, ainda que ilidível, pelo menos no âmbito das actividades do 
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Anexo III do RJRA, ou seja, aquelas que o próprio legislador eviden-

ciou como sendo actividades potencialmente perigosas. Mantendo-nos 

fiéis ao princípio do poluidor-pagador, parece-nos justo que a dificul-

dade da prova do nexo causal entre a actividade poluente e o dano am-

biental recaia sobre o operador, que é, afinal, aquele que retira os bene-

fícios e os proveitos da actividade poluente exercida. Efectivamente, a 

DRA deixou na disponibilidade dos Estados-Membros a decisão sobre 

a forma de determinação do nexo de causalidade. O legislador portu-

guês optou por não estabelecer qualquer presunção nesta matéria, por 

se ter considerado que tal poderia ser contrário à Constituição da Repú-

blica, designadamente no que se refere ao direito à presunção da ino-

cência e ao direito a uma tutela jurisdicional efectiva. Assim sendo, o 

RJRA estabeleceu, de forma abrangente, e tendo em consideração as 

características específicas do dano ambiental, critérios de determinação 

do nexo de causalidade, partindo do princípio de que a prova nesta ma-

téria há-de assentar num critério de verosimilhança e de probabilidade 

de o facto danoso ser apto a produzir a lesão verificada. É necessário, 

ainda, ter em conta as circunstâncias do caso concreto, designadamente 

o lugar (proximidade, ou não, do lugar onde ocorre o dano), o tempo 

(quando ocorreu o dano), o grau de risco e de perigo, a normalidade da 

acção lesiva e a possibilidade de prova científica do percurso causal e 

o cumprimento, ou não, dos deveres de protecção a que o operador está 

obrigado. Por isso, a regra é que incumbe à autoridade competente a 

obrigação de determinar qual o operador que causou o dano. 

34. Não podemos, efectivamente, deixar de reconhecer que o esta-

belecimento do nexo de causalidade é um dos principais entraves à apli-

cação do regime da responsabilidade ambiental, dadas as dificuldades 

que levanta. A verdade é que, recaindo sobre a autoridade competente, 

nos termos legais, a prova do nexo de causalidade, que os tribunais exi-

gem que seja inequívoca, a mesma é muito difícil de obter. Esta situa-

ção resulta da própria natureza do ambiente, das suas características es-

pecíficas, da possibilidade de os seus efeitos se dispersarem no espaço 

e, por vezes, no tempo, da complexidade e incerteza, bem como, fre-

quentemente, da necessidade de cooperação do operador para a obten-

ção das informações e dos elementos pertinentes. 
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35. Não nos parece, também, razoável, nem consentâneo com o 

princípio do poluidor-pagador, o facto de o RJRA admitir que, se a res-

ponsabilidade recair sobre várias pessoas e não for possível individua-

lizar o grau de participação de cada uma delas, se presuma a sua res-

ponsabilidade em partes iguais. Parece-nos mais adequado que, nestes 

casos, se recorra à aplicação da responsabilidade em função da quota 

de mercado de cada um dos operadores responsáveis. 

36. No que se refere à efectivação da responsabilidade ambiental, 

constata-se a existência de dificuldades na avaliação económica dos re-

cursos naturais e dos serviços, dada a ausência de valor de mercado de 

referência, por se tratar, maioritariamente, de bens de natureza ou de 

utilização pública, o que constitui um problema no momento da cons-

tituição das garantias financeiras e na adopção de medidas de prevenção 

e reparação. 

37. Há também dificuldades na escolha dos métodos de reparação, 

sendo certo que as reparações complementares e compensatórias têm 

sido subutilizadas. 

38. De entre as medidas de reparação podem distinguir-se as de 

reparação propriamente ditas das de reparação reactivas, de contenção 

ou de emergência. Estas devem incidir sobre os factores que deram ori-

gem ao dano ambiental, de forma a limitar os seus efeitos ou a prevenir 

novos danos ambientais ou efeitos adversos para a saúde humana. Já as 

medidas de reparação propriamente ditas têm por finalidade a restitui-

ção do ambiente ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do 

dano, pretendendo-se igualmente eliminar qualquer risco significativo 

para a saúde humana. 

39. A reparação de danos ambientais causados às espécies e a ha-

bitats naturais protegidos e à água faz-se através da restituição do am-

biente ao seu estado inicial. As grandes dificuldades que se colocam 

são, por um lado, conseguir-se atingir um nível de reparação equiva-

lente ao existente antes da ocorrência dos danos, e, por outro, a conta-

bilização das perdas provisórias, designadamente a afectação do bem-
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estar social, enquanto não se atinge o nível inicial. Para esse efeito, po-

dem ser adoptadas medidas de reparação primária, medidas de repara-

ção complementar e medidas de reparação compensatória, que, como 

determina o legislador, deverão ser razoáveis e devem ser avaliadas, 

utilizando as melhores tecnologias disponíveis. São consideradas me-

didas de reparação primária as medidas que visem, directamente e em 

prazo acelerado, a restituição ao estado inicial dos recursos naturais, e 

também a própria regeneração natural. Quando a reparação primária 

não é completa, por não ser possível, ou por ser demasiado demorada, 

pode recorrer-se à reparação complementar e/ou à reparação compen-

satória. Se as medidas de reparação primária adoptadas no sítio conta-

minado não forem suficientes para alcançar plenamente o estado inicial, 

terão de ser adoptadas outras, já de reparação complementar, com o ob-

jectivo de proporcionar um nível de recursos naturais e/ou serviços si-

milares aos danificados, ainda que em sítio alternativo. Este deverá es-

tar preferencialmente relacionado geograficamente com o sítio danifi-

cado, considerando o interesse dos recursos naturais e respectivos ser-

viços danificados. Na ausência de relação geográfica, a reparação com-

plementar deve ser executada o mais próximo possível dessa área, de-

vendo ter-se em consideração as preferências da população afectada. 

Perante a ausência de definição do conceito de “geograficamente loca-

lizado” quer na DRA quer no RJRA, a autoridade competente acaba, 

assim, por dispor de uma larga margem de discricionariedade para de-

cidir da adequação da escolha efectuada pelo operador, no seu projecto 

de reparação. Não sendo possível recriar um habitat idêntico ao habitat 

danificado em sítio alternativo, pode, então, ser necessário identificar 

recursos naturais e serviços alternativos, podendo, nesse caso, ser adop-

tadas medidas compensatórias. 

40. As medidas compensatórias destinam-se a mitigar as perdas 

transitórias, que constituem um dos aspectos inovadores da DRA. As 

perdas transitórias correspondem às que resultam do facto de os recur-

sos naturais não estarem em condições de exercer as suas funções eco-

lógicas ou serviços durante um determinado período de tempo, ou seja, 

desde a ocorrência do dano até que o estado inicial se encontre defini-

tivamente recuperado. A compensação das perdas transitórias deverá 
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ter como resultado, no final, uma melhoria dos serviços e recursos na-

turais em relação ao seu estado inicial, seja no sítio afectado seja em 

outro alternativo. 

41. Para efeitos de determinação da escala das medidas de repara-

ção complementar e compensatória, a DRA e o RJRA optaram por re-

meter para a utilização de abordagens de equivalência de recurso-a-re-

curso ou serviço-a-serviço, sem prejuízo de se poder recorrer a outras 

técnicas alternativas de valoração. Os métodos de equivalência corres-

pondem a um conjunto de abordagens económicas e ecológicas utiliza-

das para determinar o tipo, a quantidade e a qualidade de recursos e 

serviços danificados por determinado dano ambiental, bem como o 

tipo, a quantidade e a qualidade de reparação necessárias para compen-

sar essa perda, utilizando uma medida não monetária (recursos, servi-

ços ou habitats), ou monetária, quando não seja possível a reposição de 

recursos ou serviços equivalentes aos danificados. Os métodos de equi-

valência permitem estabelecer uma comparação directa entre as perdas 

sofridas, em consequência do dano ambiental causado – débito –, e os 

ganhos obtidos com a reparação complementar e compensatória – cré-

dito. Quando as perdas e os ganhos se equiparam, pode dizer-se que é 

alcançada a equivalência ecológica. O RJRA estabelece que, para efei-

tos de determinação da reparação necessária, pode ser utilizado o mé-

todo recurso-a-recurso, que corresponde à REA, ou o método serviço-

a-serviço, que corresponde à HEA. Os métodos de equivalência são 

idênticos, variando apenas as unidades de quantificação utilizadas. Re-

corre-se a unidades físicas do recurso por ano, no caso da REA, e a 

unidades de área de habitat por ano, no caso da HEA. Na prática, a 

REA é menos utilizada do que a HEA. A REA assenta no custo de re-

posição e na utilização de unidades métricas físicas de recursos natu-

rais: espécies de aves, peixes ou outros animais, plantas ou volume de 

água utilizável. A HEA procura fornecer a equivalência de funções eco-

lógicas e de serviços. Em ambos os casos é utilizado, como referência, 

o estado inicial dos recursos naturais e dos serviços danificados. Toda-

via, a REA e a HEA aplicam-se, preferencialmente, à perda de recursos 

naturais e de serviços ecológicos. 
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42. As técnicas alternativas de valoração são utilizadas sobretudo 

nas situações de dano em que a perda de benefícios se reflecte no bem-

estar socioeconómico humano, permitindo ter em consideração as pre-

ferências das populações afectadas. A abordagem de valoração mone-

tária será a mais adequada quando a reparação com recurso aos mesmos 

recursos naturais ou serviços, ou a outros similares, não é possível, não 

é desejável ou é desproporcionalmente dispendiosa. Estas técnicas de 

valoração monetária (VEA) destinam-se, expressamente, a assegurar a 

recuperação e compensação de serviços de ecossistemas que benefi-

ciam não só outros recursos naturais, mas também o público. Aqui, os 

débitos e os créditos já não vão exprimir-se em unidades físicas de re-

cursos ou de habitats, mas em termos monetários. Há dois métodos de 

VEA: o valor-a-valor e o valor-custo. O método valor-a-valor converte 

os serviços numa métrica monetária e equipara o valor monetário do 

dano causado ao valor monetário das medidas de reparação (positivas 

para o ambiente e para o uso humano). Neste caso, o responsável terá 

de suportar os custos com as medidas de reparação compensatória ne-

cessárias à criação de um valor equivalente àquele que foi perdido ou 

destruído pelo dano ambiental. O objectivo é providenciar a reparação, 

e não uma compensação monetária, com excepção daqueles casos em 

que não é possível a reconstituição in natura. Caso não seja possível 

determinar o valor dos benefícios a obter com os recursos naturais e/ou 

os serviços de substituição, num prazo ou por um custo razoável, pode-

rão adoptar-se medidas de reparação em montante idêntico ao valor mo-

netário do dano. Este método é designado por valor-custo. Aqui, os be-

nefícios a obter com a reparação complementar ou compensatória não 

são valorados directamente e o único indicador é o débito. 

43. Em Portugal, no âmbito da DRA, no período compreendido 

entre 1 de Agosto de 2008 e 31 de Dezembro de 2019, há registo de 

apenas dois casos de danos ambientais causados por actividades referi-

das no ponto 7 do Anexo III do RJRA: um provocado ao solo e à água, 

e o outro apenas ao solo. Em ambas as situações houve lugar a medidas 

de reparação primária, que tiveram uma duração de três anos, no pri-

meiro caso, e de um ano, no segundo. Para o mesmo período, houve 

também reporte de 15 ameaças iminentes de danos ao solo ou de danos 
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ao solo e à água, que obrigaram à adopção de medidas preventivas. Dez 

dessas ameaças foram causadas por actividades referidas no ponto 7, 

duas foram causadas por actividades referidas no ponto 1, e apenas uma 

causada por actividade referida no ponto 2 do Anexo III do RJRA. Não 

podemos deixar de constatar que estes números são, no mínimo, deso-

ladores. O RJRA foi concebido para, dando aplicação ao princípio do 

poluidor-pagador, imputar a prevenção e a reparação de danos ambien-

tais ao respectivo responsável e suprir as falhas da legislação ambiental 

existente, de modo particular no que respeita a este aspecto, mas veri-

fica-se que a sua aplicação é quase residual, privilegiando-se, antes, a 

aplicação de outros regimes. 

44. Constata-se que a natureza tendencialmente ilimitada da res-

ponsabilidade ambiental representa um obstáculo no momento da cons-

tituição de garantias financeiras, nomeadamente na contratação de se-

guros de responsabilidade ambiental. Um dos objectivos do RJRA é 

que, em aplicação do princípio do poluidor-pagador, sejam os operado-

res responsáveis a adoptar as medidas de prevenção e de reparação de 

danos ambientais, bem como a suportar os custos que lhes são ineren-

tes. Portugal impôs o carácter obrigatório da garantia financeira, para 

os operadores que exerçam as actividades ocupacionais do Anexo III 

do RJRA. No entanto, até à presente data, não procedeu à respectiva 

regulamentação, nomeadamente para fixação de limites mínimos. 

45. A ausência de instrumentos de avaliação do risco, disponibili-

zados aos operadores, também é uma das dificuldades com que estes se 

deparam. Em Espanha foram criados e colocados à disposição dos ope-

radores, instrumentos, como o MORA e IDM, para os ajudar a realiza-

rem avaliações de risco e para facilitarem a determinação do quantum 

mínimo das garantias financeiras. Seria desejável que, em Portugal, o 

Ministério do Ambiente e da Acção Climática, tivesse a mesma preo-

cupação. 

46. Criticamos a opção do legislador português de excluir a obri-

gação de pagamento dos custos inerentes à responsabilidade ambiental 

por danos resultantes de actividades autorizadas e no caso dos 
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chamados danos de desenvolvimento. Para esse efeito, invocamos, a 

par do princípio da precaução, o princípio do poluidor-pagador, base 

essencial do regime da responsabilidade ambiental, cuja aplicação fica 

irremediavelmente comprometida. Entendemos que, para este efeito, a 

criação de fundos de indemnização seria uma solução aceitável, desde 

que eles fossem alimentados pelos potenciais causadores de riscos de 

desenvolvimento, ainda que estes danos não sejam conhecidos. Para 

aqueles que consideram que a existência e a intervenção de fundos 

desta natureza põem em causa o princípio do poluidor-pagador, sempre 

se poderá invocar uma leitura mais actualizada deste: o princípio do 

utilizador-pagador. Esta questão deve, ainda, ser analisada numa outra 

perspectiva. A par da responsabilidade de quem gera o risco tecnoló-

gico e dele beneficia, também a Administração poderia vir a ser even-

tualmente responsabilizada, no caso das actividades autorizadas, quer 

por ter concedido a respectiva autorização quer por não ter mantido sob 

controlo, ou fiscalização, o exercício da actividade em conformidade 

com o acto autorizativo e o enquadramento legal da actividade que ge-

rou os riscos e consequentes danos de desenvolvimento. 

47. Sendo o ambiente um bem público frágil, a utilização dos seus 

componentes está sujeita a um princípio de gestão racional e é normal 

que as actividades susceptíveis de o afectar de forma mais significativa, 

como é o caso das constantes do referido Anexo III, estejam sujeitas a 

um princípio de proibição sob reserva de permissão, que só se ultra-

passa através da concessão das necessárias autorizações. Emanado o 

acto autorizante – no caso da licença ambiental, pela APA –, é funda-

mental que o administrado desenvolva a sua actividade de acordo e den-

tro dos seus limites e demais disposições legais e regulamentares, sendo 

função da Administração fiscalizar se tal acontece efectivamente, sob 

pena de lhe vir a ser imputada responsabilidade, nos termos do artigo 

4.º, n.º 1, alínea k), do ETAF e do artigo 1.º, n.ºs 1 e 2 do RREEE. 

48. No que diz respeito à responsabilidade ambiental, a fiscaliza-

ção do cumprimento das obrigações decorrentes do RJRA, para os ope-

radores, cabe à Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente 

e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), à APA e ao Serviço de 
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Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da Guarda Nacional 

Republicana (GNR). A constatação, por estas entidades, da infracção 

ao estabelecido no RJRA constituirá uma contra-ordenação e dará lugar 

ao respectivo procedimento contra-ordenacional. 

49. O legislador português veio a considerar como contra-ordena-

ções, por parte do operador identificado como responsável, entre outras, 

a violação das regras relativas à adopção de medidas de prevenção e de 

medidas de reparação, à determinação das medidas de reparação e à 

constituição de garantias financeiras obrigatórias. Como resulta dos ar-

tigos 27.º, n.º 1, do RJRA e 29.º e 41.º da LQCOA, a autoridade com-

petente pode aplicar, simultaneamente com a coima, as sanções aces-

sórias que se mostrem adequadas, e, sempre que necessário, determinar 

medidas cautelares, designadamente a apreensão provisória de bens e 

documentos. A condenação pela prática de infracções graves e muito 

graves pode, ainda, ser objecto de publicidade, quando a coima aplicada 

em concreto seja superior a metade do montante máximo da coima abs-

tracta aplicável. 

50. Entende-se que a utilização da sanção acessória de publicidade 

da decisão condenatória deve limitar-se ao estritamente necessário, 

para salvaguardar direitos ou interesses constitucionalmente protegi-

dos, como impõe o artigo 18.º, n.º 2, da CRP, só podendo ser aplicada 

se a autoridade administrativa competente ou o tribunal, caso haja im-

pugnação judicial da decisão, concluirem pela sua adequação, necessi-

dade e proporcionalidade ao fim que com ela se pretende prosseguir e 

que consiste na dissuasão e prevenção da prática de infracções seme-

lhantes. Tem subjacentes finalidades de prevenção geral, usualmente 

prosseguidas no direito sancionatório. Deve, no entanto, reconhecer-se 

que esta sanção implica a restrição de um direito, liberdade e garantia, 

designadamente o direito ao bom-nome e à reputação, consagrado no 

artigo 26.º, n.º 1, da CRP. Trata-se, aliás, de uma das sanções acessórias 

que mais tem dado azo a debate. 

51. O RJRA contempla, ainda, se necessário e sempre a título pro-

visório, a apreensão, pela autoridade administrativa, de bens e 
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documentos, ou seja, a apreensão de equipamentos destinados à labo-

ração, licenças, certificados, autorizações, aprovações, guias de substi-

tuição e outros documentos equiparados, ou de animais ou plantas de 

espécies protegidas ilegalmente na posse de pessoas singulares ou co-

lectivas. As medidas cautelares desempenham, no âmbito do direito do 

ambiente, um papel primordial, devido à sua natureza preventiva. 

52. Considera-se constituir uma clara preterição dos direitos de de-

fesa do infractor, o facto de o pagamento da coima, em processo contra-

ordenacional, precludir o direito de impugnação judicial. É que não é 

permitido ao infractor pagar e discutir depois a legalidade ou a propor-

cionalidade da coima ou da sanção acessória. Pelo contrário, o paga-

mento traduz, pois, uma forma de aceitação tácita do acto administra-

tivo, a que se refere o artigo 56.º, n.ºs 1 e 2, do CPTA. 

53. Considera-se, por outro lado, inconstitucional e censurável, por 

violação do princípio da culpa e da presunção da inocência do arguido 

e do disposto no artigo 32.º, n.ºs 1, 2 e 10, da CRP, a possilidade de 

serem exigidos, ao infractor, juros à taxa máxima estabelecida na lei 

fiscal, a contar desde a data da notificação da decisão pela autoridade 

administrativa ao arguido, no caso de o seu pedido ser improcedente, 

como determina o artigo 53.º da LQCOA. Esta disposição prevê que, 

se a decisão da autoridade administrativa competente for total ou par-

cialmente confirmada pelo tribunal, seja em sede de impugnação judi-

cial, seja em sede de execução, ao valor da coima que o infractor venha 

a ter de pagar, irão acrescer juros, contados desde a data da notificação 

da decisão pela autoridade administrativa ao arguido. 

54. Afigura-se-nos, de igual modo, de constitucionalidade duvi-

dosa e também um desincentivo à sindicância judicial das decisões san-

cionatórias tomadas em sede administrativa, a possibilidade da refor-

matio in peius, cuja proibição o artigo 75.º da LQCOA afasta, designa-

damente, em relação às contra-ordenações leves, que podem ver agra-

vada a sanção aplicada. Esta solução condiciona, obviamente, a aplica-

ção do princípio da tutela jurisdicional efectiva, consagrado nos artigos 

20.º, n.º 1, e 268.º, n.º 4, da CRP. Por outro lado, não deixa de ser 
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surpreendente que o legislador tenha seguido este caminho, na medida 

em que vai permitir que os tribunais comuns alterem o conteúdo de ac-

tos adoptados pela Administração Pública, no exercício dos seus pode-

res discricionários, o que só por si pode configurar, in extremis, uma 

violação do princípio da separação de poderes, através da ingerência do 

poder judicial no poder administrativo. 

55. A aplicação do regime contra-ordenacional, em matéria de res-

ponsabilidade, não tem tido grande expressão prática. Das 383 contra-

ordenações que a IGAMAOT levantou em 2018, em matéria ambiental, 

apenas nove eram relativas a responsabilidade por danos ambientais. 

Tratava-se de contra-ordenações ambientais muito graves, devido a ine-

xistência de garantia financeira obrigatória válida e em vigor. As con-

tra-ordenações registadas no ano de 2018, em matéria de responsabili-

dade por danos ambientais, representam, em valor e em percentagem, 

apenas 2% da totalidade das contra-ordenações ambientais. 

56. O direito penal tem tentado acompanhar as necessidades da so-

ciedade, no sentido de conferir ao ambiente uma melhor e mais eficaz 

protecção, não tendo, no entanto, sido bem-sucedido, como resulta do 

insignificante número de condenações em tribunal. Por um lado, há di-

ficuldade no preenchimento do tipo do crime, por outro, em provar em 

juízo o que o tipo objectivo pede. Muitos dos atentados contra o ambi-

ente, isoladamente, não são considerados suficientemente graves. 

Acresce que, devido às particulares características do ambiente e da 

configuração do dano ambiental, tal como ocorre com a responsabili-

dade ambiental, a prova do nexo causal nem sempre é fácil ou facili-

tada, em respeito pelo princípio in dúbio pro reo, expressamente con-

sagrado no artigo 32.º, n.º 2, da CRP. É que o dano, frequentemente, só 

se concretiza após o decurso de algum tempo, ou seja, no futuro, o que 

dificulta a respectiva avaliação. A utilização, pelo legislador, de con-

ceitos indeterminados também não ajuda, na medida em que, para além 

de obrigar ao recurso a ciências extrajurídicas para a integração de múl-

tiplos elementos do tipo, deixa ao julgador uma margem larga de apre-

ciação. Cremos que se impõe, por isso, uma revisão da legislação euro-

peia, que obrigará à consequente revisão das legislações nacionais, de 
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forma a tornar o direito penal do ambiente não só mais eficaz, mas tam-

bém mais homogéneo, em toda a União Europeia, eliminando-se, as-

sim, as principais diferenças que existem na matéria ao nível dos Esta-

dos-Membros. 
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