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1. INTRODUÇÃO 
 
  
1.1 RELATÓRIO ANUAL DA REDE NACIONAL IMPEL  
 

O presente Relatório pretende efetuar um balanço do trabalho realizado pela Rede Nacional 

IMPEL, cuja criação foi formalizada no passado dia 23 de setembro de 2016 através da assinatura 

de um Protocolo de Cooperação (Anexo I).   

Na sua Cláusula 4, n.º 2, alínea e), o Protocolo institui que a Rede irá “Apresentar e aprovar um 

documento anual que sintetize o trabalho desenvolvido pela Rede Nacional IMPEL, que será 

remetido à Tutela da área do ambiente.” 

O presente documento pretende responder a esta Cláusula, no que concerne ao trabalho 

desenvolvido por esta Rede desde o momento em que foi informalmente constituída, janeiro 

de 2016 até à primeira reunião do Grupo Estratégico da Rede Nacional IMPEL, que se realizou 

em março de 2017.  

Em particular apresentam-se as principais linhas estratégicas definidas face às iniciativas da 

Comissão Europeia “Environmental Implementation Review” e “Environmental Compliance 

Assurance” e sobre a temática do crime ambiental, bem como da iniciativa da IMPEL 

“Implementation Challenge”.  

No que concerne ao envolvimento em projetos da Rede IMPEL descrevem-se os principais 

resultados da participação nacional no ano de 2016, no âmbito das cinco Equipas Técnicas 

(Expert Teams), designadamente: 1. Indústria e Ar; 2. Resíduos e Movimento Transfronteiriço 

de Resíduos; 3. Água e Solo; 4. Conservação da Natureza; 5. Temas transversais. Estiveram 

envolvidos de forma direta 45 participantes nacionais de diversas entidades. Inclui-se a lista dos 

projetos IMPEL de 2017 e a participação nacional prevista, bem como os resultados da 1ª 

Conferência da Rede Nacional IMPEL que ocorreu em 2016.  

Integra também os resultados e propostas de trabalho que se irão desenvolver no ano de 2017, 

conforme decisões tomadas em sede de reunião do Grupo Estratégico da Rede Nacional IMPEL, 

destacando-se ainda a decisão de convidar um leque alargado de entidades a integrar esta Rede, 

face às suas competências nas matérias em causa. 

 

Cumpre ainda salientar que o relatório específico de Portugal no âmbito da “Environmental 

Implementation Review” indica como uma oportunidade “Melhorar a eficiência, a eficácia e a 

coordenação no setor público ambiental, pondo em prática iniciativas recentes como o regime 

de Licenciamento Único de Ambiente (LUA), a Plataforma Única de Inspeção e Fiscalização da 

Agricultura, Mar e Ambiente (iFAMA) e a Rede nacional IMPEL.” 
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1.2 A REDE IMPEL  

 

A IMPEL - Rede Europeia para a implementação e aplicação da legislação ambiental vigente 

(link http://www.impel.eu/), cuja coordenação da representação nacional se encontra atribuída 

a esta Inspeção-Geral1, tem como objetivo contribuir para o reforço da implementação da 

legislação europeia no âmbito do ambiente e da conservação da natureza, através da partilha 

de conhecimento e organização de ações conjuntas entre entidades da Administração Pública, 

mas também em cooperação com outras entidades como a rede europeia de juízes e 

procuradores e organizações não governamentais.   

A Rede IMPEL é uma associação internacional sem fins lucrativos de cooperação em rede entre 

as autoridades ambientais. Criada em 1992, integra 51 membros de 36 países, incluindo todos 

os Estados-Membros, países em acesso e candidatos à União Europeia (UE), do Espaço 

Económico Europeu e da Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA). 

A importância da missão e do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por esta Rede é 

reconhecido no seio da Comissão Europeia e outras instituições da UE, encontrando-se refletido 

no 7º Programa Geral de Ação da União para 2020 em matéria de Ambiente2.  

Tratando-se de uma rede de autoridades europeias de implementação da legislação ambiental 

e da conservação da natureza, o apoio financeiro e técnico que tem recebido das instituições 

europeias, designadamente no desenvolvimento de projetos, contribuiu ativamente para a 

partilha de experiências, conhecimento e para a cooperação entre entidades, bem como no 

desenvolvimento de metodologias, abordagens e instrumentos de apoio à implementação da 

legislação.   

 

 

1.3 CRIAÇÃO DA REDE NACIONAL IMPEL E ENVOLVIMENTO DAS ENTIDADES 
NACIONAIS COM COMPETÊNCIAS NA IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 
AMBIENTAL 

 
Os anos de experiência e estreita colaboração enquanto representante nacional na Rede IMPEL, 

permitiram a esta Inspeção-Geral acumular conhecimento e melhorar o seu desempenho, 

envolvendo diretamente muitos dos seus profissionais no desafio constante de adquirir mais e 

melhor formação.   

Não obstante o âmbito da ação da Rede IMPEL se ter focado inicialmente sobre as entidades 

com competências de inspeção, este tem vindo a ser alargado nos últimos anos, aos restantes 

atores relevantes na implementação da legislação, designadamente as entidades com 

competência de licenciamento/autorização e entidades do sistema judicial.   

                                                           
1 Alínea q) do n.º 2 artigo 2° do Decreto-Lei n.º 23/2012, de 1 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 153/2015, 
de 7 de agosto. 
2 7th EAP Proposal – “Proposal for a new EU Environment Action Programme to 2020”. 
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Tornou-se assim claro para a IGAMAOT que a sua intervenção enquanto autoridade nacional 

responsável pelo reforço do cumprimento da legislação ambiental só teria efetivo sucesso se 

fosse desenvolvida de forma integrada,  não apenas através da partilha de conhecimento e 

experiência interna,  mas sobretudo através da criação de uma rede de intervenção ativa e 

complementar, que atente às diferentes atribuições e responsabilidades cometidas aos 

diferentes atores em matéria de Ambiente a nível nacional, tendo como orientação de fundo 

que só uma ação concertada permitirá otimizar os recursos de cada organismo, garantindo os 

melhores resultados.  

Por outro lado, face ao objetivo de assegurar a melhor representação e participação nacional na 

atividade da Rede IMPEL, em particular pelas entidades públicas cuja missão e atribuições 

estejam diretamente relacionadas com as temáticas em discussão, decidiu a Inspeção-Geral, em 

2015, propor a criação de uma Rede Nacional IMPEL.  

A proposta foi apresentada, numa primeira fase, à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), 

ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), à Procuradoria-Geral da 

República (PGR), à Inspeção Regional dos Açores (IRA Açores), à Direção Regional do 

Ordenamento do Território e do Ambiente (DROTA) Madeira e à Secretaria-Geral do Ministério 

do Ambiente (SG Mamb).  

No passado dia 23 de setembro de 2016 decorreu uma Cerimónia de formalização da Rede 

Nacional IMPEL na qual se procedeu à assinatura de um Protocolo de cooperação entre as 

entidades nacionais que compõem essa Rede, que contou com a presença do Senhor Ministro 

do Ambiente e da Conselheira Senhora Procuradora-Geral da República. 

 

No âmbito deste protocolo de cooperação as entidades realizaram simultaneamente a 1ª 

Conferência da Rede Nacional IMPEL, que decorreu em 23 de setembro de 2016.  

Em conjunto com as referidas entidades, pretende-se com a participação nacional contribuir 

para a melhoria do processo de implementação da legislação ambiental e de conservação da 

natureza, em benefício do interesse público, através do aumento: 

a) Do conhecimento, e sua transferência; 

b) Da cooperação e colaboração entre as entidades públicas com atribuições na implementação 

da legislação em causa; e 

c)  Da implementação, concreta e efetiva, dos conhecimentos adquiridos. 

Em Portugal apenas a IGAMAOT é uma instituição membro desta rede. Não obstante, tem sido 

possível a participação das entidades que compõe a Rede Nacional IMPEL em muitos projetos 

IMPEL, ficando a cargo desta entidade o pagamento das viagens de avião e alojamento. Em 2016 

Portugal participou em 19 dos 24 Projetos, nos quais estiveram envolvidos de forma direta 45 

participantes nacionais da IGAMAOT, PGR, ICNF, APA e IRA Açores. 
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A 7 de março de 2017, realizou-se a primeira reunião do grupo estratégico da Rede Nacional 

IMPEL (vide Anexo II, minuta da reunião), que contou com a presença do Conselho Nacional do 

Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), e da Direção-Geral do Território (DGT) 

como observadores.  

 

Foi ainda decidido convidar à subscrição do Protocolo as seguintes entidades: CNADS, DGT, 

Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte, Centro, Lisboa e Vale 

do Tejo, Alentejo e Algarve; Guarda Nacional Republicana - Serviço de Proteção da Natureza e 

do Ambiente (GNR/SEPNA) e Polícia de Segurança Pública - Brigadas de Proteção Ambiental 

(PSP/BriPA) e Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), face às suas 

competências nas matérias em causa. 

 

Salientou-se o excelente trabalho que tem sido realizado pelas equipas de trabalho nacionais e 

os benefícios das parcerias da participação conjunta de diferentes entidades num mesmo 

projeto, sempre que a matéria incide sobre competências de mais do que uma entidade. 

Agradeceu-se, ainda, a todos os participantes nos projetos IMPEL a compreensão demonstrada 

pelo facto de não ser possível garantir a participação de todos os interessados nos Projetos 

IMPEL sendo necessário decidir a melhor representação possível face às competências das 

entidades, pelo facto de caso geral, existir um único lugar pago por evento em cada projeto. 

Acresce que em diversos projetos, e face a limitações orçamentais, apenas participam um 

número limitado de países.   
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2. LINHAS ESTRATÉGICAS 
 

2.1 “Environmental Implementation Review”   

 
A Comissão Europeia (CE) deu início, em 2016, à revisão regular da Implementação Ambiental, 

uma iniciativa designada por “Environmental Implementation Review” (EIR)3, dirigida aos 28 

Estados-Membros, na sequência da Adoção, a 27 de maio de 2016, da Comunicação da COM 

"Concretização dos benefícios das políticas ambientais da EU” (vide Anexo II para mais 

informação). Este Projeto utiliza o benchmarking, tratando-se de uma abordagem estratégica 

da Comissão Europeia que pretende a colaboração e diálogo dos EM, funcionando em ciclos de 

dois anos. Encontra-se prevista a deslocação de uma equipa da Comissão Europeia a Portugal, 

nos próximos dois meses. 

 

O relatório específico por país, sublinhou os principais desafios e sucessos dos EM na 

implementação do acervo legislativo ambiental, sendo revisto a cada dois anos. A sua versão 

inicial foi partilhada com os organismos sob a Tutela do Ministério do Ambiente, em Portugal, 

que colaboraram na análise e contribuição para a sua melhoria e atualização, tendo a SGMAmb 

coordenado esse trabalho.  

 

Em Portugal surge como uma oportunidade “Melhorar a eficiência, a eficácia e a coordenação 

no setor público ambiental, pondo em prática iniciativas recentes como o regime de 

Licenciamento Único de Ambiente (LUA), a Plataforma Única de Inspeção e Fiscalização da 

Agricultura, Mar e Ambiente (iFAMA) e a Rede Nacional IMPEL.” 

 

Neste âmbito, serão desenvolvidas em 2017 as seguintes ações, a serem coordenadas pela 
SGMAmb:  
 

Nº Ações  
Entidades 
envolvidas 

1 

Desenvolvimento de um trabalho preparatório para o diálogo bilateral 
entre a Comissão Europeia e Portugal. Pretende-se preparar uma 
abordagem estratégica, transversal às entidades, em resposta aos 
desafios da EIR, a apresentar no âmbito desse diálogo.   

SGMAmb 
(coordenação) 

2 
Organização de uma reunião da Rede Nacional IMPEL com 
representantes da Comissão Europeia, no âmbito do diálogo bilateral. 

SGMAmb 
(coordenação) 

 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Mais informação em http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm 
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2.2 “Environmental Compliance Assurance Initiative”   

 
A Environmental Compliance Assurance Initiative (ECA)4 baseia-se na "Comunicação sobre o 

Programa de Trabalho da Comissão para 2017, "(COM (2016) 710 final). Esta iniciativa da CE 

encontra-se agora em fase de consulta e deverá ser adotada no terceiro trimestre de 2017.  

 

A Comissão informou que a iniciativa deverá assumir a forma de uma comunicação formal 

com um plano de ação associado que incorpore as seguintes categorias de ações (Q3, 2017): 

1) Reforço da cooperação em rede e participação em redes pan-europeias; 

2) Desenvolvimento/otimização de uma caixa de ferramentas e guias, de práticas bem-

sucedidas; 

3) Ações com relevância sectorial (1ª fase: resíduos, águas residuais (difusas) e sobre 

extração de água, rede natura 2000 e CITES, qualidade do ar urbano); 

4) Desenvolvimento de um quadro de avaliação para fornecer aos Estados-Membros 

um feedback sobre a sua estratégia e mecanismos de garantia de conformidade 

como parte da Avaliação da aplicação da legislação ambiental da União Europeia, UE 

(EIR, recorrendo a mecanismos de “revisão pelos pares”); e 

5) Otimização da utilização do programa LIFE e de outras fontes de financiamento da 

UE para a execução das ações de garantia de conformidade.  

 

Serão ainda expectáveis programas de formação e ações de intercâmbio profissional.  

 

A Rede IMPEL foi convidada, pela Comissão Europeia, a apresentar um Position Paper, sobre 

esta Iniciativa. Neste âmbito, a IGAMAOT, remeteu uma mensagem dirigida aos 

Coordenadores da Rede Nacional IMPEL, e manterá a sua consulta no âmbito deste 

processo.  

 

2.3 “Crime ambiental-iniciativa da Comissão Europeia”   

 
A Rede IMPEL foi informada que em 2017 a Comissão Europeia (DJ JUST, pois a ação encontra-

se relacionada com a Diretiva do Crime Ambiental) irá promover avaliações em matéria de crime 

ambiental, presumivelmente sobre a temática dos resíduos perigosos e biodiversidade, com 

base em questionário e mecanismos de revisão pelos pares5. 

 

 

                                                           

4 Mais informação em http://ec.europa.eu/environment/legal/law/inspections.htm 

  

5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33053 
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Neste âmbito, serão desenvolvidas em 2017 as seguintes ações:  

 
*A afirmação do comportamento criminalmente punível tem, necessariamente, implícito um juízo de valor apenas 
alcançável mediante o recurso a indicadores de natureza técnica difíceis de concretizar, sendo importante encontrar 
uma base de valoração técnica que permita ao intérprete concretizar o comportamento integrante do tipo de ilícito, 
identificando em que medida a dimensão dos efeitos, face a uma situação concreta sempre variável, é enquadrável 
na previsão legal. 

 
 

2.4 “Enforcement Challenge Study”   
 

 

Foram apresentados os objetivos do Projeto IMPEL em curso que pretende identificar, 

compreender e solucionar os défices de implementação da legislação, em cada autoridade 

ambiental de cada país (não sendo aplicável à PGR), através de um questionário que será 

disponibilizado online e efetuar uma análise conjunta desses dados de modo a analisá-los de 

forma transversal.  

 

O presente projeto IMPEL surge na continuação de projeto similar que ocorreu entre 2014 e 

2015, do qual resultaram relatórios acessíveis no sítio da internet da IMPEL. 

O questionário foi revisto tendo sido solicitada a contribuição das entidades da Rede Nacional 

IMPEL, dos países membros da IMPEL e da Comissão Europeia (vide Anexo III).   

Inclui as questões originais, mas permitirá respostas mais direcionadas, por exemplo 

identificando a legislação e os termos que oferecem dificuldades na sua interpretação e 

incorporando em cada área temática os desafios identificados no EIR.   

De acordo com o calendário do Projeto, a versão final do questionário será disponibilizada para 

preenchimento no início do mês de maio.  O prazo dado para o preenchimento do questionário 

será de cerca de um mês, contando-se que o processo estará concluído em setembro de 2017. 

 

Cada organização poderá utilizar o questionário para estabelecer um “diálogo” interno, obtendo 

uma amostragem representativa de respostas nos vários níveis organizacionais e dos 

profissionais que lidam diariamente com as matérias em causa, compilando esses dados num 

único questionário, a ser submetido no âmbito do Projeto IMPEL.  Esta ação pode ser associada 

ao country dialogue, uma ação prevista no âmbito do EIR, ideia proposta pela Coordenadora 

Nacional da IMPEL na Alemanha, que a irá desenvolver no seu país.  

Nº Ações  
Entidades 
envolvidas 

3 

Criação de Grupo de Trabalho nacional, coordenado pela PGR, com o 
objetivo de analisar o conteúdo dos artigos 279 e 279-A do Código 
Penal  referente a crimes de natureza ambiental, apresentando 
propostas fundamentadas  com vista à sua aplicação prática,  que pode 
incluir a alteração da sua redação.* 

PGR, IGAMAOT, IRA 
Açores, ICNF 

4 
Criação de Grupo de Trabalho com o objetivo de desenvolver um guia 
de orientação na utilização dos instrumentos legais disponíveis para 
por termo a condutas lesivas do ambiente e seus resultados práticos.    

IGAMAOT, IRA 
Açores,  ICNF 

http://www.igamaot.gov.pt/
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Por outro lado, as respostas constituem-se como informação útil para identificar, compreender 

e trabalhar no sentido de alcançar soluções (partilhadas) com vista a corresponder aos 

desafios/obstáculos identificados a nível nacional.  

 

Referiu-se ainda a dificuldade de corresponder às expetativas dos cidadãos diferenciando 

informação de notícia, em particular na resposta a situações de incumprimento da legislação 

ambiental, reclamações, acidentes ou incidentes.  Nestas situações é necessário que os 

organismos respondam ao público e aos meios de comunicação com todas a informação 

necessária e de forma coordenada, demonstrando as medidas tomadas para corrigir a situação.  

Para responder a esses desafios deve existir um trabalho de reflexão sobre o mediatismo ou 

imediatismo da intervenção dos organismos, uma proposta partilhada por muitos dos 

presentes.       

 

Neste âmbito, serão desenvolvidas em 2017 as seguintes ações: 

 

 
2.5 Outras ações   

 

Adicionalmente serão ainda desenvolvidas em 2017 as seguintes ações:  

  

Nº Ações  
Entidades 
envolvidas 

7 
Resposta ao questionário do Projeto IMPEL Implementation Challenge 
por cada uma das organizações  nacionais (em inglês) 

ICNF 

 
8 

Resposta ao questionário do Projeto IMPEL Implementation Challenge  
por cada uma das organizações  nacionais (em inglês),  através da 
obtenção de respostas de um número representativo dos 
colaboradores da organização que tenham experiência na 
implementação da legislação ambiental   

IRA Açores, APA, 
IGAMAOT,  ICNF 

 
9 

Cedência da resposta ao questionário do Projeto IMPEL 
Implementation Challenge de cada organização à SGMAmb, de modo a 
que esta entidade possa analisar as respostas com o objetivo de 
identificar e compreender os desafios/obstáculos e trabalhar no 
sentido de alcançar soluções (partilhadas) a nível nacional 

SG-MAMB, IRA 
Açores, APA, 

IGAMAOT,  ICNF 

Nº Ações  
Entidades 
envolvidas 

 
10 

Criação de grupo de trabalho que elabore um documento orientador 
em matéria de receção e resposta a denúncias, reclamações, acidentes 
e incidentes, integrando a componente de prestação de informação ao 
público e aos meios de comunicação social.    

IGAMAOT, IRA 
Açores, ICNF e APA 

(colaboração) 

11 

Ação nacional, organizada pela PGR em conjunto com as autoridades 
ambientais em 2017 no âmbito da proteção dos recursos hídricos, 
com apresentação de boas práticas e casos práticos de: 
contraordenação ou crime ambiental. 

PGR, IGAMAOT, ICNF 
e APA (numa 
perspetiva de 

entidade formadora 
na área recursos 

hídricos) 
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3. PARTICIPAÇÃO NACIONAL EM PROJETOS DA REDE IMPEL 
 
3.1 INTRODUÇAO  
 

A participação nacional de entidades promove o envolvimento e a cooperação interinstitucional, 

sendo ainda de realçar os benefícios da interação com organismos internacionais congéneres.   

Os projetos da Rede IMPEL constituem, assim, oportunidades de participação em fóruns 

técnicos de discussão do estado da arte nos diferentes Estados-Membros e outros países, 

refletindo-se na elaboração de relatórios e guias internacionais e, subsequentemente, em 

documentos, e respetivas práticas, a nível nacional.  

Neste âmbito, releva-se a partilha e desenvolvimento de práticas e de documentos de apoio à 

implementação que pretendem conferir maior coerência e robustez e diminuir o grau de 

incerteza associado à fundamentação das decisões tomadas no âmbito do poder discricionário 

atribuído às entidades públicas, promovendo a proteção do ambiente e conservação da 

natureza e, em simultâneo assegurando maior segurança jurídica. Não será ainda de descurar o 

desenvolvimento de instrumentos que visam tornar a implementação da legislação mais 

objetiva e coerente, permitindo a todos os intervenientes planear e decidir de uma forma mais 

eficaz e eficiente.    

A Rede IMPEL encontra-se organizada em cinco Equipas Técnicas (Expert Teams), 

designadamente: 1. Indústria e Ar; 2. Resíduos e Movimento Transfronteiriço de Resíduos; 3. 

Água e Solo; 4. Conservação da Natureza; 5. Temas transversais.  

No início do ano de 2016 todas as entidades envolvidas na proposta de criação da Rede Nacional 

IMPEL foram convidadas a participar nos Projetos IMPEL aprovados para 2016. No ano transato 

destaca-se a representação nacional sistematizada na Tabela 1.  

 

3.2 Expert Team: Industry and Air 

 
Projeto IMPEL 2016/01: Mutual joint visits of industry inspectors and regulators to achieve a 

level playing field implementation of the IED 2016:  

 

Representação nacional: IGAMAOT, IRA Açores, APA 
 

Em 2016 estiveram envolvidas na equipa de Projeto a IGAMAOT e a IRA Açores. Em 2017, para 

além destas duas entidades, também estará envolvida a APA, enquanto entidade competente 

pelo licenciamento no âmbito das instalações abrangidas pela Diretiva das Emissões Industriais.   

http://www.igamaot.gov.pt/
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Este projeto visa melhorar a implementação da Diretiva de Emissões Industriais (DEI) 

nomeadamente a possibilidade de participação da sociedade civil e o aumento da eficiência e 

eficácia da inspeção/fiscalização e regulação ambientais.  

A grande amplitude de temas abarcados neste Projeto levou à criação de vários subgrupos. Por 

outro lado, e havendo o reconhecimento por todos os participantes dos EM da necessidade de 

desenvolver um equilíbrio entre a teoria e a prática, o Projeto IMPEL integra ainda um programa 

de Mutual Joint Visits (MJV), de intercâmbio de inspetores, que permite perceber como a 

implementação da legislação acontece e funciona na prática. O objetivo final é que uma ação de 

inspeção a uma instalação, no âmbito de uma determinada Diretiva Comunitária, seja idêntica 

nos vários países, possibilitando uma maior uniformização na implementação da legislação 

ambiental.   

O trabalho em curso incide sobre áreas-chave nas quais existem desafios na implementação da 

legislação, em particular:    

i) Conteúdo do relatório de base, sobre o estado de contaminação do solo e das águas 

subterrâneas (relacionado com Projeto IMPEL 2016 IED Baseline Reporting);   

ii) Definição de Valores Limite de Emissão (VLE) com base nas conclusões da 

monitorização descritas nas conclusões das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD);  

iii) Aplicação das derrogações previstas na DEI, especialmente no que toca à aplicação 

de VLE (relacionado com Projeto IMPEL 2016 IED BAT Derrogations).  

iv) Tratamento de não conformidades;  

v) Relatório para divulgação pública;  

vi) Regime de autocontrolo e condições de reporte, incluindo PRTR;  

vii) Insolvência de empresas, encerramento de instalações e garantia financeira 

(relacionado com Projeto IMPEL 2016 Financial Provision and Legacy Liabilities); 

viii) Ferramentas de inspeção; 

ix) Boas práticas no licenciamento ambiental (relacionado com o Projeto IMPEL 2016 

Doing the Right Things for Permiting). 

 

Todos os anos é produzido um relatório temático pelo Grupo de Trabalho “Industry and Air” que 

inclui um capítulo de estudo comparativo dos vários países que poderá ser útil para o 

envolvimento das entidades nacionais nos temas deste Grupo de Trabalho. 

 

Pretende-se compilar boas práticas em matéria de implementação da Diretiva das Emissões 

Industriais, e posteriormente analisar e comparar com os procedimentos da IGAMAOT e da APA. 

Será particularmente relevante perceber os temas/tópicos sobre os quais se revele a 

necessidade de desenvolver documentos orientadores de apoio ao trabalho dos profissionais 

destas duas entidades, passando assim para a prática a aplicação concreta e efetiva, dos 

conhecimentos adquiridos. 

     

Portugal ofereceu-se para ser o anfitrião de reunião do presente projeto e MJV a concretizar em 

Portugal, em setembro de 2017, por esta ser uma oportunidade de chegar a um maior número 
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de entidades e participantes nacionais. A reunião será conjunta com a do projeto IMPEL Doing 

the Right Things for Permiting, no qual a APA também se encontra a participar. 

 

Neste âmbito, serão desenvolvidas em 2017 as seguintes ações: 

 

 
 

3.3 Expert Team Waste and TFS 

 
Projeto IMPEL 2016/04: Enforcement Actions  

 
Representação nacional: IGAMAOT, APA 
 
A IGAMAOT recebeu esta Conferência em Lisboa nos dias 11 e 12 de abril de 2017, por ser esta 
uma oportunidade de chegar a um maior número de entidades e participantes nacionais, bem 
como de colaboração entre as entidades que compõem a rede nacional IMPEL e o SEPNA/GNR, 
PSP/BRIPA e Autoridade Tributária no controlo dos movimentos transfronteiriços de resíduos 
(MTR). 
 
A APA efetuou uma apresentação no referido evento, sobre as e-GAR (guias de transporte de 
resíduos eletrónicas), processos de notificação, análise de risco e oportunidades de inspeção.  
 
A reunião teve como objetivo a promoção da partilha de conhecimento e experiências entre os 

vários Estados-Membros e o cumprimento da legislação comunitária de referência, sendo 

exemplos: 

i) Desenvolvimento de uma ferramenta de análise geográfica para mapeamento de 

movimentos ilegais; 

ii) Mapear os movimentos ilegais de resíduos através de dispositivos GPS, colocados em 

baterias e resíduos de equipamento elétrico e eletrónico (EEE) com origem nos centros de 

reciclagem municipais durante todo o ano de 2015; 

Nº Ações  
Entidades 
envolvidas 

12 

Projeto IMPEL 2016/01 
Convite dirigido à APA, com vista à sua integração na vertente de 
entidade competente pelo licenciamento no grupo de trabalho do 
Projeto IMPEL 2017/01 – Concluída  

IGAMAOT, APA, IRA 
Açores 

 
13 

Projeto IMPEL 2016/01 
Realização de reunião e mutual joint visit a concretizar em Portugal, 
setembro de 2017, do Projeto IMPEL 2017/01 

IGAMAOT, APA, IRA 
Açores 

 
14 

Projeto IMPEL 2016/01 
Elaboração, pela equipa de projeto de documento de balanço no qual 
se apresentem os resultados já alcançados no âmbito deste projeto, em 
2015, 2016 e se possível em 2017, bem como a sua disseminação e 
incorporação nos procedimentos de inspeção, e de 
licenciamento/análise do autocontrolo do operador, apresentando 
propostas de ação nesse âmbito.  

IGAMAOT 
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iii) Controlo e classificação de veículos em fim de vida, sobre a classificação das cargas enquanto 

resíduo ou não resíduo e sobre a forma de testar a funcionalidade dos componentes de veículos 

(em comparação com os testes de funcionalidade dos EEE). A este respeito, foi feita referência 

ao “Correspondents' Guidelines N.º 9 on shipment of waste vehicles”. 

iv) Inspeções e controlos físicos das transferências nos locais de carregamento de resíduos, 

visando uma intervenção na fonte e minimizando o impacte da falta de recursos inspetivos nos 

portos. Os exportadores devem avisar as autoridades antes do carregamento dos contentores. 

As inspeções são realizadas on-site e, em caso de suspeição de REEE, é realizado o teste PAT 

(Portable appliance testing), que envolve uma inspeção visual do equipamento e cabos, a 

verificação das condições de embalamento e a realização do teste de segurança do 

equipamento, através de um aparelho portátil específico. Referiu-se ainda a existência de um 

código de boas práticas para a inspeção e teste de equipamentos elétricos do IET (Institution of 

Engineering and Technology) e o guia n.º 15 da Dinamarca sobre restrições de importação de 

EEE usados.  

v) Exercício prático sobre um caso de estudo relacionado com a interceção de três contentores 

num porto, no sentido de concluir sobre a existência ou não incumprimento, a junção de provas 

e a prossecução criminal. 

Neste âmbito foram desenvolvidas em 2017 as seguintes ações: 

 

 
Projeto IMPEL 2016/05: Development of guidance regarding waste shipment inspection plans 

under Art. 50 (2a) of Regulation (EC) Nº 1013/2006  

 
Representação nacional: IGAMAOT, APA (colaboração) 
A IGAMAOT dispõe já de um sistema de análise de risco no âmbito do cumprimento do artigo 

50º, do Regulamento (CE) nº 1013/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho. 

A experiência adquirida no presente ano, e no âmbito do projeto IMPEL em causa, permitirá a 

reformulação de critérios, se necessário.  

 

Neste âmbito, serão desenvolvidas em 2017 as seguintes ações: 

 
 

Nº Ação  
Entidades 
envolvidas 

15 
Projeto IMPEL 2016/04 
Realização de conferência em Portugal, 11 e 12 de abril de 2017, 
Projeto IMPEL 2017/04 -  Concluída 

IGAMAOT, APA 

Nº Ação 
Entidades 
envolvidas 

16 

Projeto IMPEL 2016/05 
Proposta de análise e consideração do conteúdo do Guidance on 
Effective Waste Shipment Inspection Planning no planeamento das 
inspeções MTR no ano de 2017 e subsequentes, sendo ainda 
consultadas as entidades APA, AT, GNR  e eventualmente a PSP na 
reformulação do plano MTR 

IGAMAOT, APA 
(colaboração) 
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Projeto IMPEL 2016/07: Enforcement actions 

 
Representação nacional: IGAMAOT, APA (colaboração) 

 
Os controlos de movimentos transfronteiriços de resíduos promovidos pela IGAMAOT em 2016 

tiveram a participação da APA quer na produção de informação preparatória, quer no apoio de 

BackOffice e controlos de viaturas no terreno. 

 

 
Projeto IMPEL 2016/08: Reinforcement Programme on Inspection Skills according to Landfill 

Sites in IMPEL Member countries 2016. 

  
Representação nacional: IRA Açores, APA, IGAMAOT (colaboração) 
 
Os documentos produzidos no âmbito deste Projeto foram: 

 

i) Guia de apoio às inspeções; 

ii) Lista de verificação de apoio às inspeções, integrada no Guia de apoio às 

inspeções;  

iii) Documento com lacunas referentes à implementação da legislação e 

recomendações dirigidas à Comissão Europeia, Estados Membros e Inspetores.  

 

 
Neste âmbito, serão desenvolvidas em 2017/2018 as seguintes ações: 

 

 
 

3.4 Expert Team Water and land 

 
Projeto IMPEL 2016/09: Safeguarding the Water Environment Throughout Europe (SWETE); 

Developing Best Practice in use of regulation to achieve Water Framework Directive 

objectives.  

 
Representação nacional: APA 
 

Em 2017 a APA vai manter a representação nacional neste projeto. O ano de 2016 foi ainda um 

ano de exploração dos termos do projeto, que será desenvolvido em 2017. A APA participou já 

através da elaboração de um questionário.  

 

Nº Ação 
Entidades 
envolvidas 

17 

Projeto IMPEL 2016/08 
Atualização/elaboração de guias/documentos de apoio a inspeções a 
aterros, com base no relatório IMPEL Landfill Project - Inspection 
guidance book for Landfill inspection - A practical book with guidance 
on activities on landfills (Revision 2016) e Landfill Directive 
Implementation - Analysis of the gaps found during the running of the 
Landfill Project 

IGAMAOT, IRA 
Açores 
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Projeto IMPEL 2016/10: The IED Baseline Report 2 – IMPEL project on the implementation by 

Member States of the Baseline Report as required by the Industrial Emissions Directive 

 
Representação nacional: APA, IGAMAOT 
 
Em 2016 a representação portuguesa por parte da APA ocorreu apenas no âmbito do workshop 

do projeto. Em 2017 a IGAMAOT e a APA vão assegurar a representação nacional na equipa 

deste projeto. A APA considera oportuno o que vier a ser produzido neste Projeto em termos de 

Guia, pelo que eventuais propostas surgirão em 2017/2018.  

 

O projeto pretende elaborar um guia relativo ao relatório de base através da recolha de 

informação sobre as práticas e conceitos utilizados nos diversos Estados Membros.  

Em particular encontram-se em análise os seguintes tópicos:  definição de local e de instalação 

e área a considerar; substâncias a considerar por via do Regulamento CLP (Regulamento (CE) n.º 

1272/2008, de 16 de dezembro), relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias 

e misturas, que estabelece as regras de classificação, embalagem e rotulagem de substâncias e 

misturas perigosas; inclusão dos resíduos; avaliação do estado inicial de contaminação e ações 

que visem a descontaminação;  legislação nacional sobre contaminação de solos; (re)avaliações 

e monitorizações, qualidade, frequência, métodos e parâmetros; abandono ou desativação e 

eventualmente a remediação do local e garantia bancária.  

 
Projeto IMPEL 2016_12: Water Conference 

 
Representação nacional: APA, IGAMAOT 
 
A IGAMAOT e a APA participaram na Conferência da Água, com o objetivo de promover a troca 
de experiências entre os vários Estados-Membros para melhorar a implementação da Diretiva-
Quadro da Água designadamente, através da aplicação de boas práticas de regulação. Teve 
ainda por objetivo a criação de uma comunidade de peritos dentro da temática da água, com 
vista a futuras trocas de experiência de licenciamento e boas práticas de aplicação das diretivas 
comunitárias, bem como desenvolver futuras oportunidades de formação.  
 
A APA apresentou uma comunicação alusiva às práticas de licenciamento de descarga de águas 
residuais, a nível nacional, e a utilização de águas residuais tratadas para reutilização para 
diversos fins, tais como rega agrícola e paisagística e suporte de ecossistemas. Foi ainda 
salientada a definição de critérios para a prática da reutilização com base numa abordagem fit-
for-purpose e aplicação de critérios multibarreira para redução do nível de risco. 
 
Os seguintes aspetos foram também abordados pelas entidades presentes, nomeadamente a 
Comissão Europeia, Organização das Nações Unidas para a Alimentação  e Estados- Membros: a 
necessidade de um licenciamento eficiente e gestão integrada; os impactos das alterações 
climáticas que irão incrementar as necessidades de investimento para adaptação da agricultura, 
em particular na gestão da água; práticas de gestão de recursos hídricos e de pontos de situação 
de implementação da Diretiva Quadro da Água; deteção remota para gestão de captações ilegais 
de água subterrânea. 
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Projeto IMPEL 2016/14: Supporting the implementation of the EO (Earth Observation) 

methods for the detection and assessment of illegal abstraction and over-abstraction of water. 

 
Representação nacional: IGAMAOT 
 

A IGAMAOT, através da EM PEM, participou neste Projeto no ano de 2015, assistindo a uma 

reunião. Nesse âmbito foi proposto o contacto da IGAMAOT com o Grupo de Observação da 

Terra, com vista a analisar as possibilidades de participação e utilização dos recursos promovidos 

pelo programa no sentido de associar informação fundamental para a atividade inspetiva, tanto 

na área do ambiente, como nas áreas do ordenamento do território e conservação da natureza, 

nomeadamente na deteção precoce de atividades potencialmente ilegais.  

 

A DGT identificou a possibilidade de se utilizar e explorar imagens e bases cartográficas do 

satélite Sentinel, em particular do Sentinel 2, que de cinco em cinco dias tem imagens novas, 

com potencialidade de serem exploradas. Essas potencialidades são diferentes das permitidas 

pelos ortofotomapas, cuja resolução é de 50 cm, no entanto, apenas são atualizadas anualmente 

ou de dois em dois anos. As imagens de satélite têm uma resolução de 10 metros, mas são 

atualizadas semanalmente.  

 

Neste contexto poderão ser utilizadas para fins de vigilância e alertas e deteção precoce de 

atividades potencialmente ilegais. Também poderão servir para outros fins, como por exemplo 

para análise do uso do solo e vigilância de espécies e habitats. 

 

A European Space Agency (ESA), no âmbito do projeto Copernicus, e para não sobrecarregar 

portal criou mirror sites o que permite acesso livre às imagens por parte do público em geral. O 

trabalho desenvolvido pelo IPMA e DGT irá permitir, a partir de final de abril, início de maio de 

2017, o acesso de forma privilegiada a todo o território nacional.  O portal foi lançado dia 27 de 

abril no Auditório do IPMA, em Algés, tendo sido convidadas todas as entidades para estarem 

presentes neste evento. 

 

Neste âmbito, serão desenvolvidas em 2017 as seguintes ações: 

 

 
 
 
 

Nº Ação 
Entidades 
envolvidas 

18 

Projeto IMPEL 2016/14 
Realização de reuniões, coordenadas pela DGT, com os organismos da 
Rede Nacional IMPEL para estudo da informação existente e acessível 
e formas de cooperação com vista à utilização destas imagens. Será 
importante a DGT perceber o que cada organismo necessita, de modo 
a explorar essas potencialidades e estabelecer mecanismos que 
permitam adaptar, sempre que possível, a exploração das imagens para 
os fins pretendidos 

DGT, IRA Açores, 
IGAMAOT 
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3.5 Expert Team Nature protection 

 
Projeto IMPEL 2016/15: Permitting under Art. 6(3) HD – quarries and open cast mining 

 
Representação nacional: ICNF e IGAMAOT 
 

A cogestão deste Projeto esteve a cargo de Portugal e Espanha, que apoiaram ao país gestor, a 

Alemanha. O relatório final foi elaborado com a contribuição de todos os participantes e 

encontra-se em fase final de preparação, constituindo um guia de apoio aos licenciadores no 

âmbito de melhores práticas, metodologias e abordagens na análise de efeitos significativos e 

incidências ambientais, bem como de licenciamento de atividades de extração de massas 

minerais em Rede Natura 2000.   

 

O relatório referente ao ano de 2015 está pronto para ser submetido a aprovação por parte da 

Assembleia Geral da IMPEL e, do mesmo modo, constitui um guia de apoio aos licenciadores no 

âmbito de melhores práticas, metodologias e abordagens na análise de efeitos significativos e 

incidências ambientais, bem como de licenciamento de atividades de pecuária intensiva 

(suiniculturas e aviários) em Rede Natura 2000. Inclui ainda um segundo relatório com propostas 

de atualização no âmbito do guia da Comissão Europeia sobre parques eólicos em Rede Natura 

2000.  

 

Após a sua publicação, o ICNF pretende analisar os relatórios de projeto, com vista à sua 

incorporação em procedimentos relacionados com as matérias em causa.  

 
 
Projeto IMPEL 2016/16: Joint inspections and Green expert team meeting 

 
 Representação nacional: ICNF e IGAMAOT 

 
Em Portugal, a IGAMAOT e o ICNF, têm participado em conjunto na reunião desta Expert Team, 

uma parceria que se tem demonstrado muito importante por permitir congregar as valências de 

licenciamento, fiscalização e inspeção.  

 
 

3.6 Expert Team Cross-Cutting 

 
Projeto IMPEL 2016/20: Financial Provision and Legacy Liabilities 

 
Representação nacional: IGAMAOT 
 
A IGAMAOT vai manter a sua participação neste projeto, sendo que apenas no ano de 2017 será 

elaborado o guia da IMPEL, de boas práticas no âmbito da legislação referente à 

Responsabilidade Ambiental.  
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Projeto IMPEL 2016/23: Doing the right things for permitting 

 
Representação nacional: APA 
 

A APA participou no workshop deste projeto, sendo que em 2017 irá continuar a acompanhar 

este projeto. Apenas no ano de 2017 será elaborado o guia da IMPEL, de boas práticas no âmbito 

da emissão de licenças ambientais. Pretende-se um guia de licenciamento “step-by-step” por 

forma a tornar o processo de licenciamento ambiental mais eficiente, por exemplo através da 

adoção de procedimentos que já são praticados em alguns países, numa lógica de “lições 

aprendidas” dos vários países.  

 

Pretende-se tornar a emissão das Licenças Ambientais (LA’s) mais rápida e assegurar a sua 

qualidade, uniformizar as LA’s a nível da União Europeia (UE) mantendo, no entanto, “abertura” 

para aplicação da legislação nacional de cada país, e obtendo ainda a contribuição dos 

inspetores ambientais pois “sem uma boa LA não se pode fazer uma boa inspeção”.  

Estiveram em discussão os seguintes tópicos: data de validade das LA’s; política para rever LA’s 

existentes; definição das condições da LA e.g. VLE’s.  Foram ainda analisados os necessários 

procedimentos de interface entre os licenciadores e os inspetores, de recurso a especialistas em 

matéria de documentos de referência (BREF’s), avaliação das MTD’s e seleção de VEA-

MTD/VLE’s a aplicar e ainda sobre os momentos da consulta pública.  

Projeto IMPEL 2016/18: Mapping the regulatory toolkit 

 
Representação nacional: IRA Açores 
 

O objetivo do projeto era identificar práticas e ferramentas utilizadas especialmente na Europa, 

que possam ser eficazes para garantir um maior cumprimento da legislação ambiental. O 

resultado final será um relatório com um “kit de ferramentas mapeado”, e sua aplicabilidade, 

com referência a casos práticos relevantes.  

Foi elaborado um questionário e identificadas nove áreas/temáticas para o inventário das 

práticas e ferramentas: 

1. Execução formal (Formal Enforcement); 

2. Controlo do cumprimento, monitorização, avaliação e classificação (Compliance monitoring, 

assesssment and classification); 

3. Promoção do cumprimento & educação (Compliance promotion & education); 

4. Comunicação (Communication); 

5. Incentivos e Recompensas (Incentives and rewards); 

6. Ações voluntárias (Voluntary actions); 

7. Regulação/Monitorização pelos cidadãos (Citizen regulation and monitoring); 

8. Cooperação com organizações parceiras (Cooperation with partner organisations); 

9. Intervenções e influências de mercado (Influencing and market interventions). 

http://www.igamaot.gov.pt/
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Reunião da ET Cross Cutting Meeting 

 
Representação nacional: IGAMAOT 
 

A IGAMAOT participou nesta reunião na qual foi proposto a todas as organizações que ainda 

não participaram no IMPEL Review Initiative (IRI), um sistema de revisão pelos pares, que se 

oferecessem para ser a entidade sujeita a este sistema de revisão, em determinadas áreas da 

sua competência. A IGAMAOT foi a entidade abrangida por um IRI em 2009, tendo em 

consequência recebido inspetores de diversos países que, no decorrer de uma semana, 

analisaram as suas práticas e procedimentos, produzindo recomendações que foram 

implementadas e que se demonstraram muito úteis na melhoria do seu trabalho diário.    

 
Conferência IMPEL Strengthening Implementation of EU Environmental Law in the Compliance 

Chain: Challenges and Solutions 

 
Representação nacional: PGR, IRA Açores, IGAMAOT 

Na Assembleia Geral da Rede IMPEL de 2015 foi apresentada a rede European Network of 

Prosecutors for the Environment (ENPE), criada em 2012, tendo sido solicitado a todos os países 

presentes que endereçassem um convite à respetiva Procuradoria, visando a adesão a esta rede, 

reencaminhado por esta Inspeção-Geral para a PGR.  

Ainda neste contexto, a IGAMAOT convidou a PGR a participar na Conferência Strengthening 

Implementation of EU Environmental Law in the Compliance Chain: Challenges and Solutions, 

que decorreu em maio de 2016, dedicada à cadeia de atores que intervêm na garantia do 

cumprimento da legislação ambiental e de conservação da natureza, na qual estiveram em 

representação de Portugal a PGR, a IGAMAOT e a IRA Açores. 

A conferência foi organizada pela IMPEL, ENPE- European Network of Prosecutors for the 

Environment6,  EUFJE - EU Forum of Judges for the Environment7 e EnviCrimeNet - European 

Network for Environmental Crime8, contando com 194 participantes de 35 países.   

 

Foram apresentados e debatidos diversos temas (resíduos, água e solo, conservação da 

natureza, indústria, crimes ambientais, poluição química), foram identificadas dificuldades e 

desafios associados à implementação da legislação ambiental e apresentados exemplos práticos 

e casos de sucesso. 

O principal foco da conferência foi a troca de experiências, pretendendo reforçar e estimular a 

colaboração e cooperação entre os intervenientes da cadeia de cumprimento da legislação 

ambiental. Constituiu um fórum de debate para a discussão de problemas comuns, melhores 

práticas e casos de estudo. As apresentações e conclusões foram divulgadas pela Rede Nacional 

IMPEL.   

                                                           
6 www.environmentalprosecutors.eu 
7 www.eufje.org 
8 www.envicrimenet.com 

http://www.igamaot.gov.pt/
http://www.environmentalprosecutors.eu/
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Tabela 1 : Participação nacional em projetos IMPEL no ano de 2016 

Equipas Técnicas 
(Expert Teams) 

Designação da Ação 
 
Temas 

 

Representação 
Nacional 

Indústria e Ar 
Mutual joint visits of industry inspectors and regulators to achieve a 
level playing field implementation of the IED 2016 

Implementação conjunta da Diretiva Emissões Industriais pelas entidades 
inspetivas e licenciadoras 

IGAMAOT  
IRA Açores 

Resíduos e 
Movimento 
Transfronteiriço 
de Resíduos  

Enforcement Actions  Deteção de ações ilegais envolvendo operações de gestão de resíduos  IGAMAOT  

Development of guidance regarding waste shipment inspection plans 
under Art. 50 (2a) of Regulation (EC) No 1013/2006  

Desenvolvimento de um plano de inspeções a transporte de resíduos por via 
marítima em cumprimento do Regulamento CE relativo a transferências de 
resíduos 

IGAMAOT  
(colaboração APA) 

IMPEL-TFS NCP Best Practice meeting 2016 
Troca de experiência e conhecimentos - melhores práticas - entre entidades 
com competência de inspeção  

IGAMAOT 
APA 

IMPEL TFS Enforcement Actions on waste shipments 
Ações práticas de controlo de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos em 
áreas portuárias   

IGAMAOT 

Reinforcement Programme on Inspection Skills according to Landfill 
Sites in IMPEL Member countries 2016; 2 joint inspections and 
workshop. 

Ações conjuntas entre entidades com atribuições de inspeção e de 
licenciamento a aterros  

APA  
IRA Açores 

Água e Solo 

Safeguarding the Water Environment Throughout Europe (SWETE); 
Developing Best Practice in use of regulation to achieve Water 
Framework Directive objectives.  

Melhores práticas para atingir os objetivos da Diretiva Quadro da Água, através 
da gestão de bacias hidrográficas   

APA  

The IED Baseline Report 2 
Relatório base sobre o estado do solo e recursos hídricos no âmbito da Diretiva 
das Emissões Industriais  

APA 

Water and Land 2016 Expert Team Meeting and Water Conference Reunião de peritos na área da proteção da água e do solo  
IGAMAOT 
APA 

Conservação da 
Natureza 

Permitting under Art. 6(3) HD – quarries and open cast mining 
Licenciamento e autorização de atividades - indústria extrativa de superfície - ao 
abrigo da Diretiva Habitats e da Diretiva Aves 

IGAMAOT  
ICNF 

Joint inspections and Green expert team meeting Inspeções conjuntas e reunião de peritos na área da conservação da natureza 
IGAMAOT  
ICNF 

Assuntos 
transversais  

Doing the right things for permitting  Elaboração de licenças ambientais APA  

Mapping the regulatory toolkit Identificação, estudo e casos práticos de instrumentos regulatórios  IRA Açores 

Modelling Certification – Public Supervision interaction Supervisão Pública de entidades com certificação ambiental   IGAMAOT 

Financial Provision and Legacy Liabilities 
Melhores práticas na implementação das garantias financeiras previstas em 
diretivas ambientais  

IGAMAOT 
(colaboração APA) 

Outros Temas  
“Strengthening Implementation of EU Environmental Law in the 

Compliance Chain: Challenges and Solutions” 

Crime ambiental - conferência organizada pela IMPEL, ENPE- European Network 
of Prosecutors for the Environment (www.environmentalprosecutors.eu), EUFJE 
- EU Forum of Judges for the Environment  e EnviCrimeNet - European Network 
for Environmental Crime .  

IGAMAOT, PGR e 
IRA Açores  

http://www.igamaot.gov.pt/
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4. PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS IMPEL NO ANO DE 2017  

No final do ano de 2016 todas as entidades da Rede Nacional IMPEL foram convidadas a 

participar nos Projetos IMPEL aprovados para 2017. No ano em curso destaca-se a 

representação nacional sistematizada na Tabela 2.  

Neste âmbito encontra-se prevista a participação direta de cerca de 45 participantes nacionais 

no âmbito das cinco Equipas Técnicas (Expert Teams), designadamente: 1. Indústria e Ar; 2. 

Resíduos e Movimento Transfronteiriço de Resíduos; 3. Água e Solo; 4. Conservação da 

Natureza; 5. Temas transversais.  

 

A participação nacional manterá o mesmo formato do ano anterior, por ser a melhor 

representação possível face às competências das entidades, e pelo facto de caso geral existir um 

único lugar pago por evento em cada projeto. Manter-se-á assim o modelo de participação 

através de equipas de trabalho nacionais permitindo conjugar os benefícios das parcerias da 

participação conjunta de diferentes entidades num mesmo projeto, sempre que a matéria incide 

sobre competências de mais do que uma entidade.   
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Tabela 2 : Participação nacional em projetos IMPEL no ano de 2017 

Expert team Nº do Projeto Nome do projeto  IGAMAOT APA 
IRA 

Açores 
ICNF PGR 

 Industry and air 
(ET - IGAMAOT) 

2017/01  Supporting IED implementation 2017 x x x     

2017/02 Onshore Oil and Gas Regulation - phase II. Portugal 
não 
participa 

Portugal 
não 
participa 

Portugal 
não 
participa 

Portugal 
não 
participa 

Portugal 
não 
participa 

2017/03 Lessons learnt from industrial accidents - 12th seminar – June 2017 (31 Mai – 1 June 
2017) 

x   x     

Expert team: 
Waste and TFS 
(ET - IGAMAOT) 

2017/04  IMPEL-TFS NCP Best Practice meeting 2017 x         

2017/05 IMPEL TFS Enforcement Actions on waste shipments x x       

2017/06 IMPEL Landfill project 2017   x x     

2017/07 WEEE implementation and enforcement x x       

2017/08 Refuse Derived Fuel (RDF) Project x x       

Expert team: 
Water and Land 
(ET - IGAMAOT) 

2017/09 Water saving & reuse   x       

2017/10 IED Baseline report 3 x x       

2017/11 River development planning Portugal 
não 
participa 

Portugal 
não 
participa 

Portugal 
não 
participa 

Portugal 
não 
participa 

Portugal 
não 
participa 

2017/12 Safeguarding the Water Environment Throughout Europe (SWETE); Developing Best 
Practice in use of regulation to achieve Water Framework Directive objectives.  

  x       

2017/13 Compare the implementation of measures to reduce pesticide residues in ground- and 
surface waters 

Portugal 
não 
participa 

Portugal 
não 
participa 

Portugal 
não 
participa 

Portugal 
não 
participa 

Portugal 
não 
participa 

2017/14 Water and Land Water Conference x         

2017/15 Water and Land Expert Team Meeting  x         

http://www.igamaot.gov.pt/
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Tabela 2 : Participação nacional em projetos IMPEL no ano de 2017 

Expert team Nº do Projeto Nome do projeto  IGAMAOT APA 
IRA 

Açores 
ICNF PGR 

ET Nature 
Conservation (ET 
- IGAMAOT, ICNF) 

2017/16 Project on IKB exchange of intelligence between authorities and NGO’s Portugal 
não 
participa 

Portugal 
não 
participa 

Portugal 
não 
participa 

Portugal 
não 
participa 

Portugal 
não 
participa 

2017/17 Hunting Tourism and Green expert team meeting;  x     x   

2017/18 Permitting under Art. 6(3) HD:  
1) Inspection of non-energy extractive industry (quarries and open cast mining), and  
(2) Roadmap for a planning tool concerning  inspection of Natura 2000 sites (including 
the option of using the IRAM-Tool) 

x     x   

  2017/19 Big Data mini-conference x   x     

2017/20 Doing the right things (DTRT) for ENV permitting (First year (2016): Comparison report on 
ENV permitting 
Second year(2017): Step by step guidance on IED permitting Third year (2018): Training of 
permitting officers and identification of new IMPEL initiatives on permitting  

  x       

2017/21 Financial Provision and Legacy Liabilities x         

2017/22 Drones and mobile tecnology  x   x      

2017/23 Regulatory Strategy mini-conference x   x     

Outros 2017/24  4 Networks conference (including part on Wildlife & Waste)  x   x   x 

2017/25 Mapping European Agencies involved in implementing the environmental acquis Portugal 
não 
participa 

Portugal 
não 
participa 

Portugal 
não 
participa 

Portugal 
não 
participa 

Portugal 
não 
participa 

2017/26 Implementation challenge - follow-up x         

2017/27 IMPEL Review Initiative (IRI) Programme 2017 Portugal 
não 
participa 

Portugal 
não 
participa 

Portugal 
não 
participa 

Portugal 
não 
participa 

Portugal 
não 
participa 

sem número Assembleia Geral e reunião de coordenadores nacionais  x         
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5. CONFERÊNCIA ANUAL DA REDE NACIONAL IMPEL 2017    
 

No âmbito do Protocolo de Cooperação encontra-se prevista, na Cláusula 5, a organização de 

um evento público de apresentação dos principais resultados dos projetos desenvolvidos no 

âmbito da Rede IMPEL.  

Com esse objetivo realizou-se, no dia 23 de setembro de 2016, a 1ª Conferência da Rede 

Nacional, cujo programa se encontra no Anexo IV. Este evento, de entrada livre, foi organizado 

em conjunto pela IGAMAOT e pela SGMAmb e contou com cerca de 100 participantes, 

maioritariamente das entidades da Rede Nacional IMPEL, mas também de outras entidades tais 

como PSP, GNR, CCDR Algarve, ONG, Universidades e Câmara Municipais.  

As apresentações foram divididas por temas e abarcaram as diferentes temáticas em estudo, 

sendo os oradores da PGR, APA, ICNF, IRA Açores e IGAMAOT. 

No ano de 2017, no dia 13 de outubro, realizar-se-á a 2ª Conferência da Rede Nacional IMPEL, 

cuja organização estará a cargo da APA.  

http://www.igamaot.gov.pt/

