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• Rede IMPEL

• Rede Nacional IMPEL

• Principais Projetos

• Participação em 2021 e anos seguintes



IMPEL - nacional
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Lei orgânica da Decreto-Lei n.º 23/2012,  de 1 de fevereiro, na sua versão 

atual:  A IGAMAOT prossegue, designadamente, as seguintes atribuições:

….q) Coordenar a representação nacional na Rede Europeia para a implementação

e aplicação da legislação ambiental vigente (IMPEL — European Union Network for

the Implementation and Enforcement of Environmental Law)

Membros nacionais da IMPEL:

- IGAMAOT

- IRA Açores
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IMPEL - European Union Network for the Implementation 
and Enforcement of Environmental Law

https://www.impel.eu/

Associação internacional sem fins lucrativos de cooperação em rede entre as
autoridades ambientais dos Estados-Membros, países em acesso e candidatos à
União Europeia, do Espaço Económico Europeu (EEE) e da Associação Europeia de
Comércio Livre (EFTA).

Fundada em 1992. Sede em Bruxelas. Financiada pela COM e pelos Membros.

MISSÃO: Contribuir para a proteção do ambiente promovendo a implementação
efetiva e a aplicação da legislação ambiental vigente.
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IMPEL - Membros

36 países
55 autoridades ambientais
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IMPEL - Membros



IMPEL – Áreas Temáticas 
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EXPERT TEAMS LEADERS
Industry & Air

Mr. Jaako Vesivalo (Team Leader) Finland
Mr. Marinus Jordaan (Deputy Team Leader) The Netherlands

Waste & TFS
Allison Townley (Team Co-Leader) United Kingdom
Jenny van Houten (Team Co-Leader) The Netherlands
Ms Simonne Rufener (Team Leader) Switzerland

Nature Protection
Mr John Visbeen (Team Leader) The Netherlands
Mr Alfred Dreijer (Deputy Team Leader) The Netherlands
Mr Cristian Trupina (Deputy Team Leader) Romania

Water & Land
Mr Marco Falconi (Team Leader) Italy
Ms Darja Stanic Racman (Deputy Team Leader) Slovenia

Cross Cutting Approaches
Ms. Martine Blondeel (Team Leader) Belgium

Mr. Francesco Andreotti Italy



Área Temática – Indústria e Ar 
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• Implementação e aplicação prática da
legislação relacionada com a indústria:

– Diretiva das Emissões Industriais

– Diretiva da Qualidade do Ar

– Diretiva Seveso

• Áreas Chave:

– Emissões industriais 

– Análise de Risco

– Acidentes Industriais

• Consulta de Projetos e Ferramentas de apoio: 

https://www.impel.eu/topics/industry-air/?list=projects

https://www.igamaot.gov.pt/industria-ar-industry-and-air/

https://www.impel.eu/topics/industry-air/?list=projects
https://www.impel.eu/topics/industry-air/?list=projects
https://www.igamaot.gov.pt/industria-ar-industry-and-air/
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Lessons learnt from industrial accidents

• Projeto francês sobre as lições aprendidas com acidentes

industriais (explosões, derrames, incêndios, poluição, etc)

• Existe desde 1999 e é apoiado pela IMPEL

• Promove o intercâmbio fundamental para a melhoria da

prevenção de acidentes industriais e do controlo da gestão de

riscos, organizando regularmente um seminário para

inspetores europeus.

• A análise dos fatores de ruptura e da origem, conhecidas ou

supostas, é rigorosa e distingue os níveis técnico, humano e

organizacional.

Relatórios de todos os eventos disponíveis em: 

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/

Principais Projetos – Indústria e Ar 

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
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Principais Projetos – Indústria e Ar 

Supporting Implementation of the Industrial Emissions Directive

Lessons Learnt from Industrial Accidents Seminar - 13th edition; 2019

IED Project Wastewater Report; 2018

IED Risk criteria database (IRAM); 2010; 2013; 2016; 2018; 2020

Step-by-step-guidance-for-IED-Inspections; 2015

Linking WFD and REACH (II); 2015

Linking WFD and REACH; 2010; 2011; 2013



Área  Temática – Resíduos e MTR
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• Implementação e aplicação prática das regras
internacionais e europeias de transporte e gestão
de resíduos

• Legislação Relevante:

- Regulamento relativo à Transferência de Resíduos

- Diretiva Resíduos

- Diretiva REEE

- Diretiva Aterros

• Áreas Chave:

– Movimento transfronteiriço de resíduos

– Gestão de Resíduos

– Economia circular

• Consulta de Projetos e Ferramentas de apoio: 

https://www.impel.eu/topics/waste-and-tfs/?list=projects

https://www.igamaot.gov.pt/residuos-movimentos-transfronteiricos-
residuos-waste-and-transfrontier-shipment-of-waste/

https://www.impel.eu/topics/waste-and-tfs/?list=projects
https://www.igamaot.gov.pt/residuos-movimentos-transfronteiricos-residuos-waste-and-transfrontier-shipment-of-waste/


Principais Projetos – Resíduos e MTR
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Projeto WasteForce - Waste Enforcement Forensics and Capacity Building: 2018-

O projeto WasteForce é financiado pelo fundo European Union’s Internal Security —

Police (ISFP/2017/AG/ENV/821345)

Co-gestão da IGAMAOT em conjunto com a PGR e o CEJ

• Objetivo de dinamizar as atividades e as capacidades das autoridades envolvidas

no combate ao comércio e à gestão ilegal de resíduos, através de:

– Desenvolvimento de ferramentas de partilha de informação, orientações e

metodologias, incluindo um sistema de partilha de informação/alertas;

– Desenvolvimento de atividades de formação e capacitação técnica;

– Apoio à criação de redes operacionais entre os profissionais na Europa e os seus pares

na região da Ásia-Pacífico, uma das principais regiões de destino dos movimentos

ilegais de resíduos.



Principais Projetos – Resíduos e MTR
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Projeto WasteForce - Waste Enforcement Forensics and Capacity Building2018-2021

• No âmbito do Wasteforce, Portugal organizou a primeira ação de formação, subordinada

ao tema “Combate ao comércio e à gestão ilegal de resíduos”, nos dias 27 a 29 de

novembro de 2019, em Lisboa, IGAMAOT em estreita colaboração com o Centro de

Estudos Judiciários (CEJ) e a Procuradoria Geral da República (PGR);

Mais informação em https://www.igamaot.gov.pt/wp-content/uploads/Relatorio-WasteForce-fev2020.pdf

• As ações conjuntas de inspeções e de troca de experiências no controlo transfronteiriço de

resíduos em estrada (na Alemanha) e de controlo num porto (na Eslovénia) foram

substituídas por ações de formação em webinars

 Save the date: Final WasteForce Conference ‘Watch the Waste’- 7 de maio 2021

Website dedicado: https://www.wasteforceproject.eu/

https://www.igamaot.gov.pt/wp-content/uploads/Relatorio-WasteForce-fev2020.pdf
https://www.wasteforceproject.eu/


Principais Projetos – Resíduos e MTR
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Ações de controlo a transferências de resíduos (Projeto LIFE SWEAP)
2018-2023

• Participação nacional: IGAMAOT, em articulação com AT, APA, SEPNA/GNR e PSP

O objetivo geral do projeto é apoiar a economia circular, interrompendo o comércio ilegal de

resíduos ao nível da UE, através de:

– aumento do nível de conhecimento dos inspetores, polícias, agentes das alfandegas e

das autoridades ambientais;

– intensificação da colaboração nacional e internacional;

– desenvolvimento de ferramentas e técnicas inovadoras;

– consolidação de dados de inspeção em toda a UE.



Principais Projetos – Resíduos e MTR
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Ações de controlo a transferências de resíduos (Projeto LIFE SWEAP)
2018-2023

• Dos resultados deste projeto evidencia-se a construção de ferramentas para os inspetores,
incluindo:

– a atualização do aplicativo online Watch-It (incluirá uma tabela de correspondência do
Regulamento (CE) nº 1418/2007 de 29 de novembro de 2007 sobre o controlo dos movimentos
transfronteiriços de resíduos e com os Códigos das Alfândegas);

– articulação com o Regulamento de Reciclagem de Navios;

– aplicação de reporte de dados de inspeção online.

• Principais dificuldades identificadas:

– classificação de resíduos;

– diferenças entre contaminação e misturas de resíduos;

– veículos e equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE) usados vs VFV e REEE;

– transportes transfronteiriços de plástico e de baterias;

– identificar os responsáveis pelas ilegalidades detetadas.

Website dedicados: https://www.sweap.eu/ e IMPEL PREVENT (for Environmental Enforcers)

https://www.sweap.eu/
https://www.impel-prevent.eu/


Principais Projetos – Resíduos e MTR
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Gestão de Resíduos e Economia Circular

• Atualização de guias sobre aterros e desenvolvimento de um programa de formação em
inspeções ambientais a aterros e unidades de tratamento de resíduos. Em 2019, foi
publicado um Guia de orientação para os reguladores sobre a economia circular
(prevenção e reciclagem de resíduos), sendo de relevar também um relatório sobre a
aplicação de princípios de economia circular no licenciamento (ambiental)

• Fim do estatuto de resíduos (FER) e subprodutos, destacando-se relatório de 2020 da
Comissão Europeia, definindo diretrizes ou procedimentos para avaliar quando um
subproduto está em conformidade com a definição da Diretiva “Resíduos”

• Relação entre FER e Regulamento REACH, com a criação de grupo de trabalho com a
ECHA - Agência Europeia dos Produtos Químicos, destacando-se a base de dados
construída pela ECHA no âmbito da Diretiva “Resíduos” com informações sobre artigos
que contêm substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC)

https://www.impel.eu/projects/landfill-inspections-project/
https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2019/08/2019_05-Guidance-Making-the-Circular-Economy-Work.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/23fd890d-83f9-4372-8f26-669ff50e106a/IED contribution to Circular Economy report.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/beb56eaa-9fc0-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-130854906
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52018DC0032
https://echa.europa.eu/pt/understanding-wfd


Principais Projetos – Resíduos e MTR
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Plásticos e proibição de receção de resíduos de plástico pela China

• No início de 2018, a China – face ao aumento crescente de resíduos produzidos e
estimando-se ser o importador de cerca de 45% do mercado global de resíduos plásticos -
proibiu a importação de vários tipos de resíduos plásticos

• os objetivos deste projeto passam por acompanhar as alterações, assegurando a
classificação de resíduos plásticos perigosos ou não recicláveis sejam da lista verde de
resíduos, ou mesmo como subprodutos ou mercadorias, e enviados para países com
menores restrições à transferência ou importação de resíduos e dotados de instalações de
tratamento de resíduos não adequadas e ainda a elaboração de um guia mais
aprofundado, que complemente os documentos orientadores nesta matéria

Implementação da Diretiva REEE

• O projeto pretende contribuir para uma interpretação mais uniforme e aplicação eficaz,
diminuindo as exportações ilegais de resíduos, da Diretiva relativa aos Resíduos de
Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE)

file:///C:/Users/mgracio/Documents/ASSUNTOS INTERNACIONAIS/IMPEL/Relatórios Anuais/2021/Mais informação em https:/www.impel.eu/projects/plastics-and-the-chinese-ban/
https://www.impel.eu/projects/article-17-weee-directive/


Área Temática  – Água e Solo
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• Implementação prática e aplicação das Diretivas que

previnem a degradação da qualidade e quantidade

dos recursos hídricos e dos solos:

- Diretiva Quadro da Água

- Diretiva Nitratos

- Estratégica Temática de Proteção do Solo

• Áreas Chave: 

– Licenciamento, monitorização e inspeção em matéria
de água e solo

– Gestão do solo

– Gestão da água

– Agricultura

• Consulta de Projetos e Ferramentas de apoio

https://www.impel.eu/topics/water-land/?list=projects

https://www.igamaot.gov.pt/agua-solo-water-and-land/

https://www.impel.eu/topics/water-land/?list=projects
https://www.igamaot.gov.pt/agua-solo-water-and-land/


Principais Projetos – Água e Solo
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Água Residual no Ambiente Natural (Gestão da APA, Portugal, em conjunto com Itália)

• Projeto em curso desde 2017, tendo numa primeira fase compreendido o estudo da

gestão integrada da água, em termos de consumo, descarga e reutilização, em setores

industriais abrangidos pela Diretiva das Emissões Industriais (DEI) e respetivos pontos de

interligação com a Diretiva-Quadro da Água (DQA), bem como a interligação com o setor

urbano, através da avaliação das práticas de reutilização de água para rega agrícola, a

partir de águas residuais abrangidas pela Diretiva das Águas Residuais Urbanas.

• Desde 2019 que o projeto se foca na interligação dos resultados obtidos na primeira fase

com os princípios da Economia Circular, tendo sido desenvolvido um indicador da

circularidade do uso integrado da água.

https://www.impel.eu/projects/integrated-water-approach/


Principais Projetos – Água e Solo
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Integrated Water Approach; Reuse of wastewater; 2019

ET water land Conference; 2019

Water Crimes; 2018

IED Baseline; 2016 (assessment of the soil quality ; management of contaminated sites)

Pesticides nitrates; 2016

Water Over abstraction and illegal abstraction Detection and Assessment WODA" WODA 2

WODA; 2015



Área Temática – Proteção da Natureza
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• Implementação e aplicação da legislação da
União Europeia relativa à Conservação da
Natureza

– Diretiva Aves

– Diretiva Habitats

– Regulamentos relativos a madeira

• Áreas Chave:

– Combate à caça ilegal

– Implementação dos requisitos das Diretivas 
Habitats e Aves na Rede Natura 2000

– Implementação do Regulamento da UE sobre 
madeira e produtos da madeira

– Revisões pelos pares e acompanhamento / 
assistência na implementação de recomendações 

• Consulta de Projetos e Ferramentas de apoio

https://www.impel.eu/topics/natureprotection/?list=projects

https://www.igamaot.gov.pt/protecao-da-natureza-nature-protection/

https://www.impel.eu/topics/nature-protection/?list=projects
https://www.impel.eu/topics/nature-protection/?list=projects
https://www.impel.eu/topics/nature-protection/?list=projects
https://www.impel.eu/topics/nature-protection/?list=projects
https://www.impel.eu/topics/nature-protection/?list=projects
https://www.igamaot.gov.pt/protecao-da-natureza-nature-protection/


Principais Projetos – Proteção da Natureza
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Plano da União Europeia de combate ao tráfico da vida selvagem

(Gestor: ICNF, com a participação da IRA Açores)

• O projeto é gerido pelo ICNF desde 2018 e terá continuidade em 2021, tendo como
objetivo analisar as boas práticas e criar um guia orientador para a aplicação prática deste
Plano com ferramentas para combater o tráfico de vida selvagem na União Europeia, para
ser partilhado e usado por todos os Estados Membros.

• O ICNF definiu como ponto de partida as áreas críticas na aplicação da legislação,
atendendo às diferentes abordagens de diferentes países.

• Pretendeu-se o envolvimento, neste Projeto, de Peritos das entidades competentes em
matéria de conservação da natureza que emitem autorizações e fiscalizam o cumprimento
da legislação, mas também de autoridades policiais, de controlo aduaneiro e de
Procuradores.

https://www.impel.eu/projects/good-practices-in-the-implementation-of-the-eu-action-plan-against-wildlife-trafficking/


Principais Projetos – Proteção da Natureza
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Desenvolvimento de uma ferramenta de planeamento para inspeções em locais da Rede
NATURA 2000

• O principal objetivo deste projeto é contribuir para assegurar a correta implementação e
aplicação das Diretivas Habitat e Aves, promovendo a conservação da natureza, definindo
critérios e construindo uma ferramenta de análise de risco, que apoie a determinação da
frequência das inspeções/fiscalizações aos sítios protegidos (incluindo os sítios Natura
2000)

• A ferramenta IRAM - Risk criteria database, desenvolvida na IMPEL, foi adaptada para as
inspeções da natureza, resultando uma nova ferramenta designada por NIRAM – Nature
Risk criteria database, flexível e que ajustável a diferentes necessidades, e que permite
estabelecer um programa de fiscalização/inspeção plurianual

• Os próximos passos do projeto focam-se agora no desenvolvimento de material de
formação para aplicação do NIRAM e realização de ações para troca de experiências e sua
aplicação prática em inspeções a sítios Natura 2000.

https://www.impel.eu/projects/inspection-planning-tool-of-nature-protected-sites/


Principais Projetos – Proteção da Natureza
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Eco System Recovery Calculation - BIOVAL

• Neste projeto, pretende-se desenvolver uma lista de valores monetários que possam
servir de base ao cálculo dos danos causados por ações que constituem infrações
previstas e puníveis e que colocam em causa aos ecossistemas e às espécies/espécimes
protegidas.

• Essa lista de preços dará uma indicação aos procuradores e juízes, pretendendo-se que
possam ser utilizados pela acusação e na decisão judicial ou como método de cálculo do
pagamento pela recuperação dos danos ao sistema ecológico e às espécies protegidas.

https://eufje.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=257&lang=en


Principais Projetos – Proteção da Natureza
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Development of a planning tool concerning inspection of Natura 2000 sites

Nature protection in permitting and inspection of industrial installations – implementation

of Art. 6(3) of the habitats directive (phase 3) - Development of an IMPEL Guidance Document PIG
AND POULTRY FARMS AND NATURA 2000 And Updated wind energy development case studies

Permmiting under Art. 6(3); Nature protection in permitting and inspection of industrial

installations – Implementation of Art. 6(3) of the Habitats Directive



IMPEL – Assuntos transversais (Cross-Cutting)
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• Apoio das autoridades ambientais na regulação e
regulamentação, no desenvolvimento de sistemas, de
processos, de procedimentos e de novas formas e
metodologias de trabalho

• Legislação relevante: 

– Recomendação da União Europeia que estabelece critérios
mínimos para inspeções ambientais nos Estados Membros
(RMCEI)

– 7º Programa de Ação Ambiental da União Europeia

• Áreas-chave:

– Quadro legal para inspeções 

– Garantia de conformidade 

– Revisões entre pares e capacitação

• Consulta de Projetos e Ferramentas de apoio:

https://www.impel.eu/topics/cross-cutting/?list=projects

https://www.igamaot.gov.pt/assuntos-transversais-cross-cutting-issues/

https://www.impel.eu/topics/cross-cutting/?list=projects
https://www.igamaot.gov.pt/assuntos-transversais-cross-cutting-issues/


Principais Projetos – Assuntos transversais
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Critérios para a Avaliação de Danos Ambientais (CAED)

• Este projeto, denominado CAED – “Criteria for the Assessment of Environmental Damage”,
que teve o seu início em 2019, incide na avaliação dos danos ambientais, pretendendo-se
o desenvolvimento de documentos que apoiem a aplicação prática dos termos e
definições chave para identificar danos ambientais e procedimentos técnicos e
administrativos necessários para a sua determinação, no âmbito da implementação da
relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos
ambientais (RA)

• Pretende ainda ser útil como um guia prático para as autoridades competentes em
matéria de recolha de provas de danos ambientais (e às ameaças iminentes de danos) em
resultado do exercício de uma qualquer atividade nos recursos naturais (espécies e
habitats naturais protegidos; água; solo, quando exista risco significativo para a saúde
humana), infrações à legislação e atos que poderão ser penalizados como crime

• Foram reunidas orientações técnicas e processuais de 9 países (21 autoridades
competentes) e 32 estudos de caso, estando em elaboração um guia orientador.

• Diversos relatórios e guias na página da COM, incluindo os publicados pela APA.

https://www.impel.eu/projects/criteria-for-the-assessment-of-the-environmental-damage-caed/
https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/eld_guidance.htm


Principais Projetos – Assuntos Transversais
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IMPEL Review Initiative

Tecnology Conference; 2019

Criteria for the assessment of Environmental Damage (CAED); 2019

Environmental Incident Public Communications; 2019

Inspecting using Copernicus and UAV Data (iCUD), 2019

Financial Provision for Environmental Liabilities

Combined Guidance for Ied Permitting and Inspections; 2017

Regulatory Strategy Mini Conference; 2017

Experience of Derogations from IED BAT-AELs, 2016

Risk Criteria Database; 2015
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Pequenos Filmes de Apresentação

• IMPEL film
https://vimeo.com/172708248

• Industry & Air
https://vimeo.com/177987730

• Waste & TFS
https://vimeo.com/177987738

• Water & Land
https://vimeo.com/176434260

• Nature Protection
https://vimeo.com/176434256

• Cross-cutting
https://vimeo.com/176434259

e-mail: info@impel.eu
Website: www.impel.eu

Website IGAMAOT www.igamaot.gov.pt/cooperacao-internacional/

https://vimeo.com/172708248
https://vimeo.com/177987730
https://vimeo.com/177987738
https://vimeo.com/177987738
https://vimeo.com/176434260
https://vimeo.com/176434260
https://vimeo.com/176434256
https://vimeo.com/176434259
mailto:info@impel.eu
http://www.impel.eu/
http://www.igamaot.gov.pt/cooperacao-internacional/
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Criação da Rede Nacional IMPEL
Assinatura do Protocolo de Cooperação

23 setembro de 2016

https://www.igamaot.gov.pt/cooperacao-nacional/

https://www.igamaot.gov.pt/cooperacao-nacional/
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Rede Nacional IMPEL – Membros (17)

https://www.igamaot.gov.pt/cooperacao_nacional/

• Procuradoria-Geral da República (PGR)
• Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente (SG do Ministério do Ambiente)
• Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 
• Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 

(IGAMAOT) 
• Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 
• Inspeção Regional do Ambiente – Açores (IRA Açores) 
• Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas – Madeira (DRAAC Madeira) 
• Direção Geral do Território (DGT)
• Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR)
• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte)
• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-Centro)
• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT)
• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-Alentejo)
• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR-Algarve)
• Polícia de Segurança Pública – Brigadas de Proteção Ambiental (PSP/BriPA)
• Guarda Nacional Republicana – Serviço de Proteção e da Natureza (GNR/SEPNA)
• Polícia Judiciária (PJ)
• Conselho Nacional para o Desenvolvimento Sustentável (CNADS) (observador)

https://www.igamaot.gov.pt/cooperacao_nacional/
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Rede Nacional IMPEL - Objetivos

O protocolo de cooperação institui os termos e as condições de 

funcionamento da Rede Nacional IMPEL visando a sua

contribuição […] para a melhoria do processo de implementação

da legislação ambiental com o benefício do interesse público, 

aumentando:

o conhecimento em matéria da implementação da legislação ambiental
e da sua disseminação

a cooperação e colaboração entre entidades públicas com
responsabilidade de implementação da legislação ambiental

a implementação concreta e efetiva dos conhecimentos adquiridos
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Rede Nacional IMPEL - Conferências anuais

• 1ª Conferência – IGAMAOT, 23 setembro 2016 

• 2ª Conferência – APA, 13 outubro 2017

• 3ª Conferência – Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, 12 outubro 2018

• 4ª Conferência – DRAAC, 14 fevereiro 2020

https://www.igamaot.gov.pt/conferencia_da_rede_nacional_impel_2020

• 5ª Conferência – CCDR-Centro, 16 abril 2021

Relatório Anual de 2020
https://www.igamaot.gov.pt/wp-content/uploads/Relatorio_IMPEL_2019_2020.pdf

https://www.igamaot.gov.pt/conferencia_da_rede_nacional_impel_2020
https://www.igamaot.gov.pt/wp-content/uploads/Relatorio_IMPEL_2019_2020.pdf
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Grupo de Trabalho “Crime ambiental”  

• A Rede Nacional IMPEL integra um Grupo de Trabalho que tem como objetivo “Analisar o
conteúdo dos artigos 278º, 279.º e 279.º-A do Código Penal”, referente a crimes de
natureza ambiental, visando a apresentação de propostas com vista à sua aplicação
prática, estando em curso um subgrupo de trabalho, coordenado pela APA e que integra a
PGR, PJ e IGAMAOT, com vista à densificação, nos diplomas que visam a proteção dos
recursos hídricos

Como iniciativas relevantes no contexto internacional, destacam-se:

• Publicação das conclusões do Conselho Europeu que estabelecem o crime ambiental
como uma prioridade para o período 2018-2021, com preponderância sobre o crime
organizado, em matéria de tráfico ilegal de resíduos e de espécies selvagens

• Uma proposta de alteração do texto da Diretiva 2008/99/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 19 de novembro de 2008, relativa à proteção do ambiente através do direito
penal, em todos os Estados Membros, encontra-se em consulta pública até ao próximo dia
3 de maio de 2021

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9450-2017-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12779-Improving-environmental-protection-through-criminal-law
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IMPEL  - Participação em 2021 e seguintes

• A IMPEL aprovou, a 19 de fevereiro, os Termos de Referência (ToR) dos projetos que irão 
ser desenvolvidos entre 2021 e 2024. Desses projetos, destacam-se 4 que terão (co)gestão 
por entidades nacionais, designadamente:  

– Wastewater In Natural Environment – Phase 2: Gerido por Portugal (APA) e pela
Itália (ISPRA);

– Implementação da Diretiva das Emissões Industriais (DEI): Grupos de Trabalho sobre
Self-monitoring 2021-2024 será liderado pela Itália, com cogestão por Portugal
(IGAMAOT) em 2021 - organização de workshop de 2 dias sobre a fiabilidade do
autocontrolo das emissões de poluentes para o ar, por fontes fixas, por parte do
operador.

– Está prevista ainda a realização, em 2021, de conferência sobre solo e recursos
hídricos em Portugal, com o apoio da IGAMAOT e da APA na sua organização;

– Plano da União Europeia de combate ao tráfico da vida selvagem: Gerido pelo ICNF.

• Encontra-se prevista a participação direta de cerca de 30 participantes nacionais no
âmbito das cinco Equipas Técnicas (Expert Teams).
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MUITO OBRIGADO


