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EnviCrimeNet - Network of police officers focusing on tackling 
environmental crime 

Conferência  “Strengthening Implementation of EU Environmental Law in the 
Compliance Chain:  Challenges and Solutions 

• 134 participantes de 35 países 

 

• 4 entidades organizadoras  

(redes europeias relacionadas com a implementação da legislação ambiental): 

 
 IMPEL - Network for the Implementation and Enforcement of EU 

Environmental Law  

ENPE - EU Network of Prosecutors for the Environment  

EUFJE - Forum of Judges for the Environment 
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O défice de implementação da legislação ambiental custa à UE cerca de € 50 

mil milhões por ano em custos de saúde e custos diretos para o meio ambiente 

Melhorar a implementação da legislação ambiental é um tema prioritário do 

7ª (atual) Programa de Ação da União Europeia em matéria de ambiente 

Objetivos da Conferência  

Garantir o cumprimento da legislação ambiental e identificar as lacunas-chave 
quando existe um défice de implementação e 

Identificar o que já fazemos e o que podemos fazer preencher essas lacunas 
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2016. Recolha e 
comparação de 
procedimentos e 
identificação de 
necessidades   
  
2017. Guia de apoio para a 
emissão de licenças 
ambientais   
  
2018. Sessões de formação 
e identificação de lacunas 
nos instrumentos e 
metodologias existentes → 
novos projetos IMPEL 
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http://www.dotcomwaste.eu
/resources/dotcomlibrary/ 
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Conferência  “Strengthening Implementation 
of EU Environmental Law in the Compliance 

Chain:  Challenges and Solutions 
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PLANO DA EXPOSIÇÃO - PGR 

 

I- A ENPE: 

  

a)  Constituição e objetivos. 

 

b)  A conferência. 

 

II-  O Ministério Público português. 

 

a) Panorama atual. 

 

b) Exemplo do trabalho do Gabinete de Interesses Difusos e 
Coletivos. 
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European Network of Prosecutors for the Environment 
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European Network of Prosecutors for the Environment 

  

  

a 

► A ENPE é criada em Setembro de 2012 na Bélgica, tem o estatuto de uma 

associação de direito privado e pode ser integrada por pessoas singulares ou 

coletivas. 
 

► É financiada pelo programa LIFE da EU e tem parcerias com agências 

governamentais e outras associações congéneres. 
 

► Tem como objetivos principais: 

 - Troca de informações e experiências. 

 - Formação e capacitação. 

 - Recolha de dados e análise do direito ambiental. 

 - Providenciar orientação e guias sobre as melhores práticas. 

 - Fortalecimento dos laços transnacionais. 
 

► Decorrem os trâmites para a adesão do M. Público português. 
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European Network of Prosecutors for the Environment 

  

  

a 

► A ENPE foi uma das quatro redes participantes na 

conferência. 

 

► Nos dois dias da conferência foi conseguido um equilíbrio nas 

apresentações entre a teoria e a análise de casos práticos. Por 

exemplo: 
 

 - Will enforcement & justice save the environment (Prof. 

 Professor Michael Faure). 
 

 - Breakout session III: Illegal Killing of Birds / CITES. 
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O Ministério Público português 

► As questões relativas ao ambiente estão presentes nas várias 

jurisdições (cível, crime, administrativo), mas não há nenhum 

Procurador a trabalhar especificamente na área. 
 

► A Doutrina e Jurisprudência existentes são diminutas por 

comparação com outras áreas dos interesses difusos. 
 

► A formação inicial e permanente dos magistrados é insipiente. 
 

 - Disparidade nos apoios da EU (o caso da concorrência). 
 

► Falta de dados estatísticos e divulgação de resultados. 
 

► A participação internacional é essencial para a formação e 

obtenção de informação. 
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A intranet do Ministério Público (SIMP) 

  

  

 



1ª Conferência da Rede Nacional IMPEL , 23 de setembro de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– A origem e fontes  

– A concretização 

– Como funciona 

– O seu impacto 
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Inglaterra e País de Gales possuem um documento intitulado “Environmental Offences - 
Definitive Guideline”, em vigor desde julho de 2014, relativo a normas/orientações para 
aplicação, pelos Tribunais, de coimas associadas a infrações ambientais  
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“Environmental Offences - Definitive Guideline”  
Aplicável a indivíduos (≥18 anos) e organizações 

Orientações distintas para indivíduos e organizações 

 
http://www.sentencingcouncil.org.uk/publications/item/environmental-offences-definitive-guideline/  
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Culpability 
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Harm 
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Valores variam 
em função da 
organização 

grande 
média 

pequena 
micro 
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Agravantes e atenuantes 
 Factors increasing seriousness Factors reducing seriousness or refleting mitigation 
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1. Necessidade de colaboração entre os principais 
intervenientes na cadeia de cumprimento da legislação 
ambiental; oportunidade para trabalhar em rede e reforçar 
capacidades; fórum para a discussão de problemas comuns e 
melhores práticas; casos de estudo com apresentação de 
soluções práticas. 
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Conclusões 

2. Papel fundamental da Comissão Europeia na definição de 
boa legislação ambiental, estabelecendo prioridades claras e 
planos de ação; financiamento das redes, com vista a apoiar 
uma forte implementação da legislação. 
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3. Redução de inconsistências na aplicação da legislação 
ambiental da EU. 
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Conclusões 

4. Deve ser reconhecido o valor do princípio do poluidor-
pagador, bem como rastrear e recuperar os produtos do crime. 

 

5. As redes afirmaram estar otimistas acerca do seu futuro e da 
capacidade de dar uma resposta forte no que respeita à punição 
e dissuasão dos envolvidos em crimes ambientais. 
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6. O trabalho dos procuradores depende da qualidade e 
conhecimentos técnicos das entidades responsáveis pela 
investigação, das testemunhas e dos juízes. 
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Conclusões 

7. Necessidade urgente de reforçar a capacidade de todos os 
elos da cadeia de cumprimento - entidades licenciadoras, 
fiscalizadoras e inspetivas, autoridades policiais, procuradores 
e juízes. 
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8. Atitude ativa das entidades na recolha de informação, 
atuando com eficiência e eficácia, analisando-a e utilizando-a, 
de forma prudente e consistente, na garantia do cumprimento 
da legislação ambiental. 
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Conclusões 

9. As redes concordaram que o trabalho desenvolvido 
contribui para a melhoria contínua das políticas e dos 
procedimentos de implementação da legislação ambiental. 
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1. A cooperação entre as quatro redes deve ser reforçada e 
sustentada (criação de grupos de grupos de trabalho 
interessados em temas específicos; resolução de problemas 
sobre questões de interesse comum; partilha e promoção da 
aprendizagem a partir de estudos de caso; realização de 
projetos com gestão e financiamento conjuntos). 
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Recomendações 

2. As redes devem explorar formas de apoiar a colaboração e 
cooperação nos Estados-Membros e nas regiões da EU (tanto 
em áreas da mesma especialidade como em diferentes áreas de 
especialidade). 
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3. Na ausência de dados consistentes e dos mecanismos 
necessários para a recolha de dados, as redes devem focar-se 
no modo como, trabalhando em conjunto, podem apoiar a 
melhorar a disponibilidade e qualidade dos dados e evidências 
(divulgando e sensibilizando para as bases de dados e 
instrumentos já existentes e disponíveis; apoiando os projetos 
que visam melhorar a recolha de dados, a sua gestão e 
disseminação; desenvolvendo guias ou documentos 
orientadores, protocolos e procedimentos para melhorar a 
qualidade dos dados). 

Conferência  “Strengthening Implementation of EU Environmental Law in the 
Compliance Chain:  Challenges and Solutions 

 

Recomendações 
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4. As redes devem continuar a trabalhar em conjunto para 
aumentar a consciência sobre aplicação de coimas e outras 
sanções adequadas (através da partilha de experiências sobre os 
sucessos e falhas e através de ações de formação relevantes). 
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Recomendações 

5. A Comissão Europeia é convidada a continuar a apoiar as 
redes através do financiamento de projetos e atividades 
práticas. Como contrapartida, as redes providenciam 
especialistas e peritos para gerir e executar os projetos e 
atividades. 
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6. As redes comprometem-se a continuar a construir elos e a 
reforçar a cooperação entre si e a incentivar o desenvolvimento 
de capacidades e quando adequado, estabelecer ligações com 
outros grupos de especialistas e peritos envolvidos no 
cumprimento e implementação de legislação.  

O desenvolvimento das capacidades deve ter enfase na 
formação, especialização e cooperação de todos os 
intervenientes na cadeia de garantia do cumprimento da 
legislação. A aprendizagem é um requisito necessário. 
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Recomendações 

7. As redes procurarão realizar reuniões plenárias conjuntas. 
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