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1. Introdução 
 

O Regime Jurídico da Responsabilidade por Danos Ambientais foi estabelecido em 

Portugal pelo Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de julho, na sua redação atual – 

Diploma RA, que transpôs para o direito interno a Diretiva 2004/35/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de outubro – Diretiva da Responsabilidade Ambiental 

(DRA), a qual aprovou, com base no princípio do poluidor-pagador, o regime relativo 

à responsabilidade ambiental aplicável à prevenção e reparação dos danos ambientais. 

O Diploma RA aplica-se quer aos danos ambientais, quer às ameaças iminentes desses 

danos, causados em resultado do exercício de uma qualquer atividade desenvolvida 

no âmbito de uma atividade económica, independente do seu carácter público ou 

privado, lucrativo ou não (atividade ocupacional), enumerada no seu anexo III.  

Em 2019 foi publicado o 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 legislação no domínio do ambiente, cujo artigo 3.º altera a 

DRA, designadamente o seu artigo 18.º, definindo os dados e informações a coligir 

pelos Estados-membros e a submeter à Comissão Europeia até 30 de abril de 2022, e 

posteriormente de cinco em cinco anos. 

O presente Relatório visa dar cumprimento à referida obrigação, sendo o terceiro de 

uma série de relatórios anuais, que começaram a ser publicados em 2020 (relativo ao 

ano de 2019), antecipando a divulgação ao público da informação prevista no anexo 

VI da DRA, com a redação conferida pelo artigo 3.º do citado Regulamento. 

 

2. Objetivos 

O artigo 18.º da DRA (“Informações sobre a aplicação e base factual”), na redação 

conferida pelo artigo 3.º do Regulamento (UE) 2019/1010 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 5 de junho, determina que a Comissão recolha informações dos 

Estados-membros, que tenham sido divulgadas nos termos da DRA e, desde que 

disponíveis, sobre a experiência adquirida com a aplicação da Diretiva, até 30 de abril 

de 2022 e posteriormente de cinco em cinco anos.  

Essas informações abrangem os dados previstos no anexo VI da DRA, na redação 

conferida pelo referido Regulamento, que são as seguintes para cada situação, para 

além de quaisquer outras informações pertinentes disponíveis neste âmbito: 

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; 

2) Descrição da atividade nos termos do anexo III. 
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Deste modo o presente Relatório tem por objetivo transmitir o solicitado, espelhando 

aquela que é a experiência de Portugal com a implementação do diploma nacional, em 

vigor desde 1 de agosto de 2008, cumprindo também com o desígnio de produzir 

relatórios anuais sobre esta matéria, para efeitos de divulgação da informação 

relevante neste contexto e suporte à tomada de decisão.  

Dessa forma, e à semelhança dos últimos relatórios realizados neste âmbito, faz-se, 

no capítulo 3, um destaque das ocorrências ambientais comunicadas à Agência 

Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) em 2021 com a análise do seu enquadramento no 

Regime Jurídico da Responsabilidade por Danos Ambientais. Nos capítulos 4 e 5 

apresenta-se a evolução da aplicação do Regime Jurídico da Responsabilidade por 

Danos Ambientais e os desenvolvimentos realizados para implementação do mesmo 

em Portugal, no horizonte temporal 2008-2021. No final são apresentadas as principais 

conclusões, e as recomendações e desafios futuros, para uma maior eficácia na 

aplicação do regime, a nível nacional e comunitário. 

 

3. Aplicação do Regime Jurídico da 

Responsabilidade por Danos Ambientais em 

Portugal, em 2021 

No ano de 2021, foram comunicadas à APA no âmbito do Regime Jurídico da 

Responsabilidade por Danos Ambientais, 31 ocorrências ambientais, 29 das quais 

através da plataforma eletrónica de comunicação de danos ambientais ou de ameaças 

iminentes de danos ambientais, disponibilizada no Portal da APA, e duas ocorrências, 

sem recurso a esta Plataforma. Sem prejuízo da sequência devida dada a todas as 

ocorrências comunicadas, apenas uma foi considerada enquadrada no Regime Jurídico 

da Responsabilidade por Danos Ambientais e acompanhada nesse âmbito.  

Na Figura 1 apresenta-se a localização geográfica de todas as ocorrências comunicadas 

em 2021 e na Figura 2 analisa-se o enquadramento das mesmas no regime em apreço. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Regime Jurídico da Responsabilidade por Danos Ambientais  

– Relatório sobre a experiência adquirida 2008-2021 
6 

FIGURA 1 – LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS COMUNICADAS À APA EM 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS COMUNICADAS À APA EM 2021 E SEU ENQUADRAMENTO 

NO REGIME JURÍDICO DA RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS 
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Quanto às entidades que, em 2021, comunicaram as 31 ocorrências ambientais à APA, 

verifica-se que 29 (94%) foram efetuadas por operadores e as restantes (6%) por 

partes interessadas1 (Figura 3).  

 

FIGURA 3 – ENTIDADES QUE NOTIFICARAM AS OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS À APA, EM 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ocorrência ambiental comunicada em 2021, enquadrada no Regime Jurídico da 

Responsabilidade por Danos Ambientais, foi efetivamente detetada pelo operador em 

2020, pelo que para efeitos do tratamento dos dados foi contabilizada nesse ano. Esta: 

i) Foi classificada como ameaça iminente de dano ambiental2;  

ii) Ocorreu no âmbito do exercício da atividade de “fabrico, utilização, 

armazenamento, processamento, enchimento, libertação para o ambiente e 

transporte no local de misturas perigosas” (atividade enquadrada no n.º 7 b) do 

anexo III do Diploma RA); e, 

iii) Afetou o solo.  

Vide uma descrição sumária desta ocorrência ambiental no anexo I do presente 

Relatório. 

Referir que, durante o ano de 2021, subsistiram em acompanhamento, com medidas 

de reabilitação em curso ou numa fase de monitorização pós-remediação das águas 

subterrâneas afetadas, catorze ocorrências ambientais, classificadas como ameaças 

                                                      
1 Nos termos do n.º 2 do artigo 18.º do Diploma RA, “interessado” é definido como “qualquer 

pessoa, singular ou coletiva, que:  

a) Seja afetada ou possa vir a ser afetada por danos ambientais; 
b) Tenha interesse suficiente no processo de decisão ambiental relativo ao dano ambiental ou 

ameaça iminente de dano em causa; ou  
c) Invoque a violação de um direito ou de um interesse legítimo protegido nos termos da lei”. 

2 Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º do Diploma RA, “ameaça iminente de dano” é 
definida como a “probabilidade suficiente da ocorrência de um dano ambiental, num futuro 

próximo”. 

29; 94%

2; 6%

Operador Parte Interessada
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iminentes de dano ambiental, comunicadas em anos anteriores e enquadradas no 

Regime Jurídico da Responsabilidade por Danos Ambientais.  

Destas ocorrências ambientais em acompanhamento, quatro foram, no decurso do ano 

de 2021, encerradas no âmbito do regime em apreço (vide no anexo I do presente 

Relatório uma descrição sumária destas ocorrências e ponto de situação). 

 

4. Evolução da aplicação do Regime Jurídico 

da Responsabilidade por Danos Ambientais 

em Portugal, de 2008 a 2021 

Na Figura 4 apresenta-se a evolução do número de ocorrências ambientais 

comunicadas à APA e respetivo enquadramento em dano ambiental ou ameaça 

iminente de dano ambiental no âmbito do Regime Jurídico da Responsabilidade por 

Danos Ambientais, desde a sua entrada em vigor, a 1 de agosto de 2008, até 31 de 

dezembro de 2021. Atendendo a que houve uma ocorrência ambiental comunicada no 

ano de 2021, a qual, efetivamente, respeita a uma ameaça iminente de dano ambiental 

detetada em 2020, os dados deste ano foram retificados em conformidade. 

 

FIGURA 4 – EVOLUÇÃO DAS OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS COMUNICADOS À APA, DE 01/08/2008 

A 31/12/2021, E SUA CLASSIFICAÇÃO COMO DANO OU AMEAÇA IMINENTE DE DANO AMBIENTAL 

NO ÂMBITO DO REGIME JURÍDICO DA RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS 
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No período de 1 de agosto de 2008 até 31 de dezembro de 2021, foram comunicadas 

184 ocorrências ambientais, das quais 134 (84%) foram consideradas não ter 

enquadramento no Regime Jurídico da Responsabilidade por Danos Ambientais, 23 

(15%) foram consideradas ameaças iminentes de danos ambientais e 2 (1%) danos 

ambientais, na aceção do regime (Figura 5). 

 

FIGURA 5 – CLASSIFICAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS COMUNICADOS À APA, 

DE 01/08/2008 A 31/12/2021 

 

Nota: não se dispõe de dados relativos às ocorrências ambientais não enquadradas no Regime Jurídico 

da Responsabilidade por Danos Ambientais, anteriores a 2013. 

 

Na Figura 6 apresenta-se a localização geográfica de todas as ocorrências ambientais 

comunicadas à APA no triénio 2019-2021, onde se verificam situações sem 

enquadramento RA ocorridas um pouco por todo o país (Portugal continental e uma 

ocorrência na Região Autónoma dos Açores, em Ponta Delgada) e ocorrências com 

enquadramento RA com especial destaque na região de Lisboa. Na Figura 7 apresenta-

se a localização geográfica de todos os danos ambientais e ameaças de danos 

ambientais comunicados à APA no âmbito do Regime Jurídico da Responsabilidade por 

Danos Ambientais, desde 01/08/2008 até 31/12/2021, observando-se 23 ocorrências 

de ameaça iminente de dano ambiental e 2 situações de dano ambiental, ocorridas no 

distrito de Faro e de Braga 
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FIGURA 6 – LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS COMUNICADAS À APA, 

NO TRIÉNIO 2019-2021 
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FIGURA 7 – LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS COMUNICADAS À APA, 

DE 01/08/2008 A 31/12/2021, COM ENQUADRAMENTO NO  

REGIME JURÍDICO DA RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente às atividades ocupacionais no âmbito das quais ocorreram os danos e 

as ameaças iminentes de danos ambientais, no horizonte em análise, verificou-se que 

as 2 situações de dano ambiental identificadas ocorreram no âmbito do exercício da 

atividade de “fabrico, utilização, armazenamento, processamento, enchimento, 

libertação para o ambiente e transporte no local de substâncias ou misturas perigosas” 

(atividade enquadrada no n.º 7 do anexo III do Diploma RA) – 8%, e, das 23 situações 
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de ameaças iminentes de dano ambiental, 19 ocorreram também no exercício dessa 

mesma atividade – 76%; 2 na “exploração de instalações sujeitas a licença, nos termos 

do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, que estabelece o regime emissões 

industriais aplicável à prevenção e ao controlo integrados da poluição (PCIP)” 

(atividade enquadrada no n.º 1 do anexo III do Diploma RA) – 8%; e 2 em “operações 

de gestão de resíduos” (atividade enquadrada no n.º 2 do anexo III do Diploma RA) – 

8% (Figura 8).  

 

FIGURA 8 – DANOS E AMEAÇAS IMINENTES DE DANOS AMBIENTAIS, 

POR ATIVIDADE OCUPACIONAL, DE 01/08/2008 A 31/12/2021 
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Na maioria das situações – 64%, a contaminação afetou concomitantemente os 

solos e as águas subterrâneas, 32% apenas solos e 4% apenas águas subterrâneas 

(Figura 9). Nenhuma situação de dano ambiental ou de ameaça iminente desse 

dano afetou as espécies e habitats naturais protegidos, de acordo com os dados 

disponíveis. 

 

FIGURA 9 – DANOS E AMEAÇAS IMINENTES DE DANOS AMBIENTAIS,  

POR RECURSO NATURAL AFETADO, DE 01/08/2008 A 31/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No anexo I do presente Relatório apresenta-se uma descrição sumária dos danos 

ambientais e das ameaças iminentes de danos ambientais, com enquadramento no 

âmbito do Regime Jurídico da Responsabilidade por Danos Ambientais, de 01-08-2008 

a 31-12-2021. 

As medidas de prevenção e reparação entendidas necessárias, passaram, entre outras, 

pela: 

◦ Investigação das plumas de contaminação no solo (incluindo vapores libertados) e 

na água subterrânea;  

◦ Remoção do solo contaminado;  

◦ Eliminação do produto em fase livre não aquosa;  

◦ Extração de hidrocarbonetos no solo por vácuo, através da injeção controlada de 

água com surfactantes;  

◦ Recuperação da água subterrânea através de oxidação química in situ.  

Nalguns casos, nas situações aplicáveis, foram desenvolvidos(as): 

◦ Análises Quantitativas de Risco (AQR) para a saúde humana e/ou ambiente; e 
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◦ Planos de monitorização pós-remediação. 

Realçar, ainda, que a aplicação das medidas supra tem apresentado uma duração 

média de 24 meses. 

Constata-se que a consciencialização dos operadores para as obrigações do Regime 

Jurídico da Responsabilidade por Danos Ambientais tem vindo a aumentar ao longo 

dos últimos anos, tendo, no triénio 2019–2021, a percentagem das ocorrências 

comunicadas por estes aumentado de 79 para 94% (Figura 10). 

 

FIGURA 10 – EVOLUÇÃO DAS ENTIDADES QUE NOTIFICARAM AS OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS À APA, 

ENTRE 2019 E 2021 

 

O Diploma RA estabelece, no seu artigo 22º, a obrigatoriedade de constituição de 

garantias financeiras para os operadores que desenvolvem atividades ocupacionais 

abrangidas pelo anexo III, de forma a que estas lhes permitam assumir a 

responsabilidade ambiental inerente à atividade por si desenvolvida, caso necessário. 

O artigo 25º do mesmo Diploma refere que a fiscalização do cumprimento do disposto 

no Diploma RA é exercida pela Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e 

do Ordenamento do Território (IGAMAOT), pela autoridade competente (APA) e pelo 

Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana, sem 

prejuízo das atribuições próprias consignadas por lei a outras entidades. 

No presente relatório foi possível introduzir informação relativa às ações de fiscalização 

conduzidas pela IGAMAOT, em 2021, observando-se que, num universo de 365 

operadores abrangidos pelo Regime Jurídico da Responsabilidade por Danos 

Ambientais e incluídos na referida campanha, 71% tinham constituído garantia 

financeira em cumprimento do artigo 22.º do regime, enquanto 29% dos operadores 

não o tinham realizado (Figura 11). 
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FIGURA 11 – OPERADORES ABRANGIDOS POR INSPEÇÃO NO ÂMBITO DO REGIME 

JURÍDICO DA RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS, NO ANO DE 2021, 

VISANDO A OBSERVÂNCIA DA CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA FINANCEIRA 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IGAMAOT, 2022.  

 

A Figura 12 evidencia que 65% dos operadores deste universo abrangido exerciam a 

atividade 1 do anexo III do Diploma RA – “Exploração de instalações sujeitas a licença, 

nos termos do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, que estabelece o regime 

emissões industriais aplicável à prevenção e ao controlo integrados da poluição 

(PCIP)”, e 19 % exerciam a atividade 7 – “Fabrico, utilização, armazenamento, 

processamento, enchimento, libertação para o ambiente e transporte no local de 

substâncias ou misturas perigosas”. 

 

FIGURA 12 – OPERADORES INSPECIONADOS NO ÂMBITO DO REGIME JURÍDICO DA RESPONSABILIDADE 

POR DANOS AMBIENTAIS, NO ANO DE 2021, POR ATIVIDADES DO ANEXO III EXERCIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IGAMAOT, 2022.  
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Na Figura 13 apresenta-se a distribuição das atividades exercidas pelos operadores 

com e sem garantias financeiras constituídas, observando-se que, do universo 

abrangido pela inspeção da IGAMAOT, os operadores que exerciam a atividade 1 do 

anexo III do Diploma RA – “Exploração de instalações sujeitas a licença, nos termos 

do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, que estabelece o regime emissões 

industriais aplicável à prevenção e ao controlo integrados da poluição (PCIP)”, e a 

atividade 7 – “Fabrico, utilização, armazenamento, processamento, enchimento, 

libertação para o ambiente e transporte no local de substâncias ou misturas perigosas” 

foram os que apresentaram mais comprovativos de constituição de garantias 

financeiras neste âmbito. 

 

FIGURA 13 – 0PERADORES QUE EXERCEM ATIVIDADES DO ANEXO III DO REGIME JURÍDICO DA 

RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS, ABRANGIDOS POR INSPEÇÃO EM 2021, E QUE 

APRESENTAVAM, OU NÃO, COMPROVATIVO DE CONSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS FINANCEIRAS 

Fonte: IGAMAOT, 2022. 

 

Em 2021 também se procedeu ao tratamento e tipificação dos pedidos de 

esclarecimento rececionados neste âmbito. Do tratamento dos dados resulta que a 

maioria dos pedidos de esclarecimento colocados a esta Agência, por contacto 

telefónico, e por correio postal ou eletrónico, são no âmbito das garantias financeiras, 

1; 100%
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4; 100%
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1; 50%

7; 27%

14; 70%
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0; 0%

21; 30%
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1; 50%
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6; 30%

57; 24%
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13 - Gestão dos resíduos de indústrias extrativas

7 - Fabrico, utilização, armazenamento, processamento,
enchimento, libertação para o ambiente e transporte no local de

substâncias ou misturas perigosas

6 - Captação e represamento de água

5 - Descargas ou injeção de poluentes nas águas interiores de
superficie ou nas águas subterrâneas

4 - Descargas de poluentes para águas subterrâneas

3 - Descargas de poluentes para águas interiores de superfície

2 - Operações de gestão de resíduos

1 - Instalação PCIP

Operadores com garantia financeira Operadores sem garantia financeira
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a constituir obrigatoriamente pelos operadores que exercem as atividades enumeradas 

no anexo III do Diploma RA (79%), em particular, quanto aos requisitos das diferentes 

modalidades de garantias financeiras (sem prejuízo dos mesmos estarem disponíveis 

no Portal da APA3), ao cancelamento das garantias financeiras, à determinação dos 

montantes das mesmas, às metodologias de análise de risco para determinação das 

garantias financeiras; a que se seguiram questões relacionadas com o enquadramento 

(14%), que incluem, âmbito de aplicação do diploma – quando e a quem é aplicável e 

respetivas responsabilidades, quais as atividades ocupacionais abrangidas, o conceito 

de dano e de ameaça iminente de dano ambiental, e como os determinar, para os 

vários descritores abrangidos; entre outros pedidos de esclarecimento (7%), por 

exemplo no âmbito da metodologia de avaliação de risco, das medidas de prevenção 

e de reparação adequadas e da assunção dos respetivos custos (Figura 14). 

 

FIGURA 14 – TIPIFICAÇÃO DAS QUESTÕES SOBRE O REGIME JURÍDICO DA 

RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS, COLOCADAS À APA EM 2021 

 

 

 

 

 

                                                      
3 

https://www.apambiente.pt/sites/default/files/_Avaliacao_Gestao_Ambiental/Responsabilida

de_ambiental/Perguntas%20Frequentes_RA_2021_12.pdf 

79%

14%

7%

Garantias Financeiras

Enquadramento em RA

Outros esclarecimentos

https://www.apambiente.pt/sites/default/files/_Avaliacao_Gestao_Ambiental/Responsabilidade_ambiental/Perguntas%20Frequentes_RA_2021_12.pdf
https://www.apambiente.pt/sites/default/files/_Avaliacao_Gestao_Ambiental/Responsabilidade_ambiental/Perguntas%20Frequentes_RA_2021_12.pdf
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5. Desenvolvimentos realizados para 

implementação do Regime Jurídico da 

Responsabilidade por Danos Ambientais 

em Portugal 

Visando uma maior eficácia na 

aplicação do Regime Jurídico da 

Responsabilidade por Danos 

Ambientais, a APA disponibilizou 

a partir de meados de 2017, no 

seu Portal, uma plataforma 

eletrónica bilingue para 

comunicação de danos 

ambientais ou ameaças 

iminentes desses danos 

(disponível em: 

https://ra.apambiente.pt/form).  

 

A informação a preencher pelos operadores ou partes interessadas para essa 

comunicação é a constante no anexo II do presente Relatório.  

Esta plataforma, a par com o “Relatório de 

Ocorrências Ambientais – Ano de 2019”, foram 

reconhecidos, em 2020, pela Comissão Europeia 

como melhores práticas europeias no âmbito da 

implementação da DRA. 

Para facilitar o preenchimento dos parâmetros 

relativos ao local da ocorrência e da envolvente, 

a APA tem disponível na plataforma referida o 

guia técnico “Regime Jurídico da 

Responsabilidade por Danos Ambientais – Guia 

de Apoio ao Preenchimento do Formulário de 

Comunicação – Caracterização do Local da 

Ocorrência e da Envolvente” (APA, 2018). 

 

 

 

 

https://ra.apambiente.pt/form
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No âmbito da aplicação do Regime Jurídico da Responsabilidade por Danos Ambientais 

e enquanto autoridade competente, a APA tem vindo a desenvolver, e a disponibilizar 

no seu Portal, um conjunto de guias técnicos / documentos de orientação, bem como 

um documento com respostas às perguntas mais frequentes, a saber: 

 

 “Guia para a Avaliação de Ameaça Iminente e 

Dano Ambiental – Responsabilidade 

Ambiental” (APA, 2011) 

(https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoD

ocs/geoportaldocs/solos/GuiaAvaliacaoDanoAm

eacaIminente.pdf); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Guide for the Assessment of Imminent Threats 

and Environmental Damages – Environmental 

Liability” (APA, 2011) 

(https://ec.europa.eu/environment/legal/liabilit

y/pdf/eld_guidance/Portugal%20-

%20Guide.pdf) 

 

 

 

 

 “Regime Jurídico da Responsabilidade por 

Danos Ambientais – Prevenção e Remediação 

de Danos Ambientais – Manual de Apoio ao 

Operador” (APA, 2016) 

(https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/Geo

Docs/geoportaldocs/solos/ManualOperadorPT.

pdf) 

 

 

https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/solos/GuiaAvaliacaoDanoAmeacaIminente.pdf
https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/solos/GuiaAvaliacaoDanoAmeacaIminente.pdf
https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/solos/GuiaAvaliacaoDanoAmeacaIminente.pdf
https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/eld_guidance/Portugal%20-%20Guide.pdf
https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/eld_guidance/Portugal%20-%20Guide.pdf
https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/eld_guidance/Portugal%20-%20Guide.pdf
https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/solos/ManualOperadorPT.pdf
https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/solos/ManualOperadorPT.pdf
https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/solos/ManualOperadorPT.pdf
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 “Guia Técnico – Análise de risco e critérios de 

aceitabilidade do risco” (APA, 2019) 

(https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/Geo

Docs/geoportaldocs/AtQualSolos/Guia_Tecnico

_Analise_de_Risco_Criterios_de_Aceitalidade_

2019_01.pdf) 

 

 

 

 

 

 Documento com respostas às perguntas mais 

frequentes, que inclui, entre outros aspetos 

relevantes, os requisitos que devem ser 

cumpridos pelos operadores para cada uma 

das modalidades de garantias financeiras 

(https://apambiente.pt/sites/default/files/_Av

aliacao_Gestao_Ambiental/Responsabilidade_

ambiental/FAQ_RA_Versao_2022_02.pdf). 

 

 

A APA tem vindo ainda a desenvolver, nos últimos três anos numa base anual, e a 

disponibilizar no seu Portal, relatórios de implementação do Diploma RA, a saber: 

 

 “Relatório sobre a Experiência obtida com a 

Aplicação do Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 

de Julho” (APA, 2013) 

(https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/Geo

Docs/geoportaldocs/solos/RelatorioRAAbril_20

13.pdf) 

 

 

 

 

https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/AtQualSolos/Guia_Tecnico_Analise_de_Risco_Criterios_de_Aceitalidade_2019_01.pdf
https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/AtQualSolos/Guia_Tecnico_Analise_de_Risco_Criterios_de_Aceitalidade_2019_01.pdf
https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/AtQualSolos/Guia_Tecnico_Analise_de_Risco_Criterios_de_Aceitalidade_2019_01.pdf
https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/AtQualSolos/Guia_Tecnico_Analise_de_Risco_Criterios_de_Aceitalidade_2019_01.pdf
https://apambiente.pt/sites/default/files/_Avaliacao_Gestao_Ambiental/Responsabilidade_ambiental/FAQ_RA_Versao_2022_02.pdf
https://apambiente.pt/sites/default/files/_Avaliacao_Gestao_Ambiental/Responsabilidade_ambiental/FAQ_RA_Versao_2022_02.pdf
https://apambiente.pt/sites/default/files/_Avaliacao_Gestao_Ambiental/Responsabilidade_ambiental/FAQ_RA_Versao_2022_02.pdf
https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/solos/RelatorioRAAbril_2013.pdf
https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/solos/RelatorioRAAbril_2013.pdf
https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/solos/RelatorioRAAbril_2013.pdf
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 “Report on the Experience Gained in the 

Application of Decree-Law no. 147/2008 of 29 

de July 2008” (APA, 2013) 

(https://ec.europa.eu/environment/legal/liabili

ty/pdf/eld_ms_reports/PT%20Report%20En.p

df) 

 

 

 

 

 

 

 “Regime Jurídico da Responsabilidade por Danos 

Ambientais – Relatório de ocorrências 

ambientais – Ano de 2019” (APA, 2020) 

(https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoD

ocs/geoportaldocs/Docs/Relatorio_RA_Ano2019

_rev2.pdf) 

 

 

 

 “Regime Jurídico da Responsabilidade por 

Danos Ambientais – Relatório de ocorrências 

ambientais – Ano de 2020” (APA, 2021) 

(https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/Geo

Docs/geoportaldocs/docs/2021-

03_relatorio_ocorrencias_ano2020.pdf) 

 

 

 

No Portal da APA, atualizado em 2021, na página relativa à Responsabilidade 

Ambiental, encontra-se disponibilizada informação específica relativa às: i) garantias 

financeiras; ii) comunicação de dano ambiental ou de ameaça iminente de dano 

ambiental; iii) guias técnicos; iv) relatórios de implementação; e v) legislação4. 

                                                      
4 https://www.apambiente.pt/avaliacao-e-gestao-ambiental/responsabilidade-ambiental  

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
https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/eld_ms_reports/PT%20Report%20En.pdf
https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/Docs/Relatorio_RA_Ano2019_rev2.pdf
https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/Docs/Relatorio_RA_Ano2019_rev2.pdf
https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/Docs/Relatorio_RA_Ano2019_rev2.pdf
https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/docs/2021-03_relatorio_ocorrencias_ano2020.pdf
https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/docs/2021-03_relatorio_ocorrencias_ano2020.pdf
https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/docs/2021-03_relatorio_ocorrencias_ano2020.pdf
https://www.apambiente.pt/avaliacao-e-gestao-ambiental/responsabilidade-ambiental
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Ainda no âmbito da aplicação do Regime Jurídico da Responsabilidade por Danos 

Ambientais e enquanto autoridade competente, a APA organizou e participou em 

diversas ações de formação e de divulgação dirigidas, designadamente aos operadores 

e suas associações, às entidades envolvidas na aplicação do Regime, tais como a 

Inspeção-Geral da Agricultura do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, o 

Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da Guarda Nacional Republicana, a 

Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente do Governo Regional da 

Madeira, aos verificadores EMAS, entre outros. 

 

6. Principais conclusões 

A nível nacional, e no período de 1 de agosto de 2008 a 31 de dezembro de 2021, 

foram comunicadas 184 ocorrências ambientais. Destas, 25 foram consideradas ter 

enquadramento no Regime Jurídico da Responsabilidade por Danos Ambientais, sendo 

de referir que: 

 Duas foram consideradas danos ambientais e 23 ameaças iminentes de dano 

ambiental, na aceção do Regime; 

 Estas ocorrências ambientais foram maioritariamente comunicadas por 

operadores (94% em 2021); 

 As duas situações de dano ambiental identificadas ocorreram no âmbito do 

exercício da atividade de “fabrico, utilização, armazenamento, processamento, 

enchimento, libertação para o ambiente e transporte no local de misturas 

perigosas” (atividade enquadrada no n.º 7 do anexo III do Diploma RA), e, das 

23 situações de ameaças iminentes de dano ambiental, 19 ocorreram também 

no âmbito do exercício dessa mesma atividade (84%);  

 Na maioria das situações a contaminação afetou concomitante solos e águas 

subterrâneas (64%); 

 Relativamente a todas estas ocorrências, os operadores tinham garantias 

financeiras, válidas e em vigor, que lhes permitiram cobertura das medidas de 

prevenção e de reparação necessárias;  

 Não houve impugnações judiciais associadas a qualquer uma das ocorrências 

ambientais comunicadas. 

A disponibilização da plataforma eletrónica de comunicação de danos ambientais ou 

ameaças iminentes de danos ambientais no Portal da APA, pela sua abordagem 

pragmática e ágil, veio fomentar a comunicação das ocorrências ambientais, 

verificando-se que no último triénio passaram a ser comunicadas, em média, 30 a 40 

ocorrências ambientais por ano, através da plataforma, sendo que destas cerca de 10 

a 15% tiveram enquadramento no Regime Jurídico da Responsabilidade por Danos 

Ambientais (i.e., foram consideradas ameaças iminentes de danos ou danos 

ambientais). Estes dados reforçam a evidência de que a plataforma introduziu ganhos 

de eficiência efetivos na implementação do Regime em apreço. 
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Referir que as ocorrências ambientais comunicadas na plataforma específica, que não 

tiveram enquadramento neste Regime, tiveram todas o devido encaminhamento e 

sequência pelas entidades com atribuições e competências em razão das matérias, 

designadamente as Administrações das Regiões Hidrográficas desta Agência, 

territorialmente competentes; o Serviço de Proteção da Natureza da Guarda Nacional 

Republicana; as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

territorialmente competentes; a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente 

e do Ordenamento do Território; entre outras, cuja articulação foi devidamente 

acautelada e coordenada pela autoridade competente para a aplicação do regime, a 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.. É de notar que não se percecionou impacte da 

pandemia por COVID-19, na comunicação das ocorrências, tendo-se igualmente 

observado que, de uma forma geral, os operadores adotaram de forma imediata as 

medidas de prevenção e de reparação necessárias e adequadas. 

Os elementos apresentados no presente Relatório evidenciam um aumento inequívoco 

de consciencialização ambiental por parte de operadores, bem como uma 

sensibilização crescente, por parte daqueles e partes interessadas, para o Regime 

Jurídico da Responsabilidade por Danos Ambientais e a eficácia da sua aplicação, com 

o triénio 2019-2021 a apresentar o maior número de ocorrências ambientais 

comunicadas por ano, na série de dados em análise, face aos anos precedentes.  

 

7. Recomendações / desafios 

A nível nacional será de ponderar a possibilidade de introdução no acervo legislativo 

da dispensa de garantias financeiras para atividades consideradas de baixo risco, com 

base numa metodologia de análise de risco simplificada.  

A estreita articulação com as entidades públicas envolvidas deverá ser mantida para 

uma implementação eficaz do Regime Jurídico da Responsabilidade por Danos 

Ambientais, e, para fomentar a sua eficiência, deverão ser promovidas mais 

campanhas abrangentes de fiscalização. A continuação da aposta na informação e 

sensibilização para o regime será igualmente fundamental para se prosseguir na senda 

dos resultados alcançados até à data.  

A nível comunitário, e visando a salvaguarda da saúde humana e do ambiente e de 

condições de concorrência equitativas em matéria de ambiente, entender-se-ia 

adequada a introdução, por via legislativa, de um sistema obrigatório de garantias 

financeiras para os operadores que exercem atividades do anexo III da DRA, com o 

desenvolvimento de uma metodologia harmonizada a nível da UE para o cálculo do 

montante das garantias financeiras a constituir. Visando ainda uma aplicação 

harmonizada do Regime da Responsabilidade por Danos Ambientais, assumiria 

especial importância, o desenvolvimento de metodologia de análise de risco para a 

saúde humana de suporte à identificação das situações de dano / ameaça iminente de 

dano ao solo, na aceção do regime. 
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No âmbito de uma eventual revisão da DRA, deveria ser ainda ponderada a introdução 

de uma disposição legal, com as necessárias adaptações, que contemplasse a 

avaliação, pelo operador, do estado inicial antes do início do exercício de uma atividade 

do anexo III, disposição esta que se admite facilitaria a identificação harmonizada de 

eventuais danos ou ameaças iminentes de danos ambientais que pudessem vir a ser 

causados em resultado do exercício de uma dessas atividades, bem como a respetiva 

reparação. Acresce ainda que, nesse âmbito deveria ser reforçada a plena articulação 

e coerência da DRA com outros regimes específicos, em particular com a Diretiva 

relativa às emissões industriais (prevenção e controlo integrados da poluição), a 

Diretiva Quadro da Água e a legislação no âmbito dos solos saudáveis, cujo 

desenvolvimento está em curso. 
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Anexo I – Síntese das ocorrências ambientais, 

enquadradas no Regime Jurídico da 

Responsabilidade por Danos Ambientais,   

de 2008 a 2021 
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N.º Descrição da ocorrência 

Data da 

ocorrência 
ou da sua 
deteção 

Comunicação 

por operador 
/ parte 

interessada 

Recursos afetados Enquadramento no Regime  

Espécies e 
habitats 

naturais 
protegidos 

Água Solo 

Dano 

ambiental 
/ Ameaça 

iminente 
de dano 

ambiental 

Atividade 

do anexo 
III 

Impugnação 
judicial  

Reabilitação 

em curso / 
Data de 

encerramento 
do processo 

1 
Derrame de fuelóleo em 
linha de água 

09/2008 Operador _ Sim _ 

Ameaça 

iminente de 
dano 

ambiental 

1 – 
Instalação 

PCIP 
Não 09/2009 

2 

Contaminação por 
hidrocarbonetos de solos 
e águas subterrâneas 

11/2008 Operador _ Sim Sim 

Ameaça 

iminente de 
dano 

ambiental 

1 – 

Instalação 
PCIP 

Não 
11/2011 

 

3 
Contaminação do solo 
por resíduos depositados 

01/2009 Operador _ _ Sim 

Ameaça 
iminente de 

dano 

ambiental 

2 – 
Operações 
de gestão 

de resíduos 

Não 09/2009 

4 

Fuga de gasolina com 
contaminação do solo e 
da água subterrânea em 
Posto de Abastecimento 
de Combustíveis 

03/2009 Operador _ Sim Sim 
Dano 

ambiental 

7 - 

Substâncias 
ou misturas 
perigosas 

Não 08/2011 

5 
Fuga de anilina para solo 
e águas subterrâneas 

04/2009 Operador _ Sim Sim 

Ameaça 
iminente de 

dano 
ambiental 

7 - 

Substâncias 
ou misturas 
perigosas 

Não 16/06/2015 

6 

Fuga de gasóleo e óleo 

lubrificante em Posto de 
Abastecimento de 
Combustíveis 

12/11/2009 Operador _ Sim Sim 

Ameaça 

iminente de 
dano 

ambiental 

7 - 

Substâncias 
ou misturas 
perigosas 

Não 
Reabilitação 

em curso 

7 

Fuga de gasóleo para solo 
e águas subterrâneas em 
Posto de Abastecimento 
de Combustíveis 

05/2011 Operador _ Sim Sim 

Ameaça 
iminente de 

dano 
ambiental 

7 - 
Substâncias 

ou misturas 
perigosas 

Não 04/2013 

8 

Derrame da mistura de 
água e fuelóleo de um 
separador de 
hidrocarbonetos com 
contaminação do solo 

16/11/2011 Operador _ _ Sim 
Dano 

ambiental 

7 - 

Substâncias 
ou misturas 
perigosas 

Não 06/2012 

9 

Fuga de jetfuel para solo 
e águas subterrâneas em 
parque de armazenagem 
de aeroporto 

17/02/2012 Operador _ Sim Sim 

Ameaça 

iminente de 
dano 

ambiental 

7 - 

Substâncias 
ou misturas 
perigosas 

Não 
Reabilitação 

em curso 

10 

Fuga de hidrocarbonetos 

de reservatórios 
subterrâneos, em fábrica 
de sistemas de travagem 
para automóveis 

05/2013 Operador _ Sim Sim 

Ameaça 

iminente de 
dano 

ambiental 

7 - 

Substâncias 
ou misturas 
perigosas 

Não 23/02/2016 

11 

Fuga de gasolina a partir 

da tubagem de ligação 

entre o reservatório 
subterrâneo e o 
dispensador, em Posto 
de Abastecimento de 
Combustíveis 

21/12/2014 Operador _ Sim Sim 

Ameaça 

iminente de 
dano 

ambiental 

7 - 

Substâncias 
ou misturas 
perigosas 

Não 
Reabilitação 

em curso 

12 

Fuga de gasolina de 

reservatório subterrâneo 
em Posto de 

Abastecimento de 
Combustíveis 

21/01/2015 Operador _ Sim Sim 

Ameaça 

iminente de 
dano 

ambiental 

7 - 

Substâncias 
ou misturas 
perigosas 

Não 26/04/2021 

13 

Derrame de nafta em 

unidade industrial 
desativada 

22/04/2015 
Parte 

interessada 
_ Sim Sim 

Ameaça 

iminente de 
dano 

ambiental 

7 - 

Substâncias 
ou misturas 
perigosas 

Não 26/10/2016 

14 

Fuga de gasóleo em 

Posto de Abastecimento 
de Combustíveis 

01/06/2015 Operador _ Sim Sim 

Ameaça 

iminente de 
dano 

ambiental 

7 - 

Substâncias 
ou misturas 
perigosas 

Não 
Reabilitação 

em curso 



 
 
 
 

 

Regime Jurídico da Responsabilidade por Danos Ambientais  

– Relatório sobre a experiência adquirida 2008-2021 
27 

N.º Descrição da ocorrência 

Data da 

ocorrência 
ou da sua 
deteção 

Comunicação 

por operador 
/ parte 

interessada 

Recursos afetados Enquadramento no Regime  

Espécies e 
habitats 

naturais 
protegidos 

Água Solo 

Dano 

ambiental 
/ Ameaça 

iminente 
de dano 

ambiental 

Atividade 

do anexo 
III 

Impugnação 
judicial  

Reabilitação 

em curso / 
Data de 

encerramento 
do processo 

15 

Fuga de gasóleo a partir 

da tubagem de aspiração 
de dispensador localizado 
na ilha central de 
abastecimento de um 
Posto de Abastecimento 
de Combustíveis 

04/01/2016 Operador _ Sim Sim 

Ameaça 

iminente de 
dano 

ambiental 

7 - 

Substâncias 
ou misturas 
perigosas 

Não 
Reabilitação 

em curso 

16 

Contaminação do solo e 

água subterrânea por 
gasóleo em Posto de 
Abastecimento de 
Combustíveis 

01/11/2016 Operador _ Sim Sim 

Ameaça 

iminente de 
dano 

ambiental 

7 - 

Substâncias 
ou misturas 
perigosas 

Não 24/05/2018 

17 

Contaminação do solo e 
água subterrânea em 
Posto de Abastecimento 
de Combustíveis 

17/01/2019 Operador _ Sim Sim 

Ameaça 

iminente de 
dano 

ambiental 

7 - 

Substâncias 
ou misturas 
perigosas 

Não 
Reabilitação 

em curso 

18 

Contaminação do solo e 

água subterrânea em 
Posto de Abastecimento 
de Combustíveis 

01/02/2019 Operador _ Sim Sim 

Ameaça 

iminente de 
dano 

ambiental 

7 - 

Substâncias 
ou misturas 
perigosas 

Não 
Reabilitação 

em curso 

19 

Fuga de gasóleo para os 

sistemas de contenção 
dos reservatórios, 

durante o processo de 
enchimento automático 
de um reservatório de 
gasóleo a partir do 
reservatório principal 

08/03/2019 Operador _ _ Sim 

Ameaça 

iminente de 
dano 

ambiental 

7 - 

Substâncias 
ou misturas 
perigosas 

Não 16/03/2021 

20 

Contaminação de solo e 

água subterrânea com 

gasolina em Posto de 
Abastecimento de 
Combustíveis 

17/07/2019 Operador _ Sim Sim 

Ameaça 

iminente de 
dano 

ambiental 

7 - 

Substâncias 
ou misturas 
perigosas 

Não 15/02/2021 

21 

Derrame de combustível 

com o aparecimento de 
mancha de contaminação 
e cheiro intenso em 
parede de habitação, 
junto a garagem onde 
existiu no passado um 
Posto de Abastecimento 

de Combustíveis, já 
desativado à data da 
ocorrência 

21/01/2020 Operador _ _ Sim 

Ameaça 

iminente de 
dano 

ambiental 

7 - 

Substâncias 
ou misturas 
perigosas 

Não 
Reabilitação 

em curso 

22 

Derrame de gasóleo com 

contaminação do solo em 
Posto de Abastecimento 
de Combustíveis 

23/01/2020 Operador _ _ Sim 

Ameaça 

iminente de 
dano 

ambiental 

7 - 

Substâncias 
ou misturas 
perigosas 

Não 
Reabilitação 

em curso 

23 

Operador de Gestão de 

Resíduos, com Plano de 
Recuperação/Insolvência 
aprovado, com resíduos 
perigosos e não 
perigosos nas suas 

instalações em elevado 
estado de degradação 

21/02/2020 Operador _ _ Sim 

Ameaça 

iminente de 
dano 

ambiental 

2 - 

Operações 
de gestão 

de resíduos 

Não 
Reabilitação 

em curso 

24 

Derrame de gasóleo com 
contaminação do solo em 

Posto de Abastecimento 
de Combustíveis 

25/06/2020 Operador _ _ Sim 

Ameaça 
iminente de 

dano 
ambiental 

7 - 
Substâncias 

ou misturas 
perigosas 

Não 
Reabilitação 

em curso 

25 

Derrame de nafta, devido 

à rotura de tubagem, 
com contaminação de 
terreno adjacente a 
instalação 

29/12/2020 Operador _ _ Sim 

Ameaça 

iminente de 
dano 

ambiental 

7 - 

Substâncias 
ou misturas 
perigosas 

Não 31/03/2021 
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Anexo II – Informação constante do formulário 

de comunicação de um dano ambiental ou de 

uma ameaça iminente de dano ambiental 
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Disponível em: https://www.apambiente.pt/sites/default/files/_Avaliacao_Gestao_Ambiental/Responsabilidade_ambiental/Formulario_Comunicacao_novo_logo.pdf. 
 

https://www.apambiente.pt/sites/default/files/_Avaliacao_Gestao_Ambiental/Responsabilidade_ambiental/Formulario_Comunicacao_novo_logo.pdf
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