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1.

INTRODUÇÃO

A agricultura, nas suas várias vertentes, encontra-se intimamente ligada ao
ambiente. Essa ligação, traduzida pela forma como o espaço rural é
ocupado/utilizado, conduz a alterações do mesmo que podem ser desde
pouco profundas até às irreversíveis com perda total de características e de
espécies, tanto vegetais como animais.
Para as alterações observadas no meio ambiente, muito contribuiu a política
agrícola levada a cabo na metade do século passado até à década de 90.
Perante esse cenário houve a necessidade de proteger solos, água, ar, fauna e
flora, tendo sido criados dispositivos legais e incentivos financeiros nos finais
da referida década de 90.
No âmbito da Condicionalidade, todos os agricultores que beneficiem do
Regime de Pagamento Único (RPU), bem como de outras ajudas, terão de
cumprir os chamados Requisitos Legais de Gestão (RLG) em todas as
actividades Agrícolas.
Os Requisitos Legais de Gestão abrangem vários domínios: ambiente, saúde
pública, fitossanidade e saúde e bem-estar animal.
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2.

A POLÍTICA EUROPEIA PARA O AMBIENTE

O Tratado prevê o desenvolvimento e a execução de uma política comunitária
em matéria de ambiente e enuncia os objectivos e os princípios que devem
nortear tal política. De facto, as exigências em matéria de protecção do
ambiente constituem uma componente das outras políticas da Comunidade.
Nos termos do artigo 174º do Tratado, a Comunidade, ao definir a sua acção
em matéria de ambiente, deve ter nomeadamente em conta os dados
científicos e técnicos disponíveis.
Constatou-se a necessidade de proceder à recolha, ao tratamento e à análise
dos dados em matéria de ambiente a nível europeu, a fim de obter
informações objectivas, fiáveis e comparáveis que permitam à Comunidade e
aos Estados-Membros tomar as medidas indispensáveis à protecção do
ambiente, avaliar os resultados dessas medidas e assegurar a informação
correcta do público quanto ao estado do ambiente, até por já existirem na
Comunidade e nos Estados-Membros organismos que fornecem informações e
serviços deste tipo.
A Agência Europeia do Ambiente, instituída pelo Regulamento (CEE) nº
1210/90 do Conselho, de 7 de Maio de 1990, deverá cooperar com as
estruturas actualmente existentes a nível comunitário a fim de dar à Comissão
a possibilidade de assegurar a plena aplicação da legislação comunitária
relativa ao ambiente.
Pretende-se que o estatuto e a estrutura da Agência correspondam ao carácter
objectivo dos resultados esperados da sua acção e permitam-lhe realizar as
suas funções em estreita cooperação com os organismos nacionais e
internacionais existentes.
A 23 de Abril de 2009 foi publicado o Regulamento (CE) nº 401/2009, relativo
à Agência Europeia do Ambiente e à Rede Europeia de Informação e de
Observação do Ambiente. O regulamento estipula competências e actuações da
Agência Europeia do Ambiente e tem, também, por objectivo a criação de uma
Rede Europeia de Informação e de Observação do Ambiente.
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Tendo em vista a realização dos objectivos de protecção e melhoria do
ambiente constantes do Tratado e dos sucessivos programas de acção da
Comunidade em matéria de ambiente, bem como o desenvolvimento
sustentável, é objectivo da Agência e da Rede Europeia de Informação e de
Observação do Ambiente fornecer à Comunidade e aos Estados-Membros:
a) Informações objectivas, fiáveis e comparáveis a nível europeu que
lhes permitam tomar as medidas necessárias de protecção do ambiente,
avaliar os resultados dessas medidas e assegurar a correcta informação
do público quanto ao estado do ambiente, e para esse fim;
b) O apoio técnico e científico necessário.
A fim de alcançar o objectivo acima definido, a Agência tem as seguintes
atribuições:
a) Criar, em colaboração com os Estados-Membros, a rede e assegurar a
sua coordenação. Para o efeito, a Agência assegura a recolha, o
tratamento e a análise de dados;
b) Fornecer à Comunidade e aos Estados-Membros as informações
objectivas necessárias à formulação e execução de políticas apropriadas
e eficazes em matéria de ambiente; para esse efeito em especial,
facultar à Comissão as informações necessárias para que esta possa
desempenhar as suas funções de identificação, preparação e avaliação
das acções e da legislação em matéria de ambiente;
c) Prestar assessoria na supervisão das medidas ambientais, por meio de
apoio apropriado no que se refere às exigências de apresentação de
relatórios (participação na elaboração de questionários, processamento
dos relatórios dos Estados-Membros e divulgação dos resultados), de
acordo com o seu programa de trabalho plurianual e com o objectivo de
coordenar a apresentação de relatórios;
d) Prestar assistência a cada um dos Estados-Membros, a pedido destes e
sempre que tal se integre no programa de trabalho anual da agência, no
estudo, elaboração e expansão dos respectivos sistemas de supervisão de
medidas ambientais, desde que essas acções de apoio não ponham em
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causa a realização das outras tarefas estipuladas na legislação. Essa
assistência pode incluir também análises periciais pelos pares, a pedido
expresso dos Estados-Membros;
e) Registar, confrontar e avaliar os dados relativos ao estado do
ambiente, elaborar relatórios especializados sobre a qualidade e
sensibilidade do ambiente e as pressões a que está sujeito no território
da Comunidade, estabelecer critérios uniformes de avaliação dos dados
ambientais a aplicar em todos os Estados-Membros e manter e
desenvolver a criação de um centro de informação de referência sobre o
ambiente. A Comissão fará uso destas informações no cumprimento da
sua missão de velar pela aplicação da legislação comunitária em matéria
de ambiente;
f) Contribuir para assegurar a comparabilidade dos dados ambientais a
nível europeu e, se necessário, promover através das vias adequadas
uma maior harmonização dos métodos de medição;
g) Promover a integração dos dados ambientais europeus em programas
internacionais de controlo do ambiente, como sejam os estabelecidos no
âmbito da Organização das Nações Unidas e das suas instituições
especializadas;
h) Publicar, de cinco em cinco anos, um relatório sobre o estado, as
tendências e perspectivas do ambiente, complementado por relatórios
de indicadores centrados em questões específicas;
i) Estimular o desenvolvimento e a aplicação de técnicas de previsão
ambiental que permitam tomar medidas preventivas adequadas no
momento próprio;
j) Estimular o desenvolvimento de métodos de avaliação do custo dos
danos causados ao ambiente e dos custos das políticas de prevenção,
protecção e recuperação do ambiente;
k) Estimular a troca de informações sobre as melhores tecnologias
existentes para prevenir ou reduzir os danos causados ao ambiente;
l) Cooperar com diversos organismos e programas estipulados neste
mesmo regulamento;
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m) Contribuir para a ampla divulgação de informação ambiental, fiável e
comparável, em especial sobre o estado do ambiente, junto do grande
público e, nesse sentido, promover o uso das novas tecnologias
telemáticas;
n) Apoiar a Comissão no processo da troca de informações sobre o
desenvolvimento das metodologias e boas práticas das acções de avaliação
ambiental;
o) Apoiar a Comissão na divulgação de informações sobre os resultados da
investigação ambiental relevante na forma que melhor possa servir a
aplicação de políticas.
Efectivamente, os principais domínios de actividade da Agência devem, na
medida do possível, incluir todos os elementos que possibilitem a obtenção de
informações que permitam a descrição do estado actual e previsível do
ambiente sob os seguintes aspectos:
a) Qualidade do ambiente;
b) Pressões sobre o ambiente;
c) Sensibilidade do ambiente, incluindo a sua integração no contexto do
desenvolvimento sustentável.
A Agência fornece informações que são directamente utilizáveis na execução
da política ambiental comunitária. Sendo dada prioridade aos seguintes
sectores de actividade:
a) Qualidade do ar e emissões para a atmosfera;
b) Qualidade da água, poluentes e recursos aquáticos;
c) Estado dos solos, da fauna, da flora e dos biótopos;
d) Utilização dos solos e recursos naturais;
e) Gestão dos resíduos;
f) Emissões sonoras;
g) Substâncias químicas perigosas para o ambiente;
h) Protecção costeira e marinha.

5
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3.

GESTÃO DE RESÍDUOS

O Planeamento e Gestão de Resíduos, englobando todas as tipologias de
resíduos e as diversas origens, constituem o objectivo das políticas no domínio
do Ambiente, assumindo ainda papel de relevo de carácter transversal pela
incidência na Preservação dos Recursos Naturais.
O Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de Setembro - Lei-Quadro dos Resíduos - que
criou a Autoridade Nacional de Resíduos, prevê, no seu enquadramento
legislativo, a existência de um “Mercado de Resíduos”, em que a sua gestão
adequada contribui para a preservação dos recursos naturais, quer ao nível da
Prevenção, quer através da Reciclagem e Valorização, além de outros
instrumentos jurídicos específicos, constituindo simultaneamente o reflexo da
importância deste sector, encarado nas suas vertentes, ambiental e como
sector de actividade económica, e dos desafios que se colocam aos
responsáveis pela execução das políticas e a todos os intervenientes na cadeia
de gestão, desde a Administração Pública, passando pelos operadores
económicos até aos cidadãos, em geral, enquanto produtores de resíduos e
agentes indispensáveis da prossecução destas políticas.

Figura 1 – Armazém de uma empresa que trata de resíduos
de várias origens, a Prolixo, Lda.
Fonte: http://residuos.quercus.pt
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3.1. Resíduos Agrícolas
O sector agrícola apresenta uma situação generalizada de abandono e queima de
resíduos, infra-estruturas abandonadas, estufas obsoletas, população agrícola
envelhecida com uma consequente incapacidade de adaptação a novas tecnologias,
etc. Estes factores contribuem para impactes ambientais significativos, como a
contaminação dos solos e aquíferos, a propagação de maus cheiros e incêndios, a
transmissão de doenças e um impacte visual negativo, entre outros.

Figura 2 – Queima de resíduos agrícolas
Fonte: http://www.ecy.wa.gov

Efectivamente, consideram-se Resíduos Agrícolas os resíduos provenientes de
explorações agrícolas e ou pecuárias ou similares, e estes estão enquadrados
do ponto de vista legal no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro.
Este decreto-lei estabelece, tal como já foi referido, o regime geral da gestão
de resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva nº
2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a
Directiva nº 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de Dezembro. Aplica-se às
operações de gestão de resíduos, compreendendo toda e qualquer operação
de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e
eliminação de resíduos, bem como às operações de descontaminação de solos
e à monitorização dos locais de deposição após o encerramento das
respectivas instalações.
O Decreto-Lei nº 178/2006 de 5 de Setembro, diz nos seus Artº 5º e 8º o seguinte:

7
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“Artº 5º
Princípio da responsabilidade pela gestão
1.

A gestão do resíduo constitui parte integrante do seu ciclo de vida,
sendo da responsabilidade do respectivo produtor.

2.

Exceptuam-se do disposto no número anterior os resíduos urbanos cuja
produção diária não exceda 1100 l por produtor, caso em que a
respectiva gestão é assegurada pelos municípios.

3.

Em caso de impossibilidade de determinação do produtor do resíduo, a
responsabilidade pela respectiva gestão recai sobre o seu detentor.

4.

Quando os resíduos tenham proveniência externa, a sua gestão cabe ao
responsável pela sua introdução em território nacional, salvo nos casos
expressamente definidos na legislação referente à transferência de
resíduos.

5.

A responsabilidade das entidades referidas nos números anteriores
extingue-se pela transmissão dos resíduos a operador licenciado de
gestão de resíduos ou pela sua transferência, nos termos da lei, para as
entidades responsáveis por sistemas de gestão de fluxos de resíduos.”

“Artº 8º
Princípio da responsabilidade do cidadão
1.

Os cidadãos contribuem para a prossecução dos princípios e objectivos
referidos

nos

artigos

anteriores, adoptando

comportamentos

de

carácter preventivo em matéria de produção de resíduos, bem como
práticas que facilitem a respectiva reutilização e valorização.
2.

Assim sendo, o agricultor é responsável pelos resíduos que decorrem da
sua actividade profissional. Este fica obrigado a consultar a Portaria nº
209/2004 de 3 de Março, que aprova a Lista Europeia de Resíduos (LER),
que consta do seu Anexo I, de modo a poder “classificar” os resíduos
que produz, segundo um código que vem definido nesse mesmo anexo.

3.

Conforme o tipo de resíduo produzido, assim o agricultor terá que o
entregar junto de operadores especializados e licenciados pela APA Agência Portuguesa do Ambiente, ou junto de entidades que fazem a

8
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recolha dos resíduos e a entrega posterior a esses operadores. A
listagem

dos

operadores

especializados

e

licenciados

pode

ser

obtida/consultada junto da APA”.

Figura 3 – Pneus abandonados intencionalmente no ambiente
Fonte: http://www.oalvaiazerense.com.pt/

Nas explorações agrícolas são produzidos muitos tipos de resíduos, donde se
destacam os seguintes:
Embalagens de produtos fitofarmacêuticos - são embalagens de produtos
que após utilização apresentam ainda constituintes perigosos para o homem
ou animais, por isso não devem ser abandonadas, queimadas ou enterradas,
nem mesmo seguir o destino das restantes embalagens;
Embalagens de medicamentos para uso veterinário - são embalagens vazias
ou fora de prazo que ficam na posse do agricultor ou do médico veterinário e
que não devem seguir o mesmo destino das restantes embalagens;
Pneus usados - pneus de máquinas agrícolas que são substituídos e já não
têm utilidade. Pelo contrário, os pneus usados para ancorar as coberturas dos
silos, não são considerados resíduos mas sim uma forma de gestão dos
mesmos;
Óleos usados - os óleos de lubrificação resultantes de operações de
substituição por lubrificantes novos, contêm substâncias perigosas e não
devem ser derramados no solo, em linhas de água ou em fossas de efluentes,
nem utilizados como combustível em queimas;

9
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Outros plásticos - há uma enorme variedade de resíduos de plástico que se
podem encontrar nas explorações agrícolas, como por exemplo: filmes de
cobertura do solo, de estufas e estufins, tubagem de rega, ráfias e redes de
ensombramento,
germinação, etc.

10
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4.

A AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE
Agência

Portuguesa

Ambiente

(APA)

tem

do
por

missão propor, desenvolver e
acompanhar a execução das
políticas de ambiente, designadamente nas seguintes áreas:
a) Propor, desenvolver e acompanhar a execução das políticas de
ambiente, nomeadamente no âmbito do combate às alterações climáticas,
da protecção da camada do ozono e qualidade do ar, da avaliação de
impacte ambiental, dos resíduos, 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 e sistemas voluntários de gestão
ambiental;
b) Exercer as funções de Autoridade Nacional de Resíduos, nomeadamente
assegurar e acompanhar a implementação de uma estratégia nacional para
os

resíduos,

mediante

o

exercício

de

competências

próprias

de

licenciamento, da emissão de normas técnicas aplicáveis às operações de
gestão de resíduos, do desempenho de tarefas de acompanhamento das
actividades de gestão de resíduos, de uniformização dos procedimentos de
licenciamento e dos assuntos internacionais e comunitários no domínio
dos resíduos;
c)

Assegurar,

em

cooperação

com

as

entidades

competentes,

o

acompanhamento das questões e a transposição e o cumprimento do direito
internacional e comunitário em matéria de ambiente;
d) Desenvolver e manter o Sistema Nacional de Informação do Ambiente,
garantindo a estruturação e divulgação de dados de referência para apoio
ao desenvolvimento e avaliação de políticas ambientais;
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e) Assegurar, manter e divulgar o centro de referência para os dados
ambientais

e

promover

a

análise

integrada

dos

resultados

da

monitorização do grau de execução de políticas e medidas tomadas,
produzindo relatórios demonstrativos do estado e das pressões a que o
ambiente está sujeito;
f) Desenvolver e acompanhar a execução das políticas de educação e
formação dos cidadãos no domínio do ambiente, promover e acompanhar
formas de apoio às organizações não governamentais de ambiente, bem
como promover e garantir a participação do público e o acesso à
informação nos processos de decisão em matéria de ambiente;
g) Participar, ao nível técnico e científico, na definição e promoção das
estratégias de protecção das áreas marinhas, definidas a nível nacional,
internacional ou comunitário e coordenar a participação nacional na
Convenção para a Protecção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste
(OSPAR), aprovada pelo Decreto nº 59/97, de 31 de Outubro;
h) Exercer as competências próprias de licenciamento, qualificação,
produção de normas técnicas e uniformização de procedimentos em
matérias ambientais específicas;
i) Assegurar a gestão do laboratório de referência do ambiente e colaborar
na acreditação de outros laboratórios e de novas técnicas analíticas;
j) Promover e apoiar a formação técnica nos diversos domínios das
políticas de ambiente.
As atribuições da APA contemplam o exercício de funções de Autoridade
Nacional de Resíduos, assegurando e acompanhando a implementação da
estratégia nacional para os resíduos, mediante o exercício de competências
próprias de licenciamento, da emissão de normas técnicas aplicáveis às
operações de gestão de resíduos, de acompanhamento das actividades de
gestão de resíduos, de uniformização dos procedimentos de licenciamento e
dos assuntos internacionais e comunitários no domínio dos resíduos.
À APA, cabe, também, assegurar a gestão do Laboratório de Referência do
Ambiente e colaborar na acreditação de outros laboratórios e de novas
técnicas analíticas.
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5.

A AGRICULTURA E O AMBIENTE

A actividade agrícola se por um lado é uma actividade económica que depende
do ciclo da natureza, uma vez que utiliza como factores de produção os
recursos naturais existentes, por outro desempenha um papel importante a
nível da preservação do ambiente e protecção de recursos naturais.
No nosso País a actividade agrícola desenvolve-se em cerca de 80% do
território pelo que é uma ferramenta importante no que diz respeito à
manutenção da qualidade do ambiente. É exercida uma grande pressão,
essencial e directamente em dois grandes recursos naturais: o solo e a água.
No entanto, sempre que se observam alterações no solo e na água está-se,
também, perante um cenário que terá implicações na fauna e na flora e, em
última análise, no Homem.
Para garantir um ambiente sustentável, há que apostar na formação, na
informação e nos apoios financeiros, para criar condições de instalação de
melhor qualidade, assegurar crescimento e desenvolvimento de culturas, a fim
de minimizar a ocorrência de fenómenos de erosão, contaminação do solo e
das águas, perturbações nas populações vegetais e animais, etc. Estas práticas
devem considerar as características das regiões, ajustando, assim, as que
melhor se enquadram a um melhor desenvolvimento sustentável e económico,
e as ambientalmente mais correctas ou adequadas.
Tal como já foi referido, a actividade agrícola pode exercer impactes negativos
no ambiente, sobretudo nos recursos em que maior pressão exerce. O solo
português é pobre e acidentado, o que eleva os riscos de erosão; a água é
escassa e tem que responder a variadíssimas solicitações (rega, fornecimento
às populações, aquicultura, etc.).
As fertilizações, por exemplo, têm um impacto significativo sobre o meio
ambiente, em especial sobre os solos, a vegetação e a qualidade das águas,
tanto das toalhas freáticas, como dos rios, lagos e orlas marinhas. No entanto,
são hoje, quase sempre, indispensáveis na grande maioria dos solos e
culturas, devendo, por isso, a utilização dos fertilizantes ser correctamente
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adaptada às condições edafoclimáticas do local e às exigências das culturas.
O azoto é um dos nutrientes essenciais mais importantes para o crescimento
das plantas sendo, também, um dos principais elementos limitantes ao seu
desenvolvimento. Porém, pelo facto de a sua acção produzir efeitos
extraordinários é o nutriente que, com mais frequência, tende a ser utilizado
em excesso. Além disso, é também o elemento que, dado o seu dinamismo no
solo, apresenta maiores possibilidades de poluir as águas, pois todas as
formas em que o azoto pode ser aplicado ao solo acabam por se transformar
em nitratos, que são facilmente arrastados pelas águas de lixiviação.
Paradoxalmente, tal como a água, os nitratos são essenciais à vida, pois são a
principal fonte de azoto para as plantas, que os transformarão em azoto
proteico.
Uma das questões negativas da acção dos nitratos tem a ver com o facto
destes provocarem o crescimento excessivo de plantas, em meios onde são
indesejáveis, nomeadamente em rios e lagos, contribuindo para a sua
"eutrofização" e alterando, deste modo, o seu equilíbrio ecológico global,
havendo, no entanto, outros elementos que contribuem para a ocorrência
deste fenómeno, nomeadamente o fósforo. Os fosfatos são os maiores
responsáveis pelo crescimento das algas, cuja decomposição provoca uma
redução do oxigénio do meio, provocando a morte de peixes e levando ao
desaparecimento de espécies aquáticas.
No que diz respeito à saúde humana, a acção dos nitratos manifesta-se através
da água e dos alimentos consumidos. Os nitratos por si só não constituem
perigo, mas tornam-se perigosos se ocorrer a sua conversão em nitritos, dando
origem a uma doença denominada metamoglobinénia ou cianose. Esta
conversão pode ocorrer, com uma certa facilidade, em crianças com menos de
um ano de idade, que, juntamente com as mulheres grávidas constituem o
maior grupo de risco. A maioria dos casos de toxicidade detectados, em vários
países europeus, teve origem em águas captadas em poços particulares, mal
posicionados em relação a reservatórios de excrementos humanos e animais.
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5.1. O Papel da Política Agrícola Comum (PAC)
Este ponto vai ser dedicado ao papel que a Política Agrícola Comum (PAC) teve,
e continua a ter, na criação de instrumentos ou dispositivos que permitam e
incentivem a protecção do Ambiente face à utilização agrícola das terras.

5.1.1.

Introdução

Estima-se que cerca de metade da superfície da União Europeia é ocupada por
terras cultivadas, o que só por si mostra a importância da agricultura para o
meio natural na União. Ao longo dos séculos, a agricultura contribuiu para a
criação e a preservação de vários habitats semi-naturais valiosos, que dominam
hoje a maioria das paisagens da União e acolhem grande parte das suas
espécies selvagens. Associada à agricultura vive uma comunidade rural diversa
que é não só uma componente fundamental da cultura europeia, mas
desempenha também um papel essencial na manutenção do equilíbrio do
ambiente.
As relações entre a riqueza do meio natural e a actividade agrícola são
complexas. Embora na Europa muitos habitats valiosos sejam preservados
graças à agricultura extensiva, assegurando a sobrevivência de uma grande
variedade de espécies selvagens, a actividade agrícola pode também ter um
impacto negativo nos recursos naturais. A poluição do solo, da água e do ar, a
fragmentação dos habitats e o desaparecimento de espécies selvagens podem
resultar de práticas agrícolas e utilizações do solo inadequadas.
As políticas da União Europeia, e sobretudo a PAC, estão cada vez mais
orientadas para o combate aos riscos de degradação do ambiente, encorajando
simultaneamente os agricultores a prosseguir a sua acção positiva na
preservação do espaço natural e do ambiente através de medidas de
desenvolvimento rural específicas e da garantia da rentabilidade da agricultura
nas diferentes regiões da União Europeia.
A estratégia agro-ambiental da PAC está sobretudo orientada para o reforço da
sustentabilidade dos agro-ecossistemas. As medidas estabelecidas com o
objectivo de integrar os aspectos ambientais na PAC incluem requisitos
ambientais (condicionalidade) e incentivos (por exemplo, à retirada de terras
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da produção) integrados na política de mercado e rendimento, bem como
medidas

ambientais

específicas

que

fazem

parte

dos

programas

de

desenvolvimento rural (por exemplo, regimes agro-ambientais).

5.1.2.

Integração dos requisitos de protecção do Ambiente na PAC

Com a Agenda 2000, a PAC passou a ter dois pilares: a política de mercado e
rendimento por um lado e o desenvolvimento sustentável das zonas rurais por
outro. A reforma da PAC de 2003 permitiu que a integração do ambiente desse
um salto qualitativo, com a alteração de medidas em vigor ou a adopção de
novas medidas destinadas a reforçar a protecção do meio ambiente agrícola
em ambos os pilares.
Quanto à política de mercado e rendimento, a condicionalidade é o seu
instrumento fulcral. A reforma da PAC de 2003 incluiu, também, a dissociação
da maior parte dos pagamentos directos da produção. A partir de 2005, foi
estabelecido um regime de pagamento único baseado em montantes históricos
de referência. Isto implica a redução de muitos dos incentivos à produção
intensiva, que têm estado associados a um aumento dos riscos para o
ambiente.
No que diz respeito à política de desenvolvimento rural, o cumprimento de
normas ambientais mínimas constituiu condição de elegibilidade para apoio no
âmbito de diversas medidas de desenvolvimento rural, tais como as ajudas aos
investimentos nas explorações agrícolas, a instalação de jovens agricultores e
o melhoramento da transformação e comercialização de produtos agrícolas.
Além disso, só são elegíveis para os pagamentos agro-ambientais os
compromissos ambientais que excedam o nível de referência das boas práticas
agrícolas. O apoio às zonas desfavorecidas exige também o respeito dos
códigos de boas práticas agrícolas.
A grande complexidade que caracteriza a relação entre a agricultura e o
ambiente – processos prejudiciais e benéficos, diversidade de condições locais
e sistemas de produção – tem condicionado a integração da vertente ambiental
na PAC. Fulcral para a compreensão desta relação é o princípio das boas
práticas agrícolas, que correspondem ao tipo de agricultura que um agricultor
responsável deve seguir na sua região. Nelas se inclui, pelo menos, o
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cumprimento da legislação comunitária e nacional no domínio do ambiente. As
boas práticas agrícolas requerem, por exemplo, a observância dos requisitos
da directiva relativa aos nitratos e da utilização de produtos fitofarmacêuticos.
De facto, cada vez mais se exige ao Agricultor que seja o Guardião do
Ambiente. No entanto, quando a sociedade pede aos agricultores que estes
cumpram objectivos ambientais que estejam para além do nível de referência
das boas práticas agrícolas e esse cumprimento implica custos ou perda de
rendimento para o agricultor, cabe à sociedade pagar os serviços ambientais
prestados através de medidas agro-ambientais.

5.1.3.

Condicionalidade

A reforma da PAC da Agenda 2000 introduziu a obrigatoriedade de os EstadosMembros tomarem as medidas ambientais que considerem adequadas
consoante a situação das terras agrícolas utilizadas ou a produção em causa.
Os Estados-Membros dispunham de três opções para respeitarem essa
obrigação: a concessão de apoio com contrapartida de compromissos agroambientais, a fixação de exigências ambientais obrigatórias de carácter geral
(com base na legislação ambiental) e o estabelecimento de exigências
ambientais específicas. Os agricultores que não respeitem as exigências
ambientais ficam sujeitos a sanções adequadas, que podem incluir a redução
ou mesmo a supressão dos benefícios decorrentes dos regimes de apoio
directo. Entre os exemplos de condições ambientais contam-se a observância
de taxas máximas de encabeçamento para os bovinos e ovinos, o cumprimento
de condições específicas relativas ao cultivo de terrenos declivosos, o respeito
de volumes máximos autorizados de fertilizantes por hectare e o cumprimento
de regras específicas relativas à utilização de produtos fitofarmacêuticos.
A partir de 2005, todos os agricultores que recebiam pagamentos directos ficaram
sujeitos à condicionalidade obrigatória (Regulamento (CE) nº 73/2009 que revoga o
Regulamento (CE) nº1782/2003 e Regulamento (CE) nº 796/2004 da Comissão).
Foram estabelecidos 19 actos legislativos directamente aplicáveis a nível da
exploração nos domínios do ambiente, saúde pública, sanidade animal e
fitossanidade e bem-estar dos animais, ficando os agricultores sujeitos a sanções
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em caso de incumprimento (redução parcial ou total do apoio directo). Os
beneficiários dos pagamentos directos serão também obrigados a manter as terras
em boas condições agronómicas e ambientais. Essas condições serão definidas
pelos Estados-Membros e devem incluir normas relativas à protecção dos solos, à
conservação da matéria orgânica e da estrutura dos solos e à conservação dos
habitats e da paisagem, incluindo a protecção das pastagens permanentes. Além
disso, os Estados-Membros devem também assegurar que a sua superfície total de
pastagem permanente não diminua significativamente, proibindo, se necessário, a
sua conversão em terras aráveis.

5.1.4.

A Agricultura e a Biodiversidade

O termo "biodiversidade" tem um significado muito amplo e diz respeito à vida
nas suas várias expressões e aos processos que lhe estão associados. Abrange
todas as formas de vida, desde a célula até aos organismos complexos, e os
processos, percursos e ciclos que ligam os organismos vivos entre si,
formando populações, ecossistemas e paisagens.
A biodiversidade agrícola inclui todas as componentes da diversidade biológica
relevantes para os alimentos e a agricultura e todas as componentes da
diversidade biológica que constituem o agro-ecossistema: a variedade de
animais, plantas e microrganismos, ao nível genético, das espécies e dos
ecossistemas, que é necessária para manter as funções essenciais do agroecossistema e a sua estrutura e processos.
A perturbação do equilíbrio entre a agricultura a biodiversidade deveu-se a
duas grandes alterações: a intensificação da produção, por um lado, e a
subutilização das terras, por outro. A especialização, a concentração e a
intensificação da produção agrícola ocorridas nas últimas décadas são
amplamente reconhecidas como uma ameaça potencial para a conservação da
biodiversidade. Muitas espécies estão directamente dependentes da agricultura
(várias espécies de aves, por exemplo, nidificam e alimentam-se em terras
agrícolas). No entanto, é difícil isolar os efeitos da alteração na utilização das
terras de outros efeitos como a urbanização e a progressão das infraestruturas, que se verificam também nas zonas rurais.
O recurso a práticas de boa gestão agrícola, contudo, pode ter um impacto
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favorável acentuado na conservação da flora e da fauna selvagens da União
Europeia, bem como na situação socio-económica das zonas rurais. A
agricultura tradicional contribui para preservar certos habitats naturais ou
semi-naturais. Nalguns Estados-Membros da União Europeia, o abandono das
terras

e

da

gestão

tradicional

pode

tornar-se

uma

ameaça

para

a

biodiversidade nas terras agrícolas.
Os instrumentos da PAC, tal como configurados pela Agenda 2000 e pelas
reformas

subsequentes,

proporcionam

um

quadro

para

inclusão

das

preocupações ligadas à biodiversidade na política agrícola da União Europeia.
As prioridades do Plano de acção são a promoção e o apoio de práticas
agrícolas compatíveis com o ambiente e de sistemas que beneficiem directa ou
indirectamente a biodiversidade, o apoio a actividades agrícolas sustentáveis
em zonas de elevada biodiversidade, a manutenção e o reforço de boas infraestruturas ecológicas e a promoção de acções destinadas a conservar raças
pecuárias ou variedades vegetais locais ou ameaçadas. Todas estas prioridades
são apoiadas por acções de investigação, formação e educação. A conservação
da biodiversidade depende grandemente da aplicação, eficiente e orientada, de
medidas no âmbito da PAC, nomeadamente as indemnizações compensatórias
para as zonas desfavorecidas e as medidas agro-ambientais.

5.1.5.

A Agricultura e os Nitratos

A directiva da União Europeia relativa aos nitratos foi adoptada em 1991 com
dois objectivos principais: reduzir a poluição das águas causada ou induzida
por nitratos de origem agrícola e impedir a propagação dessa poluição. A
gestão da directiva incumbe os Estados-Membros do controlo da qualidade da
água em relação com a agricultura, a designação de zonas vulneráveis aos
nitratos e a elaboração (voluntária) de códigos de boas práticas agrícolas e de
medidas (obrigatórias) a aplicar no âmbito de programas de acção para as
zonas vulneráveis aos nitratos. Para essas zonas, a directiva estabelece
também um limite máximo de azoto que pode ser aplicado por hectare através
do estrume animal: 170 kg N/ha por ano.
Os códigos de boas práticas agrícolas abrangem os períodos de aplicação, a
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utilização de fertilizantes perto de cursos de água e nas encostas, os métodos
de depósito do estrume, os métodos de espalhamento, a rotação das culturas
e outras medidas de gestão das terras. Os programas de acção devem incluir
medidas obrigatórias relativas aos períodos em que é proibida a aplicação de
determinados tipos de fertilizantes, à capacidade dos contentores de
armazenagem de estrume animal e às restrições à aplicação de fertilizantes
(em terrenos de forte declive, em terrenos saturados de água, inundados,
gelados ou cobertos de neve e nas proximidades de cursos de água), bem
como outras medidas previstas nos códigos de boas práticas agrícolas.
Com a reforma da PAC de 2003, o respeito de requisitos legais decorrentes da
aplicação da directiva relativa aos nitratos integra-se no âmbito das medidas
de condicionalidade reforçadas.
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6.

REDE NATURA 2000
A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica coerente cujo
objectivo é a conservação da diversidade biológica e
ecológica

dos

Estados

Membros

da

Comunidade

Europeia atendendo às exigências económicas, sociais e
culturais das diferentes regiões que a constituem.
A Comunidade Europeia com a finalidade de proteger e melhor gerir o seu
património natural estabeleceu uma política ambiental de conservação da
natureza e da biodiversidade com a implementação de duas directivas
comunitárias: “Aves” e “Habitats”.

Figura 4 – Peneireiro-das-torres
Fonte: http://www.naturephoto-cz.com

A Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE) tem por objectivo a conservação e
gestão das populações de aves (terrestres e marinhas), vivendo no estado
selvagem, bem como dos respectivos habitats, requerendo o estabelecimento
de Zonas de Protecção Especial (ZPE).
A Directiva Habitats (Directiva 92/43/CEE) destinada à preservação dos
habitats naturais (terrestres e marinhos), da flora e da fauna selvagens
(terrestres e marinhas) considerados ameaçados, raros ou vulneráveis,
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complementa a legislação comunitária iniciada com a directiva “Aves”. Esta
directiva prevê a criação de uma rede de Zonas Especiais de Conservação
(ZEC).
A totalidade das ZPE e ZEC constituem a rede europeia de áreas ecológicas
protegidas, denominada “REDE NATURA 2000”. O seu êxito exige a aplicação
de medidas de gestão e o assumir da rede como uma responsabilidade
nacional,

constituindo

uma

ocasião

única

para

demonstrar

que

as

preocupações ambientais podem ser integradas com outras políticas e serem
compatíveis com o desenvolvimento social, cultural e económico.

6.1. A Política de Conservação da Natureza da União Europeia

Figura 5 – Sisão
Fonte: http://www.fotonatura.org

A política de Conservação da Natureza da União Europeia no interior do seu
território baseia-se fundamentalmente em dois documentos: a Directiva do
Conselho 79/409/CEE relativa à protecção das aves selvagens (conhecida por
"Directiva das Aves") adoptada em Abril de 1979 e a Directiva do Conselho
92/43/CEE relativa a conservação dos habitats naturais e da fauna e flora
selvagens (conhecida por "Directiva Habitats") adoptada em Maio de 1992.
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Estas directivas estabelecem as bases para a protecção e conservação da fauna
selvagem e dos habitats da Europa apontando para a criação de uma rede
ecologicamente coerente de áreas protegidas denominada, tal como já foi
referido, Rede Natura 2000. Esta última será constituída por:


Zonas de Protecção Especial (ZPE) destinadas a conservar as 182
espécies e sub-espécies de aves contidas no Anexo I da "Directiva Aves"
bem como as espécies migradoras;



Zonas Especiais de Conservação (ZEC) que visam conservar os 253 tipos
de habitats, 200 animais e 434 plantas constantes dos anexos da
"Directiva Habitats". A finalidade primeira desta rede é a de manter ou
recuperar

habitats

e

espécies

garantindo-lhes

um

estatuto

de

conservação favorável.

Figura 6 – Carvalhais portugueses, Quercus faginea Trás-os-Montes
Fonte: http://rotadacastanha.utad.pt/

De acordo com a "Directiva Habitats" o estabelecimento da Rede Natura 2000
processou-se em três fases:
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Fase 1: Preparação das Listas Nacionais
Os habitats e espécies listados nos Anexos I e II da Directiva Habitats são tidos
como ameaçados à escala europeia. Contudo, o nível de conhecimentos
existente acerca da sua distribuição e estatuto de conservação no território de
cada Estado-Membro é desigual. Assim, o primeiro passo a dar por cada
Estado-Membro consistiu em fazer um levantamento e caracterização a nível
nacional de cada um dos habitats e espécies que ocorrem no seu território.
Com base nesta informação foram identificados os sítios importantes para a
conservação que posteriormente foram submetidos à Comissão sob a forma de
lista nacional (Junho 1995).
A escolha dos sítios foi feita com base em critérios de selecção especificados no
Anexo III da Directiva. Isto significa que qualquer decisão devia levar em linha de
conta a representatividade de cada tipo de habitat num dado sítio, a área do sítio
abrangida pelo tipo de habitat relativamente à área nacional que esse habitat cobre
e a qualidade ecológica (incluindo possibilidades de recuperação) do tipo de habitat
considerado nesse sítio.
A listagem de espécies, por sua vez, devia levar em consideração o tamanho e
a densidade da população de uma espécie num dado sítio em comparação com
o quantitativo nacional, a qualidade do sítio para a espécie considerada e o
grau de isolamento relativamente à sua área natural de distribuição.
Na medida em que a Rede Natura 2000 visa conservar os habitats e espécies
nas suas áreas de distribuição torna-se necessário que a informação fornecida
por cada Estado Membro seja homogeneizada. Assim, foi criada uma ficha
Natura 2000 a ser preenchida para cada sítio e incluída na lista nacional. O
nível de detalhe requerido é significativo mas tal facto é necessário não apenas
para completar a Rede Natura 2000 mas também para servir de base a
qualquer futuro debate acerca da conservação do sítio em termos de outro uso
(por ex. construção de infra-estruturas).
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Figura 7 – Prado rupícola
Fonte: http://www.uc.pt

Fase 2: Sítios de Importância Comunitária
A Comunidade cobre seis zonas biogeográficas distintas, possuidoras de um
carácter e originalidade próprios em termos de habitats e espécies, apesar de
haver semelhanças entre duas ou mais regiões. De um ponto de vista
ecológico é, no entanto, importante olhar para os objectivos conservacionistas
da União Europeia no seu contexto biogeográfico. Assim, a segunda fase do
processo de designação de sítios consistiu em identificar os Sítios de
Importância Comunitária (SIC) em que assentou a Rede Natura 2000. Os SIC
são

sítios,

escolhidos

a

partir

das

listas

nacionais,

que

contribuam

significativamente para:


A manutenção ou recuperação num estado favorável de conservação dos
tipos de habitats e espécies inventariados;



A coerência da Rede Natura 2000;



e/ou; A manutenção

da

diversidade biológica no âmbito da(s)

região(ões) biogeográfica(s) considerada(s).
Este processo de selecção foi levado a cabo pela Comissão em colaboração
com os Estados-Membros com base nos critérios científicos especificados no
Anexo III da Directiva. Estes critérios avaliam os sítios de acordo com o seu
valor relativo a nível nacional, a sua importância como parte de uma rota
migratória ou parte de um sítio transfronteiriço, a sua área total, a coexistência
de tipos de habitats e espécies inventariados e o seu valor em termos de
raridade em cada área biogeográfica considerada.
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Para facilitar este processo foram planeados vários encontros biogeográficos
destinados a facilitar o processo de escolha. Os sítios finalmente retidos como
SIC foram submetidos pela Comissão ao Comité dos Habitats para adopção
formal.
É por demais evidente que qualquer sítio identificado nas listas nacionais como
contendo espécies ou tipos de habitats considerados prioritários devido a
perigo eminente de desaparecimento ou extinção será automaticamente
seleccionado como SIC salvo se o conjunto dos sítios prioritários exceder 5%
do território nacional. Em circunstâncias excepcionais a Comissão pôde sugerir
um sítio a acrescentar à lista dos SIC, caso se comprovasse cientificamente que
o mesmo era essencial à sobrevivência do tipo de habitat ou espécie
considerada.
Fase 3: Zonas Especiais de Conservação
Logo que um sítio seja considerado como Sítio de Importância Comunitária
(SIC) o Estado-Membro foi convidado a designá-lo no prazo de seis anos, o
mais tardar até ao ano 2004, como Zona Especial de Conservação (ZEC). A
prioridade foi dada aos sítios considerados como mais ameaçados e mais
importantes em termos de conservação. O período de seis anos atrás referido
destinava-se a permitir que os Estados-Membros preparassem planos de
gestão ou de recuperação para as áreas consideradas, de modo a assegurar
um estado de conservação favorável.
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Figura 8 – Rede Natura 2000
Fonte: http://www.icn.pt

6.2. A Rede Natura em Portugal
O facto de Portugal abranger três Regiões Biogeográficas diferentes (Atlântica
e Mediterrânica em Portugal Continental e Macaronésica nas Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira) demonstra bem a elevada diversidade
biológica existente no nosso país.
Tabela 1 – Número de zonas distribuídas pelo território nacional
Região Biogeográfica

Nº de SIC

Habitats
Naturais

Espécies de
Flora

Espécies de
Fauna

Atlântica

7

40

13

28

Mediterrânica

54

87

81

48

Açores

23

26

26

2

Madeira

11

16

43

18

Macaronésia

Fonte: http://www.icn.pt
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Figura 9 – Buxo (Buxus semprevirens) Trás-os-Montes, Rio Sabor
Fonte: http://www.icn.pt

6.3. A Manutenção da Rede Natura 2000
A maior parte dos sítios que integram a Rede Natura 2000 obtiveram um
estatuto de protecção em 2004. Contudo, este facto não significa que o
processo fique concluído ou que a Rede Natura 2000 esteja de pedra e cal até
à eternidade. Torna-se necessário manter a dinâmica do processo, de modo a
poder ajustá-lo permanentemente ao relativo êxito ou insucesso das medidas
tomadas. Assim, e tal como acontece com a "Directiva Aves", é muito provável
que ainda se adicionem sítios à Rede Natura 2000 caso se mantenha o declínio
de espécies ou habitats. Finalmente, o sucesso da Rede Natura 2000, de modo
a atingir os objectivos expressos na Directiva, depende da responsabilidade
conjunta da Comissão e dos Estados-Membros.
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7.

CONSERVAÇÃO DE AVES SELVAGENS

Considerando que, no território europeu dos Estados-Membros, um grande
número de espécies de aves que vivem naturalmente no estado selvagem sofre
uma regressão populacional muito rápida em alguns casos, e que essa
regressão constitui um risco sério para a conservação do meio natural,
nomeadamente devido às ameaças que faz pesar sobre os equilíbrios
biológicos,

houve

a

necessidade

de

criar

legislação

específica

para

regulamentar estas questões.
A Directiva Aves Selvagens é o diploma legal mais antigo da legislação
comunitária de conservação da natureza e criou, assim, um amplo sistema de
protecção das espécies de aves selvagens comunitárias.
As Directivas das Aves Selvagens e dos Habitats obrigam os Estados-Membros
a tomarem medidas para proteger as aves selvagens, as espécies animais e
vegetais e certos tipos de habitats.

Figura 10 – Abetarda Otis tarda
Uma das aves mais emblemáticas do país, a abetarda, é a mais pesada
das aves europeias, mas também uma das mais difíceis de observar
Fonte: http://www.avesdeportugal.info/
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7.1. Legislação Comunitária
7.1.1.

Directiva 79/409/CEE, de 2 de Abril, relativa à conservação de aves
selvagens

Esta directiva, assim como as directivas que a alteram, tem por objectivo a
protecção, a gestão e o controlo de todas as espécies de aves que vivem
naturalmente no estado selvagem no território europeu dos Estados-Membros incluindo os ovos dessas aves, os seus ninhos e os seus habitats e a
regulamentação da exploração dessas espécies.
Os Estados-Membros devem igualmente preservar, manter ou restabelecer os
biótopos e os habitats dessas aves com:


A criação de zonas de protecção;



A manutenção dos habitats;



A recuperação dos biótopos destruídos;



A criação de biótopos.

São adoptadas medidas de protecção especial dos habitats para determinadas
espécies de aves identificadas pelas directivas (anexo I) e para as espécies
migratórias.
As directivas estabelecem um regime geral de protecção de todas as espécies
de aves. Nomeadamente, é proibido:


Matar ou capturar intencionalmente as espécies de aves abrangidas
pelas directivas. Estas autorizam, no entanto, a caça de determinadas
espécies com a condição de que os métodos de caça utilizados
respeitem certos princípios (utilização razoável e equilibrada, caça fora
dos períodos de migração ou de reprodução, proibição de métodos de
abate ou de captura em grande escala ou não-selectivos);



Destruir, danificar e recolher os seus ninhos e os seus ovos;



Perturbá-las intencionalmente;



Detê-las.

Salvo excepções, nomeadamente para determinadas espécies para as quais a
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caça é autorizada, também não são autorizadas a venda, o transporte para
venda, a detenção para venda e o acto de pôr à venda as aves vivas e mortas,
bem como qualquer parte ou qualquer produto obtido a partir da ave.
Os Estados-Membros podem derrogar, sob determinadas condições, as
disposições previstas pelas directivas. No entanto, a Comissão velará para que
as consequências destas derrogações não sejam incompatíveis com as
directivas.
Os Estados-Membros devem incentivar a investigação e os trabalhos a favor da
protecção, da gestão e da exploração das espécies de aves referidas nas
directivas.
De seguida, transcrevem-se os Artºs 3, 4 (1,2,4), 5, 7 e 8, que têm que ser
tidos em linha de conta no âmbito dos Requisitos Legais de Gestão e que estão
na base da transposição para o quadro legislativo nacional, tendo dado origem
à legislação que mais à frente se referirá.
“Artigo 3º
Tendo em conta as exigências mencionadas no artigo 2º, os Estados-membros
tomarão todas as medidas necessárias para preservar, manter ou restabelecer
uma diversidade e uma extensão suficientes de habitats para todas as espécies
de aves referidas no artigo 1º.
A preservação, a manutenção e o restabelecimento dos biótopos e dos habitats
comportam em primeiro lugar as seguintes medidas:
a) Criação de zonas de protecção;
b) Manutenção e adaptação ajustadas aos imperativos ecológicos dos
habitats situados no interior e no exterior das zonas de protecção;
c) Reabilitação dos biótopos destruídos;
d) Criação de biótopos”.
“Artigo 4º
As espécies mencionadas no Anexo I são objecto de medidas de conservação
especial respeitantes ao seu habitat, de modo a garantir a sua sobrevivência e
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a sua reprodução na sua área de distribuição.
Para o efeito, tomar-se-ão em consideração:
a) As espécies ameaçadas de extinção;
b) As espécies vulneráveis a certas modificações dos seus habitats;
c) As espécies consideradas raras, porque as suas populações são
reduzidas ou porque a sua repartição local é restrita;
d) Outras

espécies

necessitando

de

atenção

especial

devido

à

especificidade do seu habitat.
Ter-se-á em conta, para proceder às avaliações, quais as tendências e as
variações dos níveis populacionais.
Os Estados-Membros classificarão, nomeadamente, em zonas de protecção
especial os territórios mais apropriados, em número e em extensão, para a
conservação destas últimas na zona geográfica marítima e terrestre de
aplicação da presente directiva.
Os

Estados-Membros

tomarão

medidas

semelhantes

para

as

espécies

migratórias não referidas no Anexo I e cuja ocorrência seja regular, tendo em
conta as necessidades de protecção na zona geográfica marítima e terrestre de
aplicação da presente directiva no que diz respeito às suas áreas de
reprodução, de muda e de invernada e às zonas de repouso e alimentação nos
seus percursos de migração. Com esta finalidade, os Estados-membros
atribuem uma importância especial à protecção das zonas húmidas e muito
particularmente às de importância internacional.
(…)
Os Estados-membros tomarão as medidas adequadas para evitar, nas zonas de
protecção referidas nos nºs 1 e 2, a poluição ou a deterioração dos habitats
bem como as perturbações que afectam as aves, desde que tenham um efeito
significativo a propósito dos objectivos do presente artigo. Para além destas
zonas de protecção, os Estados-membros esforçam-se igualmente por evitar a
poluição ou a deterioração dos habitats.”
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“Artigo 5º
Sem prejuízo dos artigos 7º e 9º, os Estados-membros tomarão as medidas
necessárias à instauração de um regime geral de protecção de todas as
espécies de aves referidas no artigo 1º e que inclua nomeadamente a
proibição:
a) De as matar ou de as capturar intencionalmente, qualquer que seja o
método utilizado;
b) De destruir ou de danificar intencionalmente os seus ninhos e os seus
ovos ou de colher os seus ninhos;
c) De recolher os seus ovos na natureza e de os deter, mesmo vazios;
d) De as perturbar intencionalmente, nomeadamente durante o período
de reprodução e de dependência, desde que essa perturbação tenha um
efeito significativo relativamente aos objectivos da presente directiva;
e) De deter as aves das espécies cuja caça e cuja captura não sejam
permitidas.”
“Artigo 7º
Com base no seu nível populacional, na sua distribuição geográfica e na sua
taxa de reprodução no conjunto da Comunidade, as espécies enumeradas no
Anexo II podem ser objecto de actos de caça no âmbito da legislação nacional.
Os Estados-membros velarão para que a caça a essas espécies não
comprometa os esforços de conservação empreendidos na sua área de
distribuição.
As espécies enumeradas no Anexo II/1 podem ser caçadas na zona geográfica
marítima e terrestre de aplicação da presente directiva.
As espécies enumeradas no Anexo II/2 podem ser caçadas apenas nos
Estados-membros para os quais são mencionadas.
Os Estados-membros certificam-se de que a prática da caça, incluindo quando
necessário a falcoaria, tal como decorre da aplicação das medidas nacionais
em vigor, respeita os princípios de uma utilização razoável e de uma
regulamentação equilibrada do ponto de vista ecológico das espécies de aves a
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que diz respeito, e que esta prática seja compatível, no que diz respeito à
população destas espécies, nomeadamente das espécies migradoras, com as
disposições decorrentes do artigo 2º. Velarão particularmente para que as
espécies às quais se aplica a legislação da caça não sejam caçadas durante o
período nidícola nem durante os diferentes estádios de reprodução e de
dependência. Quando se trate de espécies migradoras, velarão particularmente
para que as espécies às quais se aplica a legislação da caça, não sejam caçadas
durante o seu período de reprodução e durante o período de retorno ao seu
local de nidificação. Os Estados-membros transmitem à Comissão todas as
informações úteis que digam respeito à aplicação prática da sua legislação de
caça.”
“Artigo 8º
No que diz respeito à caça, à captura ou ao abate de aves no âmbito da
presente directiva, os Estados-membros proibirão o recurso a todos os meios,
instalações ou métodos de captura ou de abate em grande escala ou nãoselectivos, ou que possam conduzir localmente ao desaparecimento de uma
espécie, e particularmente das enumeradas na alínea a) do Anexo IV.
Além disso, os Estados-membros proibirão qualquer perseguição utilizando
meios de transporte e nas condições mencionadas na alínea b) do Anexo IV.”

Figura 11 – Águia-cobreira Circaetus gallicus
A águia-cobreira distribui-se de norte a sul do país, ocorrendo, geralmente,
em densidades bastante baixas
Fonte: http://farm3.static.flickr.com
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8.

CONSERVAÇÃO DE HABITATS NATURAIS E DA FAUNA E
FLORA SELVAGENS

A degradação contínua dos habitats naturais e as ameaças que pesam sobre
algumas espécies constituem uma preocupação primordial na política ambiental da
União Europeia (UE). A Directiva 92/43/CEE, designada por Directiva "Habitats", visa
contribuir para a manutenção da biodiversidade nos Estados-Membros, definindo
um quadro comum para a conservação das plantas e dos animais selvagens e dos
habitats de interesse comunitário.
A referida directiva, cria uma rede ecológica europeia denominada "Natura
2000", constituída por "zonas especiais de conservação" que os EstadosMembros designam em conformidade com o disposto nesse diploma, assim
como por zonas de protecção especial instauradas por força da Directiva
79/409/CEE relativa à conservação das aves selvagens.
Os anexos I e II fornecem indicações quanto aos tipos de habitats e de
espécies cuja conservação exige a designação de zonas especiais de
conservação. Alguns deles são definidos como tipos de habitats ou espécies
"prioritários" (em perigo de extinção). O anexo IV enumera as espécies animais
e vegetais que necessitam protecção particularmente estrita.

Figura 12 – Gerês
Fonte: http://www.fapas.pt
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8.1. Legislação Comunitária
8.1.1.

Directiva 92 /43 / CEE relativa à preservação dos habitats naturais
e da fauna e da flora

A Directiva foi transposta para o quadro legal nacional através de um diploma
legal de que se tratará mais adiante. Interessa ter em conta, tanto para se
entender a transposição como para responder aos Requisitos Legais de Gestão,
os seus Artºs 6, 13, 15 e 22 (b), que se transcrevem a seguir:
“Artigo 6º
Em relação às zonas especiais de conservação, os Estados-membros fixarão as
medidas de conservação necessárias, que poderão eventualmente implicar
planos de gestão adequados, específicos ou integrados noutros planos de
ordenação, e as medidas regulamentares, administrativas ou contratuais
adequadas que satisfaçam as exigências ecológicas dos tipos de habitats
naturais do anexo I e das espécies do anexo II presentes nos sítios.
Os Estados-membros tomarão as medidas adequadas para evitar, nas zonas
especiais de conservação, a deterioração dos habitats naturais e dos habitats
de espécies, bem como as perturbações que atinjam as espécies para as quais
as zonas foram designadas, na medida em que essas perturbações possam vir
a ter um efeito significativo, atendendo aos objectivos da presente directiva.
Os planos ou projectos não directamente relacionados com a gestão do sítio e
não necessários para essa gestão, mas susceptíveis de afectar esse sítio de
forma significativa, individualmente ou em conjugação com outros planos e
projectos, serão objecto de uma avaliação adequada das suas incidências
sobre o sítio no que se refere aos objectivos de conservação do mesmo. Tendo
em conta as conclusões da avaliação das incidências sobre o sítio e sem
prejuízo do disposto no nº 4, as autoridades nacionais competentes só
autorizarão esses planos ou projectos depois de se terem assegurado de que
não afectarão a integridade do sítio em causa e de terem auscultado, se
necessário, a opinião pública.
Se, apesar de a avaliação das incidências sobre o sítio ter levado a conclusões
negativas e na falta de soluções alternativas, for necessário realizar um plano ou
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projecto por outras razões imperativas de reconhecido interesse público, incluindo
as de natureza social ou económica, o Estado-membro tomará todas as medidas
compensatórias necessárias para assegurar a protecção da coerência global da rede
Natura

2000.

O

Estado-membro

informará

a

Comissão

das

medidas

compensatórias adoptadas.
No caso de o sítio em causa abrigar um tipo de habitat natural e/ou uma
espécie prioritária, apenas podem ser evocadas razões relacionadas com a
saúde do homem ou a segurança pública ou com consequências benéficas
primordiais para o ambiente ou, após parecer da Comissão, outras razões
imperativas de reconhecido interesse público.”
“Artigo 13º
Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias para instituir um
sistema de protecção rigorosa das espécies vegetais constantes do anexo IV,
alínea b), proibindo:
a) A recolha, a colheita, o corte, o desenraizamento ou a destruição
intencionais das plantas em causa no meio natural, na sua área de
repartição natural;
b) A detenção, o transporte, a venda ou troca e a oferta para efeitos de
venda ou de troca de espécimes das referidas espécies colhidos no meio
natural, com excepção dos capturados legalmente antes da entrada em
vigor da presente directiva.
As proibições referidas nas alíneas a) e b) do nº 1 aplicam-se a todas as fases
do ciclo biológico das plantas abrangidas pelo presente artigo.”
“Artigo 15º
No que se refere à captura ou abate das espécies da fauna selvagem
enumeradas no anexo V, alínea a), e nos casos em que sejam aplicadas
derrogações nos termos do artigo 16º para a recolha, captura ou abate das
espécies enumeradas no anexo IV, alínea a), os Estados-membros proibirão
todos os meios não selectivos susceptíveis de provocar localmente a extinção
ou de perturbar gravemente a tranquilidade das populações dessas espécies e,
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em especial:
a) A utilização de meios de captura ou de abate não selectivos
enumerados no anexo VI, alínea a);
b) Qualquer forma de captura ou de abate a partir dos meios de
transporte referidos no anexo VI, alínea b).”
“Artigo 22º
(…)
b) Assegurarão que a introdução intencional no meio natural de uma
espécie não indígena do seu território será regulamentada de maneira a
não ocasionar qualquer prejuízo aos habitats naturais na sua área de
repartição natural nem à fauna e à flora selvagens indígenas e, se o
julgarem necessário, proibirão tal introdução; os resultados dos estudos
de avaliação efectuados serão comunicados ao comité para informação;
(…)”

Figura 13 – Lameiros - prados naturais permanentes
Fonte: http://www.montesinhovivo.pt

8.2. Legislação Nacional
8.2.1.

Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril

Tal como já foi dito este diploma revê a transposição das Directivas focadas
nos pontos anteriores (Aves Selvagens e Habitats Naturais), sendo o grande
objectivo contribuir para assegurar a biodiversidade, através da conservação e
do restabelecimento dos habitats naturais e da flora e fauna selvagens num
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estado de conservação favorável no território nacional, tendo em conta as
exigências económicas, sociais e culturais, bem como as particularidades
regionais e locais.
Neste âmbito importa estabelecer algumas definições e conceitos, fixados pela
legislação, que se transcrevem de seguida:
Conservação:

o

conjunto

das

medidas

necessárias

para

manter

ou

restabelecer os habitats naturais e as populações de espécies da flora e fauna
selvagens num estado favorável;
Habitat de uma espécie: o meio definido pelos factores abióticos e bióticos
próprios onde essa espécie ocorre em qualquer das fases do seu ciclo
biológico;
Habitats naturais: as zonas terrestres ou aquáticas naturais ou seminaturais
que se distinguem por características geográficas abióticas e bióticas;
Habitats naturais de interesse comunitário: os habitats constantes do anexo
B-I ao presente diploma e que dele faz parte integrante;
Tipos de habitat natural prioritários: os tipos de habitat natural ameaçados
de extinção e existentes no território nacional, que se encontram assinalados
com asterisco (*) no anexo B-I;
Estado de conservação de um habitat natural: a situação do habitat em
causa em função do conjunto das influências que actuam sobre o mesmo, bem
como sobre as espécies típicas que nele vivem, susceptível de afectar a longo
prazo a sua distribuição natural, a sua estrutura e as suas funções, bem como
a sobrevivência a longo prazo das suas espécies típicas;
Espécies de interesse comunitário: as espécies constantes dos anexos A-I e
B-II ao presente diploma e que dele fazem parte integrante, bem como as
espécies de aves migratórias não referidas no anexo A-I;
Espécies prioritárias: as espécies indicadas a nível comunitário como tal e
que se encontram assinaladas com asterisco (*) nos anexos A-I e B-II;
Estado de conservação de uma espécie: a situação da espécie em causa em
função do conjunto das influências que, actuando sobre a mesma, pode
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afectar, a longo prazo, a distribuição e a importância das suas populações no
território nacional;
Espécime: qualquer animal ou planta vivo ou morto, bem como qualquer parte
ou produto derivado desse animal ou planta ou quaisquer outros produtos
susceptíveis de serem identificados como partes ou produtos derivados de
animais ou plantas das referidas espécies, segundo as indicações fornecidas
pelo documento de acompanhamento, pela embalagem, por uma marca ou
etiqueta ou por qualquer outro elemento;
Sítio: uma zona definida geograficamente, cuja superfície se encontra
claramente delimitada;
Sítio de importância comunitária: um sítio que, na ou nas regiões
biogeográficas atlântica, mediterrânica ou macaronésica, contribua de forma
significativa para manter ou restabelecer um tipo de habitat natural do anexo
B-I ou de uma espécie do anexo B-II num estado de conservação favorável, e
possa também contribuir de forma significativa para a coerência da Rede
Natura 2000 ou para, de forma significativa, manter a diversidade biológica na
ou nas referidas regiões biogeográficas;
Zona especial de conservação (ZEC): um sítio de importância comunitária no
território nacional em que são aplicadas as medidas necessárias para a
manutenção ou o restabelecimento do estado de conservação favorável dos
habitats naturais ou das populações das espécies para as quais o sítio é
designado;
Zona de protecção especial (ZPE): uma área de importância comunitária no
território nacional em que são aplicadas as medidas necessárias para a
manutenção ou restabelecimento do estado de conservação das populações
das espécies de aves selvagens inscritas no anexo A-I e dos seus habitats;
Análise de incidências ambientais: recolha e reunião de dados tendo em
vista a identificação e previsão dos efeitos, nomeadamente sobre a fauna, a
flora e os habitats, decorrentes de quaisquer acções, planos ou projectos,
individuais ou em conjunto, com identificação ou propostas de medidas que
evitem, minimizem ou compensem esses efeitos, e que é efectuada antes de
ser tomada uma decisão sobre a sua execução;
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Animais irrecuperáveis: animais que em virtude do seu estado de debilidade
física ou de habituação ao homem não possuem condições para sobreviver
pelos próprios meios no seu ambiente natural;
Anilhagem: técnica de estudo biológico das espécies e populações selvagens
da fauna, que consiste na captura de animais, na sua marcação com uma
anilha e posterior libertação. No caso das aves, a anilha deverá possuir uma
numeração individual e a identificação do serviço competente do Instituto da
Conservação da Natureza (ICN).
Deste diploma constam vários anexos, que listam:


As espécies de aves de interesse comunitário cuja preservação requer a
designação de zonas de protecção especial;



Espécies de aves cujo comércio é permitido em condições especiais
previstas neste mesmo diploma;



Espécies de aves cujo comércio é permitido em condições também
definidas neste mesmo diploma;



Espécies de aves cujo comércio pode ser objecto de limitações também
definidas neste mesmo diploma;



Tipos de habitats naturais de interesse comunitário cuja conservação
exige a designação de zonas especiais de conservação;



Critérios de selecção de sítios susceptíveis de serem identificados como
sítios de importância comunitária e designados como zonas especiais
de conservação;



Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma
protecção rigorosa;



Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou
colheita na Natureza e exploração podem ser objecto de medidas de
gestão;



Métodos e meios de captura e abate e meios de transporte proibidos.

As disposições do presente diploma aplicam-se a todas as espécies de aves
que ocorrem naturalmente no estado selvagem no território nacional, incluindo
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os seus ovos e ninhos; a todos os tipos de habitats naturais constantes dos
anexos e às espécies constantes dos anexos. Aplica-se, portanto, às espécies,
zonas, métodos de actuação, etc., listadas nos anexos.
Salvo nos casos expressamente previstos na lei, o presente diploma não se
aplica às espécies aquícolas, com excepção das constantes nos anexos, e às
espécies cinegéticas, objecto de legislação própria em vigor.
O estado de conservação de um habitat natural será considerado favorável
sempre que a sua área de distribuição natural e as superfícies que abranja
sejam estáveis ou estejam em expansão, a estrutura e as funções específicas
necessárias à manutenção a longo prazo existirem e forem susceptíveis de
continuar a existir num futuro previsível e o estado de conservação das
espécies típicas for favorável.
O estado de conservação de uma espécie será considerado favorável quando,
cumulativamente, se verifique que:
a) Essa espécie constitua e seja susceptível de constituir a longo prazo
um elemento vital dos habitats naturais a que pertence, de acordo com
os dados relativos à dinâmica das suas populações;
b) A área de distribuição natural dessa espécie não diminuiu nem corre
o perigo de diminuir num futuro previsível;
c)

Existe

e

continuará

provavelmente

a

existir

um

habitat

suficientemente amplo para que as suas populações se mantenham a
longo prazo.
Além dos sítios já aprovados pela Resolução de Conselho de Ministros nº
142/97, de 28 de Agosto, compete ao ICN a elaboração de novas propostas de
sítios a incluir na lista nacional, indicando os tipos de habitats naturais e as
espécies que tais sítios incluem, de acordo com os critérios previstos nos
referidos anexos deste diploma.
Quando não existam instrumentos de planeamento territorial ou de natureza
especial, ou quando estes não garantam os objectivos de conservação para a
área em causa, o licenciamento ou a autorização dos actos ou actividades, que
se referem mais adiante, ficam sujeitos a parecer favorável do ICN.
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Ficam, então, sujeitos a parecer do ICN ou da Direcção Regional de Ambiente
territorialmente competente os seguintes actos e actividades:
a) A realização de obras de construção civil fora dos perímetros
urbanos,

com

excepção

das

obras

de

reconstrução,

ampliação,

demolição e conservação;
b) A alteração do uso actual do solo que abranja áreas contínuas
superiores a 5 hectares;
c) As alterações à morfologia do solo, com excepção das decorrentes
das normais actividades agrícolas e florestais;
d) A alteração do uso actual dos terrenos das zonas húmidas ou
marinhas, bem como as alterações à sua configuração e topografia;
e) A deposição de sucatas e de resíduos sólidos e líquidos;
f) A abertura de novas vias de comunicação, bem como o alargamento
das já existentes;
g) A instalação de novas linhas aéreas de transporte de energia e de
comunicações à superfície do solo fora dos perímetros urbanos;
h) A prática de actividades desportivas motorizadas;
i) A prática de alpinismo, de escalada e de montanhismo;
j) A reintrodução de espécies indígenas da fauna e da flora selvagens.
A ausência de parecer no prazo de 45 dias equivale à emissão de parecer
favorável.
Quaisquer acções ou projectos, individualmente ou em conjunto com outras acções
ou projectos, susceptíveis de afectar significativamente um sítio de importância
comunitária, uma ZEC ou uma ZPE, e tendo em vista o objectivo de conservação
dos mesmos, podem ser sujeitos a uma avaliação de impacte ambiental ou a um
processo prévio de análise de incidências ambientais, como formalidade essencial
da autorização.
Com vista à protecção das espécies animais constantes dos anexos e das espécies
de aves que ocorrem naturalmente no estado selvagem no território nacional,
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referidas é proibido:
a) Capturar, abater ou deter os espécimes respectivos, qualquer que
seja o método utilizado;
b) Perturbar esses espécimes, nomeadamente durante o período de
reprodução, de dependência, de hibernação e de migração, desde que essa
perturbação tenha um efeito significativo relativamente aos objectivos do
presente diploma;
c) Destruir, danificar, recolher ou deter os seus ninhos e ovos, mesmo
vazios;
d) Deteriorar ou destruir os locais ou áreas de repouso dessas espécies.
São, ainda, proibidas a exposição com fins comerciais, a venda, a oferta, a
troca, a detenção, o transporte para fins de venda ou de troca e ainda a
compra de espécimes retirados do meio natural, vivos ou mortos, incluindo
qualquer parte ou produto obtido a partir dos mesmos, com excepção dos
espécimes obtidos legalmente antes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º
75/91. As proibições aplicam-se a todas as fases da vida dos animais.
Com vista à protecção das espécies vegetais, são proibidas:
a) A colheita, o corte, o desenraizamento ou a destruição das plantas ou
partes de plantas no seu meio natural e dentro da sua área de
distribuição natural;
b) A detenção, o transporte, a venda ou troca e a oferta para fins de
venda ou de troca de espécimes das referidas espécies, colhidos no
meio natural, com excepção dos espécimes legalmente colhidos antes
da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 226/97. As proibições referidas
aplicam-se a todas as fases do ciclo biológico das plantas.
É proibido coleccionar espécimes, vivos ou mortos, das espécies em apreço,
incluindo as partes ou produtos delas derivados, bem como ninhos e ovos,
exceptuam-se as colecções para fins de investigação ou de ensino.
A introdução, na Natureza, de todas as espécies de flora e da fauna que não
ocorram naturalmente no estado selvagem no território nacional, bem como as
medidas adequadas a esse fim, são objecto de regulamentação própria.
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A actividade de anilhagem só pode ser exercida por pessoas singulares e
carece de autorização prévia do ICN. O pedido de autorização referido deve ser
instruído com os seguintes elementos:
a) A identificação pessoal do requerente;
b) A identificação das espécies objecto de anilhagem;
c) A identificação do local de anilhagem;
d) A fundamentação técnica;
e) A experiência anterior no exercício da actividade de anilhagem.
É proibida a taxidermia na maioria das espécies em causa, sendo as excepções
(que visam algumas aves) regulamentadas por portaria do Ministro do
Ambiente.
Mediante licença do ICN, e sem prejuízo de outras autorizações previstas na
legislação em vigor, podem ser excepcionalmente permitidos os actos e
actividades proibidos ou a utilização dos meios proibidos desde que não exista
alternativa satisfatória, não seja prejudicada a manutenção das populações da
espécie em causa na sua área de distribuição natural e quando o acto ou
actividade vise atingir uma das seguintes finalidades:
a) Proteger a flora e a fauna selvagens e conservar os habitats naturais;
b) Evitar graves prejuízos, nomeadamente às culturas, à criação de
gado, às florestas, às zonas de pesca e de caça, às aquiculturas à
criação de caça em cativeiro e às águas e a outras formas de
propriedade;
c) Garantir a saúde e a segurança públicas, a segurança aeronáutica ou
outros interesses públicos prioritários, designadamente de carácter
social ou económico;
d) Obter consequências benéficas de importância primordial para o
ambiente;
e) Permitir a investigação e a educação;
f) Permitir o repovoamento e a reintrodução de espécies;
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g) Permitir a criação e a taxidermia de espécimes das espécies associada
às acções referidas nas alíneas e) e f), incluindo a reprodução artificial
de plantas, sem prejuízo do disposto na legislação em vigor.
Do alvará da licença a emitir nos termos do número anterior devem constar:
a) A sua finalidade e propósitos;
b) A referência à espécie ou espécies em causa;
c) A indicação do período de duração da licença, o qual não pode ser
superior a um ano;
d) As freguesias e concelhos abrangidos pela autorização;
e) O número de espécimes de cada espécie em causa, sempre que tal
indicação seja possível;
f) Os métodos e meios de equipamento que se podem utilizar;
g) Outras indicações ou limites que se julguem necessários.
A fiscalização do cumprimento do disposto no presente diploma e legislação
complementar compete ao ICN, às autarquias locais, às direcções regionais do
ambiente, ao Instituto da Água, à Direcção-Geral das Florestas, às Direcções
Regionais de Agricultura e às autoridades policiais.
De uma forma simples e resumida, constitui contra-ordenação o seguinte:


A realização de obras de construção civil fora dos perímetros urbanos,
com excepção das obras de reconstrução, ampliação demolição e
conservação;



Quaisquer acções ou projectos, individualmente ou em conjunto com
outras acções ou projectos, susceptíveis de afectar significativamente
um sítio de importância comunitária, uma ZEC ou uma ZPE;



Capturar, abater, deter ou perturbar os espécimes;



Destruir, danificar, recolher ou deter os seus ninhos e ovos, mesmo
vazios;
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Deteriorar ou destruir os locais ou áreas de repouso dessas espécies;



A colheita, o corte, o desenraizamento ou a destruição das plantas ou
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partes de plantas no seu meio natural e dentro da sua área de
distribuição natural e a detenção, o transporte, a venda ou troca e a
oferta para fins de venda ou de troca de espécimes das referidas
espécies, colhidos no meio natural;


A utilização dos meios de captura ou de abate não selectivos;



Coleccionar espécimes, vivos ou mortos, das espécies em apreço,
incluindo as partes ou produtos delas derivados, bem como ninhos e
ovos;



A actividade de anilhagem, que só pode ser exercida por pessoas
singulares e carece de autorização prévia do ICN.

8.2.2.

Decreto-Lei nº 384 B/99 de 23 de Setembro

A publicação do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24/4, permitiu adequar e
compatibilizar os princípios, as medidas de conservação e os procedimentos
relativos ao regime de protecção das zonas especiais de conservação (ZEC) e
das zonas de protecção especial (ZPE), que irão integrar a Rede Natura 2000.
Tornou-se, pois, necessário instituir, na ordem jurídica interna, zonas de
protecção especial que correspondessem aos territórios considerados mais
apropriados, em número e em extensão, para a conservação das aves
selvagens que ocorrem no território nacional, tal como previa o artigo 6º do
referido diploma legal.
Ao abrigo do Decreto-Lei nº 384 B/99, foram criadas as Zonas de Protecção
Especial (ZPE) dos Estuários dos Rios Minho e Coura, da Serra do Gerês, das Serras
de Montesinho e Nogueira, da Ria de Aveiro, do Paul de Arzila, do Paul de Madriz,
da Serra da Malcata, do Paul do Boquilobo, das Ilhas Berlengas, do Estuário do
Sado, do Açude da Murta, da Lagoa de Santo André, da Lagoa da Sancha, da Costa
Sudoeste, do Leixão da Gaivota, da Ria Formosa, dos Sapais de Castro Marim, dos
Rios Sabor e Maçãs, do Douro Internacional e Vale do Rio Águeda, do Vale do Côa,
do Paul do Taipal, do Tejo Internacional, Erges e Ponsul, do Campo Maior, de
Moura/Mourão/Barrancos, de Castro Verde, do Vale do Guadiana, da Lagoa
Pequena e do Cabo Espichel.
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Figura 14 – Serra de Montesinho
Fonte: http://www.avesdeportugal.info
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9.

POLÍTICA EUROPEIA PARA A ÁGUA

A Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de
Outubro de 2000, estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da
política da água. Através desta directiva-quadro, a União Europeia organiza a
gestão das águas interiores de superfície, subterrâneas, de transição e
costeiras, tendo em vista a prevenção e redução dos seus níveis de poluição, a
promoção da sua utilização sustentável, a protecção do ambiente, a melhoria
do estado dos ecossistemas aquáticos e a atenuação dos efeitos das
inundações e das secas.
Os Estados-Membros devem, assim, recensear todas as bacias hidrográficas
situadas no seu território e associá-las a regiões hidrográficas. As bacias
hidrográficas que abrangem o território de mais de um Estado-Membro serão
integradas numa região hidrográfica internacional.
Todas as massas de água destinadas à captação de água para consumo
humano que forneçam mais de 10m3 de água por dia, em média, ou abasteçam
mais de 50 pessoas devem ser recenseadas.
Segundo esta directiva, deverá ser elaborado um plano de gestão e um
programa de medidas para cada uma das regiões hidrográficas que tenha em
conta os resultados das análises e estudos realizados.
As medidas previstas nesse plano de gestão da região hidrográfica têm como
objectivos:


Prevenir a deterioração, melhorar e restaurar o estado das massas de
água de superfície, assegurar um bom estado químico e ecológico das
mesmas, bem como reduzir a poluição proveniente das descargas e
emissões de substâncias perigosas;



Proteger, melhorar e restaurar as águas subterrâneas, prevenir a sua
poluição e deterioração e assegurar um equilíbrio entre a sua captação e
renovação;



Preservar as zonas protegidas.
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Foram, ainda, estabelecidas algumas definições que interessa saber. Assim:
Águas interiores: todas as águas lênticas ou correntes à superfície do solo e
todas as águas subterrâneas que se encontram entre terra e a linha de base a
partir da qual são marcadas as águas territoriais.
Águas de superfície: as águas interiores, com excepção das águas
subterrâneas, das águas de transição e das águas costeiras, salvo no que se
refere ao estado químico das mesmas; este estado aplica-se também às águas
territoriais.
Águas subterrâneas: todas as águas que se encontram abaixo da superfície
do solo na zona de saturação e em contacto directo com o solo ou com o
subsolo.
Águas de transição: massas de águas de superfície na proximidade da foz
dos rios, que têm um carácter parcialmente salgado em resultado da
proximidade de águas costeiras, mas que são significativamente influenciadas
por cursos de água doce.
Águas costeiras: as águas de superfície que se encontram entre terra e uma linha
cujos pontos se encontram a uma distância de uma milha náutica, na direcção do
mar, a partir do ponto mais próximo da linha de base que serve de delimitação das
águas territoriais, estendendo-se, quando aplicável, até ao limite exterior das águas
de transição.
Bacia hidrográfica: a área terrestre a partir da qual todas as águas fluem,
através de uma sequência de ribeiros, rios e eventualmente lagos para o mar,
desembocando numa única foz, estuário ou delta.
Região hidrográfica: a área de terra e de mar constituída por uma ou mais
bacias hidrográficas vizinhas e pelas águas subterrâneas e costeiras que lhes
estão associadas, definida nos termos do nº 1 do artigo 3º como a principal
unidade para a gestão das bacias hidrográficas.
Tendo em conta que, entre outros factores, as águas subterrâneas:


São um recurso natural valioso que, enquanto tal, deverá ser protegido
da deterioração e da poluição química e, que tal protecção é
particularmente
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dependentes das águas subterrâneas e à utilização destas águas para o
abastecimento de água destinada ao consumo humano;


Representam as massas de água doce mais sensíveis e importantes da
União Europeia e, sobretudo, também uma fonte importante de
abastecimento público de água potável em muitas regiões;



Sob a forma de massa de água para a captação de água potável ou
destinadas a futura captação de água devem ser protegidas de forma a
evitar a deterioração da qualidade dessa massa de água, a fim de
reduzir o nível do tratamento de purificação necessário à produção de
água potável, em conformidade com os nos 2 e 3 do artigo 7º da
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;

Foi criada a Directiva 2006/118/CE a 12 de Dezembro de 2006 relativa à
protecção das águas subterrâneas contra a poluição e a deterioração.
Esta directiva estabelece medidas específicas, previstas nos nos 1 e 2 do artigo
17º da Directiva 2000/60/CE, para impedir e controlar a poluição das águas
subterrâneas. Essas medidas incluem, designadamente:
a) Critérios para a avaliação do bom estado químico das águas
subterrâneas; e
b) Critérios para a identificação e a inversão de tendências significativas
e persistentes para o aumento das concentrações de poluentes e para a
definição dos pontos de partida para a inversão dessas tendências.
A directiva completa, ainda, as disposições destinadas a prevenir ou limitar a
introdução de poluentes nas águas subterrâneas já previstas na Directiva
2000/60/CE e visa prevenir a deterioração do estado de todas as massas de
águas subterrâneas.
Para efeitos desta presente directiva, e para além das definições constantes na
Directiva 2000/60/CE e acima referidas e igualmente aplicáveis, entende-se
por:
Norma de qualidade das águas subterrâneas: a norma de qualidade

51

Inovação e Tecnologia na Formação Agrícola | SAA - Ambiente

ambiental expressa em termos de concentração de um dado poluente, grupo
de poluentes ou indicador de poluição nas águas subterrâneas que, tendo em
vista a protecção da saúde humana e do ambiente, não deveria ser excedida;
Limiar: a norma de qualidade das águas subterrâneas fixada pelos EstadosMembros em conformidade com o artigo 3º da directiva;
Tendência significativa e persistente para o aumento da concentração: o
aumento estatisticamente e ambientalmente significativo da concentração de
um poluente, grupo de poluentes, ou indicador de poluição, nas águas
subterrâneas, em relação ao qual se considera necessária uma inversão da
tendência, em conformidade com o artigo 5º;
Introdução de poluentes nas águas subterrâneas: a introdução directa ou
indirecta de poluentes nas águas subterrâneas, resultante da actividade
humana;
Concentração de fundo geoquímico: a concentração de uma substância ou o
valor de um indicador numa massa de água subterrânea correspondente à
ausência

de

modificações

antropogénicas

ou

apenas

a

modificações

antropogénicas diminutas relativamente a condições inalteradas;
Nível de base: o valor médio medido, pelo menos, durante os anos de
referência de 2007 e 2008 com base nos programas de monitorização
executados ao abrigo do artigo 8º da Directiva 2000/60/CE ou, no caso de
substâncias identificadas depois destes anos de referência, durante o primeiro
período que inclua um período representativo para o qual existam dados de
monitorização.

52

Inovação e Tecnologia na Formação Agrícola | SAA - Ambiente

10. PLANO NACIONAL DA ÁGUA
O Plano Nacional da Água, delineado na sequência da transposição da
Directiva-Quadro da Água (DQA) para a legislação nacional, evidencia a
necessidade de valorizar, proteger e gerir de forma equilibrada o recurso água.
Assegurando a sustentabilidade da utilização deste recurso pela actividade
agrícola, estabelece o quadro de desenvolvimento do regadio em Portugal e
prevê, desde logo, as áreas de expansão. Salienta, igualmente, a necessidade
de beneficiar o regadio existente, com o objectivo de tornar mais eficiente a
utilização da água, designadamente, no que respeita à redução de perdas e à
racionalização dos consumos.

Figura 15 – Ciclo hidrológico
Fonte: adaptado de http://ga.water.usgs.gov
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O Decreto Lei nº 45/94 de 22 de Fevereiro, que regula o processo de
planeamento de recursos hídricos e a elaboração e aprovação dos planos de
recursos hídricos, determinou a elaboração e aprovação de 15 planos de bacia
hidrográfica (PBH) e do Plano Nacional da Água (PNA).
Para este efeito dividiu o território do Continente em 15 regiões coincidindo
com as principais bacias hidrográficas e as suas regiões costeiras adjacentes.
O

PNA

e

os

Planos

de

Bacia

Hidrográfica

constituem

elementos

enquadradores, estratégicos e programáticos do desenvolvimento do processo
de planeamento de recursos hídricos para o início do século XXI, têm ainda
como grandes objectivos contribuir, como factor potenciador, para a
reestruturação do sistema normativo e institucional de recursos hídricos e,
como factor instrumental, para a consecução de uma política coerente, eficaz e
consequente de recursos hídricos.
O carácter pioneiro dos PBH manifesta-se sobretudo pela abordagem integrada
das diversas matérias relacionadas como os recursos hídricos, incluindo
nomeadamente as questões de natureza ambiental, e da observância do
princípio da participação, envolvendo os diversos agentes interessados na
gestão dos recursos hídricos, que culminou com a sua discussão pública
largamente aberta e desenvolvida em todo o país.
As grandes linhas de orientação que nortearam a elaboração dos PBH e que
não poderão deixar de pautar a estruturação deste PNA são:


Aumento da produtividade da água e promoção do seu uso racional,
com o máximo respeito pela integridade territorial

das bacias

hidrográficas;


Protecção, conservação e requalificação dos meios hídricos e dos
ecossistemas associados;



Satisfação das necessidades das populações e do desenvolvimento
económico e social do país;



Respeito pela legislação nacional e comunitária relevante e satisfação
dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado português;
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Acesso à informação e participação dos cidadãos na gestão dos
recursos hídricos.

Apesar da sua natureza transversal, o PNA encontra-se subordinado e
enquadrado, entre outros, pelos seguintes instrumentos:
a) A Constituição da República Portuguesa (CRP);
b) A Lei de Bases do Ambiente (LBA);
c) O Plano Nacional de Política do Ambiente (PNPA);
d) O Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (PNDES);
e) O Decreto-Lei nº 45/94 (Regime de Planeamento);
f) O Tratado da União Europeia (Tratado de Amsterdão);
g) A Directiva-Quadro da Água (DQA);
h) A Convenção sobre Cooperação para o Aproveitamento Sustentável das
Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas.
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11. PROTECÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS CONTRA A
POLUIÇÃO

CAUSADA

POR

CERTAS

SUBSTÂNCIAS

PERIGOSAS
A água subterrânea é, indiscutivelmente, um recurso natural valioso que,
enquanto tal, tem que ser protegido da deterioração e da poluição química a
que está vulnerável. Essa protecção é particularmente importante no que
respeita aos ecossistemas dependentes da água subterrânea e à utilização
desta para o abastecimento de água destinada ao consumo humano, tendo
particular impacto, também, nas questões ligadas à Saúde Pública. A água
subterrânea representa as massas de água doce mais sensíveis e importantes
da União Europeia, sendo uma fonte essencial de abastecimento público de
água potável em muitas regiões. A sua protecção tem, também, como
resultado uma redução do nível de tratamento de purificação necessário à
produção de água potável.

Figura 16 – Poluição da água subterrânea com diferentes origens
Fonte: adaptado de http://ga.water.usgs.gov
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11.1. Legislação Comunitária
11.1.1. Directiva 80/68/CEE de 17 de Dezembro, relativa à protecção de
águas subterrâneas contra a poluição causada por certas
substâncias perigosas
Importa ter especial atenção aos Artºs 4 e 5, que se passam a transcrever:
“Artigo 4º
Para cumprimento da obrigação prevista na alínea a) do artigo 3º, os Estadosmembros:


Proíbem qualquer descarga directa de substâncias constantes da Lista I;



Submetem a uma investigação prévia as acções de eliminação ou de
depósito para eliminar essas substâncias, susceptíveis de levar a uma
descarga indirecta. Em face do resultado da investigação, os Estadosmembros proíbem essa acção ou concedem uma autorização, desde que
sejam respeitadas todas as precauções técnicas necessárias para
impedir essa descarga;



Tomam as medidas adequadas que julgarem necessárias para evitar
qualquer descarga indirecta de substâncias constantes da Lista I, devido
a acções efectuadas à superfície ou no interior do solo diferentes das
mencionadas no segundo travessão. Desse facto informam a Comissão,
que, à luz dessas informações, pode submeter ao Conselho propostas
de revisão da presente directiva.

Todavia, se uma investigação prévia revelar que as águas subterrâneas nas
quais se prevê uma descarga de substâncias constantes da Lista I, são
permanentemente impróprias para qualquer uso, designadamente para uso
doméstico ou agrícola, os Estados-membros podem autorizar a descarga
dessas substâncias, desde que a presença delas não entrave a exploração dos
recursos do solo.
Tais autorizações só podem ser concedidas se forem respeitadas todas as
precauções técnicas, a fim de que essas substâncias não possam atingir outros
sistemas aquáticos ou prejudicar outros ecossistemas.
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Os Estados-membros podem, após investigação prévia, autorizar as descargas
devidas à reinjecção, na mesma toalha de água, das águas de uso geotérmico,
de esgotamento de minas e de pedreiras ou das águas aspiradas em certos
trabalhos de construção civil.”
“Artigo 5º
Para cumprimento da obrigação prevista na alínea b) do artigo 3º, os Estadosmembros submetem a uma investigação prévia:


Qualquer descarga de substâncias constantes da Lista II, de forma a
eliminar tais descargas;



As acções de eliminação ou de depósito com vista a eliminar essas
substâncias, susceptíveis de levar a uma descarga indirecta.

Em face dos resultados dessa investigação, os Estados-membros podem
conceder qualquer autorização desde que sejam respeitadas todas as
precauções técnicas que permitem evitar a poluição das águas subterrâneas
por essas substâncias.
Os Estados-membros tomam ainda as medidas adequadas que julgarem
necessárias para limitar qualquer descarga de substâncias constantes da Lista
II, devido a acções efectuadas à superfície ou no interior do solo diferentes das
mencionadas no nº 1.”
Importa saber quais as substâncias referenciadas nas listas I e II, pelo que se
transcrevem as mesmas:
LISTA I - DE FAMÍLIAS E GRUPOS DE SUBSTÂNCIAS
A Lista I compreende as substâncias individuais que fazem parte das famílias e
grupos de substâncias a seguir enumerados, com excepção das substâncias
que são consideradas inadequadas para a Lista I, em função do diminuto
perigo de toxicidade, de persistência e de bioacumulação.
Essas substâncias que, quanto à toxicidade, persistência e bioacumulação, são
adequadas para a Lista II, devem ser classificadas nessa listagem.


Compostos orgânicos de halogénio e substâncias que podem produzir
esses compostos no meio aquático;
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Compostos orgânicos de fósforo;



Compostos orgânicos de estanho;



Substâncias que possuem um poder cancerígeno, mutágeno ou
teratógeno no meio aquático ou por intermédio deste;



Mercúrio e compostos de mercúrio;



Cádmio e compostos de cádmio;



Óleos minerais e hidrocarburetos;



Cianetos.

LISTA II - DE FAMÍLIAS E GRUPOS DE SUBSTÂNCIAS
A Lista II compreende as substâncias individuais e as categorias de substâncias
que fazem parte das famílias e grupos de substâncias a seguir enumerados e
que podem ter um efeito prejudicial nas águas subterrâneas.


Metalóides e metais a seguir indicados, assim como os respectivos
compostos:



Zinco; cobre; níquel; crómio; chumbo; selénio; arsénico; antimónio;
molibdeno; titânio; estanho; bário; berílio; boro; urânio; vanádio; cobalto;
tálio; telúrio; prata;



Biócidos e seus derivados que não figuram na Lista I;



Substâncias que têm um efeito prejudicial no sabor e/ou no cheiro das
águas subterrâneas, assim como os compostos susceptíveis de produzir
essas substâncias nas águas e torná-las impróprias para o consumo
humano;



Compostos orgânicos de silício tóxicos ou persistentes e substâncias
que podem produzir esses compostos nas águas, com exclusão dos que
são biologicamente inofensivos ou que se transformam rapidamente na
água em substâncias inofensivas;



Compostos inorgânicos de fósforo e fósforo elementar;



Fluoretos;



Amoníaco e nitritos.
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11.2. Legislação Nacional
11.2.1. Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de Agosto
O presente diploma estabelece normas, critérios e objectivos de qualidade com
a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em
função dos seus principais usos.
Para a prossecução do objectivo mencionado no parágrafo anterior, o presente
diploma define os requisitos a observar na utilização das águas para os
seguintes fins:
a) Águas para consumo humano:
a1) Águas doces superficiais destinadas à produção de água para
consumo humano;
a2) Águas subterrâneas destinadas à produção de água para
consumo humano;
a3) Águas de abastecimento para consumo humano;
b) Águas para suporte da vida aquícola:
b1) Águas doces superficiais para fins aquícolas —águas
piscícolas;
b2) Águas do litoral e salobras para fins aquícolas — águas
conquícolas;
b3) Águas do litoral e salobras para fins aquícolas — águas
piscícolas;
c) Águas balneares;
d) Águas de rega.
São ainda definidas no presente diploma as normas de descarga das águas
residuais na água e no solo, visando a promoção da qualidade do meio
aquático e a protecção da saúde pública e dos solos.
O disposto neste diploma legal aplica-se às águas doces subterrâneas
utilizadas ou que se destinem a ser utilizadas para a produção de água para
consumo humano, a seguir designadas «águas subterrâneas», e visam a sua
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protecção e a melhoria da sua qualidade, competindo às Direcções Gerais do
Ambiente (DGA), em colaboração com o Instituto da Água (INAG) e com o
Instituto Geológico e Mineiro (IGM), proceder ao inventário e à classificação das
águas subterrâneas em função da sua aptidão para a produção de água para
consumo humano.
Compete ao Instituto das Pescas da Investigação e do Mar (IPIMAR), em
colaboração com o INAG, a elaboração das normas de qualidade das águas do
litoral e salobras para fins aquícolas — águas piscícolas, tendo por finalidade
proteger e melhorar a sua qualidade com vista a permitir a vida e o
crescimento dos peixes, contribuindo para a boa qualidade dos produtos
piscícolas passíveis de consumo pelo homem.
O disposto neste diploma legal aplica-se, também, às águas de rega qualquer
que seja a sua origem, abrangendo as águas destinadas à fertirrigação mineral
antes da adição de fertilizante. Os critérios e normas de qualidade das águas
de rega visam proteger a saúde pública, a qualidade das águas superficiais e
subterrâneas, as culturas que podem ser afectadas pela má qualidade das
águas de rega e os solos cuja aptidão para a agricultura pode ser degradada
pelo uso sistemático de águas de rega de má qualidade. A utilização das águas
residuais na rega das culturas agrícolas e florestais está condicionada ao
licenciamento pela DRA e depende de parecer favorável da DRAg e do DRS. A
utilização de águas residuais na rega de jardins públicos depende de
autorização da DRA, mediante parecer favorável da autoridade de saúde
competente.
É proibida, para as substâncias das famílias ou grupos de substâncias das
listas I e II, listas essas que são parte integrante do decreto-lei em apreço, a
sua introdução nas águas subterrâneas sem encaminhamento no solo ou no
subsolo, designada «descarga directa». As acções de eliminação, ou de
depósito para a eliminação, das substâncias das famílias ou grupos de
substâncias das referidas listas I e II, só poderão ser autorizadas caso fique
previamente demonstrado pela entidade requerente que, mediante precauções
técnicas adequadas nessas acções de eliminação ou de depósito, é possível
impedir a sua introdução nas águas subterrâneas após encaminhamento no
solo ou no subsolo, designada «descarga indirecta».
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A DRA tomará as medidas que julgar necessárias e adequadas para impedir
qualquer descarga indirecta de substâncias da lista I e para limitar essas
descargas no que respeita às substâncias da lista II, devido a acções
efectuadas à superfície ou no interior do solo diferentes das já mencionadas.
Aqueles que, com dolo ou mera culpa, infringirem as disposições deste
diploma, provocando danos no ambiente, em geral, e afectando a qualidade
das águas, em particular, ficam constituídos na obrigação de indemnizar o
Estado pelos danos a que deram causa.
De seguida, apresentam-se os resumos das Lista I e II.
Lista I


Compostos orgânicos de halogéneo e substâncias que podem produzir
tais compostos no meio aquático;



Compostos orgânicos de fósforo;



Compostos orgânicos de estanho;



Substâncias em relação às quais se provou que possuem um poder
cancerígeno no meio aquático ou por intermédio deste;



Mercúrio e compostos de mercúrio;



Cádmio e compostos de cádmio;



Óleos minerais persistentes e hidrocarbonetos de origem petrolífera
persistentes;



Matérias sintéticas persistentes que podem flutuar, ficar em suspensão
ou afundar-se e que podem prejudicar qualquer utilização das águas.

Lista II
As substâncias que fazem parte das famílias e grupos de substâncias
constantes da lista I e para as quais os valores limite referidos no artigo 6.º da
Directiva n.º 76/464/CEE, de 4 de Maio, não foram fixados;
Determinadas

substâncias

individuais

e

determinadas

categorias

de

substâncias que fazem parte das famílias e grupos de substâncias a seguir
enumeradas; e que têm um efeito prejudicial no meio aquático, que pode,
todavia, ser limitado a uma certa zona e que depende das características das
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águas de recepção e da respectiva localização.
Famílias e grupos de substâncias referidos no segundo ponto:


Metalóides e metais a seguir mencionados, assim como os respectivos
compostos:



Zinco; Cobre; Níquel; Crómio; Chumbo; Selénio; Arsénio; Antimónio;
Molibdénio; Titânio; Estanho; Bário; Berílio; Boro; Urânio; Vanádio;
Cobalto; Tálio; Telúrio; Prata;



Biocidas e respectivos derivados que não figuram na Lista I;



Substâncias que têm um efeito prejudicial no sabor ou no cheiro dos
produtos para o consumo do homem derivados do meio aquático, assim
como os compostos susceptíveis de produzir tais substâncias nas
águas;



Compostos orgânicos de silício tóxicos ou persistentes e substâncias
que podem produzir tais compostos nas águas, com exclusão dos que
são biologicamente inofensivos ou que se transformam rapidamente na
água em substâncias inofensivas;



Compostos inorgânicos de fósforo e fósforo elementar;



Óleos minerais não persistentes e hidrocarbonetos de origem petrolífera
não persistentes;



Cianetos, fluoretos;



Substâncias que exercem uma influência desfavorável no balanço de
oxigénio, designadamente amoníaco e nitritos.
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12. PROTECÇÃO DAS ÁGUAS FACE À CONTAMINAÇÃO POR
NITRATOS USADOS NA AGRICULTURA
A poluição das águas por nitratos de origem agrícola está quase sempre
associada à agricultura intensiva. Um pouco à semelhança do que acontece
com os produtos fitofarmacêuticos, o uso de fertilizantes é incontornável
quando se pretende grandes produções agrícolas. O que importa evitar são os
excessos ou o mau uso dos mesmos, pelo que o incentivo às boas práticas
agrícolas contribuirá, pois, para a melhoria do nível de protecção das águas
contra a poluição difusa de origem agrícola.
O regulamento desta matéria deverá ser, sempre, articulado com o disposto na
legislação relativa ao planeamento dos recursos hídricos, ao licenciamento da
utilização do domínio público hídrico e à descarga na água e no solo de águas
residuais, tendo em vista a protecção da saúde pública, uma gestão integrada
dos recursos hídricos e a preservação dos ecossistemas mais frágeis.

12.1. Legislação Comunitária
12.1.1. Directiva nº 91/676/CEE relativa à protecção contra a poluição
causada por nitratos de origem agrícola
A Directiva 91/676/CEE de 12 de Dezembro trata das questões ligadas à
protecção das águas contra a poluição causada por nitratos de origem
agrícola. A sua transposição para o quadro legal nacional traduziu-se na
publicação de um decreto-lei e de um outro que lhe introduz alguma
alterações, que se estudarão mais à frente. Existem, também, várias portarias:
uma que aprova as Zonas Vulneráveis e outras que aprovam os programas de
acção para essas mesmas zonas.
Deste diploma legal interessa conhecer bem os Artos 4 e 5. Segue-se a
transcrição dos mesmos:
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“Artigo 4º
1. Para cumprimento da obrigação prevista na alínea a) do artigo 3º, os Estadosmembros:
Proíbem qualquer descarga directa de substâncias constantes da Lista I,
Submetem a uma investigação prévia as acções de eliminação ou de depósito
para eliminar essas substâncias, susceptíveis de levar a uma descarga
indirecta. Em face do resultado da investigação, os Estados-membros proíbem
essa acção ou concedem uma autorização, desde que sejam respeitadas todas
as precauções técnicas necessárias para impedir essa descarga.
Tomam as medidas adequadas que julgarem necessárias para evitar qualquer
descarga indirecta de substâncias constantes da Lista I, devido a acções
efectuadas à superfície ou no interior do solo diferentes das mencionadas no
segundo travessão. Desse facto informam a Comissão, que, à luz dessas
informações, pode submeter ao Conselho propostas de revisão da presente
directiva.
2. Todavia, se uma investigação prévia revelar que as águas subterrâneas nas
quais se prevê uma descarga de substâncias constantes da Lista I, são
permanentemente impróprias para qualquer uso, designadamente para uso
doméstico ou agrícola, os Estados-membros podem autorizar a descarga
dessas substâncias, desde que a presença delas não entrave a exploração dos
recursos do solo.
Tais autorizações só podem ser concedidas se forem respeitadas todas as
precauções técnicas, a fim de que essas substâncias não possam atingir outros
sistemas aquáticos ou prejudicar outros ecossistemas.
3. Os Estados-membros podem, após investigação prévia, autorizar as descargas
devidas à reinjecção, na mesma toalha de água, das águas de uso geotérmico, de
esgotamento de minas e de pedreiras ou das águas aspiradas em certos
trabalhos de construção civil.”
“Artigo 5º
1. Para cumprimento da obrigação prevista na alínea b) do artigo 3º, os
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Estados-membros submetem a uma investigação prévia:


Qualquer descarga de substâncias constantes da Lista II, de forma a
eliminar tais descargas;



As acções de eliminação ou de depósito com vista a eliminar essas
substâncias, susceptíveis de levar a uma descarga indirecta.

Em face dos resultados dessa investigação, os Estados-membros podem
conceder qualquer autorização desde que sejam respeitadas todas as
precauções técnicas que permitem evitar a poluição das águas subterrâneas
por essas substâncias.
2. Os Estados-membros tomam ainda as medidas adequadas que julgarem
necessárias para limitar qualquer descarga de substâncias constantes da Lista
II, devido a acções efectuadas à superfície ou no interior do solo diferentes das
mencionadas no nº 1.”

12.2. Legislação Nacional
12.2.1. Decreto-Lei nº 235/97 de 3 de Setembro
Este diploma pretende, não só fazer a transposição para o direito interno das
disposições contidas na Directiva n.º 91/676/CEE, do Conselho, de 12 de
Dezembro de 1991, relativa à protecção das águas contra a poluição causada
por nitratos de origem agrícola, mas também clarificar atribuições e
responsabilidades das várias entidades com intervenção neste domínio, sendo
os grandes objectivos a redução da poluição das águas causada ou induzida
por nitratos de origem agrícola, bem como impedir a propagação desta
poluição.
Neste âmbito, importa saber as definições e conceitos de base seguintes:
Água subterrânea: toda a água que se situa abaixo da superfície do solo na
zona de saturação e em contacto directo com o solo ou o subsolo;
Água doce: a água que ocorre naturalmente, com uma concentração reduzida
de sais, frequentemente aceitável para efeitos de captação e tratamento com
vista à produção de água potável;
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Composto azotado: qualquer substância que contenha azoto, excluído o
azoto molecular gasoso;
Animais: todos os animais criados para fins utilitários ou lucrativos;
Fertilizante: qualquer substância que contenha um ou mais compostos
azotados, utilizada no solo para favorecer o crescimento da vegetação; pode
incluir estrume e chorume animal, resíduos de empresas de piscicultura e
lamas de depuração;
Fertilizante químico: qualquer fertilizante fabricado industrialmente;
Estrume animal: os excrementos de animais ou a mistura de palha e de
excrementos de animais, mesmo transformados;
Aplicação ao solo: a adição de substâncias ao solo, por empalhamento à
superfície do solo, injecção no solo, colocação abaixo da superfície do solo ou
mistura com as camadas superficiais do solo;
Eutrofização: o enriquecimento das águas em compostos de azoto que,
provocando uma aceleração do crescimento das algas e plantas superiores,
ocasiona uma perturbação indesejável do equilíbrio dos organismos presentes
na água e da qualidade das águas em causa;
Poluição: a descarga no meio aquático, directa ou indirecta, de compostos
azotados de origem agrícola, com resultados susceptíveis de pôr em perigo a
saúde humana, afectar os recursos vivos e os ecossistemas aquáticos, danificar
áreas aprazíveis ou interferir noutras utilizações legítimas da água;
Zonas vulneráveis: áreas que drenam para as águas identificadas nos termos
do artigo 4.º, nas quais se pratiquem actividades agrícolas susceptíveis de
contribuir para a poluição das mesmas.
A fim de assegurar um nível geral de protecção de todas as águas contra a
poluição causada ou induzida por nitratos de origem agrícola, será aprovado
um Código de Boas Práticas Agrícolas pelos Ministros da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas e do Ambiente. Deste código constarão,
obrigatoriamente:


Os períodos em que a aplicação de fertilizantes aos solos não é
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apropriada;


A aplicação de fertilizantes em terrenos de forte inclinação;



A aplicação de fertilizantes em terrenos saturados de água, inundados,
gelados ou cobertos de neve;



As condições de aplicação de fertilizantes nas proximidades de cursos
de água;



A capacidade e a construção de depósitos de estrume animal, incluindo
medidas que evitem a poluição da água pela drenagem e derramamento
para as águas subterrâneas ou superficiais de líquidos que contenham
estrume

animal

e

efluentes

provenientes

de

materiais

vegetais

armazenados, tais como silagem;


Os métodos de aplicação de fertilizantes, incluindo a dose e a
uniformidade do espalhamento, tanto dos fertilizantes químicos como
do estrume animal, de forma a manter as perdas de nutrientes para a
água a um nível aceitável.

Podendo conter normas relativas a todas ou algumas das seguintes medidas:


Gestão de utilização do solo, incluindo sistemas de rotação de culturas
e a proporção relativa entre a área consagrada às culturas permanentes
e às culturas anuais;



Manutenção de um nível mínimo de revestimento vegetal do solo
durante as épocas pluviosas que absorverá o azoto do solo que, de
outra forma, poderia provocar a poluição da água pelos nitratos;



Elaboração de planos de fertilização para cada uma das explorações e
de um registo da utilização de fertilizantes;



Prevenção da poluição da água provocada pela drenagem ou pela
infiltração para além das raízes das plantas nos sistemas de irrigação.

Compete aos serviços dependentes dos Ministérios da Agricultura, do
Desenvolvimento

Rural

e

das

Pescas

e

do

Ambiente

desenvolver,

concertadamente, programas de formação e informação aos agricultores,
visando promover a aplicação do Código de Boas Práticas Agrícolas. E ao INAG
dar cumprimento ao disposto no n.º 2 do artigo 4.º da Directiva n.º
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91/676/CEE.
O não cumprimento de determinadas regras que se prendem, nomeadamente, com
o tipo de solos e sua utilização, o tipo de fertilizante e quantidades a aplicar,
condições climáticas, etc., constituem contra-ordenação e são puníveis com coima,
tal como a negligência.

12.2.2. Decreto-Lei nº 68/99 de 11 de Março
Este diploma legal introduz algumas alterações ao estudado no ponto anterior,
pelo que deverão ser consultados em simultâneo.

13. PROTECÇÃO DOS SOLOS
O solo é o principal suporte das actividades e das habitações humanas. É, no
entanto, um recurso limitado e frágil. A erosão, a perda de matéria orgânica,
os desabamentos de terras e contaminações diversas são alguns dos
problemas que a política europeia do ambiente tenta solucionar.

Figura 17 – Solo agrícola
Fonte: http://www.delivery.superstock.com

A estratégia de protecção do solo da União Europeia (UE) propõe medidas
destinadas a preservar as funções ecológicas, económicas, sociais e culturais
dos mesmos.
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A estratégia compreende o estabelecimento de um quadro legislativo que
permita proteger e utilizar o solo de forma duradoura, integrar a protecção do
solo nas políticas nacionais e comunitárias e reforçar a base de conhecimento
e o aumento da sensibilização do público.
Assim, os diplomas legais são elementos importantes da estratégia, pois vão
permitir aos Estados-Membros a adopção de medidas adaptadas às realidades
locais. Prevêm medidas de identificação dos problemas, prevenção da
degradação do solo e de reabilitação dos solos contaminados ou degradados.

Figura 18 – Recolha de amostra de solo para posterior análise
Fonte: http://www.gardenlady.com

Prevenção de riscos, atenuação e recuperação
Entre as medidas previstas, conta-se a atribuição aos Estados-Membros da
responsabilidade pelo recenseamento das zonas com risco de erosão, de
diminuição do teor em matéria orgânica, compactação, salinização e
desabamentos de terra, ou ainda aquelas onde se tenha registado um destes
processos de degradação.
Devem-se fixar objectivos e adoptar programas de medidas adequados para
reduzir os riscos referidos e lutar contra as respectivas consequências. Devemse igualmente prever medidas que permitam limitar a impermeabilização do
solo, designadamente através da reabilitação de instalações industriais
abandonadas, ou, nos casos em que a impermeabilização seja necessária, a
atenuação dos seus efeitos.
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Contaminação do solo
A legislação europeia prevê, igualmente, que os Estados-Membros adoptem as
medidas adequadas para evitar a contaminação do solo por substâncias
perigosas.
Devem igualmente elaborar um inventário dos locais contaminados por este
tipo de substâncias quando a respectiva concentração represente um risco
grave para a saúde humana ou para o ambiente, bem como dos locais com
história de certas actividades (lixeiras, aeroportos, portos, instalações
militares, actividades regidas pela Directiva IPPC, etc.).
Seguidamente, os Estados-Membros devem proceder à reabilitação dos locais
contaminados, de acordo com uma estratégia nacional de prioridades. Quando
não seja possível imputar os custos da reabilitação à pessoa responsável, o
Estado-Membro em causa deve prever o financiamento adequado para a sua
realização.
Necessidade de proteger o solo
O solo é geralmente definido como a camada superficial da crosta terrestre. É
um sistema dinâmico que preenche muitas funções e desempenha um papel
crucial para a actividade humana e a sobrevivência dos ecossistemas. Os
processos que permitem a sua formação e regeneração são extremamente
lentos, o que faz dele um recurso não renovável.
Os principais processos de degradação a que está exposto, na UE, são a
erosão, a diminuição do teor em matéria orgânica, a contaminação, a
salinização,

a

compactação,

o

empobrecimento

da

biodiversidade,

a

impermeabilização e as inundações e desabamentos de terra.
A degradação do solo representa um grave problema na Europa. É provocada
ou agravada por actividades humanas, como por exemplo práticas agrícolas e
florestais inadequadas, actividades industriais, turismo, expansão urbana e
industrial e ordenamento do território.
Entre as consequências podem mencionar-se a diminuição da fertilidade do
solo, do carbono e da biodiversidade, uma menor capacidade de retenção da
água, a interrupção do ciclo gasoso e do ciclo dos nutrientes e uma
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degradação reduzida dos contaminantes. Por estes motivos, a degradação do
solo tem um impacto directo na qualidade da água e do ar, na biodiversidade e
nas alterações climáticas. Além disso, pode prejudicar a saúde das populações
e ameaçar a segurança dos alimentos para consumo humano e animal.
A avaliação de impacto, efectuada em conformidade com as directrizes da
Comissão e com base nos dados disponíveis, mostra que a degradação do solo
poderá custar até 38 mil milhões de euros por ano (http://europa.eu/).

Figura 19 – Campo cultivado com alfaces

Até 2006 o solo não tinha sido objecto de medidas de protecção específicas ao
nível comunitário. A protecção do solo encontrava-se dispersa por várias
disposições, quer ligadas à defesa do ambiente quer a outros domínios
políticos como a agricultura ou o desenvolvimento rural. Todavia, estas
disposições não permitiam salvaguardar uma eficaz protecção do solo, devido
à diversidade dos objectivos e aos respectivos campos de aplicação.
Impôs-se uma acção coordenada ao nível europeu por vários motivos: a
influência do estado do solo sobre outros aspectos ambientais ou atinentes à
segurança alimentar regulamentados ao nível comunitário, riscos de distorção
do mercado interno relacionados com a reabilitação dos locais contaminados,
impacto transfronteiras possível e dimensão internacional do problema.
A estratégia era uma das sete estratégias temáticas previstas pelo sexto
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programa de acção em matéria de ambiente adoptado em 2002. Baseava-se
num estudo aprofundado e numa ampla consulta pública e às partes
interessadas.
Um dos objectivos do sexto programa de acção para o ambiente é,
precisamente, a protecção do solo contra a erosão e a poluição. Para dar
resposta a este objectivo, foi publicada em 2008 a Directiva 2008/1/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Janeiro de 2008, relativa à
prevenção e controlo integrados da poluição.
Esta directiva (designada "Directiva IPPC"), faz depender as actividades
industriais e agrícolas de forte potencial poluente da obtenção de uma licença.
Esta licença apenas pode ser concedida mediante o respeito de determinadas
condições

ambientais,

de

forma

a

que

as

empresas

assumam

a

responsabilidade pela prevenção e redução da poluição que elas próprias
possam provocar.
A prevenção e a redução integrada da poluição referem-se às actividades industriais
e agrícolas de forte potencial poluente, novas ou existentes, tal como definidas no
Anexo I da directiva (indústrias do sector da energia, produção e transformação de
metais, indústria mineral, indústria química, gestão de resíduos, criação de animais,
etc.).

Figura 20 – Pecuária intensiva, uma das actividades produtoras
de grandes quantidades de resíduos
Fonte: http://upload.wikipedia.org
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Para obterem uma licença, as instalações industriais ou agrícolas devem satisfazer
determinadas condições fundamentais, nomeadamente em termos de:


Utilização de todas as medidas úteis que permitam lutar contra
poluição, designadamente o recurso às melhores técnicas disponíveis
(as que produzem menos resíduos, utilizam substâncias menos perigosas,
permitem a recuperação e reciclagem das substâncias emitidas, etc.);



Prevenção de qualquer poluição importante;



Prevenção, reciclagem ou eliminação o menos poluente possível dos
resíduos;



Utilização eficaz da energia;



Prevenção dos acidentes e limitação das suas consequências;



Reabilitação dos sítios após a cessação da actividade.

Além disso, o licenciamento implica um determinado número de exigências
concretas, incluindo nomeadamente:


Valores-limite de emissão para as substâncias poluentes (excepto para
os gases com efeito estufa se o sistema de comércio de licenças de
emissão for aplicado - ver adiante);



Eventuais medidas de protecção do solo, da água ou da atmosfera;



Medidas de gestão dos resíduos;



Medidas relativas a circunstâncias excepcionais (fugas, problemas de
funcionamento, interrupções momentâneas ou definitivas, etc.);
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Minimização da poluição a longa distância ou transfronteiras;



Monitorização dos resíduos;



Qualquer outra exigência pertinente.
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14. PROTECÇÃO DOS SOLOS FACE À UTILIZAÇÃO DE
LAMAS
As lamas de ETAR ou lamas de depuração são resíduos de natureza orgânica
que resultam do tratamento de águas residuais, domésticas ou da actividade
agro-pecuária, em estações de tratamento próprias, designadas por estações
de tratamento de águas residuais (ETARs).
As lamas compostadas podem ter grande utilidade agrícola uma vez que são uma
importante fonte de nutrientes devido à sua riqueza em azoto, fósforo e cálcio, e
podem actuar como bons correctivos do pH do solo pois, normalmente, têm um pH
superior a 7, ou seja, alcalino. De facto, por um lado, o aproveitamento dessas
características na agricultura constitui uma espécie de reciclagem, reutilizando
factores produtivos onde fazem falta e retirando-os de locais onde constituem
poluição, por excederem a capacidade de assimilação do meio. Por outro lado, não
pode esquecer-se que certos metais pesados são perigosos quer para o homem,
quer para as plantas, o que obriga a fixação de valores limites obrigatórios para tais
elementos no solo. Por isso se proíbe a aplicação de lamas sempre que a
concentração daqueles elementos nos solos ultrapasse esses valores limites e se
condiciona a sua adição através da fixação de quantidades máximas anuais de
metais pesados a introduzir nos solos.
O condicionalismo mais importante a respeitar será o facto de só poderem ser
usadas em agricultura lamas tratadas.

Figura 21 – Aspecto inicial das lamas
Fonte: http://www.drapn.min-agricultura.pt
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Figura 22 – Redução do volume das lamas, recorrendo a equipamento
específico e apropriado
Fonte: http://www.drapn.min-agricultura.pt

Figura 23 – Mistura com casca de pinheiro, antes
de se proceder à compostagem
Fonte: http://www.drapn.min-agricultura.pt

14.1. Legislação Comunitária
14.1.1. Directiva 86/278/CEE de 12 de Junho relativa à protecção do
ambiente, e em especial dos solos, na utilização agrícola de lamas
de depuração
A Directiva 86/278/CEE diz respeito à protecção do ambiente, e em especial
dos solos, na utilização agrícolas de lamas de depuração. A sua transposição
para o quadro legislativo nacional foi feita através da publicação de legislação
que se tratará mais adiante. No entanto, é o Artº 3 da referida directiva que
interessa ter presente, para se entender a sua transposição e para responder
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aos Requisitos Legais de Gestão, pelo que se transcreve o mesmo e o anterior
por não fazer sentido um sem o outro:
“Artigo 2
Para efeitos da presente directiva, entende-se por:
a ) «Lamas» :
i) As lamas residuais provenientes de estações de depuração que
tratam águas residuais domésticas ou urbanas e de outras
estações de depuração que tratam águas residuais de composição
similar às águas residuais domésticas e urbanas;
ii) As lamas residuais de fossas sépticas e de outras instalações
similares para o tratamento de águas residuais;
iii) As lamas residuais provenientes de estações de depuração
diferentes das referidas em i) e ii);
b) «Lamas tratadas»:
As lamas tratadas por via biológica, química ou térmica, por armazenagem a
longo prazo ou por qualquer outro método adequado, de modo a reduzir,
significativamente, o seu poder de fermentação e os inconvenientes
sanitários da sua utilização:
c) «Agricultura»:
Todo o tipo de cultura com finalidade comercial e alimentar, incluindo a
destinada à criação de animais;
d) «Utilização»:
A disseminação das lamas sobre o solo ou qualquer outra aplicação das
lamas sobre e no solo.”
“Artigo 3


1. As lamas referidas na alínea a), ponto i), do artigo 2, só podem ser
utilizadas na agricultura em conformidade com a presente directiva.



2. Sem prejuízo da Directiva 75/442/CEE e da Directiva 78/319/CEE:
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o

As lamas referidas na alínea a), ponto ii), do artigo 2 podem ser
utilizadas na agricultura, sob reserva das condições que o Estadomembro em questão possa considerar necessárias a fim de
assegurar a protecção da saúde do homem e do ambiente.

o

As lamas referidas na alínea a), ponto iii), do artigo 2 podem ser
utilizadas na agricultura com a condição de a sua utilização ser
regulamentada pelo Estado-membro em questão.”

14.2. Legislação Nacional
14.2.1. Decreto-Lei nº 118/2006 de 21 de Junho
O presente diploma tem por objectivo transpor a Directiva nº 86/278/CEE, do
Conselho, de 12 de Junho, relativa à utilização agrícola das lamas de depuração, de
modo a evitar os efeitos nocivos sobre o homem, os solos, a vegetação, os animais
e o ambiente em geral, ao mesmo tempo que se pretende encorajar a sua correcta
utilização. Este diploma revoga o Decreto-Lei nº 446/91 de 22 de Novembro,
respondendo à intenção de clarificar o conceito de lamas de composição similar
como também alargar o âmbito do licenciamento da aplicação de lamas em todos
os solos, proibindo-se, reflexamente, a sua aplicação em solos destinados ao modo
de produção biológico.
O decreto-lei aplica-se, então, à utilização de lamas de depuração em solos
agrícolas provenientes de estações de tratamento de águas residuais
domésticas, urbanas, de actividades agro-pecuárias, de fossas sépticas ou
outras de composição similar.
Assim, as lamas de depuração só poderão ser usadas de acordo com o estabelecido
neste diploma legal, convindo, por isso, fixar alguns conceitos ou definições:
Lamas de depuração: lamas provenientes de estações de tratamento de águas
residuais domésticas, urbanas e de outras estações de tratamento de águas
residuais de composição similar às águas residuais domésticas e urbanas; lamas de
fossas sépticas e de outras instalações similares para o tratamento de águas
residuais; lamas provenientes de estações de tratamento de águas residuais de
actividades agro-pecuárias;
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Lamas de composição similar: lamas provenientes do tratamento de
efluentes de preparação e processamento de frutos, legumes, cereais, óleos
alimentares, cacau, café, chá e tabaco, da produção de conservas, da produção
de levedura e extracto de levedura e da preparação e fermentação de melaços
[classificação da Lista Europeia de Resíduos (LER) 020305, conforme prevista
na Portaria nº 209/2004, de 3 de Março; lamas do tratamento de efluentes do
processamento do açúcar (classificação da LER 020403); lamas do tratamento
de efluentes da indústria de lacticínios (classificação da LER 020502); lamas do
tratamento de efluentes da indústria de panificação, pastelaria e confeitaria
(classificação da LER 020603); lamas do tratamento de efluentes da produção
de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, excluindo café, chá e cacau
(classificação da LER 020705); lamas do tratamento de efluentes da produção e
transformação da pasta para papel, papel e cartão (classificação da LER
030311).
Lamas tratadas: lamas tratadas por via biológica, química ou térmica, por
armazenagem a longo prazo ou por qualquer outro processo;
Tratamento: eliminação dos microrganismos patogénicos que ponham em
risco a saúde pública, bem como a redução significativa do poder de
fermentação de modo a evitar a formação de odores desagradáveis;
Solo agrícola: superfície de terra arável, de pastagem permanente, de terra
destinada a culturas permanentes e as superfícies florestais;
Solo profundo: solo que possua pelo menos 25 cm de profundidade;
Utilização: aplicação de lamas no solo com o objectivo de manter e ou
melhorar a sua fertilidade.
Apenas podem ser utilizadas em solos agrícolas, as lamas tratadas que
cumpram os valores limite constantes dos parâmetros fixados neste mesmo
diploma e em anexo.
É vedada a utilização superficial de lamas numa extensão de terreno de: 50 m,
relativamente a captações para água de rega; 100 m, relativamente a
habitações ou a captações de água para consumo humano, sem prejuízo do
disposto no Decreto-Lei nº 382/99, de 22 de Setembro, relativo ao

79

Inovação e Tecnologia na Formação Agrícola | SAA - Ambiente

estabelecimento de perímetros de protecção para captação de águas
subterrâneas

destinadas

ao

abastecimento

das

populações;

200m,

relativamente a aglomerados populacionais, escolas ou zonas de interesse
público. As distâncias referidas podem ser reduzidas mediante autorização
concedida, por escrito, pelo proprietário afectado pela aplicação das lamas e
pela comissão de coordenação e desenvolvimento regional territorialmente
competente.
As lamas têm que ser aplicadas no solo no prazo máximo de dois dias após a
sua entrega e, preferencialmente, sobre solos bem desenvolvidos e profundos,
tendo em conta as necessidades nutricionais das plantas, de forma a proteger
adequadamente a qualidade do solo e das águas superficiais e subterrâneas.
É obrigatória a análise das lamas utilizadas e dos solos objecto de intervenção
que deve ser feita, preferencialmente por laboratórios acreditados para o
efeito, no âmbito do Sistema Português da Qualidade.
Os produtores de lamas de depuração e os operadores de gestão de resíduos
abrangidos pelo presente decreto-lei fornecem ao utilizador de lamas em solos
agrícolas as seguintes informações:
Identificação, nomeadamente o nome, número de identificação fiscal e
domicílio ou sede social;
Quantidades, composição e características das lamas entregues, bem como a
respectiva classificação de acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março;


Tipo de tratamento efectuado;



Data em que tais informações foram recolhidas.

É proibido:


Injectar lamas no solo;



Enterrar lamas no solo, sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei nº
152/2002, de 23 de Maio, relativo à deposição de resíduos em aterro;



Aplicar lamas no solo quando: a concentração de um ou vários metais
pesados no solo ultrapasse os valores limite dos parâmetros fixados
neste decreto-lei; a concentração de um ou vários metais pesados na
lama
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quantidades de metais pesados introduzidos no solo, por unidade de
superfície numa média de 10 anos, ultrapassem os valores limite dos
parâmetros fixados neste decreto-lei; a concentração de um ou mais
compostos orgânicos, incluindo dioxinas, nas lamas de estações de
tratamento de águas residuais urbanas que recebam águas residuais de
outras origens para além da doméstica ultrapasse os valores limite dos
parâmetros fixados neste decreto-lei;


A entrega ou a aplicação de lamas destinadas a utilização: em prados ou
culturas forrageiras, dentro das três semanas imediatamente anteriores
à apascentação do gado ou à colheita de culturas forrageiras; em
culturas hortícolas e hortofrutícolas durante o período vegetativo; em
solos destinados a culturas hortícolas ou hortofrutícolas que estejam
normalmente em contacto directo com o solo e que sejam normalmente
consumidas em cru, durante um período de 10 meses antes da colheita
e durante a colheita; em solos destinados ao Modo de Produção
Biológico;



Aplicar lamas em margens de águas, compreendendo estas: uma faixa
de terreno de 50 m, no caso de margens das águas do mar, bem como
das águas navegáveis ou flutuáveis sujeitas a jurisdição das autoridades
marítimas ou portuárias; uma faixa de terreno de 30 m, no caso das
margens de outras águas navegáveis ou flutuáveis; uma faixa de terreno
de 10 m, no caso de margens de águas não navegáveis nem flutuáveis;



Aplicar lamas sob condições climatéricas adversas, designadamente em
situações de alta pluviosidade.

A utilização de lamas em solos agrícolas está sujeita a licenciamento pela
Direcção Regional da Agricultura territorialmente competente. Esse pedido é
apresentado junto da autoridade licenciadora, em duplicado, de acordo com o
modelo de requerimento constante deste decreto-lei. A autoridade licenciadora
dispõe de um prazo de cinco dias úteis, a contar da data de recepção do
requerimento, para solicitar elementos adicionais ao requerente ou, quando tal
não se revele necessário, para remeter um exemplar do processo à comissão
de coordenação e desenvolvimento regional territorialmente competente. O
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requerente dispõe de 10 dias úteis para juntar ao processo os elementos
solicitados pela autoridade licenciadora, findo o qual, sem que os mesmos ou
qualquer justificação sejam apresentados, o processo é arquivado.
O procedimento de licenciamento está sujeito ao pagamento de uma taxa de
apreciação no valor de 500 euros.
Entre outras, constitui contra-ordenação punível com coima, que pode ir de
1000 até 44890 euros, variando o valor consoante o infractor seja,
respectivamente, pessoa singular ou colectiva, a prática dos seguintes actos:


A aplicação não licenciada de lamas em solos agrícolas;



A violação das proibições constantes no decreto-lei em apreço;



A aplicação de lamas em solos agrícolas em violação do disposto na
respectiva licença;



A negligência e a tentativa são puníveis nos termos da lei geral,
reduzindo-se para metade os montantes mínimos e máximos das
coimas aplicáveis.
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15. GLOSSÁRIO DE SIGLAS
DGA - Direcção-Geral do Ambiente;
DCS - Delegado Concelhio de Saúde;
DGF - Direcção-Geral das Florestas;
DGFCQA - Direcção-Geral de Fiscalização e Controlo da Qualidade Alimentar;
DGPA - Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura;
DGPC - Direcção-Geral de Protecção das Culturas;
DGS - Direcção-Geral da Saúde;
DRA - Direcção Regional do Ambiente ou Direcções Regionais do Ambiente;
DRAg - Direcção Regional de Agricultura;
DRS - Delegado Regional de Saúde.
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17. RECURSOS ON-LINE
Comissão Europeia > http://ec.europa.eu
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. > http://www.ifap.minagricultura.pt
Gabinete de Planeamento e Políticas > http://www.gpp.pt
Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural > http://www.dgadr.pt
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