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ANEXO XVI 

 

Missão e atribuições da IGAMAOT (Decreto-Lei nº 23/2012, de 1 de fevereiro) 

 

Missão Atribuições (atuais) 

Apreciar a legalidade e 

regularidade dos atos praticados 

pelos serviços e organismos do 

MAMAOT, ou sujeitos à tutela 

do respetivo ministro, avaliar a 

sua gestão e os seus resultados, 

através do controlo de auditoria 

técnica, de desempenho e 

financeira, bem como assegurar 

o permanente acompanhamento 

e avaliação do cumprimento da 

legalidade nas áreas do 

ambiente e do ordenamento do 

território por parte de entidades 

públicas e privadas. 

 Realizar, com carácter sistemático, auditorias, inspeções e outras ações de 

controlo à atividade prosseguida pelos organismos, serviços e entidades 

dependentes ou tutelados pelo MAMAOT; 

 Realizar inquéritos, averiguações e outras ações que lhe sejam superiormente 

determinadas; 

 Exercer o controlo financeiro sectorial ao nível do MAMAOT, no quadro 

dos objetivos e metas anuais e plurianuais traçadas no âmbito do Sistema de 

Controlo Interno (SCI) da Administração Financeira do Estado; 

 Coordenar a intervenção do MAMAOT no Sistema Nacional de Auditoria do 

Plano Nacional de Controlo Plurianual Integrado (PNCPI), realizar as 

auditorias externas e avaliar as auditorias internas aos sistemas de controlo 

oficial implementados pelos serviços e organismos no domínio da segurança 

alimentar; 

 Assegurar a coordenação nacional e a execução dos controlos ex post a 

beneficiários dos apoios financiados pelo Fundo Europeu Agrícola de 

Garantia (FEAGA), bem como pelo Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural (FEADER); 

 Assegurar a realização de ações de inspeção a entidades públicas e privadas 

em matérias de incidência ambiental, impondo as medidas que previnam ou 

eliminem situações de perigo grave para a saúde, segurança das pessoas, dos 

bens e do ambiente; 

 Proceder a ações de inspeção no âmbito do MAMAOT e junto de entidades 

integradas na administração central e local, de modo a acompanhar e avaliar 

o cumprimento da legalidade no âmbito do ordenamento do território; 

 Exercer funções próprias de órgão de polícia criminal relativamente aos 

crimes que se relacionem com o cumprimento da sua missão em matérias de 

incidência ambiental, sem prejuízo das atribuições de outras entidades; i) 

Instaurar, instruir e decidir processos de contraordenação ambiental, nos 

termos da lei-quadro das contra ordenações ambientais, bem como nos 

demais casos previstos na lei, e levantar auto de notícia relativo às infrações 

legalmente definidas; 

 Emitir pareceres e elaborar estudos sobre matérias das suas atribuições, 

assim como participar na elaboração de diplomas legais; 

 Proceder à instrução de processos disciplinares em serviços e organismos 

sujeitos à tutela do MAMAOT, quando determinado; 

 Assegurar a representação nacional e a articulação com as demais 

autoridades nacionais, com a Comissão Europeia e com os Estados 

Membros, acompanhar as missões comunitárias, bem como estabelecer 

relações de cooperação externa nos seus domínios de atuação. 

 

Fonte: www.dre.pt 
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Missão e atribuições da IGAOT (Decreto-Lei nº 276-B/2007, de 31 de julho) 

Missão Atribuições  

Apreciar a legalidade e 

regularidade dos atos 

praticados pelos serviços e 

organismos do MAMAOT, 

ou sujeitos à tutela do 

respetivo ministro, avaliar 

a sua gestão e os seus 

resultados, através do 

controlo de auditoria 

técnica, de desempenho e 

financeira, bem como 

assegurar o permanente 

acompanhamento e 

avaliação do cumprimento 

da legalidade nas áreas do 

ambiente e do 

ordenamento do território 

por parte de entidades 

públicas e privadas. 

 

 

 Realizar, com carácter sistemático, auditorias, inspeções e outras ações de controlo à 

atividade prosseguida pelos organismos, serviços e entidades dependentes ou tutelados 

pelo MAMAOT; 

 Realizar inspeções, inquéritos, sindicâncias e averiguações sumárias a quaisquer 

órgãos, serviços, organismos e empresas da área de atuação do MAOTDR, por forma 

a garantir o cumprimento das leis, regulamentos, contratos, diretivas e instruções 

ministeriais; 

 Auditar os sistemas e procedimentos de controlo interno dos serviços e organismos da 

área de atuação do MAOTDR, ou sujeitos à tutela do respetivo ministro, no quadro 

das responsabilidades cometidas ao Sistema de Controlo Interno da Administração 

Financeira do Estado pela Lei de Enquadramento Orçamental; 

 Controlar a aplicação eficaz, eficiente e económica dos dinheiros públicos de acordo 

com os objetivos definidos pelo Governo e avaliar os resultados obtidos em função 

dos meios disponíveis; 

 Exercer o controlo técnico sobre todos os serviços e organismos do MAOTDR, ou 

sujeitos à tutela do respetivo ministro; 

 Garantir a avaliação e o controlo contínuos sobre os níveis de ação e desempenho de 

cada organismo, recomendando alterações e melhorias e acompanhando a sua 

introdução; 

 Assegurar a obtenção e o fornecimento de indicadores de desempenho dos serviços 

relevantes para as restantes funções de suporte; 

 Avaliar a qualidade dos sistemas de informação de gestão, incluindo os indicadores de 

desempenho; 

 Assegurar a divulgação dos resultados da atividade operacional de inspeção e 

colaborar no cumprimento de medidas adequadas e na proposta de medidas tendentes 

à eliminação das deficiências e irregularidades encontradas; 

 Garantir a declaração pública da credibilidade e ou fiabilidade dos mecanismos de 

gestão financeira dos organismos, com base nas verificações e análises de acordo com 

as normas de auditoria geralmente aceites; 

 Inspecionar a execução de projetos financiados pelo MAOTDR a entidades públicas e 

privadas; 

 Assegurar a realização de ações de inspeção com vista à verificação do cumprimento 

de normas legais e regulamentares em matérias de incidência ambiental, em 

estabelecimentos, locais ou atividades a elas sujeitos; 

 Emitir pareceres científicos e técnicos e recomendações aos responsáveis por 

estabelecimentos, locais ou atividades com incidência ambiental; 

 Exercer funções próprias de órgão de polícia criminal relativamente aos crimes que se 

relacionem com o cumprimento da sua missão em matérias de incidência ambiental, 

sem prejuízo das atribuições de outras entidades; 

 Impor, no âmbito das ações previstas na alínea l), medidas preventivas que previnam, 

corrijam ou eliminem situações de perigo grave para a saúde, segurança das pessoas e 

bens e ambiente; 

 Efetuar as operações necessárias para a gestão do cadastro nacional das 

contraordenações ambientais; 

 Instaurar, instruir e decidir processos de contraordenação ambiental, relativamente às 

infrações de que tome conhecimento, nos termos da Lei n.º 50/2006, de 29 de Agosto, 

bem como nos demais casos previstos na lei; 

 Proceder a ações de inspeção no âmbito do MAOTDR e junto de entidades integradas 

noutros departamentos governamentais, por forma a acompanhar e avaliar o 

cumprimento da legalidade no âmbito do ambiente e do ordenamento do território; 

 Desenvolver a ação disciplinar em serviços e organismos do MAOTDR, ou sujeitos à 

tutela do respetivo ministro, quando tal competência lhe seja cometida; 

 Assegurar o tratamento e análise das exposições recebidas, nos casos em que as 

entidades fiscalizadoras competentes para o efeito ou os serviços desconcentrados do 

MAOTDR não exerçam ou exerçam de modo deficiente as competências que lhes 

estão cometidas, bem como quando não se trate de conflitos essencialmente privados; 

 Promover a divulgação das normas em vigor, assegurando a realização das ações de 

comunicação adequadas; 

 Assegurar a elaboração de estudos, informações e pareceres sobre matérias de 
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Missão Atribuições  

incidência ambiental ou de ordenamento do território, assim como participar na 

elaboração de diplomas legais, sempre que para tal for solicitada; 

 Estabelecer relações de cooperação, designadamente celebrando protocolos com 

organismos similares de outros países ou com organizações internacionais, bem como 

com organismos nacionais; 

 Coordenar a representação nacional na rede europeia de inspeções ambientais (IMPEL 

– European Union Network for the Implementation and Enforcement of 

Environmental Law). 

Fonte: www.dre.pt 

 

Missão e atribuições da IGAOT (Decreto-Lei nº 207/2006, de 27 de outubro) 

Missão Atribuições  

Definir, executar e 

coordenar as políticas de 

ambiente, de ordenamento 

do território e cidades e de 

desenvolvimento regional, 

bem como coordenar 

globalmente a política de 

coesão em Portugal, numa 

perspetiva de 

desenvolvimento 

sustentável e de coesão 

territorial. 

 

 

 Promover os programas, projetos, medidas e ações que visem assegurar a 

preservação do património natural, o bom estado e funcionamento dos 

ecossistemas, a manutenção e fomento da biodiversidade, da conservação da 

natureza e da proteção e valorização da paisagem; 

 Garantir a existência de sistemas de monitorização e avaliação, bem como 

assegurar a divulgação pública da informação sobre o estado do ambiente, do 

ordenamento do território e do desenvolvimento das regiões; 

 Promover o envolvimento nacional na resolução dos problemas de ambiente de 

interesse internacional e assegurar a aplicação de convenções e acordos 

internacionais, bem como da legislação e das políticas da União Europeia, 

representar o Estado Português nos organismos e comités internacionais e 

promover a cooperação técnica internacional nas áreas tuteladas; 

 Planear e gerir de forma integrada os recursos hídricos nacionais e assegurar a 

proteção do domínio hídrico, garantir a existência e a qualidade dos serviços de 

abastecimento de água em níveis apropriados, designadamente para consumo 

humano, de drenagem de águas residuais e de controlo da poluição no meio 

hídrico; 

 Promover uma política sustentável de gestão de resíduos através do apoio, 

dinamização, acompanhamento e monitorização de soluções de prevenção, 

reutilização e valorização e, subsidiariamente, de tratamento e eliminação e 

promover uma política de recuperação e de valorização dos solos e outros locais 

contaminados, em articulação com outras entidades públicas com competência 

neste domínio; 

 Promover e coordenar o desenvolvimento das políticas, programas e ações de 

controlo e de redução das emissões de gases com efeito de estufa, incentivando 

ainda o envolvimento nacional no mercado de carbono e no desenvolvimento de 

mecanismos de flexibilidade do Protocolo de Quioto; 

 Promover uma política de gestão da qualidade do ar e conceber e pôr em 

execução medidas de prevenção e controlo do ruído, visando a proteção da saúde 

pública e a qualidade de vida das populações; 

 Impulsionar a melhoria do desempenho ambiental dos agentes económicos e 

promover ações de prevenção, identificação e avaliação sistemática dos impactos 

da atividade humana sobre o ambiente, dos riscos naturais e induzidos por 

atividades antropogénicas, bem como assegurar a prevenção e o controlo 

integrado da poluição e promover a educação ambiental como veículo 

estratégico da formação e sensibilização dos cidadãos; 

 Garantir a adequada aplicação das leis e de outros instrumentos de política 

ambiental, nomeadamente por via de auditorias ambientais e de controlo e de 

ações de inspeção e fiscalização; 

 Definir a Estratégia de Gestão Integrada da Zona Costeira Nacional e garantir a 

sua execução e avaliação; 

 Definir a política de ordenamento do território e urbanismo e garantir a sua 

execução e avaliação, com destaque para o Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território, e assegurar a articulação com as políticas sectoriais 

com incidência na organização do território; 

 Definir, executar e avaliar a política social de habitação e estimular e apoiar a 
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Missão Atribuições  

gestão, conservação e reabilitação do património habitacional, bem como definir 

a política de cidades e garantir a sua execução e avaliação; 

 Coordenar e desenvolver o Sistema Nacional de Informação Geográfica e o 

sistema Nacional de Informação Territorial, assegurar as funções de 

Observatório do Ordenamento do Território e Urbanismo e de Observatório da 

Habitação e da Reabilitação Urbana e coordenar a execução da política nacional 

de informação geográfica de base nos domínios da geodesia, cartografia e 

cadastro predial; 

 Promover uma política de desenvolvimento regional, económica e socialmente 

sustentável, orientada para o reforço da competitividade e da coesão dos 

territórios e suportada em processos de planeamento estratégico com o 

envolvimento de agentes económicos e sociais, públicos e privados; 

 Coordenar a elaboração e a negociação com as instâncias comunitárias dos 

documentos de programação necessários à aplicação da política de coesão da 

União Europeia em Portugal, incluindo os processos de avaliação e 

monitorização estratégica da mesma e implementar mecanismos que permitam 

assegurar transparência, rigor, eficácia e eficiência na utilização dos fundos 

comunitários com finalidade estrutural; 

 Assegurar a gestão nacional do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e 

do Fundo de Coesão, planear e gerir a participação de Portugal nos programas de 

cooperação territorial da União Europeia e participar nos órgãos de direção 

política dos Programas Operacionais do Quadro Comunitário de Apoio III (QCA 

III) e do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), nos termos 

fixados na legislação relevante; 

 Definir a estratégia de aplicação e colaborar na gestão dos fundos nacionais e 

comunitários afetos às políticas de ambiente, de ordenamento do território e de 

desenvolvimento regional e participar nos processos de avaliação do seu 

contributo, numa ótica de coesão nacional e de sustentabilidade do País. 

Fonte: www.dre.pt 

 


