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“O ambiente e a crise ambiental e social global permitem tomar as coisas pela sua raiz. Isto é, 

não estamos perante uma crise de ciclo ou uma crise de conjuntura, como acontece em muitos 

dos domínios económicos que referi, estamos a falar da primeira crise de dimensão planetária 

que alguma vez a Humanidade viveu. A história humana é feita de crises, sem dúvida, as 

grandes provas e provações que a Humanidade supera são justamente crises. Todavia, esta é 

a primeira situação que a Humanidade enfrenta em que nenhum recanto do globo está 

imunizado ou defendido contra os sintomas e a grande crise ambiental”.  

 

Viriato Soromenho-Marques 

O Futuro Frágil – Os Desafios da Crise Global do Ambiente 

 

“O ambiente não é uma escolha, uma forma de viver, entre outras. É simplesmente a única 

forma de viver num mundo em que a norma jurídica que lhe diz respeito é determinante da 

possibilidade de continuar a experiência humana”. 

 

Michel Bachet 

A ingerência ecológica. Direito ambiental em questão 

 

“E se o Condomínio da Terra é hoje um sonho, temos presente que todas as verdades de hoje 

foram utopias de ontem. Veja-se a incomensurável quimera do projecto europeu, tendo em 

conta a sua história, e a realidade actual da União Europeia. E o mesmo se poderá referir, 

noutra escala, relativamente à ONU. Como Kant explica, pelas inclinações egoísticas humanas, 

todos os projectos de comunitarização, são utópicos. Mas existem. Porque em todas as 

dimensões, em todos os grupos, pelas pressões externas de várias ordens, se chega sempre a 

uma mesma conclusão: só na prossecução dos interesses colectivos se consegue garantir a 

cada um o seu direito. E o sonho de hoje, o Condomínio da Terra, parece-nos ser uma utopia 

positiva, porque sonha com a Humanização do Real Universal. A complexidade “não pode ser 

apenas aludida mas precisa de ser trabalhada e todos fazemos parte da solução”. 

 

Paulo Magalhães 

O Condomínio da Terra 

Das alterações climáticas a uma nova concepção jurídica do planeta 
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RESUMO: 

Os problemas ambientais são hoje uma realidade incontornável. Não é mais possível 

ocultá-los, nem ignorá-los. De problemas de carácter localizado passaram a 

problemas de dimensão mundial. O funcionamento da Terra passou a estar em causa 

e, por arrasto, a própria humanidade. No plano internacional, as organizações 

internacionais “tingiram-se” de verde e integraram o ambiente na sua esfera de 

competências e actividades. No plano nacional, os partidos políticos em geral e os 

partidos de governo em especial decidiram, igualmente, assumir os problemas 

ambientais, “esverdeando” a sua agenda e acção políticas que são, aliás, 

complementadas pela actividade das ONG de ambiente.  

A investigação desenvolvida tem por objecto de estudo o comportamento dos partidos 

políticos portugueses perante o ambiente, entre 1974 e 2002. Procura determinar em 

que termos se processou a inserção das preocupações ambientais na agenda política 

dos partidos políticos naquele período, e, ainda, se foi a consciencialização colectiva 

dos problemas que são colocados à sociedade do nosso tempo e a adesão de 

Portugal à então Comunidade Europeia que levaram à consagração do ambiente no 

discurso e nos programas dos diferentes partidos portugueses. O presente estudo 

centra-se ainda na análise do impacto da criação do partido verde português, com 

assento parlamentar, no sistema político nacional. 

Palavras-chave : ambiente; ecologia; ecologismo; leis; partidos políticos; partidos 

verdes; problemas ambientais. 
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ABSTRACT : 

It is widely accepted that environmental problems are real, and are not possible to be 

ignored anymore. They are no more local problems but became problems of the world. 

Well functioning of Earth and, consequently, Human race are at risk. At international 

level, organizations turned “green” and Environment became part of its competences 

and activities. At national level, political parties, and especially those with governmental 

responsibilities decided, as well, to consider in their politics environmental problems, 

turning their agenda and political actions “green”. Theses last ones also supported by 

environmental related non-governmental organizations. 

The present research has as main objective the study of the portuguese political 

parties response to environmental questions between 1974 e 2002, as well as to 

determine how were the environment questions introduced in the political agenda of 

the political parties in the same period. Moreover, the studies also intend to analyse if a 

general awareness of the problems that are faced by the population nowadays, and the 

fact of Portugal became part of the, so called at that time, European Community, led to 

the inclusion of the environmental concerning on the speeches and programs of the 

different portuguese political parties. Finally, this research work investigates the impact 

of the born of the Portuguese “green party”, occupying seats at the parliament, in the 

portuguese national political system. 

Key words: environment; ecology; law; political parties; green parties; environmental 

problems. 
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INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO  

 

“O homem não apenas vive no solo – nasce da própria Terra; é filho dela, e assim o dizem 

todas as mitologias dos povos. Somos pó, água, ar organizados, e quer tenhamos germinado 

no lodo do Nilo, saído das lascas de um carvalho, sido moldados na terra vermelha do Eufrates 

ou nos aluviões sagrados do Ganges – não deixamos nunca de ser filhos da «mãe benfazeja», 

tal como as árvores da floresta e os canaviais dos rios. É dela que retiramos a nossa 

substância: ela é que nos sustenta com os seus sucos nutritivos, que nos fornece ar aos 

pulmões e nos dá a «vida, o movimento e o ser». Logo, é impossível que as formas terrestres, 

com as quais a flora e a fauna se harmonizam de um modo tão admirável, se não reflictam 

igualmente nos fenómenos vitais desta simples parte da fauna a que se chama humanidade”.  

 

Elisée Reclus, 

A Terra e o Homem 

 

“A conservação da Natureza não é, portanto, um sonho de naturalista ultrapassado, mas, na 

realidade, uma questão que interessa a todos os homens. Não temos nenhum interesse em 

destruir a Natureza, nem temos o direito moral de o fazer. A conservação da Natureza é um 

problema económico, mas não só. O grau de civilização de um povo não se mede pelo numero 

de kilowatts que ele produz; mede-se sobretudo por um certo número de critérios morais e 

espirituais e pela prudência dos homens civilizados que pensam em assegurar a perenidade da 

civilização na qual participam”.  

Jean Dorst,  

Objectivos da Conservação da Natureza 

 

“Cada homem pense em si próprio - nos seus objectivos e valores - tanto como no mundo que 

procura transformar. São tarefas que jamais terão fim. O importante não é simplesmente saber 

se a Humanidade sobreviverá, mas sim se o poderá fazer sem cair numa existência sem 

significado”. 

 

Donella H. Meadow, Dennis L. Meadows, Jorgen Rander, William W. III Behrens 

Os Limites do Crescimento 
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1. Apresentação, relevância e oportunidade do tema 

O ambiente é uma palavra ambivalente que suscita as interpretações mais díspares e 

os sentimentos mais diversos. De moda passageira, luxo dos países ricos, ideia 

hippie, utopia, grito de alarme de profetas da desgraça e de elementos de perturbação, 

bandeira de agentes subversivos contra o desenvolvimento, ociosa congeminação de 

intelectuais vanguardistas e de agitadores de esquerda radical, o ambiente, ou melhor 

dito, a defesa do ambiente em que vivemos tornou-se uma grande preocupação da 

humanidade e um dos temas mais mobilizadores dos nossos dias, tanto sob o ponto 

de vista da acção, como no plano da reflexão. 

A “questão ambiental” ou, dito de outro modo, a emergência do ambiente como 

questão da comunidade, ou questão política, não pode ser dissociada do 

relacionamento entre o Homem e a Natureza ao longo dos tempos. 

Garcia (2007, p. 53) sustenta que, desde o início da vida na Terra, o mundo natural se 

tem alterado sem que actividade humana tenha contribuído para tal, acrescentando 

que continuará a alterar-se, mesmo que nele intervenha, de modo direccionado ou 

não, a acção humana. A autora apresenta como exemplo o ar que respiramos com o 

oxigénio de que necessitamos: “o oxigénio foi colocado na atmosfera num processo 

longo, pela actividade das plantas, de tal modo que, sem essa actividade, os animais 

não teriam podido aparecer na Terra. Se hoje estamos aqui e respiramos, às plantas o 

devemos”.  

Mas se a evolução do mundo natural não está necessariamente dependente da 

actividade humana, é indiscutível que o Homem tem ocupado um particular papel 

como agente modificador da Natureza, de modo a moldá-la à imagem das suas 

conveniências e a explorá-la para seu próprio conforto. E os resultados estão hoje à 

vista de todos.  

Até à revolução industrial, o homem inscreveu-se de uma forma suportável e 

harmónica no conjunto do ambiente que o rodeia, sendo certo que, como anota 

Bachelet (1997, p. 19), o “homem é poluidor a tal ponto que viver é poluir, ou pelo 

menos ser predador face a outras espécies vias, animais ou vegetais”. Porque não 

dispunha de conhecimentos científicos que lhe permitissem explicar os fenómenos 

naturais e mercê dos meios técnicos de que então dispunha, o homem primitivo vivia 

em plena comunhão com a Natureza de quem, aliás, dependia para sobreviver.  

A Natureza alimentava o Homem, que aceitava a sua generosidade, a sua avareza e 

também as suas manifestações hostis, tais como inundações, terramotos ou tremores 
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de terra que constituíram de certa forma as primeiras “calamidades ambientais” que 

afligiram o homem.  

O Homem não possuía, ao tempo, conhecimentos para explicar e tentar controlar os 

fenómenos naturais, pelo que sacralizou a Natureza. Passou a venerar a Natureza 

como divindade, chegando inclusive a adoptar rituais sangrentos para aplacar e 

dominar as forcas naturais, Como observa atentamente Aragão (1997, p. 17), o 

homem “numa tentativa de compreensão, antropomorfizou os elementos naturais que 

o rodeavam e transformou as suas manifestações em “estados de espírito” da 

natureza. A ponte entre o profano e o sagrado estava lançada. O passo seguinte era a 

sacralização da natureza e a criação de mitos explicativos e de ritos”.  

De acordo com Goldblatt (1996, p. 6), durante a relação inicial com a natureza, o 

homem procurava apenas três condições essenciais: a) o fornecimento suficiente de 

recursos energéticos e matérias-primas; b) condições essenciais para a vida 

(atmosfera respirável, clima estável, controle de pragas etc.); e c) certos serviços que 

o meio ambiente presta às sociedades (absorção da poluição, limpeza dos resíduos 

pelas águas, fertilização dos solos, etc.). 

Depois da revolução industrial, o homem rompe os laços que mantivera durante 

séculos com a Natureza. O homem conquista um grande poder de actuação sobre a 

dinâmica natural com os avanços tecnológicos de conquista da natureza advindos 

após a revolução industrial e, em consequência, passa a ter a ilusão de domínio sobre 

a natureza e de poder viver de uma maneira totalmente artificial o que, a breve trecho, 

significou destruição do mundo natural do qual depende a sua própria sobrevivência. 

Como anota Vieira (2002a, p. 45), “durante milénios os seres humanos eram apenas 

mais uma espécie no planeta. A partir da Revolução Industrial, a evolução tecnológica 

permitiu ao Homem auspiciar a se tornar independente dos caprichos e limitações da 

natureza. O Homem chegava então a um nivel onde supostamente dominava e usava 

a seu bel-prazer a própria Terra. Mas este duro caminho foi traçado com um rol de 

vítimas. E o planeta Terra, em tudo aquilo que representa, terá sido maior”. 

A verdade é que, com a chamada era industrial marcada por “um optimismo fácil que 

via cada avanço científico ou cada “novo produto melhorado” como prova de um 

processo inevitável no sentido da perfeição humana” (Toffler, 1984, p. 293), a 

Natureza divina dá lugar à Natureza mercadoria ou vazadouro. O homem passa, 

doravante a ver a Natureza como um fornecedor inesgotável de recursos e um local de 

armazenamento dos detritos que a sociedade industrializada produz abundantemente.  
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Em resultado do aperfeiçoamento dos meios técnicos e da aquisição de 

conhecimentos científicos, aliada à exacerbação do ter sobre o ser, o homem 

começou a causar mais impacto do que a Natureza é capaz de suportar, e, o que 

durante muito tempo foi vista como fonte inesgotável de recursos disponíveis para o 

homem, passou a ser uma incógnita, isto é, tomou-se consciência que afinal os 

recursos naturais são finitos e limitados.  

Em vez de ser o homem a necessitar de ser protegido das forças naturais, é a 

Natureza que passa a carecer, a partir da revolução industrial, de protecção contra a 

acção devastadora do Homem que se transformou nas palavras de Deléage (1995a, p. 

23) numa “força geológica planetária”, capaz de afectar o equilíbrio ecológico do 

planeta. E as consequências do comportamento irreflectido do Homem sobre a 

Natureza passaram a ser observáveis pelo cidadão comum, tanto a nível local como 

também à escala planetária. 

Problemas ambientais como a poluição, a sobre-exploração de recursos naturais, 

como a água, solos agrícolas, pesca, florestas, recursos minerais, as alterações 

climáticas, a rarefacção da camada de ozono, o efeito estufa, destruição da 

biodiversidade e a desertificação são hoje uma verdade científica incontestável ou, se 

se preferir, “uma verdade inconveniente”, fazendo nosso o titulo do filme documentário 

promovido pelo Nobel da Paz 2007 Al Gore, que traça cenários futuros ameaçadores 

para a vida na Terra.  

Não obstante muitos destes fenómenos terem sido oportunamente denunciados, na 

mira de serem tomadas medidas conducentes à sua resolução na medida do possível 

ou, quando menos, encontrar-se formas de minorar as suas consequências, a verdade 

é que a degradação do ambiente paradoxalmente continuou até aos nossos dias, o 

que levou Soromenho Marques (Moura e al., 1993, p.116), a afirmar, a dado momento, 

que “os seres humanos transformaram a Terra numa nau de velas rasgadas, que 

navega num oceano tempestuoso de incertezas”.  

Por exemplo, já em 1908, durante a conferência sobre a Conservação dos Recursos 

Naturais, Théodore Roosevelt (apud Dorst, 1973, p. 1), um verdadeiro visionário, 

antecipava a futura existência de problema ambientais, afirmando o seguinte: 

“enriquecemo-nos pela utilização pródiga dos nossos recursos e podemos, com razão, 

orgulhar-nos do nosso progresso. Chegou porém o momento de reflectirmos 

seriamente sobre o que acontecerá quando as nossas florestas tiverem desaparecido, 

quando o carvão, o ferro e o petróleo se esgotarem, quando o solo estiver mais 
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empobrecido ainda, levado para os rios, poluindo as suas águas, desnudando os 

campos e dificuldades a navegação”. 

Sem qualquer alarmismo, sempre a evitar, sabe-se hoje que a degradação do 

ambiente, a não ser invertida ou pelo menos travada, representa uma grave ameaça à 

sobrevivência da espécie humana, pois, como anota Pereira Reis (1989, p. 153), a 

“vida humana depende de um sistema complexo do homem com o meio que o envolve 

e baseia-se no equilíbrio ecológico”. É, por isso, parafraseando Colaço Antunes (1992, 

p. 94) “urgente passar da economia do cowboy à economia da preservação”. 

Acompanhamos, sem a mínima dúvida, Bachelet (1997, p.18) quando, afirma que “o 

século XXI ou será ecológico ou não será”. 

Por outro lado, há quem considere que o “meio ambiente” e os fenómenos a ele 

associados terá de ser visto como uma “questão de segurança nacional do século XXI” 

e vaticine guerras e violência civil no futuro devido à escassez de recursos naturais 

(Kaplan, 1996, p. 50), (1) merecendo particular acuidade a questão da água doce, um 

recurso que se julgava inesgotável, mas que afinal é limitado e finito, que muitos 

autores têm apontado como uma provável fonte de conflitos no nosso século, em 

especial no Médio Oriente. Não foi seguramente por acaso que Michael Gorbachev 

(apud Schimdt, 2002, p. 30) afirmou que “a degradação ambiental está hoje para a 

Humanidade em risco, como os arsenais nucleares estavam durante a guerra-fria”. E 

como bem observa Kaplan (1996, p. 50), terminada a guerra-fria, o mundo debate-se 

agora com as feridas do seu próprio crescimento.  

A tomada de consciência dos riscos que o futuro da humanidade enfrenta 

transformaram a protecção do ambiente num tema que suscita o interesse crescente 

de diferentes públicos, que vão desde os homens de ciência e da cultura, até ao 

cidadão comum, passando pelas organizações internacionais intergovernamentais, as 

ONGA e ainda pela chamada classe política, onde avultam os principais agentes 

políticos do sistema político português, nomeadamente os partidos políticos. Como 

afirma Yearly (1992, p. 2) ser “reconhecido como razoavelmente “verde” é cada vez 

mais uma estratégia política destinada ao sucesso”.  

Porque o ambiente passou a dar votos, além de ser politicamente correcto ser verde, 

os partidos políticos portugueses, ainda que tardiamente em relação aos seus 

congéneres europeus, vestiram o “hábito verde” e passaram abertamente a defender o 

ambiente, dedicando-lhe espaço nos seus programas e manifestos políticos.  
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De um momento para o outro, os partidos políticos portugueses decidiram integrar o 

ambiente na sua agenda política e nos respectivos programas e manifestos, 

acompanhando a prática adoptada pelos partidos políticos existentes nos países da 

nossa área civilizacional.  

Ora, é sabido que os partidos políticos desempenham um papel central nas 

democracias modernas. São, com efeito, actores fundamentais no processo político 

democrático. Não é, por isso, concebível uma democracia moderna sem partidos 

políticos que estão, aliás, na génese das próprias democracias representativas. Deste 

modo, não é por acaso que Jalali (2007, p. 78) considere que a principal função dos 

partidos em democracia é o da representação: “os partidos surgem como um elemento 

importante de “ponte” entre o Estado e a sociedade – seja dos governados para os 

governantes, numa dinâmica de baixo para cima, mas também de cima para baixo 

(dos governantes para ao governados), na medida em que ajudam a “informar, educar 

e influenciar a opinião pública”. No mesmo enfiamento, Belchior (2010, p. 70) sustenta 

que os partidos constituem um canal privilegiado e legítimo de conexão entre a 

vontade popular e a respectiva representação parlamentar. 

A função dos partidos políticos não se esgota, porém, na representação política, sem 

embargo de se tratar de uma função essencial. Além desta, os partidos políticos 

devem cumprir outras funções não menos importantes e que variam de acordo com o 

tipo de ambiente em que nasceram e em relação com o sistema político em que se 

integram (Fernandes, 2008, p. 191) e, ainda, segundo a óptica dos diferentes autores. 

Por exemplo, para Belchior (2010, p. 70), os partidos políticos tem “funções 

específicas de articulações, agregação e assunção dos interesses populares em torno 

de políticas e mesmo de controlo de todo o processo político: do estímulo a uma 

consciência e participação políticas à elaboração e implementação de políticas e de 

estratégias governativas”. 

Por seu turno, Sanchez Agesta (apud Fernandes, 2008, p. 191) atribui as seguintes 

funções aos partidos políticos, tendo em vista que desempenham um papel de 

intermediários: 

“a) coordenar e simplificar os programas de Governo, fazendo-o, porém, com uma 

certa ambiguidade, para captar mais votos; 

b)  tornar-se um instrumento eficaz na promoção da ideologia que o inspira; 
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c)  seleccionar no seu seio os futuros governantes, caso saiam vitoriosos do 

plebiscito; 

d)  organizar as eleições, mediante a apresentação e o apoio dos seus candidatos, 

segundo uma tradição que vem do século XIX;  

e) uma vez no Poder, apoiar a sua maioria parlamentar e o Governo, integrado pelos 

seus partidários mais representativos;  

f)  manter e reforçar a  sua coesão interna, mediante a revitalização permanente dos 

seus quadros e a recolha de fundos necessários para todas as despesas 

ordinárias e extraordinárias.” 

González Casanova (1980, p. 321) aponta como funções principais dos partidos 

políticos as seguintes: (1) contribuir para a formação da opinião pública; (2) elaborar 

programas de governo; (3) coordenar e harmonizar e interesses sectoriais, parcelares 

ou de classe (4); reduzir a fragmentação das opiniões particulares e promover campos 

de visão mais amplos; (5) formar pedagogicamente os indivíduos; servir de via de 

representação, através de eleições; (6) ser órgãos de comunicação entre os conflitos 

populares e os governantes; (7) dirigir a acção política das instituições públicas; (8) 

criticar e controlar a acção do governo quando os partidos encontrem-se na oposição; 

(9) seleccionar a classe política dirigente e colaborar na sua implantação e renovação; 

(10) reforçar ideologicamente o sistema hegemónico; estabilizando-o e legitimando-o 

mediante a obtenção de consensos entre os partidos; e (11) estruturar a sucessão 

política dentro do Estado. 

Por sua vez, Dalmases (2010, pp. 346 a 348) sustenta que os partidos políticos têm, 

sinteticamente, cinco funções essenciais, a saber:  

a) socialização política e criação de opinião. 

Segundo o autor, os partidos políticos apresentam determinados programas políticos à 

sociedade que podem ter uma maior ou menor carga ideológica, e que proporcionam 

aos indivíduos mais critérios para analisar os problemas sociais, o que permite ajudar 

a formar uma determinada opinião pública ou a consolidá-la. A função da socialização 

política foi historicamente importante para os partidos de esquerda que pretendiam 

alterar o modelo de sociedade existente e, portanto, tinham de explicar à sociedade 

um modelo novo, logo desconhecido, através de meios de difusão, normalmente 

clandestinos. Actualmente, a função da socialização política, bem como a mobilização 

da sociedade, têm perdido importância e os meios sofreram uma alteração 
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substancial. Com efeito, a imprensa do partido tem sido substituída pelos órgãos de 

comunicação social de massas que têm, obviamente, uma difusão e uma penetração 

social muito maior. 

b) Harmonização de interesses. 

Os programas de governo dos partidos políticos servem também para harmonizar os 

interesses particulares dos diferentes sectores sociais, na justa medida em que 

pretendem consolidar um programa global, amplo e, por via disso, reduzir a 

fragmentação social que pode ser fonte de ruptura ou desestabilização do sistema 

político. O discurso e o programa dos partidos políticos tem sido objecto de uma 

evolução que Dalmases não deixa de sublinhar: a defesa explícita e contundente de 

ideologias muito distintas e de interesses marcadamente sectoriais deu lugar à defesa 

ambígua de valores muito gerais, que tem a aceitabilidade e são assumidos por quase 

todo o mundo, e à defesa de políticas sectoriais pacíficas muito concretas e pouco 

diferenciadas. A explicação encontrada pelo citado autor para esta evolução em que 

são feitas propostas mais genéricas e menos vincadas está na homogeneidade 

ideológica da sociedade moderna, no aumento da complexidade social (e na presença 

de interesses contraditórios) e, ainda, nos ganhos eleitorais resultantes de um discurso 

político mais genérico e menos explicito. A propósito da homogeneidade ideológica 

nas sociedades modernas industriais, assiste-se hoje uma tendência para um 

generalizado e efectivo vazio ideológico. 

c) Formação de elites políticas. 

Outra função importante dos partidos é, para o autor, formar e seleccionar as elites do 

sistema político, até porque os partidos políticos constituem o berço de grande parte 

da elite política das sociedades democráticas, seja as elites dos próprios partidos, as 

elites parlamentares, governamentais ou locais. É preciso não perder de vista que os 

partidos políticos monopolizam a actividade eleitoral nas sociedades democráticas e, 

por conseguinte, cabe-lhes decidir quais são os candidatos que poderão vir a ocupar 

um cargo de responsabilidade política. 

d) Canalização das petições da população dirigidas aos poderes. 

No momento em que os eleitores, através do direito de voto, fazem as suas opções 

políticas, transformam os partidos em canais de expressão política, em representantes 

dos seus interesses e em instrumentos que servem para catapultar esses interesses 

junto das instituições públicas. Ora, esta é precisamente a razão pela qual os partidos 

políticos têm como função converter-se em órgãos ou vias de comunicação das 
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petições apresentadas às instituições, nomeadamente ao governo. Os partidos que 

obtêm maioria parlamentar e governamental devem reflectir tais petições. Ao invés, os 

partidos políticos que estão na oposição devem reflectir essas petições, através da 

crítica à acção do governo e da apresentação de propostas de outras alternativas 

politicas. 

e) Reforma e estabilização do sistema político. 

Todos os partidos políticos sem excepção, tanto os que estão o governo como aqueles 

que se encontram na oposição, têm para Dalmases a função de reformar o sistema 

político, dando-lhe estabilidade e, deste modo, assegurando a sua continuidade. 

Concluído o breve apontamento sobre as funções que cabem aos partidos políticos 

assegurar, é tempo agora de referir que este estudo visa analisar de forma rigorosa e 

com a abrangência possível, o comportamento dos principais partidos políticos 

portugueses, no que diz respeito à “questão ambiental”, atenta as próprias funções 

que devem cumprir, desde o golpe de Estado e subsequente revolução do 25 de Abril 

de 1974, que derrubou o regime do Estado Novo e que permitiu a legalização dos 

partidos políticos, até 2002, análise que será enquadrada pela perspectiva neo-

institucionalista. Centraremos particular atenção na acção desenvolvida no domínio do 

ambiente pelos partidos que ocupam o poder em Portugal.  

Do nosso ponto de vista, trata-se de um tema oportuno e relevante. Com efeito, a 

consciencialização da degradação do ambiente, mais marcante a partir da década de 

60, afastou a crença na bondade do crescimento económico e projectou para o plano 

político as preocupações ambientais (Belchior, 2010, p. 97). O ambiente tornou-se 

uma preocupação mundial ao mais alto nível, passando a integrar as agendas 

políticas, tanto nacionais como internacionais. E essa transformação do ambiente 

numa questão política de enorme importância e grande actualidade, decorreu, em 

larga medida, da divulgação sem precedentes dos problemas ambientais que afectam 

a nossa casa comum, sejam de âmbito local, sejam de alcance internacional, em 

relação aos quais nenhuma organização, seja de que natureza for, pode ficar alheia. E 

os partidos políticos, claro está, enquanto agentes políticos privilegiados, podem, 

devem e têm de dar um contributo neste particular domínio, em especial os partidos da 

governação, que são, aliás, chamados a dar esse contributo sem o qual o planeta está 

condenado ao colapso ambiental. 

A pertinência e oportunidade do tema encontram, também, justificação na 

circunstância de não haver nenhuma obra de referência em Portugal dotada de rigor 
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científico que abarque o objecto deste estudo. Atenta a preocupação de fazer um 

estado da arte sobre o tema em apreço, podemos verificar que existem vários estudos 

que se debruçam tout court sobre os partidos políticos, por exemplo, “Os partidos 

políticos no direito constitucional português”, de Rebelo de Sousa (1983), a 

“Participação política e democracia. O caso português (1976-2000), de Meirinho 

Martins (2004), os “Partidos e democracia em Portugal (1974-2005)”, de Jalali (2007), 

os “Partidos políticos e recrutamento parlamentar em Portugal. O povo semi-

soberano? (1990-2003), de Pequito Teixeira (2008), a “Democracia e representação 

partidária. A elite parlamentar e os cidadãos”, de Belchior (2010). 

Do mesmo passo, foram feitos numerosos estudos que tratam da problemática 

ambiental que, pela sua extensão, é impossível enumerá-los. Todavia, a relação entre 

os partidos políticos e o ambiente, isto é, o modo de actuação dos partidos políticos 

em matéria ambiental permanece uma área longe de estar plenamente explorada na 

bibliografia emergente da ciência política em Portugal. 

Trata-se de um tema que está insuficientemente trabalhado no caso português, razão 

pela qual apenas logramos encontrar uma dissertação de mestrado, intitulada “Opções 

ideológicas e política ambiental”, de Anjos Duarte (1999), onde é feita uma análise 

bastante genérica das ideias político-ideológicas subjacentes às políticas ambientais 

dos dois partidos políticos que ocupam alternadamente o poder em Portugal, ou seja, 

o PS e o PSD, na mira de descortinar as eventuais diferenças e determinar histórico-

temporalmente o inicio da politica ambiental no nosso país. A autora centrou também a 

sua atenção nos dois partidos de governo ingleses (Trabalhista e Conservador), onde 

é possível determinar, com clareza, as diferenças políticas em matéria de ambiente de 

cada um deles, confrontando essa situação com a realidade portuguesa. 

A par dessa dissertação, existem apenas textos de carácter superficial, mas 

desprovidos dos elementos necessários para atingir os objectivos propostos, no que 

tange aos partidos políticos portugueses em articulação com a temática ambiental.  

De igual modo, não existe um estudo aprofundado dedicado à necessidade e ao peso 

do partido verde actualmente existente em Portugal no nosso sistema político, com 

assento parlamentar. Todavia, é possível encontrar inúmeras obras em língua 

estrangeira sobre a criação e o impacto dos partidos verdes existentes nos diferentes 

Estados da Europa comunitária.  

Trata-se de um vazio que pretendemos preencher com o presente estudo que 

abarcará o hiato histórico-temporal compreendido entre 1974 e 2002 (ou seja, entre o I 
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e o VI governos provisórios e entre a I e a VIII legislaturas, que abarca 14 governos 

constitucionais) e que esperamos ter conseguido, tendo presente que procurámos dar 

o nosso melhor, seguindo-se o conselho de Saramago (2008, p. 172) que, na obra “A 

viagem de um elefante”, quer demonstrar “ (…) não só que o óptimo é inimigo do bom, 

mas também que o bom, por muito que se esforce, nunca chegará aos calcanhares do 

óptimo”. 

 

 

2. Ponto de partida 

Feita a apresentação, a contextualização e a justificação da relevância e oportunidade 

do tema, importa agora enunciar a pergunta de partida que mais não é do que o 

objecto da temática a investigar sob a forma de interrogação, sabendo-se de antemão 

que o objecto de estudo deve ser claro e preciso desde o início de qualquer 

investigação científica. Não se pode nunca perder de vista, na esteira de Bessa (1996, 

pp. 20 e 21), que “a investigação científica começa por uma curiosidade legítima que 

se condensa numa pergunta, que define o objecto de estudo liminarmente. O grande 

núcleo das ciências fundamentais nasce de uma interrogação básica, em certa medida 

acessível até às crianças. Que são as estrelas? Porque chove? Donde veio o homem? 

Como apareceu a sociedade? – e assim por diante, nem leque cada vez mais vasto e 

ambicioso. O trabalho científico tende a obter clarificações para questões em aberto, 

isto é, para perguntas até aí sem resposta ou com respostas diversas e insatisfatórias 

a diversos títulos. Repetir as perguntas ao longo dos séculos é não só reconfortante, 

porque essa repetição testemunha a insatisfação humana na busca da verdade, como 

indispensável ao próprio método, porque dá prova de abertura a explicações 

alternativas, competitivas e, eventualmente melhores. Formular perguntas inovadoras 

ou reformular as antigas em novos parâmetros é um traço da genialidade que assistiu 

os construtores da nova maneira de pensar. E isto é válido tanto nas ciências da 

natureza como nas humanidades”. O objecto da investigação coincide, portanto, com 

uma pergunta que dá eco a uma suspeita ou a uma inquietação e essa pergunta deve 

ser clara e bem constituída, visto delimitar o próprio objecto da investigação. 

No mesmo enfiamento, Meirinho Martins (2002, p. 27) sustenta que “as questões 

teóricas ocupam um lugar central na pesquisa científica; ajudam a clarificar a forma e 

os instrumentos com que o investigador define e trata o objecto de estudo; estruturam 

as redes de abordagem aos fenómenos políticos e traçam os caminhos por onde se 
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desenvolve a investigação, sendo certo que o primeiro passo exige a formulação clara 

do problema a estudar”, ou seja, a enunciação de uma pergunta de partida central. 

A questão central que é o propósito desta investigação é a seguinte: 

- Em que termos se processou a inserção das preocupações ambientais na agenda 

política dos partidos políticos portugueses, no período entre 1974 e 2002? 

Pretendemos perceber se o ambiente passou a figurar na agenda política dos partidos 

políticos nacionais como uma preocupação “substantiva” ou traduziu-se apenas em 

mera cosmética eleitoral. Dito de outro modo, pretendemos analisar a forma como o 

ambiente foi assimilado pelos partidos políticos e qual o impacto da integração do 

ambiente na agenda e retórica políticas dos partidos políticos no modo de actuação 

destas instituições quanto à defesa do ambiente em Portugal. 

Na órbita da questão central circundam duas questões secundárias, a saber: 

 -  Em que é que se traduziu o “esverdeamento” dos partidos políticos de governo na 

construção do edifício jurídico ambiental? 

-  Quais as diferenças entre os programas de governo em matéria ambiental dos 

partidos do chamado “arco governativo” em Portugal?  

 

 

3. Objectivos 

A presente investigação procurou dar cumprimento a determinados objectivos 

específicos condicionados pelo próprio objecto de estudo. Nesta medida, a 

investigação orientou-se com base em dois objectivos que servem, igualmente, de 

matriz para este estudo: 

1.  Averiguar se a integração do ambiente na retórica e nos programas (eleitorais e de 

governo) e nos manifestos eleitorais limitou-se a ser mera “cosmética eleitoral”, 

fazendo jus à ideia do politicamente correcto que vigora na sociedade 

contemporânea, aliada ao propósito de captar votos dos eleitores que privilegiam a 

temática ambiental ou, ao invés, procurou traduzir uma preocupação “substantiva” 

neste particular domínio por parte dos partidos políticos colocada no mesmo plano 

de prioridades de outras preocupações de ordem política. 
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2.  Aferir as repercussões da assimilação das preocupações ambientais pelos partidos 

políticos na construção do quadro legal ambiental, em especial quanto à sua 

coerência, consistência e eficácia. 

 No fundo, vamos procurar analisar se os partidos políticos têm actuado em função 

dos valores ambientais que proclamam no plano da retórica, bem como no âmbito 

dos programas e manifestos políticos, em particular os partidos do poder. 

 

 

4. Hipótese 

Lembra Moreira (2009, p. 132) que o investigador político tem um objectivo muito mais 

vasto que não se compadece com o mero estudo de casos concretos, como um 

regime, uma revolução, uma votação, um governo ou a história do presente. O 

objectivo do investigador político é o “desenvolvimento do conhecimento sistemático 

dos fenómenos políticos, o que significa submeter a experiência a generalizações, que 

propõem uma explicação geral e permitem prognosticar tendências”. 

A hipótese é entendida para Moreira (2009, p. 132) como uma generalização que 

constitui uma espécie de “pressentimento” sobre a regularidade possível dos factos 

políticos”. E a hipótese, que é uma afirmação generalizada, uma resposta possível ao 

problema proposto, é passível de verificação experimental e de fundamentação teórica 

e científica (Mouzinho de Sena, 2007, p. 40). 

Aliás, o objectivo de formular hipóteses verificáveis, de fixar tendências, e de enunciar  

leis, corresponde, de acordo com Moreira (2009, p. 137), a duas funções 

incontornáveis da ciência política: “explicar os fenómenos e prognosticar sequências”. 

Não é despiciendo lembrar que toda a pesquisa científica implica enunciar e verificar 

hipóteses: “a ciência gera explicações hipotéticas do mundo dos fenómenos 

observados que depois submete a um processo de validação ou falsificação das 

hipóteses” (Carvalho, 2009, p. 124). Por isso, Duverger (1981, p. 384) afirma que “as 

pesquisas científicas só são frutíferas quando se definem as questões apresentadas”, 

ou seja, quando se determinam objectivamente uma ou várias hipóteses que, como 

observa Duverger (1981, p. 383) “constituem um exemplo de sistematização a priori”.  

Efectivamente, a formulação de uma ou várias hipóteses, que implicam a 

determinação antecipada do objecto de estudo, servem à partida dois objectivos: 

sistematizar e delimitar as fronteiras da investigação. Ou seja, as hipóteses são um 
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elemento útil para justificar o estudo, e, sobretudo, garantir-lhe uma orientação (Vaz 

Freixo, 2010, pp. 164 e 165). Por isso, Vaz Freixo (2010, p. 165) sustenta, com 

propriedade, que “os estudos que explicitamente formulam uma ou mais hipóteses 

serão tidos muito mais em consideração do que aqueles que exigem que o leitor faça 

uma “leitura entre linhas”, para imaginar o que os autores pretendem”. 

Por outro lado, a formulação de hipóteses acompanha necessariamente a tentativa de 

responder a um determinado problema central, que constitui o móbil da investigação a 

executar. Com efeito, as hipóteses são sugestões de resposta para um problema, mas 

assumem a condição de uma predição e consistem em respostas plausíveis para o 

problema e que servem, ainda, para orientar a investigação do ponto de vista 

metodológico, ou seja, em termos gerais as hipóteses consistem em supor conhecida 

a verdade ou explicação que se procura (Vaz Freixo, 2010, p. 165). Dito de outro 

modo, na opinião esclarecida de Carvalho (2009, p. 124) “as hipóteses são suposições 

colocadas como respostas plausíveis e provisórias para o problema da pesquisa”. E a 

provisoriabilidade das hipóteses é, igualmente, assinalada pelo autor, porque tanto 

poderão ser confirmadas como refutadas com o desenvolvimento da pesquisa. 

Neste enfiamento, propomos a seguinte hipótese : a integração do ambiente na 

retórica e nos programas políticos dos diferentes partidos políticos resultou de vários 

factores externos, nomeadamente a consciencialização colectiva dos problemas 

ambientais que são colocados à sociedade do nosso tempo e a adesão de Portugal à 

então CEE.  

 

 

5. Conceitos operacionais 

A investigação e a própria questão de partida compelem o investigador a olhar para 

determinados conceitos, ou seja, exigem a definição e a delimitação de conceitos que 

vão circunscrever o fenómeno que se pretende estudar. Como observa Moreira (1999, 

p. 130) “os conceitos operacionais desempenham uma importante função na 

delimitação da temática da ciência política, formando como que a plataforma da qual 

arrancam depois as diferentes interpretações e teorias”. 

Nesta investigação destacam-se três conceitos operacionais, sem os quais o nosso 

estado ficaria menos clarificado. O primeiro é o conceito de ambiente. O segundo é o 

conceito de ecologia. E o terceiro é o conceito de partido político. 
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O ambiente não é um conceito inequívoco ou unidimensional, mas antes complexo, 

multifacetado e ambíguo. Com efeito, o conceito de ambiente assume frequentemente 

significações diversas de acordo com o contexto em que é utilizado e as inclinações 

científicas das pessoas que fazem uso deste conceito, como exploraremos, com maior 

profundidade, no capítulo II. Por ambiente deve entender-se, na esteira de Sousa 

Franco (1994a, p. 49), “o conjunto de factores biológicos, químicos e físicos que, numa 

determinada área, estão associados a um organismo vivo” ou, dito de outro modo, o 

suporte físico que torna possível a vida dos seres vivos.  

O termo ecologia foi introduzido no léxico científico pelo biólogo alemão Ernest 

Haeckel. Resultou da conjugação das palavras gregas “oikos” (casa) e “logos” 

(ciência). Ecologia é “a ciência que estuda as relações dos seres vivos com o seu 

meio, o ambiente” (Condesso, 2001, p. 116). Como melhor se analisará no capítulo I, a 

ecologia é uma ciência (a ciência dos ecossistemas) ao contrário do ambiente que não 

tem “foros de ciência” e que constitui apenas o objecto da ecologia que, repisando, 

debruça-se sobre o estudo das relações entre os seres vivos entre si e com o seu 

ambiente físico. 

Apesar de serem conceitos distintos, a ecologia tem sido frequentemente confundida 

com o seu objecto – o ambiente, como melhor se analisará no capítulo I, o que leva os 

autores em geral a falar em movimento ambientalista ou ecologista e em problemas ou 

ameaças ambientais locais, regionais ou globais como problemas ecológicos. 

Efectivamente, os problemais ambientais podem ter implicações negativas no 

funcionamento dos ecossistemas que podem ser definidos como a junção da 

comunidade biótica (ou seja, o conjunto dos seres vivos que habita um determinado 

espaço físico) com as componentes abióticas (ou seja, a água, o solo, a atmosfera) e 

toda a sua complexa teia de inter-relações (Joanaz de Melo e Pimenta, 1993, p. 16). E 

porque a ecologia é a ciência dos ecossistemas e o ambiente assumiu um grande 

peso no seio da ecologia, os autores começaram a falar indistintamente em ambiente 

e ecologia, bem como em problemas ambientais e ecológicos. 

É tempo agora de passarmos à análise do terceiro conceito operacional com relevo 

para o nosso estudo. 

Não querendo entrar no debate em torno da classificação dos partidos políticos (2), até 

porque são, como anota Dalmases (2010, p. 348), um objecto difícil de classificar, 

além de terem sido realizadas inúmeras classificações dos mesmos que variam 

consoante os autores que têm estudado os partidos, vamos apenas referir que pode 

definir-se partido político, parafraseando Dalmases (2010, p. 343), como “uma 
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associação de indivíduos unida pela defesa de interesses, organizada internamente 

mediante uma estrutura hierárquica, com a ânsia de permanecer no tempo e cujo 

objectivo será alcançar o poder político, exercê-lo e levar a cabo um programa 

político”.  

 

 

6. Perspectiva teórica adoptada 

O que nos propomos analisar neste estudo é compreender as razões que levaram os 

partidos políticos portugueses, em especial, os partidos de governo, a incluir na 

retórica e nos seus programas políticos a questão ambiental, bem como a forma como 

se processou a integração da preocupação ambiental, aferindo, ainda, o papel que 

estes agentes políticos desempenharam na construção do quadro legal ambiental em 

Portugal. E isso remete-nos para a questão de saber qual o papel desempenhado 

pelas instituições no comportamento dos partidos políticos. Ou seja, em que medida 

os factores institucionais influenciaram ou condicionaram as opções políticas dos 

partidos portugueses em matéria ambiental.  

Os trabalhos clássicos da ciência política destacavam a importância das instituições 

politicas para o entendimento de fenómenos e comportamentos sociais. Isto é, as 

instituições possuíam, na perspectiva desses trabalhos, um papel determinante no 

comportamento dos indivíduos, tanto dos governantes, como dos governados. Em 

suma, as instituições desfrutavam de uma grande influência no desenvolvimento da 

sociedade. Não é despiciendo lembrar que a ciência política tem as suas raízes no 

estudo das instituições. 

A dado momento, nos finais do século XIX, a ciência politica atribuiu grande ênfase às 

instituições formais de governo, o que transformou a ciência política na ciência que 

estuda sobretudo o Estado (Pequito Teixeira, 2008, p. 10). 

Depois, o Estado, enquanto organização política concreta, foi paulatinamente 

perdendo a sua centralidade na produção da ciência política moderna, particularmente 

nos EUA, até aos anos 70 (Dias de Lima et al., 2011, p. 111). Com efeito, a partir da 

segunda guerra mundial a ciência política afasta-se das suas raízes normativas e 

institucionais, tendo por base o entendimento de que o estudo das regras formais não 

explicava o comportamento político, nem os efeitos da política. Assiste-se, então, ao 

aparecimento da teoria comportamentalista (ou behaviorismo) na ciência politica, 
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desenvolvida no final dos anos 50 e início do decénio de 60, baseada em crenças e 

atitudes de grupos e indivíduos, para além das estruturas formais dos “velhos” 

institucionalistas (Dias de Lima et. al., 2011, p. 112) que passam a ter um papel 

secundário. Ou seja, esta nova teoria baseava-se fundamentalmente em pressupostos 

individualistas e empiricistas.  

Por outras palavras, esta perspectiva teórica, que dominou e transformou a ciência 

política, implicando uma mudança no modo de estudar os fenómenos políticos, 

entendia que os indivíduos actuavam autonomamente, de acordo com as suas 

características sociopsicológicas e com o cálculo do seu possível benefício pessoal. 

Os indivíduos não estavam, na óptica desta teoria, condicionados por instituições 

formais ou informais e, por via disso, podiam fazer, livre e autonomamente, as suas 

próprias escolhas (Pequito Teixeira, 2008, p. 10). 

Por força da corrente comportamentalista, os politólogos passaram a concentrar-se 

quase exclusivamente no comportamento observável, tanto a nível individual como a 

nível colectivo, insistindo na observação empírica e, bem assim, na comprovação das 

suas teorias (Guy Peter apud Pequito Teixeira, 2008, p. 12). Os comportamentalistas 

tinham a pretensão de utilizar todos os dados empíricos relevantes em lugar de 

apoiarem-se apenas num conjunto limitado de exemplos ilustrativos, o que levou os 

adeptos desta corrente teórica a justificar o uso e o desenvolvimento das técnicas 

estatísticas como um meio necessário para analisar uma elevada quantidade de 

“dados empíricos relevantes” (Pequito Teixeira, 2008, pp 11 e 12).  

Porque essa novel teoria, que passa a marcar a ciência politica, foi alvo de grandes 

críticas, além de mostrar-se insuficiente para explicar determinados fenómenos, uma 

“contra-reforma”, iniciada no decénio de 80, resgatou o estudo das instituições, que 

adquirem assim um status renovado, pelo reconhecimento da relevância e 

contribuição que as instituições desempenham no comportamento dos actores 

políticos. É, neste contexto, que surge o neo-institucionalismo, teoria desenvolvida 

como reacção à teoria comportamentalista que foi influente nos anos 60 e 70, e que 

servirá para enquadrar o desenvolvimento deste estudo. 

O neo-institucionalismo não constitui uma corrente de pensamento unificada, já que 

engloba três vertentes ou correntes, de diferentes inspirações teóricas – o neo-

institucionalismo histórico, neo-institucionalismo da escolha racional e o neo-

institucionalismo sociológico (Hall e Taylor, 2003, p. 193), mas que devem ser 

consideradas de forma complementar e não exclusivista (Pequito Teixeira, 2008, p. 

10). Seja como for, as três vertentes ou correntes do neo-institucionalismo têm em 
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comum o papel central que as instituições ocupam, considerando a sua influência nas 

estratégias dos actores políticos, nos rumos, trajectórias e conteúdo das políticas. As 

“instituições importam”. Dito de outro modo, as três vertentes do neo-institucionalismo, 

segundo Hall e Taylor (2003, p. 194) “buscam elucidar o papel desempenhado pelas 

instituições na determinação de resultados sociais e políticos”.  

O conceito de instituição utilizado pelos neo-institucionalistas é muito amplo, pois tanto 

inclui regras formais (leis, normas e outros procedimentos regimentais) como informais 

relacionadas com códigos de conduta, hábitos e convenções em geral. Dias de Lima 

et. al. (2011, p. 114) definem instituições como “qualquer regra ou forma de 

constrangimento que moldam as interacções humanas”. Por seu turno, Scott (apud 

Pequito Teixeira, 2008, p. 16) considera que “as instituições consistem em estruturas 

cognitivas, normativas e regulativas que conferem sentido e proporcionam estabilidade 

ao comportamento social e político”.  

Segundo Pequito Teixeira (2008, p.16), a definição ampla do conceito de instituição 

apresenta a vantagem de “assumir que as instituições envolvem valores, normas, 

regras formais e informais, rotinas tradicionais, padrões de comportamento e papeis 

sociais que estruturam e/ou constrangem o comportamento dos indivíduos e dos 

grupos e, como tal, tendem a reduzir (mas não a eliminar) a incerteza que domina 

grande parte da vida politica”. 

Dito isto, é na perspectiva neo-institucionalista, uma das teorias que integram a ciência 

politica contemporânea, que está inscrita ou filiada o desenvolvimento do nosso 

estudo. 

É ponto assente que “as instituições são sustentáculos, pilares fundamentais 

essenciais, de uma comunidade” (Ferreira da Cunha, 2007, p. 199). E a verdade é que 

as instituições têm um evidente impacto nos fenómenos políticos, nomeadamente no 

comportamento dos actores políticos individuais e colectivos, influenciando as suas 

escolhas ou decisões. O que quer dizer que os agentes políticos, na sua actuação, 

não podem ser, como anota Pequito Teixeira (2008, p. 14), dissociados dos seus elos 

institucionais, já que são estes que, em última análise, condicionam as suas 

expectativas, a definição dos seus interesses e objectivos e, ainda, modos de 

actuação (v.g. aprovação de leis e políticas).  

As decisões políticas não são tomadas ou implementadas pelos actores políticos num 

“vazio institucional”. Ao invés, são moldadas no contexto institucional, no seio do qual 

estes desenvolvem as suas acções e definem as suas metas políticas.  
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Em particular, dois aspectos institucionais são relevantes pelo seu impacto no 

comportamento dos partidos, no que diz respeito ao ambiente: 

a) o enquadramento jurídico-constitucional, composto pelo conjunto de preceitos 

constitucionais de natureza ambiental que chegam inclusive a impor um “facere” 

ou um “nom facere” aos próprios agentes políticos, condicionando assim, em maior 

ou menor grau, a sua acção; e 

b) o enquadramento jurídico-comunitário, isto é, as normas comunitárias em matéria 

ambiental que estão plasmadas nas fontes originárias do direito comunitário, ou 

seja, os Tratados Comunitários ou Institutivos da ora designada UE, bem como os 

actos comunitários aprovados pelos órgãos comunitários (v.g. Conselho de 

Ministros e Parlamento Europeu), que integram o chamado direito comunitário 

derivado, e que tem influenciado sobremaneira a actuação dos partidos políticos 

no domínio do ambiente, como teremos oportunidade de demonstrar no presente 

estudo. 

O neo-institucionalismo releva e é adequado para este estudo porque continua, à 

semelhança do “velho” institucionalismo, a destacar o papel das leis, procedimentos 

ou regras como base do conhecimento do fenómeno político, visto que o desenho 

formal e institucional do sistema político determina o comportamento dos seus actores.  

Por outro lado, o neo-institucionalismo, especialmente a vertente histórica, confere 

relevância à trajectória histórica, ao momento e à sequência dos eventos que 

propiciam a aprovação de leis, politicas e a adopção de outras medidas, o que tem 

também manifesto interesse para o presente estudo e é reveladora da adequação da 

adopção desta perspectiva teórica. 

Do mesmo passo, a posição que os actores políticos ocupam nas instituições pode 

influenciar a definição dos próprios interesses e condicionar as suas decisões. Ou 

seja, os objectivos, posições e escolhas de um actor político podem variar e depender 

da função desempenhada na instituição. E esta é, igualmente, uma questão que se 

encontra associada à abordagem teórica escolhida e com pertinência para a nossa 

investigação. 
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7. Fontes documentais e análise de documentos 

A documentação utilizada em ciência política é essencialmente escrita, sem embargo 

de se poder utilizar outras fontes de documentação, tais como filmes, gravações e, 

ainda, material utilizado na vida política (v.g. insígnias dos partidos, cartazes de 

propaganda, etc.) (Fernandes, 2008, p. 58). 

No caso vertente, os documentos que serviram de apoio para a elaboração deste 

estudo são de diversos tipos e provêem de fontes diferenciadas. Utilizámos 

documentação primária e secundária que logramos obter sobre a matéria objecto da 

investigação. 

Em relação à documentação primária, analisámos as leis orgânicas dos vários 

governos provisórios e constitucionais, bem como os respectivos programas de 

governo. Esta análise foi importante porque permitiu, primeiro, fazer o levantamento 

exaustivo das propostas apresentadas em matéria de ambiente pelos governos 

provisórios e, depois, pelos diferentes partidos que ocuparam o poder, após as 

primeiras eleições legislativas realizadas em Portugal. 

A par da recolha e análise dos documentos supra-referidos, sumaríamos e analisámos 

os textos de leis relacionados com o tema em estudo e que considerámos possuir 

maior relevância, com a particular atenção de enquadrar essa legislação no mandato 

de cada um dos governos (provisórios e constitucionais) que conduziram a vida 

politica do país. O propósito subjacente a esta análise foi verificar se houve 

correspondência entre as propostas de incidência ambiental plasmadas nos 

programas de governo e a legislação efectivamente aprovada e, em especial, o 

alcance dessa legislação, no que diz respeito à defesa do ambiente, o que permite 

revelar o grau de preocupação e comprometimento dos partidos políticos em relação 

ao ambiente. 

Em relação à documentação secundária, procurámos obter e analisar todos os 

documentos que pudessem fornecer indicações ou testemunhar a actividade política 

dos partidos políticos, quer do poder, quer da oposição sobre o ambiente, e que 

mostrassem ser suficientemente fidedignos para a validação deste estudo. Neste 

enfiamento, procedemos à análise dos programas políticos, programas e manifestos 

eleitorais dos partidos políticos nacionais, com assento parlamentar, na mira de 

descrever e examinar o conteúdo das propostas proclamadas sobre o tema em 

questão, concitando a nossa atenção nos partidos que se situam tradicionalmente na 

oposição, já que quanto aos partidos que ocupam alternadamente o poder (PS e PSD) 
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era possível aferir as suas propostas no domínio do ambiente nos respectivos 

programas de governo que são, geralmente, decalcados dos programas eleitorais que, 

como é sabido, veiculam, oficialmente, as orientações político-ideológicas que 

norteiam os partidos, entre o mais, em matéria ambiental, além de disseminarem o 

plano de intenções de acção política.  

De referir que quanto ao PS e ao PSD apenas procedemos à análise dos programas 

políticos elaborados durante o período em que foram empossados os governos 

provisórios que estes dois partidos integraram, à excepção do V governo provisório. 

Utilizámos também documentação produzida pelos partidos políticos relacionados com 

a matéria em causa e que se revelaram ter interesse para o presente estudo. 

A par disso, ainda em matéria de recolha e análise de documentação secundária, 

utilizámos manuais universitários, auto-biografias políticas, ensaios e monografias, 

quer sobre ciência política, quer sobre questões ambientais, dissertações 

universitárias, artigos de revistas de carácter geral, bem como artigos de revistas 

especializadas em ambiente e ordenamento do território, compêndios de legislação 

ambiental e, por último, a imprensa geral.  

Antes de passarmos à técnica de análise de documentos, cumpre referir que fomos 

confrontados com dificuldades várias que, não impedindo a realização do presente 

estudo, tornaram-no mais difícil de realizar. 

Desde logo, a escassez de obras de referência sobre o tema, em especial sobre o 

posicionamento dos partidos políticos em face da causa ambiental, que sabíamos a 

priori ser um problema que teríamos de superar. 

Outra dificuldade prendeu-se com a obtenção de informação partidária, maxime 

programas partidários (v.g. programas e manifestos eleitorais) e outra documentação 

relevante. Contra o que seria expectável, a biblioteca da Assembleia da República não 

dispõe de todos os programas políticos, programas eleitorais e manifestos eleitorais, 

dos partidos que têm assento parlamentar desde a eleição para a Assembleia 

Constituinte. 

Por outro lado, os principais partidos, à excepção do PCP, não dispõem nos seus 

próprios arquivos de toda a documentação produzida desde a sua constituição, 

nomeadamente os programas políticos e eleitorais, manifestos eleitorais, etc. Pior do 

que isso, há partidos que não têm a documentação organizada e catalogada; ao invés, 

encontra-se dispersa e amontoada em armários existentes nas sedes partidárias. 

Além disso, alguns partidos manifestaram alguma relutância em disponibilizar a 
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informação relativa ao tema, enquanto outros, como o CDS, prontificaram-se de 

imediato a fornecer a documentação pretendida e colocaram toda a documentação 

existente à nossa disposição, apesar das condições precárias em que essa 

documentação encontrava-se arquivada. A falta de organização da documentação 

partidária constitui um breve retrato da forma como os nossos partidos políticos tratam 

da sua própria história, com a agravante dessa documentação integrar a história da 

democracia portuguesa.  

Em terceiro lugar, a inexistência de qualquer estudo sobre o PEV. Apenas logramos 

encontrar alguns artigos em revistas especializadas em ambiente e artigos de jornais, 

uma publicação editada pelo próprio partido para comemorar os seus 30 anos de 

existência, a par do programa político e manifestos eleitorais e do site do partido.  

Quanto à análise dos documentos, em ciência política existem duas categorias de 

métodos: os métodos clássicos ou tradicionais e os métodos quantitativos modernos. 

In casu, recorremos aos métodos clássicos ou tradicionais de análise de documentos, 

onde perpassam dois processos de análise: a análise interna e a análise externa. 

A análise interna tem em vista o entendimento do sentido exacto do conteúdo do 

documento. Está assente numa base racional e possui um carácter mais ou menos 

subjectivo: “é uma operação intelectual, pela qual se procura as linhas fundamentais 

do documento, captar a concatenação das ideias que encerra; mas como operação 

intelectual é essencialmente subjectiva: o conteúdo do texto é interpretado por aquele 

que o estuda, e o coeficiente pessoal do observador desempenha aqui um papel muito 

importante, embora, do ponto de vista científico, deva interpretar o texto com o 

máximo de imparcialidade” (Fernandes, 2008, p. 60).  

Por seu turno, a análise externa visa o esclarecimento do contexto em que o 

documento surgiu e, bem assim, o impacto social que veio a ter. Ou seja, para 

Fernandes (2008, p. 60), a análise externa “procura situar o documento no contexto 

em que foi produzido e medir a sua repercussão no ambiente social. Atende, por isso, 

não só ao conjunto dos documentos de onde é extraído o que se analisa, assim como 

o conjunto das circunstâncias e dos factos que acompanharam a redacção do 

documento (o homem, o meio, o momento), e também ao comportamento ou reacção 

da opinião pública que toma conhecimento do seu conteúdo”. 

Em síntese, fazendo nossas as palavras de Fernandes (2008, p. 60), a “análise dos 

documentos segundo os métodos clássicos é uma análise intensiva que procura 

estabelecer, além do sentido das ideias, a autenticidade do documento, a verdade, isto 
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é, a correspondência do seu conteúdo com os factos, e os condicionalismos sociais 

em que se apresenta”. 

Resta referir que na interpretação da documentação primária, esteve sempre presente 

a recomendação de Bessa (2001, p. 178): “é preciso nunca perder de vista os 

documentos oficiais não podem ser recebidos sem crítica, nem entendidos sem o 

conhecimento aprofundado da conjuntura em que viram luz”. Na interpretação da 

documentação primária e na análise critica da documentação secundária, não 

hesitámos em ter em atenção o prudente conselho de Brailhard (1990, p. 101): “(…) o 

investigador que estuda a realidade social deve efectuar uma constante crítica 

ideológica do seu procedimento e da sua própria situação em relação ao seu objecto, 

embora reconhecendo a natureza relativa e parcial de tal procedimento”. 

 

 

8. Métodos de investigação 

Acompanhamos Zapata-Barrero e Sánchez-Montijano (2011, p. 29) quando afirmam 

que a “metodologia é básica para a produção e desenvolvimento do conhecimento 

científico. É uma via de acesso para conhecer a realidade (…) Investigar é aplicar uma 

metodologia”. No mesmo enfiamento, Bessa (1993, p. 11) refere que “em qualquer 

pesquisa complexa e de rigor a exposição e o debate do método não são questões de 

mero academismo. As conclusões encontraram-se organicamente ligadas aos 

processos aplicados e por isso mesmo a metodologia costuma ocupar com justiça um 

lugar próprio, como átrio de toda a posterior construção, evitando a esta abater-se 

vítima das primeiras fragilidades”. Não se pode nunca perder de vista que todo o 

processo científico começa por uma pergunta de partida sobre o objecto de estudo e 

prossegue com o contributo do método científico eleito, na mira de fornecer respostas 

no domínio do acessível. 

A escolha do método científico depende da pergunta de partida formulada, ou seja, o 

que pretendemos saber, e dos objectivos que procuramos alcançar. Muito a propósito, 

Carvalho (2009, p. 83) refere que “ o jogo da ciência só é possível se o investigador 

tiver uma ideia muito clara da ordem que espera da realidade observada. Fora desse 

quadro de ordem, os factos não têm significação. Os investigadores procuram os 

factos que são decisivos para a confirmação ou negação das suas teorias. As teorias 

são enunciadas acerca do comportamento dos objectos de interesse do investigador. 
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Os factos são, para a ciência, como as testemunhas num tribunal: a sua função é 

confirmar ou negar as alegações da acusação ou da defesa. Ou seja: um facto só tem 

significado na medida em que acrescenta ou diminui a plausibilidade de uma teoria. A 

capacidade do investigador não é feita pelos instrumentos que utiliza. Com efeito, os 

laboratórios não fazem cientistas, as espingardas não fazem caçadores, as canas de 

pesca não fazem pescadores, as algemas não fazem detectives, etc. O que torna os 

indivíduos cientistas, caçadores, pescadores e detectives é o conhecimento que 

possuem das entidades que estudam (animal, peixe, gente) e os métodos que utilizam 

para os pôr em prática”. 

O termo método tem origem na palavra grega, methodos, que significa literalmente 

“caminho para chegar a um fim” (Vaz Freixo, 2010, p. 77). Refere-se ao caminho e aos 

passos que devem ser dados, em certa ordem, para se atingir um determinado fim 

(Carvalho, 2009, p. 83), nomeadamente para responder à pergunta ou perguntas 

formuladas e, bem assim, para confirmar ou infirmar a hipótese construída. A escolha 

prévia do método científico mas adequado afigura-se, portanto, essencial, sendo que 

para Lara (1998, p. 30) os métodos científicos escolhidos visam “objectivos 

filosoficamente comprometidos, alternativos e culturais”.  

É inegável que a questionação é importante, mas o aparelho para dar resposta às 

perguntas colocadas não é menos importante, pois se “as perguntas podem e devem 

variar com as conjunturas, pois a curiosidade dos espíritos desloca-se frequentemente 

e as tónicas seguem as modas do pensamento. As respostas é que têm de ser 

garantidas e para isso só as cautelas do método são suficientes” (Bessa, 1993, p. 11). 

Todavia, como salienta Bessa (1993, p. 37), com grande pertinência e sentido de 

oportunidade, é preciso ter presente que “a noção de que o método não é uma fórmula 

rígida, uma receita a aplicar cegamente: por isso, na tradição apreendida, adaptamo-

nos às realidades estudadas num quadro expositivo que (…) pretende desde o 

primeiro momento ser basicamente dinâmico, quase um motor de perguntas que, 

feitas no domínio do real, acessíveis ao macroscópio, constituem a matéria primeira do 

processo científico”.  

Apesar das cautelas metodológicas que devem presidir à elaboração de qualquer 

trabalho científico, não é despiciendo lembrar que na área das ciências sociais “temos 

de nos proteger de dois defeitos opostos: um cientista ingénuo que consiste em crer 

na possibilidade de estabelecer verdades definitivas e de adoptar um rigor análogo ao 

dos físicos ou dos biólogos, ou, inversamente, um cepticismo que negaria a própria 

possibilidade de conhecimento científico. Sabemos simultaneamente mais e menos do 
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que por vezes deixamos entender. Os nossos conhecimentos constroem-se com o 

apoio de quadros teóricos e metodológicos explícitos, lentamente elaborados, que 

constituem um campo pelo menos parcialmente estruturado, e esses conhecimentos 

são apoiados por uma observação dos factos concretos” (Quivy e Campenhoudt 

(1998, p. 20). 

Dito isto, há dois grandes métodos de investigação: os métodos quantitativos e os 

métodos qualitativos. De acordo com Vaz Freixo (2010, p. 144), o método de 

investigação quantitativo em que a matemática surge como elemento essencial para 

se poderem medir os resultados, constitui “um processo sistemático de colheita de 

dados observáveis e quantificáveis. É baseado na observação de factos objectivos, de 

acontecimentos e de fenómenos que existem independentemente do investigador”, 

acrescentando que “a objectividade, a predição, o controlo e a generalização são 

características inerentes a esta abordagem”. 

Ao invés, no método de investigação qualitativo o investigador está preocupado com 

uma compreensão absoluta e ampla do fenómeno em estudo: ele observa, descreve, 

interpreta e aprecia o meio e o fenómeno tal como se apresentam. O objectivo deste 

método de investigação é, pois, descrever ou interpretar, mais do que avaliar (Vaz 

Freixo, 2010, p. 146).  

De acordo com Godoy (1995, p. 62), o método qualitativo apresenta quatro principais 

características, a saber:  

1) O ambiente natural como fonte directa de dados e o pesquisador como 

instrumento fundamental da recolha de dados; 

2) Carácter descritivo; 

3) O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como preocupação do 

investigador; 

4) Enfoque indutivo, ou seja os dados são analisados como se reunissem em 

conjunto todas as partes de um puzzle. 

 

Por seu turno, de acordo com Bogdan e Biklen (apud Vaz Freixo, 2010, p. 146), a 

investigação qualitativa apresenta cinco características: 

1) A situação natural constitui a fonte dos dados, sendo o investigador o 

instrumento-chave da recolha de dados. 

2) A sua primeira preocupação é descrever e só secundariamente analisar os 

dados. 
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3) A questão fundamental é todo o processo, ou seja, o que aconteceu, bem 

como o produto e o resultado final. 

4) Os dados são analisados indutivamente, como se reunissem, em conjunto, 

todas as partes de um puzzle. 

5) Diz respeito essencialmente ao significado das coisas, ou seja, ao “porquê” e 

ao “o quê”. 

 

Na óptica de A. Bryman (apud Oliveira, 2002, p. 18), a abordagem qualitativa possui 

as seguintes características: o destaque dado às interpretações dos indivíduos, bem 

como a permeabilidade às interpretações do próprio investigador; a descrição do 

contexto; o especial enfoque conferido à análise dos processos em curso ou ao 

desenrolar dos acontecimentos; a utilização de várias fontes de informação; e, 

finalmente, a flexibilidade do trabalho de pesquisa. E a faceta interpretativa do método 

qualitativo é realçado, por exemplo, por Diogo Moreira (1994, p. 94): “uma faceta 

essencial dos métodos de pesquisa qualitativa consiste no facto das explicações 

consideradas satisfatórias dos actores sociais requerem uma apreciação das 

perspectivas culturais e “visões do mundo” dos autores envolvidos”. Todavia, a 

característica da flexibilidade inerente à abordagem qualitativa apresenta para Diogo 

Moreira (1994, p. 96) como óbice o facto dos métodos qualitativos serem generalistas 

e não verificáveis.  

Não é, pois, por acaso que os métodos qualitativos são alvo de numerosas críticas, 

nomeadamente falta de objectividade e rigor intelectual. Alguns investigadores 

chegam ao cúmulo de considerarem que os métodos qualitativos constituem uma 

actividade “jornalística” ou uma metodologia de segunda categoria, desprovida de 

credibilidade científica. Objectando a tais críticas, Bessa (1993, p. 37) sustenta que “as 

investigações feitas com recurso à abordagem qualitativa revelam um teor cientifico, 

assente num plano de estudo meticuloso e plurifacetado, independente e cauteloso, 

consciente da realidade dos factos e permeável à critica”, acrescentando que “a 

abordagem qualitativa traduz de certo modo a cultura específica do ISCSP, 

concretizada numa herança metodológica laboriosamente acumulada e revista nos 

resultados da investigação, sempre independente e cautelosa”. 

Também procurando afastar as críticas apontadas aos métodos qualitativos, Zapata-

Barrero e Sánchez-Montijano (2011, pp. 77 a 81) sustentam que a investigação 

qualitativa está sujeita a um conjunto de premissas metodológicas que procuram 
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garantir a qualidade e a validade do estudo: a objectividade, a saturação da 

informação, a triangulação, a lógica circular da investigação, o princípio da coerência e 

o sentido da investigação. 

Vejamos, em breve síntese, qual o sentido de cada uma destas premissas 

metodológicas que norteiam e devem estar sempre presentes na investigação 

qualitativa na óptica dos referidos autores. 

 

a. A objectividade. 

Segundo Zapata-Barrero e Sánchez-Montijano, um dos desafios permanentes que 

acompanham toda a investigação é alcançar a objectividade e a demonstração 

que o estudo está a ser elaborado sob esta premissa. A objectividade mede-se em 

termos de verdadeiro/falso, dentro da lógica interpretativista. Mede-se em termos 

de significados possíveis. O objectivo básico da aplicação das técnicas qualitativas 

é esgotar as potenciais variedades de significados. A objectividade da investigação 

qualitativa também é garantida com a saturação da informação e a técnica da 

triangulação. 

b. A saturação da informação. 

A técnica da saturação da informação significa, antes de mais, esgotar todas as 

possibilidades de obter informação sobre um determinado tema. Saturar significa, 

pois, chegar aos limites possíveis de gerar informação nova. Uma forma de 

detectar que se está a saturar a informação é a verificação que a informação 

repete-se consoante se vão variando as fontes de informação usadas. 

c. A triangulação. 

A técnica da triangulação também permite assegurar a objectividade da 

informação recolhida. A triangulação é uma técnica que promove a oposição com o 

objectivo de verificar a informação, partindo da ideia de que essa oposição serve 

para controlar a qualidade da informação. A triangulação que se pratica mais 

frequentemente é a triangulação de métodos, quando se pode verificar a mesma 

informação mediante a aplicação de técnicas ou métodos diferentes (por exemplo, 

comprova-se a mesma informação, através do uso da entrevista e da observação). 
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d. A lógica circular da investigação. 

Deve-se aprender a ser flexível, sem que tal pressuponha perda de rigor, quando é 

planeada a investigação, e especialmente a investigação qualitativa. Deve-se 

assumir que a investigação delineada é susceptível de variações em algumas 

partes quando se entra no terreno e se começa a aplicar as técnicas de 

investigação. Seria um sinal de anormalidade que um projecto de investigação 

acabe sem nenhuma modificação. A regra de ouro é que no processo de aplicação 

do plano inicial, as alterações que tenham de ser feitas não devem ser 

interpretadas como um sinal de fracasso ou como um indicador que se tinha um 

projecto de investigação deficiente. Ao invés, essas alterações constituem um sinal 

que se está a produzir uma “circulação” e que a diferença entre a teoria e a prática 

está a revelar-se. 

e. O princípio da coerência. 

Este princípio pode ser também entendido como o princípio da não-contradição. As 

contradições podem efectivamente pressupor o fracasso da investigação. Não é, 

pois, aceitável a existência de informações contraditórias, questões inacabadas ou 

resultados confusos, porquanto tudo isto afectará negativamente o rigor da 

investigação. Zapata-Barrero e Sánchez-Montijano (2011, p. 80) sublinham que a 

coerência deve ser como o cimento: “podemos escolher os tijolos e colocá-los 

como entendermos, mas necessitamos coerência para criar um estudo sólido que 

una todas as partes”. 

f. O sentido da investigação. 

Pode ocorrer que no processo de elaboração do projecto de investigação não seja 

apenas proposto dar um contributo ao conhecimento ou quadro teórico já 

estabelecidos, mas também procurar trazer opiniões que representem uma mais-

valia, ou dar a conhecer os efeitos que os resultados obtidos podem ter sobre a 

realidade, ou seja, os resultados da investigação devem ter, em maior ou menor 

grau, vocação transformadora da realidade. 

Ainda que a propósito dos problemas da confiabilidade e da validação dos resultados 

de investigações qualitativas, Bradley (1993, p. 436) recomenda o uso de quatro 

critérios para atenuar esses problemas, a saber:  

1) Conferir a credibilidade do material investigado; 

2) Zelar pela fidelidade no processo de transcrição que antecede a análise; 
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3) Considerar os elementos que compõem o contexto; e 

4) A possibilidade de confirmar a posteriori os dados pesquisados. 

 

Elegemos o método de investigação qualitativo para descrever, descodificar e 

interpretar o comportamento dos agentes políticos, nomeadamente os partidos 

políticos, no que tange ao ambiente, atendendo aos objectivos e a natureza concreta 

do nosso estudo, que implica um corte temporal-espacial de um determinado 

fenómeno político que vai, de resto, definir o campo e a dimensão em que o trabalho 

será desenvolvido, isto é, o território a ser mapeado. 

Privilegiamos, também, o método descritivo para identificar os principais factores ou 

variáveis que existem numa dada situação ou comportamento, sendo que a 

identificação dessas variáveis funda-se com frequência, numa observação cuidada 

(Vaz Freixo, 2010, p. 106). O método descritivo assenta, pois, em estratégias de 

pesquisa para observar e descrever comportamentos (in casu, o comportamento dos 

partidos políticos), incluindo a identificação de factores que possam estar de algum 

modo relacionados com um determinado fenómeno. Os métodos descritos procuram 

responder às seguintes questões sobre o comportamento: 

a) Quem, o quê, onde e quando? 

b) Quem se envolve num determinado comportamento?  

c) Que factores ou eventos parecem estar associados a esse comportamento? 

d) Onde esse comportamento ocorre? 

e) Quando esse comportamento ocorre? 

f) Com que frequência? (Vaz Freixo, 2010, p. 106). 

 

 

9. Percurso exploratório 

Depois de introduzido o tema e apresentadas as razões da pertinência e oportunidade 

do objecto de análise, definidos o ponto de partida e os objectivos, apresentado a 

hipótese, feito o enquadramento teórico apresentadas as fontes documentais e a 

técnica de análise dos documentos escolhidos e o método de investigação eleito, 

importa referir que o estudo a levar a cabo está estruturado em quatro capítulos.  
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No primeiro capítulo, intitulado “A ecologia e a protecção do ambiente”, ocupar-nos-

emos sobre os principais problemas do ambiente que despertaram e concitam 

actualmente a atenção das comunidades nacional e internacional e que constituem, do 

ponto de vista da investigação, o nosso ponto alpha. Depois, debruçar-nos-emos 

sobre a ecologia enquanto novel ciência. Finalmente, procuraremos evidenciar as 

diferenças entre os conceitos de ecologia e ambiente, que podemos anunciar desde já 

que possuem conceptualmente significados distintos, mas que são comummente 

usados como sinónimos.  

Dedicaremos o segundo capítulo, intitulado “O direito e a protecção do ambiente”, à 

determinação da noção de ambiente, juridicamente operatória. De seguida, 

centraremos a nossa atenção na tutela jurídica conferida ao ambiente pelo legislador 

português que, a dado trecho, emergiu como bem jurídico. Abordaremos, também, o 

direito do ambiente, procurando colocar em relevo as suas especificidades para, de 

seguida, apurarmos se constitui uma disciplina jurídica dotada de “substantividade” 

própria. Faremos depois uma breve abordagem da evolução história do direito do 

ambiente, dedicando também atenção às fontes do direito do ambiente. Vamos 

analisar, neste capítulo, os elementos fornecidos pelo ordenamento jurídico-

constitucional português relevantes para o tema, na mira de saber se é legítimo falar-

se na existência de uma “Constituição Verde” ou, parafraseando Gomes Canotilho 

(1991a, p. 8), numa “Constituição Ambiental” e as implicações da tutela jurídico-

constitucional na ordem jurídica portuguesa. A importância da análise do ordenamento 

jurídico-constitucional é sobremaneira importante porque vai balizar ou condicionar a 

acção dos partidos políticos, em particular, os partidos de governo, quer por acção, 

quer por omissão. 

O terceiro capítulo, intitulado de “A emergência da questão ambiental como novo 

paradigma dos partidos políticos em Portugal” – no qual vai, do ponto de vista da 

investigação, desaguar toda a problemática, está consagrado à analise dos partidos 

políticos portugueses desde 1974 até 2002 e da respectiva postura em face das 

questões de ordem ambiental. Ou seja, debruçar-nos-emos sobre as razões que 

ditaram o interesse dos principais partidos políticos pela causa ambiental (aqueles que 

têm ininterruptamente assento parlamentar), a forma como o ambiente foi assumido e 

de que modo se traduziu concretamente esse interesse para a construção do “edifício 

jurídico ambiental”. Para em seguida, indagarmos se existem posições diferentes entre 

os partidos políticos em matéria ambiental dignas de registo.  
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No quarto capítulo, intitulado “A politização da ecologia – a ecologia política”, vamos, 

primeiro, analisar o pensamento político verde para, depois, aferir se estamos perante 

uma ideologia politica distinta das demais. De seguida, vamos procurar saber quais as 

razões que subjazem ao aparecimento dos partidos verdes e qual o seu 

posicionamento ideológico (à direita ou à esquerda), centrando a nossa atenção 

apenas no partido verde fundado em Portugal, com assento parlamentar. 

Procuraremos determinar qual o impacto do partido verde português no sistema 

político português. Seguem-se as conclusões.  
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CAPÍTULO I  

A ECOLOGIA E A PROTECÇÃO DO AMBIENTE  

 

“O que está em causa sob a designação de crise global do ambiente é a possibilidade de 

continuação da história humana numa senda de progresso (…). Ao contrário do que alguns 

observadores afirmam não é a vida como tal que está em jogo. (…). Mesmo no pior cenário de 

uma guerra generalizada em que houvesse recurso às armas nucleares, a semente da vida 

despertaria sua fina teia de equilíbrios e interacções num nicho ecológico sobrevivente, como 

já ocorreu, pelo menos por cinco vezes, no remotíssimo passado da Terra, aquando da 

ocorrência de outras tantas extinções maciças. O que se arrisca na alvorada do terceiro milénio 

é a sobrevivência da civilização humana”.  

Viriato Soromenho-Marques  

Ecologia e Ideologia 

 

“A Terra não vai desintegrar-se em nenhum cataclismo global. O que acontecerá, se não 

formos capazes de inverter o processo, é o aumento da frequência e da gravidade das 

catástrofes ecológicas no futuro próximo. Cheias, secas, marés negras, acidentes industriais 

graves, perda de colheitas por pragas ou degradação do solo, contaminação generalizada de 

recursos hídricos, tempestades costeiras, tornar-se-ão mais vulgares e calamitosas e 

agravarão mutuamente os respectivos efeitos. A nossa sociedade, tal como hoje a 

conhecemos, não será capaz de sobreviver a um sistema ecológico e económico em ruptura. 

Em linguagem económica, temos vindo a delapidar o nosso «capital ambiente». Como em 

qualquer empresa que só vai sobrevivendo pela alienação do seu capital produtivo, a história 

tende a acabar na bancarrota”.  

João Joanaz de Melo e Carlos Pimenta 

O que é a ecologia 

 

“A natureza selvagem não deve apenas ser protegida por ser a melhor garantia de salvação 

para a humanidade, mas também por que é bela. (…) Ainda o homem não existia, e assim foi 

durante milhões de anos, e já um mundo semelhante ou diferente do nosso desabrochara em 

todo o seu esplendor. O homem apareceu como um verme numa fruta, como a traça numa 

bola de lã, roeu o seu habitat, decretando teorias para justificar a sua acção”. 

Jean Dorst 

Antes que a natureza morra 
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1. A identificação da questão ambiental como nova p reocupação da humanidade 

1.1. O despontar das preocupações ambientais e seus  protagonistas 

É ponto assente que, desde o primeiro sopro de vida terrestre, o mundo natural tem 

evoluído sem que a acção humana para tal tenha contribuído e que essa evolução 

continuará independentemente da actividade humana. A Terra, casa comum dos 

homens, sempre se auto-regulou ao longo da sua história. E a este propósito, Pimenta 

(1994, pp. 23 e 24), comentando a possibilidade de a Terra poder deixar se ser 

habitável para os seres humanos, refere que “a Terra sempre se adaptou com outras 

espécies, com outro clima, com os continentes noutro local. Não há problema nenhum, 

isto vai continuar. Pode é continuar com outras gentes, com outros seres, com outras 

espécies. Os Dinossauros também cá estiveram cem milhões de anos. Se 

compararmos o tempo em que eles viverem e dominaram o Planeta com o período 

que decorre desde que há 65 milhões de anos o «nosso» ecossistema se impôs, 

verificamos que o Planeta dos grandes répteis teve uma duração maior que o dos 

mamíferos e incomparavelmente mais longa que o dos primatas”.  

 

No entanto, não podemos ignorar que o homem, pela forma como tem interagido com 

a Natureza, tem provocado inúmeros impactos negativos no mundo natural (1). Desde 

logo, a utilização desmedida dos recursos naturais resultante do aumento exponencial 

dos processos produtivos e a poluição. Depois, o crescimento desregrado, o 

consumismo desenfreado, o aumento da população mundial têm também reflexos no 

ambiente, ou melhor dito, na sustentabilidade ambiental do planeta.  

 

Respigando, o comportamento destrutivo sobre a natureza, provocando impactos 

negativos e instalando uma crise ambiental globalizada, verificou-se a partir da 

revolução industrial. Não olvidamos que os problemas ambientais podem ser 

colocados muito antes da revolução industrial. Como observa Dorst (1980, pp. 69 e 

71) “o problema da destruição da natureza é muito antigo: data, com efeito, da 

aparição do homem sobre a Terra. Na era das grandes descobertas e no momento da 

colonização do planeta pelos europeus, a natureza imediatamente se ressentiu e 

todas as zonas onde se fez sentir a sua acção”, acrescentando que “desde a 

antiguidade clássica que, por exemplo, a bacia do Mediterrâneo é teatro de razias pelo 

fogo, desflorestações e más práticas pastorícias”, pelo que a degradação do ambiente 

tem uma longa carreira, pese embora não ter a gravidade que assumiu após a 
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revolução industrial e, muitos especialmente, a gravidade que assume nos nossos 

dias.  

 

Do mesmo passo, não ignoramos que os problemas ambientais eram ab initio 

localizados e só mais tarde lograram ter alcance planetário. Parece-nos, porém, 

irrefutável que os danos de maior vulto infligidos ao ambiente aparecem a partir dos 

finais do século XVIII, associados à revolução industrial, acentuando-se, com 

gravidade, após este acontecimento histórico, responsável pela ruptura grave dos 

laços que o homem mantivera com a natureza, que passa doravante a ser vista como 

“uma simples realidade físico-química, controlável por técnicas cada vez mais 

poderosas, segundo uma lógica puramente económica e financeira” (Deléage, 1995, p. 

44). É nesse contexto que Pelt (1991, p. 60), afirma que para o Homo Economicus, a 

Natureza não passa de um “reservatório” e um “vazadouro”.  

 

Efectivamente, como anota Pimenta (1994, p. 22), “desde a revolução industrial, o 

homem alterou mais o funcionamento dos ciclos planetários, nomeadamente nos 

últimos cinquenta anos desde a Segunda Guerra Mundial do que normalmente ocorria 

por via natural num espaço de tempo superior a cem, duzentos mil anos., nalguns 

casos, milhões de anos. No mesmo diapasão, Deléage (1995a, p. 23), afirma que “o 

homem, através da industrialização em massa, franqueou um novo limiar nas relações 

com o ecossistema global, com a biosfera. A poluição e a degradação do ambiente 

tornaram-se um facto de civilização, adquirindo uma dimensão planetária após a 

Segunda Guerra Mundial. Assim, a constituição dum espaço produtivo mundial tem 

como corolário a unificação ecológica do mundo”.  

 

Os primeiros sinais de inquietação ambiental datam do século XIX. De acordo com 

Sousa Franco (1994a, p. 59). “é só no final do século XIX, com o aparecimento de 

alguns problemas – por exemplo, dificuldades particulares de mineração em minas de 

carvão do Norte da Inglaterra e da Escócia, já sobre-exploradas – que nasce uma 

certa crítica dessa ideia de que a natureza e equilibro ecológico são dados ou 

variáveis neutras, indiferentes à economia, que é um processo por via do qual o 

homem toma a natureza, inesgotável e disponível, instrumento da sua actividade 

produtiva. E essas críticas surgem, particularmente, porque se começa a ficar sensível 

à ideia de que é necessária, ao menos, uma exploração racional e programada dos 

recursos naturais e a sua preservação, pensando no longo prazo”.  
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Todavia, o despertar da chamada “consciência ecológica” verifica-se apenas nos finais 

da década de 60 do século XX. Kiss (1994, p. 329) assinala o ano de 1968 como o 

ponto de partida do que convencionou designar de a “era ecológica”, alicerçando tal 

entendimento numa tríplice ordem de razões: a aprovação, nesse ano, de 1968, pelo 

Conselho da Europa, de uma Convenção sobre a luta contra a poluição do ar e uma 

outra Convenção sobre a protecção dos Recursos Hídricos; a aprovação, pela OUA, 

em 15 de Novembro de 1968, da Convenção Africana sobre a conservação da 

natureza e dos recursos naturais e, ainda, a convocação pela Assembleia Geral da 

ONU de uma conferência internacional sobre o ambiente que reunirá em Estocolmo, 

em 1972, através da aprovação da resolução 2398 (XXIII), de 3 de Dezembro de 1968, 

que constituiu, nas palavras de Mathieu (1991, p. 40), a “primeira declaração mundial 

de intenções”, ditada pela difusão de ideias sobre os problemas ecológicos 

decorrentes do desenvolvimento económico e sobre a necessidade de adoptar outro 

modelo de sociedade e de desenvolvimento económico. 

 

A acrescentar às três razões aduzidas por Kiss, que veiculam preocupação da 

comunidade internacional pela “questão ambiental”, é legítimo apontar outras razões 

que, do nosso ponto de vista, permitem, também elas, justificar a apresentação do ano 

de 1968 como o início da chamada “era ecológica”. São elas: 

 

a)  Os episódios da poluição atmosférica de Londres e Nova Iorque, entre 1952 e 

1966, os casos fatais de envenenamento por mercúrio em Minamata e Niigata, 

entre 1953 e 1965, as reduções da vida aquática em alguns dos Grandes Lagos 

norte-americanos, as mortes de aves, causadas por efeitos secundários 

inesperados do DDT e de outros pesticidas organoclonados, e a poluição por 

petróleo (maré negra) causada pelo naufrágio do petroleiro Torey Canyon em 

1966; 

b) O lançamento, em 1962, do livro da bióloga americana Rachel Carson, intitulado 

“Primavera Silenciosa” (“Silent Spring”), onde a autora, utilizando a sua força como 

escritora da natureza e credibilidade como escritora científica e decididamente 

quebrando um tema quase tabu (Thomashow, 1998, p. 81), expôs, de forma 

cientificamente fundada, o impacte ambiental nocivo do uso de pesticidas 

sintéticos na agroquímica moderna, nomeadamente o DDT (2). 

Esta obra emblemática dos anos 60, considerada como um dos livros mais 

importantes do ambientalismo (Thomashow, 1998, p. 80), teve o grande mérito, de 
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acordo com Pimenta (1996, p. 37) de levantar a primeira das questões globais do 

ambiente – a acumulação persistente de substâncias tóxicas nos ciclos globais. 

Verificou-se que a utilização do DDT, que era considerado um produto químico 

miraculoso (porque acabava com os mosquitos e com a malária), num arrozal de 

determinado país aparecia depois na carne dos pinguins da Antárctida ou no leite 

materno de mulheres noutro lugar do mundo. Rachel Carson apercebeu-se que os 

pesticidas eram apenas um dos aspectos de um problema de poluição muito mais 

amplo (Thomashow, 1998, p. 81), ou seja, tornou claro que “everything is connected to 

everything else”. A partir desta obra, paulatinamente, começou a perceber-se que os 

ciclos naturais eram globais e o que se fazia num determinado local do planeta 

afectava e influenciava o ambiente noutro ponto da Terra. Actualmente, é ponto 

assente que “os ciclos envolvendo as radiações solares, o carbono, o oxigénio, a 

água, o nitrogénio, o fósforo, o sulfúrico … estão estreitamente relacionados, de tal 

modo que uma qualquer interferência num dos ciclos produz, mais cedo ou mais tarde, 

consequências em um ou mais dos outros, num contínuo de ligações de resultados 

não totalmente conhecidos” (Garcia, 2007, p. 40). 

O livro de Rachel Carson, considerado um clássico da defesa ambiental, foi 

largamente divulgado pelos meios de comunicação social e, por via disso, granjeou 

um poderoso impacto junto da opinião americana e europeia e levou o governo norte- 

americano a rever a sua política nacional de pesticidas, nomeadamente proibindo a 

utilização do DDT e de outros pesticidas com efeitos negativos sobre o ambiente. 

c)  A adopção, em 1968, pela Assembleia Geral, da resolução nº 43/53, intitulada 

“Protecção do Clima Mundial para as Gerações Presentes e Futuras da 

Humanidade”, incitando os governos e as organizações científicas a tratarem a 

matéria das alterações climáticas como assunto prioritário;  

d)  O movimento estudantil de Maio de 1968 que pôs em causa a hierarquia de 

valores apregoada pela sociedade de consumo. A revolta dos jovens alertou a 

opinião pública dos EUA, Alemanha, França, Itália, Japão, México e muitos outros 

países para os problemas ambientais decorrentes do crescimento desregrado; e 

e)  Os elevados níveis de poluição provocados pela industrialização acelerada que 

comprometia o equilíbrio desejável ao nível dos recursos naturais e provocava a 

deterioração do quadro de vida do homem, o que não é de estranhar, já que se 

vivia, ao tempo, com observa Nijkamp (1977, p. 16) sob o paradigma da 

growthmania (mania de crescimento). Os países estavam mais virados para o 
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crescimento económico, expresso pelo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), 

sendo certo que o desenvolvimento de um país não se pode medir apenas pelo 

PIB, isto é, não pode ser reduzido a uma visão economicista. No entanto, o 

crescimento económico era a preocupação dominante. (Raposo, 1994, p. 17).  

Outros marcos de referência da consciencialização ambiental foram: 

a) A conferência das Nações Unidas sobre o ambiente humano, a primeira 

conferência mundial sobre ambiente, realizada em Estocolmo em Junho de 1972, 

que “oficializou” a preocupação internacional com a “questão ambiental” e a 

necessidade de adesão do poder político para a preservação do ambiente (3).  

Como sublinha Corcelle (1993, pp. 107 e 108), em Estocolmo, “as Nações Unidas 

lançaram “o sinal de partida” de o “ambiente” como uma preocupação maior dos 

Estados e dos cidadãos”. Por outro lado, os principais danos até então ocorridos no 

planeta são identificados e denunciados. É ainda proclamado, no princípio 1 da 

Declaração sobre o ambiente humano, mais conhecida como Declaração de 

Estocolmo, o direito dos seres humanos a um ambiente são e o seu dever de proteger 

e melhorar o ambiente para as gerações actuais e futuras.  

b)  O relatório do Clube de Roma sobre os limites do crescimento. Fundado em Abril 

de 1968 por um grupo de pessoas informal, apolítico e internacional, 

profundamente interessado nos problemas que ameaçavam a sociedade humana 

e que desde os finais dos anos 60 alertavam para as consequências ecológicas do 

desenvolvimento, pouco faltando nessa altura, para os seus membros serem 

presos ou internados (Schmidt, 1993, p. 186), o Clube de Roma publicou em 1972, 

com uma considerável repercussão pública, um relatório intitulado “The Limits to 

Growth (“Os Limites do Crescimento”), encomendado ao MIT (Massachussets 

Institut of Tecnology), cuja principal conclusão era: “se as tendências crescimento 

da população mundial, da industrialização, da poluição, da produção alimentar e 

do desperdício de recursos permanecerem sem alteração, os limites de 

crescimento no nosso planeta serão alcançados dentro dos próximos cem anos. O 

resultado mais provável será o declínio súbito e incontrolável da população e da 

capacidade produtiva (Meadows et al., 1972, p. 32) (4); 

c)  A publicação do Relatório “Our Common Future” (“O Nosso Futuro Comum”), 

também conhecido por “Relatório Brundtland” (5). A Assembleia-Geral das Nações 

Unidas criou em 1983 a Comissão Mundial para o Ambiente e o Desenvolvimento 
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através da Resolução 38/116 (XXXVIII). Esta Comissão, presidida por Gron 

Harlem Brudtland, então primeira-ministra da Noruega, publicou em 1987 o 

Relatório “Our Common Future”, cuja ideia dominante era a necessidade de 

encontrar um desenvolvimento sustentável (sustainable development), que pode 

ser definido como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas 

próprias necessidades” (6). O impacto propiciado pela publicação do sobredito 

relatório foi tão grande que, a par da deterioração do estado do ambiente, esteve 

na origem da ideia de ser consagrada uma nova conferência mundial ao ambiente, 

tendo levado a Assembleia Geral das Nações Unidas a convocar, através da 

aprovação da resolução nº 44/228, de 22 de Dezembro, aquela que seria a 

conferência das Nações Unidas sobre ambiente e desenvolvimento, a ter lugar no 

Rio de Janeiro (7). Na mesma linha, Finger (1994, p. 184) não tem dúvidas em 

afirmar que as origens históricas da Conferência do Rio remontam ao relatório 

Brundtland. Kiss e Doumbe-Bille (1992, p. 825) vão mais longe e consideram que o 

relatório Brundtland foi o primeiro trabalho preparatório da aludida conferência. Por 

seu turno, Corcelle (1993, p. 109) sustenta a ideia de que realizar uma conferência 

mundial sobre ambiente e desenvolvimento estava contida no próprio relatório. 

d) A conferência das Nações Unidas sobre ambiente e desenvolvimento, realizada no 

Rio de Janeiro, Brasil, de 1 a 12 de Junho de 1992, também conhecida como 

Conferência do Rio, Cimeira da Terra ou ECO 92, a mais espectacular conferência 

das Nações Unidas, que envolveu mais de 100 Chefes de Estado e de Governo, 

diplomatas credenciados de 178 países, cerca de 2000 jornalistas acreditados e 

mais de 1200 ONG, ao todo cerca de 40.000 pessoas, catapultou o ambiente para 

o palco mediático, mobilizando a atenção da opinião pública para os problemas 

globais do ambiente (8).  

A Conferência do Rio valeu, sobretudo, como meio de sensibilização e educação 

ambiental mediática de grande amplitude, além de servir para alertar a opinião pública 

para as ameaças globais (Condesso, 2001, p. 226). Como bem observa Bachelet 

(1997, p. 193), depois da Conferência do Rio, novas palavras passaram a estar bem 

integradas no nosso vocabulário: biodiversidade, ecossistema, modificações 

genéticas, alterações climáticas, efeito de estufa, etc.  

A Conferência do Rio inscreveu, ainda, o ambiente na agenda política mundial 

(Granado, 1992, p. 14) ou, como é sublinhado por Moreira (1993-1994, p. 576), o 

ambiente tornou-se decididamente uma referência incontornável da nova ordem 
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internacional: “o facto maior da conjuntura deste fim de século foi a assumida 

consciência de que a Terra é a casa comum de um só povo, submetido este a riscos, 

aspirações e carências desigualmente distribuídas mas com incidência global”. 

e)  A ocorrência de uma série de acidentes com consequências ambientais graves e 

que geraram grande alarme na opinião pública: acidente de Bhopal, ocorrido na 

União Indiana, em 3 de Dezembro de 1984 (9), a explosão de um oleoduto no 

Brasil, em 1984, causando a morte a mais de 500 pessoas, a explosão de 80.000 

barris de gás natural liquefeito no México, em 1984, que provocou um gigantesco 

incêndio e causou a morte de 450 pessoas e o desaparecimento de 1000, o 

acidente nuclear de Chernobyl, ocorrido na Ucrânia, ainda integrada na URSS a 26 

de Abril de 1986 e, mais recentemente, o acidente nuclear de Fukushima, ocorrido 

no Japão, em Março de 2011;  

f)  A inusitada frequência de calamidades, com efeitos devastadores, ocorridos num 

curto espaço de 15 dias: “tufões e furacões de grande potência destruidora, como 

o Katrina, formado no Golfo do México, que semeou a devastação e o caos nos 

Estados do sul dos Estados Unidos da América, em 29 de Agosto de 2005, os 

tufões Nate e Maria no Oceano Atlântico, o furacão Ophelia junto à costa sudeste 

dos Estados Unidos da América e o tufão Khanun no leste da China” (Garcia, 

2007, p. 40).  

Em resultado da divulgação massiva dos problemas ambientais que assolam a nossa 

casa comum (v.g. poluição, esgotamento e poluição de reservas de água doce), 

destruição de solos agrícolas pela cultura intensiva, desflorestação, alterações 

climáticas, aumento do efeito estufa, destruição da biodiversidade, desertificação, 

etc.), as populações foram, paulatinamente, tornando-se cada vez mais sensíveis aos 

alertas que vinham sendo lançados por cientistas, inicialmente vistos como falsos 

profetas ou profetas da desgraça. Os cidadãos do mundo tomaram consciência que os 

danos causados ao ambiente estão a acentuar-se e encontram-se perante um novo 

limiar: estão a pôr em causa as regulações globais da biosfera (Faucheaux e Nőel, 

1997, p. 17). Dito de outro modo, estão a pôr em causa o “funcionamento” normal da 

Terra. É disso testemunha a diminuição da camada de ozono estratosférico, o 

aumento do efeito de estufa e as alterações climáticas (10). De acordo com Pimenta 

(1994, p. 22), existe uma “alteração profunda dos ciclos globais do planeta, pondo em 

causa aquilo que nos tomávamos como adquirido relativamente ao funcionamento da 

Terra. Hoje, é isto que está em causa. É a máquina planetária que entrou em crise e 

está a sofrer uma mudança extraordinária”. Há uma rotura no funcionamento do 
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ecossistema global do planeta, percepção nascida na década de 60 e generalizada 

desde os anos 90.  

Insistindo na mesma ideia, Soromenho Marques (Moura et al., 1999, pp. 115 e 116) 

refere que “a grande ameaça que sobre nós se debruça não atinge a vida em geral, 

mas sim o ecossistema planetário como o conhecemos hoje, aquele em que 

evoluímos como espécie ao longo dos últimos milhões de anos. Sabemos hoje que a 

vida continuará mesmo sem a humanidade. A humanidade, contudo, perecerá se não 

aprender a viver numa relação de simbiose com, e no Ambiente”. Muito atento, 

Moreira (2003, p. 3) defende que “a maior guerra do mundo é a guerra contra a 

natureza que ameaça a sustentabilidade da vida, a favor de interesses de curto prazo”.  

A ideia de que a vida do homem inscreve-se na Natureza e não fora ou acima dela fez 

o seu caminho à medida que foi crescendo a “consciência ecológica” e está na ordem 

do dia, pese embora essa ideia ser evidente e há muito defendida por homens de 

ciência e simples cidadãos, como o chefe dos Suquamish, Noah Seattle, numa carta 

dirigida ao chefe branco de Washington, datada de 1854, descrita como a declaração 

mais bela e mais profunda que jamais se fez sobre o ambiente (Roberto, 1997, p. 6). O 

chefe índio Noah Seattle, em resposta a uma oferta de compra de uma grande 

extensão de terras índias, alertava os homens de forma singela e singular, o seguinte: 

“Ensinem aos vossos filhos aquilo que nós temos ensinado aos nossos, que a terra é a 

nossa mãe. Tudo o que acontecer à terra acontecerá aos filhos da terra. Se os 

homens cospem no solo, cospem em si próprios. Isto sabemos: a terra não pertence 

ao homem; o homem pertence à terra. Isto sabemos. Tudo está ligado. Tudo o que 

acontece à terra acontecerá aos filhos da terra. O homem não teceu a rede da vida, 

ele é só um dos seus fios. Aquilo que ele fizer à rede da vida ele o faz a si próprio (…). 

Contaminem os vossos leitos e uma noite morrerão afogados nos vossos próprios 

resíduos”.  

Alertada e alarmada com a divulgação sem precedentes dos problemas ambientais 

que se tornaram, aliás, perceptíveis para muitos cidadãos e que, pelo menos alguns 

deles, comprometiam a sobrevivência do género humano, a comunidade internacional 

apercebeu-se que tinha necessariamente de assumir a defesa e promoção do 

ambiente como uma preocupação prioritária e isso implicava, tal como preconizara 

previdentemente Dorst (1980, p. 74) “repensar inteiramente o problema das relações 

do Homem e da Natureza e integrar a nossa espécie num contexto bastante mais 

geral. Trata-se certamente de proteger a Natureza, mas antes de tudo de proteger o 

Homem contra si próprio”. O Homo Economicus teria de dar lugar ao Homo 
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Ecologicus. Por outras palavras, implicava não explorar a natureza para além da sua 

capacidade de renovação (11), adoptar novos estilos de vida e novos caminhos para o 

desenvolvimento, menos centrado no bem-estar pessoal e no lucro e mais centrado no 

bem-estar colectivo e no respeito pela dignidade humana e pela natureza (12). E nesta 

ideia está inequivocamente subjacente uma crítica à sociedade industrial moderna que 

Fritz Schumader, autor do livro “Small is beautiful”, citado por Dobson (1999, p. 236), 

sintetiza da seguinte forma: “o sistema industrial moderno, com toda a sua sofisticação 

intelectual, consome a base na qual foi erigido”, o que constitui uma verdade 

incontestável. 

Porque passou a ser uma grande preocupação da humanidade, reflexamente o 

ambiente passou também a despertar o interesse e a merecer a atenção das 

organizações internacionais e, bem assim, das ONGA que, claro está, não poderiam 

nunca ficar à margem do movimento de sensibilização e consciencialização 

ambientais.  

O interesse das organizações internacionais pela defesa e promoção do ambiente 

decorre da constatação de que muitos problemas ambientais, pela sua dimensão, 

apresentavam uma natureza transnacional (v.g. poluição atmosférica, poluição dos 

cursos de água, alterações climáticas e o seu subtema: o efeito estufa), pelo que 

estariam melhor posicionadas do que os próprios Estados para tratar esses problemas 

(13). Entre as organizações internacionais que se “tingiram” de verde e assumiram, 

directa ou indirectamente, a defesa do ambiente, integrando-a na esfera de 

competências e/ou actividades, contam-se a ONU em conjugação de esforços com as 

organizações da chamada família onusiana (UNESCO, FAO, OMI, OMS) e com os 

órgãos subsidiários da ONU dedicados ao ambiente: o PNUE, a “consciência 

ecológica do sistema das Nações Unidas” (Mathieu, 1991, p. 42) e a Comissão para o 

Desenvolvimento Sustentável e, ainda, a UE, o Conselho da Europa, a OCDE, a OUA, 

a ASEAN e o NAFTA. 

A par das organizações internacionais, as ONGA, que assumem a voz da sociedade 

civil, seja internacional, seja nacional, têm conquistado um estatuto particular em 

matéria de defesa do ambiente, não só no plano da divulgação/denúncia dos 

atentados contra o ambiente, mas também no plano da acção. As ONGA têm 

complementado a acção das organizações internacionais e dos próprios Estados, 

tornando-se assim peças imprescindíveis do puzzle ambiental (14).  
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Entre as ONGA que se ocupam do ambiente e que atingiram projecção mundial 

podem referenciar-se o WWF (Fundo Mundial para a Protecção da Natureza) (14), os 

Amigos da Terra (16) e o Greenpeace (17) que Mateo (1991, p. 156) considerou o 

expoente máximo do movimento ambientalista contemporâneo. No plano nacional, têm 

dado um relevante contributo para a agenda ambiental portuguesa, a LPN – Liga para 

a Protecção da Natureza, a Quercus – Associação Nacional de Conservação da 

Natureza e o GEOTA – Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e do 

Ambiente (18) e que pelo espaço e peso de intervenção que adquiriram na sociedade 

civil portuguesa em conjunto com outras ONG que também navegam nas águas da 

sociedade civil, passaram a integrar o chamado “terceiro sector”, em contraposição do 

sector público e ao sector privado (19). E o peso e o papel das ONGA tenderá a 

reforçar-se no futuro, na medida em que, como anotam Caninas e Lemos (1990, p. 

51), “perante as actuais tendências de redução do papel do Estado, de uma 

transferência progressiva de responsabilidades para a Sociedade Civil e de uma 

crescente cidadania activa, mais indispensável se torna a participação das ONG de 

defesa do ambiente com agentes reguladores do sistema, independentes face a 

interesses de classe, a interesses lucrativos, ou aos poderes públicos”. Nessa linha, 

acrescentem os autores, “é conveniente que as ONGs continuem a equilibrar a sua 

acção, face ao Estado e à Sociedade entre uma prática de «oposição ou crítica» e 

uma prática de «acção complementar», a que corresponde, noutra perspectiva, 

acções de natureza técnica, pedagógica e política”.  

 

 

1.2. A caracterização dos actuais problemas ambient ais 

Antes de passarmos à análise dos problemas ambientais que se situam entre as 

principais questões mundiais, não é por demais lembrar que a crise ambiental 

instalada é, antes de mais, um problema do homem, que ao homem compete resolver. 

Como bem observa Magalhães (2007, p. 18), “os problemas com que a espécie 

humana se defronta, no seu relacionamento com o ambiente tem a sua origem na 

concepção que o homem construiu de si, ‘de um homem não natural’, e o que esta 

concepção implicou na sua visão do meio, de ‘natureza não humana”. A verdade é que 

“saqueada, devastada por maioria de povos pobres, consumida e esbanjada por uma 

minoria de Estados ricos, a Terra não pára de suar os seus recursos para assegurar a 

sobrevivência de uma humanidade ingrata (Bachelet, 1997, p. 18).  
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Quase diariamente nos entram pelos olhos e ouvidos notícias sobre a degradação do 

ambiente em que vivemos e sobre a necessidade imperiosa de o preservar, até para 

nosso próprio proveito que não se esgota em garantir a sobrevivência do género 

humano, ainda que esse seja de longe a “utilidade” maior em assegurar um ambiente 

de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado. Não obstante, as noticias, 

difundidas pelos órgãos de comunicação, as reportagens, conferências, colóquios, 

mesas redondas, os estudos e outras manifestações consagradas às questões de 

ordem ambiental que ilustram a dimensão que estas questões ganharam, além da 

visibilidade factual quotidiana de muitos problemas ambientais de que somos 

espectadores e actores, verifica-se que a deterioração do ambiente em que vivemos 

continua e que arrisca destruir o nosso habitáculo. Ora, tal como sublinha Soromenho 

Marques (2002, p. 10) “mais do que nunca a humanidade tem hoje consciência clara 

do carácter global da maioria esmagadora das grandes questões da agenda 

ambiental. Porém, a crescente gravidade da situação ambiental continua a ser nota 

dominante”. Trata-se de uma situação estranha, mas é uma verdade arrepiante e que 

provoca uma “angústia ecológica” (Almeida Santos, 1998, p. 17) (20).  

Dito isto, vamos então abordar os problemas ambientais, cuja relevância para o 

presente estudo está na circunstância de corresponderem ao ponto alpha (21) da 

nossa hipótese, ou seja, indagar se foi a tomada de consciência colectiva dos 

problemas ambientais que são colocados à sociedade do nosso tempo, tanto a nível 

global como a nível local, a par de outros factores externos, como a integração na 

então CEE, que levou os partidos políticos portugueses a assumirem o ambiente como 

questão política, consagrando-o, acto continuo, nos seus programas políticos (em 

especial, eleitorais e de governo). Ou, se pelo contrário, os partidos políticos 

portugueses limitaram-se, agindo como “cata-ventos” de uma novel preocupação 

social, e, bem assim, das exigências comunitárias em matéria ambiental, a dar 

“audiência” às questões ambientais, na mira de cativar novos eleitores e reforçar os 

seus resultados eleitorais.  

Respigando, os problemas ambientais que inquietam actualmente a humanidade 

remontam ao advento da revolução industrial. No entanto, como anota Lambin (2006, 

p. 133), o impacte da actividade humana sobre o ambiente acelerou-se durante o 

século XX, em resultado de uma constelação de causas, a saber: “expansão 

económica sem precedentes, industrialização e reorganização dos modos de 

produção, inovações tecnológicas, consumo de massa, desenvolvimento de novas 

fontes de energia (em particular os combustíveis fósseis), expansão rápida da 
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população mundial, redistribuição geográfica dessa população por meio de migrações, 

urbanização galopante em toda a parte do mundo, integração crescente das 

economias, contexto internacional conflituoso, imperialismo político e económico, 

perda do carácter sagrado da natureza, desenvolvimento de uma visão científica do 

mundo, prevalência do pensamento económico (que ignorou a natureza durante um 

século), força da ideologia que impôs o crescimento económico como imperativo… 

Todas estas causas se reforçaram para levar a história humana à civilização 

contemporânea.” 

De acordo com Joanaz de Melo e Pimenta (1993, p. 37), os problemas ambientais 

podem ser agrupados em três níveis distintos.  

O primeiro nível ou conjunto de problemas, e o que mais cedo gerou alarme social, é a 

poluição oriunda da indústria pesada, da indústria ligeira, do sector dos transportes e 

ainda dos resultados gerados pelas grandes concentrações urbanas.  

No segundo nível ou conjunto de problemas ambientais está a sobre- exploração dos 

recursos naturais: água, solos agrícolas, pesca, florestas, espécies vivas e recursos 

minerais.  

O terceiro nível ou conjunto de problemas ambientais que é, aliás, em grande parte 

decorrente dos problemas anteriores, é a afectação do equilíbrio ecológico global: 

alterações climáticas, depleção da camada de ozono, destruição da biodiversidade, 

desertificação e inutilização dos recursos hídricos a que se convencionou chamar de 

“segunda geração” dos problemas ambientais (22).  

Utilizando um critério “espacial” e uma terminologia distinta, Al Gore (1993, pp. 46 e 

47) prefere designar os problemas ambientais como ameaças ambientais e 

ecológicas, integrando-as em três categorias distintas: 

a) ameaças ambientais e ecológicas “locais” que, segundo o autor, são “ a maior 

parte dos casos de poluição da água, do ar e de despejo ilegal de resíduos”. 

 

b) ameaças ambientais e ecológicas “regionais” que “são problemas como a 

chuva ácida, a contaminação de lençois de água subterrânea e grandes 

derramamentos de petróleo”. 
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c) ameaças ambientais e ecológicas “globais” que são “a percentagem de 600% 

de aumento no teor de cloro na atmosfera durante os últimos 40 anos e o 

aquecimento global”. 

 

Esta última categoria de ameaças requerem, segundo Al Gore (1993, p. 47), “um tipo 

de actuação verdadeiramente estratégica” porque “o funcionamento do ecossistema 

global é afectado e a sobrevivência da civilização é o que realmente está em jogo”. 

Resta referir que está cada vez mais consensualizada a ideia entre os homens de 

ciência que as causas remotas de degradação do ambiente continuam a influir, mas 

são agora multiplicadas por um enorme coeficiente. Para além disso, novas causas se 

lhes vêm juntar, situação que está a criar graves problemas na relação entre o Homem 

e a Natureza.  

 

 

1.2.1. As alterações climáticas e o efeito de estuf a 

Concordamos com Soromenho-Marques (in Magalhães, 2007, p. 7) quando afirma 

que: “as alterações climáticas são o factor catalisador da crise global do ambiente, 

simultaneamente da sua centralidade e da sua visibilidade para o cidadão comum, que 

a entrada em cena da tecnociência como principal acelerador da história moderna 

transformou na realidade incontornável, na questão axial do nosso tempo, na causa 

definitiva da nossa época.” 

Na mesma linha, Al Gore (2007, pp. 8 e 9), que fez da crise climática a prioridade 

máxima da sua vida profissional, defende que o “aquecimento global não só existe 

como está a tornar-se cada vez mais perigoso e a um ritmo que fez dele uma 

emergência planetária”, acrescentando que a crise climática constitui “uma verdadeira 

emergência planetária”. 

Também Bergeron et al. (1993, p. 60) considera que a “subida da concentração de gás 

carbónico, principal poluente responsável pelo efeito de estufa, e a modificação 

climática consecutiva arriscam-se a ser o ponto de partida de numerosas 

modificações”. 

As alterações do clima planetário, intrinsecamente ligado ao que se chama de efeito 

de estufa (Berger, 1993, p. 17), constituem um tema que tem gerado um enorme 
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entusiasmo junto de um número crescente de cidadãos. O número de artigos sobre 

esta problemática ambiental, verdadeiramente global, não pára de aumentar, tanto no 

meio científico como no público em geral. Por outro lado, o clima tem sido mais do que 

nunca fulcro de plúrimos encontros internacionais, como adiante se revelará. 

Subjacente ao entusiasmo e interesse que este tema desperta está a circunstância de 

o fenómeno das alterações climáticas ser considerado como uma das maiores 

ameaças ambientais, sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam 

na actualidade. Todavia, fazendo nossas as palavras pertinentes do investigador 

britânico David King (apud Azevedo, 2009, p. 49), que foi conselheiro do governo do 

ex-Primeiro Ministro Tony Blair, “não é altura de entrar em pânico, nem de enterrar a 

cabeça na areia. É altura de agir”. Efectivamente, não devemos embarcar em visões 

catastróficas, mas acreditar que o engenho humano e o bom senso serão capazes de 

encontrar soluções para resolver ou, quando menos, mitigar os efeitos do aquecimento 

global e, bem assim, de outros problemas ambientais.  

Dito isto, sabe-se que o clima da Terra tem sofrido variações profundas desde o início 

da formação da atmosfera há mais de 4.500 milhões de anos. Como observa Duarte 

Santos (2007, p. 317) “nos últimos 650.000 anos o clima da Terra apresentou uma 

alternância entre períodos glaciais frios, com uma duração aproximada de 80.000 a 

100.000 anos e períodos interglaciais relativamente quentes, com uma duração típica 

de 10.000 a 20.000 anos”.  

As oscilações climáticas da Terra ocorrem devido a factores naturais, tais como as 

variações na inclinação do eixo terrestre e na curvatura da sua órbita em torno do sol, 

ou em resultado de alterações na radiação solar. Eventos naturais aleatórios também 

influenciam o clima, como a erupção de grandes vulcões (Garcia, 2004, p. 113). 

Do mesmo passo, sabe-se que o efeito de estufa é um fenómeno natural e desejável, 

isto é, a atmosfera terrestre contém gases com efeito de estufa ou GHG (do inglês 

green-house gases), nomeadamente o vapor de água, o dióxido de carbono (CO2), o 

óxido nitroso (N2O), o metano (CH4), o ozono (O3) e, ainda, outros gases de invenção 

exclusiva do homem – os hidrofluorcarbonetos (HFC), os perfluorcarbonetos (PFC) e o 

hexafluoreto de enxofre (SF6). Estes gases regulam a temperatura à superfície da 

terra. Isto é, permitem a passagem dos raios solares, de cima para baixo, e 

conseguem reter o calor solar na “estufa” terrestre de uma parte da radiação solar 

reflectida pela superfície da Terra, de baixo para cima, impedindo-a de regressar ao 

espaço (vide quadro n.º 1). 
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Figura n.º 1 

Efeito de estufa 

(apud Garcia, 2004, p. 115) 

 

 

Deste modo, os gases com efeito de estufa, que funcionam como um vidro ou plástico 

transparente de uma estufa (daí o nome), permitem que a Terra não seja um planeta 

frio e estéril, impróprio para a existência de vida; ao invés permitem que seja um local 

propício para o aparecimento, evolução e permanência de vida (23).  

Salta à vista que o problema não está na presença de gases na atmosfera terrestre. O 

problema está, isso sim, nas crescentes emissões antropogénicas de gases com efeito 

de estufa para a atmosfera, ou seja, nas emissões provocadas pela actividade 

humana que têm a capacidade de perturbar o equilíbrio da atmosfera e provocar 

alterações climáticas. Dito de outro modo, as emissões antropogénicas de gases com 

efeito de estufa estão a intensificar o efeito de estufa natural existente na atmosfera e, 

em consequência, a criar alterações no clima (Duarte Santos, 2007, p. 318). 

De todos os gases com efeito e estufa, o que mais tem contribuído para aumentar o 

“efeito de estufa antropogénico” – aquecimento da atmosfera devido ao homem, 
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provocado pelos excessos da indústria humana no sentido lato do termo (Hulot et al., 

1999, p. 46), é o dióxido de carbono (CO2) (24). O aumento da concentração de CO2 

na atmosfera terrestre resulta predominantemente da combustão de combustíveis 

fósseis – carvão, petróleo e gás natural e, ainda, em menor grau, de acordo com 

Duarte Santos (2007, p. 315), da destruição das florestas e de alterações no uso dos 

solos. Cerca de 75% das emissões antropogénicas nos últimos 20 anos resultaram da 

queima de combustíveis fósseis e o CO2 é responsável por 80% do total das emissões 

de gases com efeito de estufa (Gore, 2007, p. 28). 

Segundo Garcia (2004, p. 116), as actividades humanas supra-referidas têm vindo a 

alterar o ciclo natural do carbono, ou seja, o saldo entre o dióxido de carbono, que é 

absorvido e retido pelos ecossistemas (v.g. seres vivos e oceanos) e aquele que é 

posteriormente devolvido à atmosfera. A título meramente exemplificativo, a queima 

das florestas significa perder-se o carbono que foi sendo acumulado nas árvores, 

através da fotossíntese ao longo de anos, décadas ou mesmo séculos. Não por acaso 

as florestas são designadas de “sumidouros” de carbono. 

Os gases, com efeito de estufa, emitidos pelas actividades humanas, são: 

a) o metano (CH4), gerado pela agricultura, especialmente os arrozais, pecuária, 

fugas associadas à extracção e distribuição de combustíveis fósseis e 

respectiva queima, aterros e tratamento de esgotos; 

b) o óxido nitroso (N2O), proveniente da agricultura (v.g. uso de fertilizantes), 

resíduos da pecuária e da indústria;  

c) os hidrofluocarbonetos (HFC) e os perfluorcarbonetos (PFC), produzidos e 

utilizados para fins industriais;  

d) o hexafluoreto de enxofre (SF6), utilizado como isolante eléctrico e condutor de 

calor e líquido congelante; e 

e) os clorofluorcarbonetos (CFC), substâncias utilizadas nos sistemas  de 

refrigeração e como solventes e propulsionadores nos sprays, pese embora as 

suas emissões estejam já controladas por acordos internacionais, cujo 

objectivo foi prima facie a protecção da camada de ozono. 

 

A possibilidade de alterações climáticas foi equacionada pela primeira vez por Svant 

Arrehenius, ainda no final do século XIX (Almeida, 2006, p. 20). Esta previsão seria 

confirmada a posteriori pelos estudos referentes à concentração de dióxido de carbono 

(CO2) e de outros gases com efeitos similares na atmosfera, tendo sido pioneiro o 

Professor Roger Revelle, popularizado por Al Gore no seu filme documentário. O 
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Professor Roger Revelle foi, com efeito, o primeiro cientista a propor e a realizar na 

década de 60 do século XX as primeiras medições de CO2.  

Constatou-se que o aumento de CO2 acompanhava o aumento da temperatura do 

planeta. Se inicialmente existiam dúvidas, as alterações climáticas artificialmente 

induzidas pelo homem em resultado do aquecimento global do planeta são hoje uma 

realidade comprovada em centenas de relatórios científicos. Desde o início do século 

XX, a temperatura média global da superfície da Terra aumentou em média 0,6 graus. 

Por exemplo, na Europa, o aumento foi maior, atingindo 0,95 graus centígrados 

(Duarte Santos, 2007, p. 319). 

Entre 2050 e 2099, mediante a utilização de vários modelos climáticos e vários 

cenários de emissões de gases com efeito de estufa, o relatório do IPCC 

(Intergovernamental Painel on Climage Change/Painel Intergovernamental para as 

Alterações Climáticas) de 2007 projecta um aumento da temperatura média global 

entre 1,8 graus e 4,0 graus relativamente ao período de 1980 a 1999 (Duarte Santos, 

2007, p. 325). 

Acompanhamos Gore (2007, p. 42) quando afirma que estão a ter lugar alterações 

climáticas no mundo que nos rodeia. E um dos sinais das alterações climáticas é o 

degelo dos glaciares das montanhas e a redução da massa de gelo nas grandes 

altitudes, a diminuição da área coberta de gelo das regiões polares e, ainda, a subida 

do nível médio do mar no século XX entre 12 a 22 cm, que é cerca de 10 vezes 

superior ao valor médio dos últimos 3000 anos (Duarte Santos, 2007, p. 320).  

Também reflexo das recentes alterações climáticas que já estamos a experimentar 

são os fenómenos climáticos extremos, tais como as tempestades, furacões, ciclones 

tropicais, ondas de calor, cheias, secas extremas, para além do fenómeno da 

desregulamentação das estações do ano.  

Se se mantiver a actual tendência de aquecimento global, o nível médio do mar 

poderá subir, devido à expansão do volume dos oceanos e ao derretimento dos 

glaciares e calotas de gelo polares. E num pior cenário, algumas regiões costeiras, 

densamente povoadas, poderão ficar submersas ou, quando menos, mais vulneráveis 

a cheias e à erosão costeira. A subida da temperatura tornará os fenómenos 

climáticos extremos mais frequentes e provocará modificações em vários 

ecossistemas. Poderá originar a extinção de inúmeras espécies vegetais e animais, já 

enfraquecidas pela poluição e pela destruição dos seus habitats naturais. Por seu 

turno, a espécie humana ficará mais sujeita às mais diversas adversidades, 
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nomeadamente, a aludida ocorrência de cheias, tempestades tropicais e de ondas de 

calor que poderão traduzir-se num aumento da mortalidade e os insectos que 

transmitem doenças, tais como a malária, dengue e febre amarela, estarão presentes 

por períodos mais longos e com a oportunidade acrescida de se espalhar por zonas do 

planeta onde actualmente não existem. 

Como já referimos, a temática das alterações climáticas têm sido identificadas como 

uma das maiores ameaças globais e, claro está, um dos grandes desafios que se 

colocam à comunidade internacional, tornando imperioso encontrar respostas para a 

sua resolução (25). Não é, pois, de admirar que as alterações climáticas sejam hoje, 

um tema central das relações internacionais. 

A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, assinada em 

1992, e o Protocolo de Quioto, assinado em 1997, foram duas das muitas iniciativas 

tomadas a propósito do clima lato sensu, como se pode observar no quadro seguinte: 
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Quadro nº 1 

Cronologia das negociações sobre o clima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1979 ● Primeira Conferência Mundial sobre Clima (OMM, Genebra) 

 Lançamento do Programa Mundial sobre climas (OMM, PNUE e ICSU). 

1985 ● Conferência de ViIlach sobre «A evolução e o papel do CO2 e dos outros gases com efeito de estufa nas 
variações climáticas» (PNUE-OMM). Início de um consenso científico. 

1986 ● Criação do Programa Geosfera-Biosfera (Global Change). 

1987 ● Protocolo de Montreal sobre a camada de ozone, assinado por 27 estados. 

          ● Conferência de Bellagio sobre «A definição de medidas que permitam fazer face à modificação dos 
climas». 

          ● Publicação do «relatório Brundtland» (Our Common Future). 

1988 ● Votação do Climate Change Act pelo Congresso Americano, pedindo à Administração para elaborar 
proposições até ao final de 1989. 

         ● Conferência de Toronto, recomendando uma redução global de 20 por cento das emissões de Co2 nos 
países industrializados, até 2005. Realização de 27 a 30 de Junho. 

         ● Lançamento, pelo PNUE e pela OMM, do Grupo Intergovernamental sobre a Evolução dos Climas 
(GIEC-IPCC). 

1989 ● 11 de Março: conferência de Haia e adopção por 27 estados do princípio de criação de uma alta 
autoridade mundial sobre a atmosfera. 

         ● Maio: o director executivo e o secretário-geral da OMM recebe do conselho de administração do PNUE, 
um mandato para preparar uma convenção. 

         ● 14 de Julho: a cimeira dos sete países mais industrializados (G-7) recomenda a assinatura de uma 
convenção sobre o clima. 

         ● Setembro: pela primeira vez, os 77 países do Movimento dos Não Alinhados exprimem a preocupação 
dos países em vias de desenvolvimento relativamente aos problemas globais, em Belgrado. 

         ● 6-7 de Novembro: Conferência Internacional de Noordwijk. 

         ● 22 de Dezembro: resolução da Assembleia-geral das Nações Unidas sobre a protecção do clima mundial 
e sobre a organização da conferência do Rio de Janeiro, em 1992. 

1990 ● Junho: o Congresso dos Estados Unidos recusa o Global Warming Act. 

         ● 29 de Outubro: acordo dos países da CEE para estabilizarem as emissões de CO2 no ano 2000, com 
base nos valores de 1990. 

         ● Novembro: Segunda Conferência Mundial sobre o Clima (Genebra). Adopção das recomendações do 
GIEC e criação de uma comissão intergovernamental de negociações para uma convenção especial 
sobre o clima, presidida por Jean Ripert. 

1991 ● De 4 a 14 de Fevereiro: primeira reunião da comissão de negociações, em Washington. 

1992 ● Junho: Conferência Mundial sobre o Ambiente e o Desenvolvimento (CNUED, Rio de Janeiro). 

         ● Assinatura da Convenção – Quadro sobre as Alterações Climáticas. 

1997 ● Dezembro: Assinatura do Protocolo de Quioto. 

2012 ● Alargamento do Protocolo de Quioto até 2020, aprovado na Cimeira de Doha, no Qatar, em 2012. 

OMM: Organização Meteorológica Mundial; PNUE: Programa das Nações Unidas para o Ambiente; ICSU: 
Internacional Council for Scientific Unions; IPCC-GIEC: International Panel on Climate Change - Grupo 
Internacional de Estudo sobre as Alterações Climáticas. 

Fonte: Theys (1995, p. 493) (adaptado)  
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A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, um dos 

documentos aprovados durante a Conferência do Rio (26), em vigor desde 21 de 

Março de 1994 (27), é composta por um longo preâmbulo e 26 artigos. Tem por 

objectivo principal, no artigo 2.º, “ a estabilização das concentrações na atmosfera de 

gases com efeito de estufa a um nível que evite uma interferência antropogénica [ou 

seja, humana] perigosa com o sistema climático. Tal nível deveria ser atingido durante 

um espaço de tempo suficiente para permitir a adaptação natural dos ecossistemas às 

alterações climáticas, para garantir que a produção de alimentos não seja ameaçada e 

para permitir que o desenvolvimento económico prossiga de uma forma sustentável.” 

O texto da Convenção não define, porém, os prazos e os limites em matéria de 

estabilização das emissões de dióxido de carbono, situação decorrente, aliás, à forte 

pressão dos EUA (Corcelle, 1993, p. 119). Não obstante, a Convenção determina que 

os países devem “tomar medidas cautelares para antecipar, evitar ou minimizar as 

causas das alterações climáticas e mitigar os seus efeitos prejudiciais. Quando haja 

ameaças de danos graves ou irreversíveis, a falta de certeza científica não deve ser 

utilizada para justificar o adiamento da tomada de tais medidas, tendo em conta, no 

entanto, que as políticas e as medidas relacionadas com as alterações climáticas 

devem ser eficazes relativamente ao seu custo, de tal modo que garantam a obtenção 

de benefícios globais ao menor custo possível. Para se conseguir isto, tais políticas e 

medidas devem ter em consideração os diversos contextos sócio-económicos, 

acessíveis, cobrirem todas as fontes, sumidouros e reservatórios de gases com efeito 

de estufa e adaptar-se e englobar todos os sectores económicos. Os esforços 

direccionados às alterações climáticas podem ser realizados em cooperação entre as 

Partes interessadas”. 

Os países desenvolvidos devem ajudar financeira e tecnologicamente os países em 

desenvolvimento, a fim de poderem tomar as medidas previstas na sobredita 

Convenção (artigo 4.º, n.ºs 4 e 5). O preâmbulo da Convenção lembra que “a alteração 

do clima da terra e os seus efeitos negativos são uma preocupação comum da 

humanidade” e que os países desenvolvidos são historicamente responsáveis pela 

maior parte das emissões globais de gases com efeito de estufa e, ainda, que os 

países desenvolvidos deverão adoptar acções imediatas, de modo flexível e com base 

em prioridades definidas, destinadas a reduzir as emissões nocivas de gases com 

efeito de estufa. 
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Resta referir que a partir da entrada em vigor da Convenção-Quadro sobre as 

alterações climáticas todos os anos os países que a assinaram encontram-se numa 

reunião designada por “Conferência das Partes (COP). 

Porque o compromisso da Convenção-Quadro sobre as alterações climáticas para 

estabilizar as emissões de gases com efeito de estufa não seria, nem de perto nem de 

longe, eficaz nem suficiente, a comunidade internacional deu um passo crucial para a 

implementação “de facto” da Convenção sobre as alterações climáticas, com a 

assinatura do Protocolo de Quioto, em 1997.  

O Protocolo de Quioto é um tratado juridicamente ligado à sobredita Convenção-

Quadro, cuja novidade é o estabelecimento da obrigação para os países 

desenvolvidos em reduzir a emissão de gases com efeito de estufa em, pelo menos, 

5,2% até 2012 em relação aos níveis de 1990. O Protocolo de Quioto foi ratificado por 

175 países e entrou em vigor em 16 de Fevereiro de 2005, oito anos após a sua 

assinatura (28), o que revela de per si que o conteúdo deste documento internacional 

é manifestamente controvertido. 

Apesar de inquestionável bondade do Protocolo de Quioto em prol do ambiente, a 

verdade é que, parafraseando Duarte Santos (2007, p. 337), “já não é possível evitar 

as alterações climáticas antropogénicas no século XXI. O que podemos e devemos 

fazer é pôr em prática rapidamente medidas de mitigação capazes de evitar que se 

agravem perigosamente. Por outro lado, temos que nos adaptar àquelas alterações, 

procurando minimizar os seus efeitos adversos. Também, neste caso, é necessário 

que os países desenvolvidos ajudem os países em desenvolvimento a adaptarem-se 

dado que são, em geral, muito mais vulneráveis”. 

Por outro lado, trata-se de um acordo cuja eficácia está à partida bastante limitada, em 

virtude dos grandes emissores globais de CO2, como os EUA, a China, a Índia ou o 

Brasil, estarem de fora de Quioto e, por via disso, estão desonerados do cumprimento 

das metas impostas por este acordo internacional. 

De referir ainda que o Protocolo de Quioto para o combate às alterações climáticas foi 

firmado para vigorar até 31.12.2012. No entanto, foi decidido, após um longo impasse 

negocial, na conferência do clima, também conhecida como Cimeira de Doha, 

realizada em Doha, no Qatar, entre 26 de Novembro e 8 de Dezembro de 2012, o 

alargamento do Protocolo de Quioto por mais oito anos, ou seja, até 2020. O novo 

período de vigência inicia-se em 1 de Janeiro de 2013 e findará em 31 de Dezembro 

de 2020.  
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Além do prolongamento do Protocolo de Quioto, a Conferência de Doha tinha na sua 

agenda a tomada de outras decisões não menos importante: a definição de tarefas e 

metas para um acordo global de redução de emissões de CO2 a ser aprovado em 

2015, para entrar em vigor em 2020, e a identificação de medidas a pôr em prática até 

2020, com o mesmo propósito (Neves, 2012, p. 23). 

Quioto vai vigorar por mais oito anos, mas sem a maioria dos países desenvolvidos 

que estão entre os maiores poluidores, ou seja, não farão parte do “novo” Protocolo de 

Quioto os EUA, a Rússia, o Canadá, a China, a Índia ou Brasil que se contam entre os 

maiores emissores de CO2 do planeta. Por seu turno, o Japão, a Rússia e a Nova 

Zelândia, continuam a participar no protocolo de Quioto, mas rejeitam tout court 

qualquer compromisso vinculativo de redução de emissões de CO2 nesta segunda 

fase do Tratado (Garcia, 2012, p. 31). Em suma, os países que assinaram o “novo” 

Protocolo de Quioto são responsáveis apenas por 15% das emissões mundiais de 

CO2, já que repisando ficaram de fora alguns dos maiores poluidores mundiais, o que 

representa um resultado muito limitado. 

Como anota Garcia (2012, p. 31), “a própria emenda ao Protocolo, adoptada em Doha, 

reconhece que é pouco e estabelece que as metas do novo período de cumprimento 

de Quioto devem ser revistas em 2014. Até lá, a ONU espera ter já delineado o 

esqueleto de um novo Tratado internacional climático, que envolva de alguma forma o 

controlo das emissões de todos os países, e não apenas do mundo desenvolvido. 

Grandes emissores globais de CO2, como a China, a Índia e o Brasil, terão de assumir 

algum compromisso. Este novo Tratado deverá ser aprovado em 2015, para vigorar a 

partir de 2020. Mas o documento de Doha não adiantou nada sobre qual poderá ser a 

estrutura desse novo documento, adiando essas questões complexas para futuras 

conferências”. 

Não obstante as alterações climáticas e o aquecimento global serem um facto 

cientificamente comprovado, há quem sustente que o aquecimento global não passa 

de um mito, porque as temperaturas não estão a aumentar em todos os pontos do 

planeta. Por outro lado, há ainda quem reconheça que o fenómeno do aquecimento 

global é uma realidade e é provocado pelo homem, mas defenda que as acções que 

estão a ser implementadas para travar o aquecimento global e, por arrasto, as 

alterações climáticas, terão pouco impacto na temperatura do planeta, além de serem 

extremamente onerosas. É, por exemplo, o caso de Lomborg (2008, p. 19) que na sua 

obra intitulada “Calma!”, defende, em síntese, que:  
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“1.  O aquecimento global é real e é provocado pelo Homem. Até ao final deste 

século o seu impacto sobre o ser humano e sobre o ambiente será grave. 

2. As declarações sobre as consequências graves, fatais e imediatas do 

aquecimento global são frequentemente muitíssimo exageradas e é pouco 

provável que isto se traduza em boas políticas. 

 

3. Precisamos de soluções mais simples, mais inteligentes e mais eficientes 

contra o aquecimento global, em vez de esforços excessivos, ainda que bem 

intencionados. As amplas e extremamente caras reduções de CO2 feitas agora 

limitar-se-ão apenas a ter um impacto bastante pequeno e insignificante no 

futuro longínquo. 

 

4. Há várias outras questões que são muito mais importantes do que o 

aquecimento global. Temos de voltar a recuperar o sentido da perspectiva, Há 

imensos problemas mais urgentes no mundo, tais como a fome, a pobreza e a 

doença. Se os enfrentarmos, podemos ajudar mais pessoas, com menos 

custos e com muito mais hipóteses de sucesso do que com a implementação 

de políticas ambientais drásticas com custos de triliões de dólares”. 

 

É, do nosso ponto de vista, incontestável que as acções que estão a ser tomadas para 

reduzir as emissões de gases que provocam o efeito de estufa, em especial o CO2, 

são extremamente dispendiosas e que tal, como anota Sampaio (2000, p. 158) “só 

poderá ser conseguido através de uma política de utilização dos recursos energéticos 

que se traduza numa maior racionalidade, mesmo que exija alguns sacrifícios às 

empresas e aos utentes em geral”. 

Do mesmo passo, acompanhamos parcialmente a crítica de Lomborg quando afirma 

que as reduções de CO2 terão presumivelmente um impacto pequeno e pouco 

significativo no futuro se os países responsáveis por largas emissões de gases com 

efeito de estufa (como os EUA) e, bem assim, os países em desenvolvimento não 

ficarem, igualmente, comprometidos a limitar as suas emissões. 

Para mitigar o problema das alterações climáticas e do aquecimento global é 

necessário o cumprimento integral das disposições do Protocolo de Quioto, mas 

também é absolutamente necessário estabelecer-se compromissos de limitações das 

emissões à escala global. Quer isto dizer que deverão ficar vinculados tanto os países 

desenvolvidos como os países em desenvolvimento. Não pode servir de desculpa, 
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apesar de ser verdade, que a maior parte das emissões globais actuais e históricas de 

gases com efeito de estufa são imputáveis aos países desenvolvidos para 

desresponsabilizar os países em desenvolvimento no esforço de reduzir ou controlar 

aquelas emissões. O pretexto “histórico” é um álibi que serve na perfeição para os 

países em desenvolvimento, mas que é perigoso para a sustentabilidade ambiental do 

planeta. Não é despiciendo trazer à colação a estafada ideia de que os problemas 

ambientais não conhecem fronteiras e as alterações climáticas são, na sua génese, 

um problema de dimensão global. 

Daí que não é suficiente o esforço de uns tantos países para combater esta ameaça 

global. É absolutamente necessário a conjugação de esforços de todos países que 

integram o “condomínio da Terra”, fazendo nossa a feliz expressão de Magalhães 

(2007, p. 99), para a resolução do problema das alterações climáticas (29). 

 

 

1.2.2.  A poluição atmosférica e os seus sub-temas:  rarefacção da camada de 

ozono e chuvas ácidas 

A rarefacção da camada de ozono estratosférico, conhecido vulgarmente como o 

“buraco de ozono”, constitui uma forma de poluição atmosférica global provocada 

pelos halons e clorofluorcarbonetos (CFC), compostos químicos sintéticos criados pelo 

homem. 

As camadas superiores da atmosfera (estratosfera) contêm elevadas concentrações 

de ozono, um gás de fórmula química O3, cuja função é servir de escudo contra as 

radiações solares ou, melhor dito, impedir a passagem livre da radiação ultravioleta 

que é prejudicial à vida terrestre e marinha. 

A descoberta do primeiro dos CFC chamado freon, coube a Thomas Midgley nos anos 

30, um dos grandes químicos do século XX. Ao tempo da sua descoberta, o freon só 

apresentava vantagens: não era tóxico, nem inflamável e era praticamente inerte do 

ponto de vista químico. Por outro lado, servia como refrigerante, o que permitia 

substituir as substâncias tóxicas e inflamáveis utilizadas como refrigerantes nos 

frigoríficos desde o final do século XIX que constituíam causa frequente de acidentes. 

Os CFC tinham outras utilizações com relevo, tais como solventes e agentes 

propulsores de aerossóis e espumas embaladas sob pressão (sprays). Apesar de ser 
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um invento “miraculoso”, só após a segunda guerra mundial é que a produção dos 

CFC aumentou significativamente (Duarte Santos, 2007, p. 312), 

Mas, afinal, os CFC, compostos químicos produzidos artificialmente, através da 

combinação de cloro e de flúor com átomos de carbono (Almeida, 2006, p. 83), não 

eram completamente inertes do ponto de vista químico e constituíam um poluidor à 

escala global devido à capacidade enorme de permanecer na atmosfera por longos 

períodos, que podem ir de 75 a 110 anos (Almeida, 2006, p. 84). 

Esta importante descoberta coube a Richard Stolarki e Ralph Cicerone que, na década 

de 70, alertaram no “Canadian Journal of Chremistry” para a existência de átomos de 

cloro na estratosfera e para o perigo de aí se constituírem como agentes de destruição 

do ozono (Almeida, 2006, p. 84) e, ainda, a M.J.Molina e a F.S. Rowland em 1974 que, 

na revista americana “Nature”, alertaram, como anota Duarte Santos (2007, p. 312), 

“para o risco de os CFC poderem ser destruídos na estratosfera por meio de reacções 

químicas, com libertação de cloro atómico, que, por sua vez, poderia destruir o ozono”, 

acrescentando que a visão de Molina e Rowland, ainda sem confirmação 

observacional, passou praticamente despercebida. 

Entre 1980 e 1984, através de medições da concentração do ozono estratosférico 

efectuado pela equipa da British Antartic Survey, chefiada pelo cientista britânico J. 

Farman, foram finalmente fornecidas provas irrefutáveis relativas à existência de um 

processo de depleção da camada de ozono, fenómeno mais conhecido como “buraco 

de ozono”, que cobria já toda a Antárctica e atingia inclusivamente o sul da Argentina.  

A destruição da camada de ozono provocada pela libertação de CFC e halons para a 

atmosfera, reduz a capacidade de filtragem dos raios ultravioleta, o que acarreta, entre 

o mais, a destruição do fitoplâncton que está na base da cadeia alimentar oceânica, a 

afectação da fotosíntese nas plantas, o aumento do risco do cancro da pele e lesões 

oculares (v.g. cataratas), perturbações do sistema imunitário. 

Por força da Convenção de Viena de 1985 sobre a camada de ozono e, em especial, 

do Protocolo de Montreal, assinado em 1987, e em vigor desde 1989, que visam a 

reconstituição da concentração de ozono na alta atmosfera, os CFC foram banidos 

nos países desenvolvidos desde 1996 e nos países em desenvolvimento desde 2010. 

Em consequência, verificou-se a redução da presença desses gases na baixa 

atmosfera, ou seja, ao nível do solo e a redução da dimensão do buraco na camada 

de ozono. Apesar deste assinalável êxito de ordem ambiental, propiciado pelo sucesso 

da cooperação entre países e organizações internacionais para um fim comum, a 
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atmosfera terrestre só voltará, de acordo com Duarte Santos (2007, p. 314), a ter 

provavelmente a sua protecção natural contra a radiação ultravioleta completamente 

reconstruída na década de 2070, ou seja, cerca de 100 anos após o início do 

problema. Soromenho-Marques (2002, p. 10) reconhece o êxito conseguido quanto às 

reduções drásticas dos CFC, responsáveis pela depleção da camada de ozono, e dos 

poluentes responsáveis pelas chuvas ácidas que abordaremos de seguida, mas 

considera-os ainda assim insuficientes para colmatar os insucessos em matéria de 

alterações climáticas e de destruição da biodiversidade.  

Há outro tipo de poluição atmosférica regional que, geralmente, atravessa as fronteiras 

de vários países – as chuvas ácidas. Os primeiros dados sobre as chuvas ácidas 

datam de 1972. Este fenómeno foi determinado pelos estudos do cientista sueco Bert 

Bolim. No entanto, e à semelhança do buraco de ozono, foi preciso esperar alguns 

anos para que este problema fosse efectivamente reconhecido e, por outro lado, 

compreendidos os seus efeitos para a “deterioração das florestas temperadas dos 

países escandinavos” (Almeida, 2006, p. 19), apesar deste problema não se 

circunscrever apenas à Escandinávia. 

As chuvas ácidas resultam da queima de carvão e de combustíveis fósseis utilizados 

pela indústria e transportes que libertam óxidos de azoto (NO2) e óxidos de enxofre 

(SO2) para a atmosfera. Os ácidos que as chuvas ditas ácidas efectivamente contêm 

têm a sua origem na combinação de poluentes atmosféricos (NO2 e SO2) com o 

oxigénio e água da atmosfera. 

As chuvas ácidas afectam principalmente o Norte da Europa, o Leste da América do 

Norte e o Leste da Ásia. As chuvas ácidas na Escandinávia são provocadas, 

principalmente, pela queima de carvão na Inglaterra. No leste do Canadá e nordeste 

dos EUA, as chuvas ácidas decorrem da poluição originada na região industrial dos 

Grandes Lagos e do Vale do Rio Ohio. No Japão, as chuvas ácidas têm origem na 

península da Coreia e na China (Duarte Santos, 2007, p. 311). 

As chuvas ácidas, que podem ser transportadas pelos ventos a centenas de 

quilómetros de distância, causam a destruição de florestas e plantações, a alteração 

das águas de lagos e rios, provocando frequentemente a morte de peixes e de outras 

espécies vivas. 

De referir que a partir da década de 70 foram estabelecidos diversos protocolos, 

visando a redução das emissões de SO2 e que lograram ter um sucesso significativo 

na Europa e na América do Norte. No entanto, o fenómeno das chuvas ácidas 
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persiste, sobretudo na Ásia, e cuja justificação está ancorada para Duarte Santos 

(2007, p. 311) em “questões de política internacional e à preocupação em não 

prejudicar o desenvolvimento dos sectores da energia e transportes, principais 

responsáveis pelas fontes de poluição”. 

 

 

1.2.3. A destruição da diversidade biológica 

A biodiversidade é uma palavra que passou a ser utilizada frequentemente não 

apenas pela comunidade científica, mas também pelo público em geral. A palavra 

“biodiversidade” impôs-se com a Conferência do Rio, em 1992 (Hulot et al., 1999, p. 

26) e desde então integra o léxico do cidadão comum, ainda que nem sempre exista 

um conhecimento claro do seu significado, atenta a sua abrangência. 

Importa referir, antes de mais, que o termo “diversidade biológica”, muitas vezes 

abreviado para “biodiversidade”, começou a ser usada por Walter G. Rosen em 1985 

nas reuniões preparatórias do National Forum on Biodiversity que teve lugar em 

Washington (Duarte Santos, 2007, p. 289). De forma genérica, biodiversidade pode 

ser definida como “o número, a variedade e a variabilidade de organismos vivos numa 

dada assembleia” (Pearce et. al., p. 17), ou seja, que constituem o mundo vivo. “Por 

conseguinte, biodiversidade engloba a totalidade da “vida na Terra”. A biodiversidade 

pode ser descrita em termos de genes, espécies e ecossistemas que correspondem 

aos três níveis fundamentais da organização biológica (Pearce et al., 1997, p. 18). 

Socorrendo-nos de Duarte Santos (2007, pp. 289 e 290), “a diversidade genética 

resulta da variação genética entre indivíduos e entre diferentes populações da mesma 

espécie. A diversidade das espécies representa os diferentes tipos de animais, plantas 

e outros organismos que habitam uma dada região e a diversidade dos ecossistemas 

representa a variedade de habitats que se encontram numa determinada área” (Duarte 

Santos, 2007, pp. 289 e 290). 

A reconhecida importância do tema em apreço levou à adopção de definições legais 

do conceito de biodiversidade. E uma delas encontra-se na Convenção sobre a 

Diversidade Biológica, adoptada pelas Nações Unidas em 1992 durante a Conferência 

do Rio, que estabelece no artigo 2.º que “diversidade biológica significa a variabilidade 

entre os organismos vivos de todas as origens, incluindo, inter alia, os ecossistemas 

terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos dos 
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quais fazem parte; compreende a diversidade dentro de cada espécie, entre as 

espécies e dos ecossistemas”, 

Uma outra adoptada pela Global Biodiversity Strategy (WRI, 1992), afirma que a 

biodiversidade de uma região é a totalidade dos seus genes, espécies e ecossistemas 

(apud Duarte Santos, 2007, p. 290). 

A biodiversidade é uma das características do planeta, embora ninguém saiba ao certo 

quantas espécies animais e vegetais existem no planeta. A diminuição da 

biodiversidade é um problema que está na ordem do dia, em especial devido à acção 

directa ou indirecta do e homem (destruição de ecossistemas, tais como florestas 

tropicais, caça e pesca excessivas, poluição, modificações globais ao nível planetário). 

Efectivamente, a continua pressão humana representa uma grande ameaça à 

biodiversidade (Condesso, 20021, p. 48). Segundo o autor “todas as espécies animais 

e vegetais da biosfera são ameaçadas pelo homem. Nenhuma pode sentir-se segura 

perante as transformações que este está a causar na atmosfera, nos oceanos e nos 

ecossistemas terrestres, As rápidas alterações no ambiente e a caça secular, hoje, 

muitas vezes, já furtiva, processando-se a um ritmo superior à capacidade de 

reprodução das espécies, estão a levar muitas à extinção”. 

No entanto, a diminuição da biodiversidade não pode ser reconduzida apenas à acção 

humana, sem querer fazer descaso de que esta é actualmente a maior responsável 

pela perda da biodiversidade. A par do ser humano, como lucidamente observa Pavé 

(1995, pp. 92 e 93), a diminuição da biodiversidade deve-se também a 

“acontecimentos exógenos modificações do ambiente e a irregularidades no 

funcionamento interno das populações e dos ecossistemas (deriva genética ou 

proliferação de certas populações em detrimento de outras)”, acrescentando que “a 

diversidade biológica conheceu importantes flutuações, antes do aparecimento do 

homem. Assim, no final do triássico, extinguiram-se perto de 50 por cento das 

espécies que vinham do câmbrico; de seguida, o número de espécies voltou a 

aumentar, ultrapassando mesmo o que antes existia (época de diversificação); e no 

final do terciário (há 60 milhões de anos), os dinossauros desapareciam para dar lugar 

a uma nova fase de proliferação de outras espécies. 

Mais recentemente, a acção do homem ter-se-á manifestado, até ao século XVI, pela 

extinção duma espécie por dia, mas ao ritmo actual, 20 por cento dos 5 a 30 milhões 

de espécies existentes poderão desaparecer até ao ano de 2000, algumas delas, 

mesmo antes de terem sido recenseadas (em 1991, havia cerca de 1,4 milhões de 

espécies descritas, ou seja, entre 5 e 30 por cento do total, de acordo com as 
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estimativas). Apesar de o aparato técnico de que dispõe a moderna biologia poder 

aumentar artificialmente a diversidade, o balanço é muito negativo. Os fenómenos de 

extinção das espécies, de tão céleres, tornaram-se preocupantes”. 

Não obstante, é inquestionável que o homem, através da agricultura, da construção de 

barragens, da urbanização, da desflorestação, da poluição e de muitos outros factores, 

está a provocar o desaparecimento acelerado de muitas espécies animais e vegetais, 

e, por via disso, a destruir a biodiversidade cuja manutenção é fundamental na esteira 

de Garcia (2004, pp. 132 e 133) por quatro ordens de razões: éticas, estéticas, 

económicas e funcionais. 

Do ponto de vista ético, o homem não tem o direito de eliminar outras formas de vida 

para as quais pouco ou nada contribuiu para a sua evolução. É preciso não perder de 

vista, como anota Bachelet (1997, p. 306), “o património biológico é o produto de uma 

evolução que data de há milhões de anos”. 

No domínio estético, as pessoas apreciam o contacto com a natureza selvagem, com 

as espécies animais e as vegetais que a compõem. A biodiversidade é, pois, fonte de 

beleza e de conhecimento que é necessário preservar para as próximas gerações.  

A este propósito, Duarte Santos (2007, p. 293) afirma que “a beleza dos organismos 

vivos, a variedade das suas formas, cores e funções, o encanto das regiões selvagens 

e das paisagens naturais são valores inestimáveis, presentes nas mais diversas 

civilizações e profundamente ligados à nossa natureza humana. Negá-los ou 

subestimá-los é repudiar as nossas culturas, as nossas origens e quebrar a harmonia 

com o meu ambiente. É aceitar viver num mundo cada vez mais artificial, contingente, 

incerto, conflituoso e inseguro”. Por seu turno, Pimenta e Lemos (1990, p. 6) 

acrescentam que “a visão de uma floresta tropical ou de uma baleia no oceano é um 

acontecimento único e seria um crime privar os nossos descendentes da 

contemplação destas maravilhas”. 

Em termos económicos, a diminuição da biodiversidade é prejudicial para as 

actividades económicas já existentes (v.g. actividades pesqueiras). Mas o principal 

prejuízo prende-se com a diminuição do “stock” natural com relevância para uso 

médico-farmacêutico. A biodiversidade proporciona novos medicamentos, aqui 

residindo um dos seus maiores benefícios para o homem. Com efeito, mais de metade 

dos remédios usados nos países em vias de desenvolvimento têm origem em plantas. 

Mais de uma centena de drogas importantes na actual medicina são extraídas 

exclusivamente de plantas e novas descobertas são feitas, todos os anos, ao explorar 
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e investigar a enorme variedade de organismos, que vão desde os fungos às árvores. 

Dois exemplos bem conhecidos, relativamente recentes, são a pervinca-rosada de 

Madagáscar, Catharanthus roseus, e o Teixo-do-Pacífico, taxus brevifolia, de onde se 

extraem drogas anticancerígenas poderosas” (Duarte Santos, 2007, p. 292). 

A biodiversidade é uma imensa “livraria genética” que fornece elementos úteis à 

melhoria dos meios de subsistência da espécie humana (Bachelet, 1997, p. 306). No 

mesmo enfiamento, Pimenta e Lemos (1990, p. 6) alertam que “o património genético 

de cada ser vivo é fruto de um processo evolutivo com milhões de anos. Cada espécie 

que desaparece corresponde a uma perda de informação fundamental. Estamos no 

fundo a queimar bibliotecas vivas que albergam conhecimentos que um dia iremos 

necessitar”. Repisando esta ideia, Pimenta (2005, p. 108) afirma que a melhor 

comparação possível para esta situação e a tomada de consciência da sua gravidade 

é “imaginar-se a humanidade a queimar bibliotecas sem pelo menos guardar os 

registos dos livros”. 

A destruição de ecossistemas ricos em biodiversidade (v.g. florestas tropicais 

húmidas) poderá, pois, acarretar a extinção ou o risco de extinção de espécies ainda 

desconhecidas e, porventura, com valor medicinal. Como anotam Hulot et al. (1999, p. 

27), com grande sentido de oportunidade, “a nossa história é relativamente curta 

quando comparada à das outras espécies, animais marinhos ou plantas; a fim de 

subsistir, estes tiveram de desenvolver um “engenho” e uma resistência infinitas, para 

se defenderem contra vírus e bactérias e para fabricarem moléculas de defesa; 

portanto, eles representam um fabuloso depósito de soluções para os nossos 

problemas presentes e futuros. Qualquer erosão da biodiversidade, qualquer extinção 

de espécies ou genes diminui o stock onde é possível ir buscar novas moléculas. 

Lembremos que desde há quase vinte anos que não se descobre nenhuma nova 

família de antibióticos…Felizmente, os químicos conseguem fabricar moléculas 

encontradas na natureza, para torná-las mais eficazes. Mas este bricolage terá, e já 

tem, os seus próprios limites”. 

Finalmente, em termos funcionais, a redução da biodiversidade implica a perda dos 

chamados “serviços gratuitos do ecossistema”. Com efeito, “os ecossistemas naturais 

providenciam à humanidade um vasto e diversificado conjunto de serviços essenciais 

á vida. À escala global, o principal resulta de que a biosfera é uma das componentes 

do sistema climático terrestre e desempenha um papel crucial para assegurar a 

estabilidade da composição química da atmosfera e regular o clima” (Duarte Santos, 

2007, p. 290). Por exemplo, as plantas têm uma função essencial no ciclo do carbono, 
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no sentido de “sequestrar” este gás da atmosfera terrestre que, como vimos, em 

excesso é nocivo. Além disso, fornecem o oxigénio do ar. 

As espécies estão articuladas em mecanismos naturais que, além de regular o clima, 

possuem outras funções, tais como: “purificar o ar, proteger os solos contra a erosão, 

polinizar culturas, controlar pragas, evitar cheias ou depurar águas. Com menos 

espécies diferentes, o mundo vivo torna-se também mais vulnerável a adversidades e 

alterações ambientais. Uma doença que dizima culturas agrícolas baseadas num 

único tipo de planta pode ser combatida com o recurso a variantes selvagens da 

mesma planta que sejam mais resistentes. Mas quanto menos variantes existirem, 

menos possibilidades há para se enfrentar o problema” (Garcia, 2004, p. 132). 

Por outro lado, a “diversidade é essencial para permitir que os ecossistemas possam 

responder às perturbações de que são objecto, por exemplo, é ela que lhe permite 

restabelecerem-se quando foram destruídos após um incêndio ou uma seca (é o que 

se chama capacidade de “rescisão”). Por outras palavras, ela assegura a adaptação 

às mudanças, às crises, às catástrofes de pequena e grande amplitude (como os 

glaciares)” (Hulot et al., 1999, pp. 26 e 27). 

Em suma, a biodiversidade constitui um património inestimável para a humanidade 

que é necessário preservar e gerir da melhor maneira. Importa não negligenciar a 

importância ecológica da biodiversidade e o interesse económico, social e cultural que 

ela tem para a humanidade. 

A propósito de assegurar a protecção da biodiversidade foram assinadas várias 

convenções internacionais. As mais importantes estão sintetizadas no quadro infra. 
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Quadro n.º 2 

Cronologia de acordos internacionais sobre a biodiv ersidade 

• 1971 Convenção sobre as Zonas Húmidas de Importância internacional, 

especialmente como Habitat de Aves Aquáticas (Convenção de 

Ramsar). 

• 1972 Convenção para a protecção do Património Cultural e Natural 

(Convenção sobre o Património Mundial). 

• 1973 Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e 

Fauna Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES) ou Convenção 

de Washington. 

• 1979 Convenção sobre a Conservação da Vida Selvagem e dos Habitats 

Naturais na Europa (Convenção de Berna). 

• 1979 Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias 

(Convenção de Bona). 

• 1982 Convenção sobre o Direito do Mar. 

• 1992 Convenção sobre a Diversidade Biológica. 

• 2000 Protocolo de Cartagena sobre a Biossegurança. 

Fonte: o autor 

 

Porque se trata de um dos mais significativos instrumentos do direito internacional no 

domínio da biodiversidade, vamos fazer um breve apontamento sobre a Convenção 

sobre a Diversidade Biológica, assinada por 186 países e em vigor desde 21 de Abril 

de 1994. 

Esta Convenção é composta por um preâmbulo de 23 considerandos e 42 artigos. Tal 

como estatuído no artigo 1.º, tem por objectivos: “a conservação da diversidade 

biológica, a utilização sustentável dos seus componentes e a partilha justa e equitativa 

dos benefícios que advêm da utilização dos recursos genéticos, inclusivamente 

através do acesso adequado a esses recursos e da transferência apropriada das 

tecnologias relevantes, tendo em conta todos os direitos sobre esses recursos e 

tecnologias, bem como através de um financiamento adequado”. 
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A Convenção sobre a Diversidade Biológica, pretende garantir a sobrevivência das 

espécies animais e vegetais e a sua diversidade, regular o uso, pelo homem, dos 

recursos biológicos; regular as manipulações genéticas e as transferências de 

tecnologia; e, por último, preconiza a partilha dos benefícios e dos resultados das 

investigações entre aqueles que têm os recursos naturais (países donde é proveniente 

o material genético – as espécies vegetais e animais – essencial às sociedades 

médico-farmacêuticas e biotecnológicas) e os que possuem a tecnologia (países onde 

estão sedeadas as sociedades médico-farmacêuticas e biotecnológicas exploradas) 

(31). 

É o primeiro acordo internacional que trata globalmente a biodiversidade, ou seja, que 

engloba todos os aspectos da diversidade biológica: genomas e genes, espécies e 

comunidades, habitats e ecossistemas. Por outro lado, introduz uma nova forma de 

abordagem ao conciliar a necessidade de conservação com a utilização sustentável 

dos componentes da biodiversidade (artigos 6.º e 10.º). De referir ainda que esta 

Convenção proclama a diversidade biológica como uma preocupação comum da 

humanidade (3.º considerando do preâmbulo) (32). 

 

 

1.2.4. A destruição das florestas 

A floresta é um dos elementos naturais ameaçado pela capacidade colossal de 

exploração dos recursos. Foi, na verdade, o primeiro ecossistema a ser intensamente 

explorado e devastado pelo homem (Duarte Santos, 2007, p. 284). 

A desflorestação está a atingir proporções desmedidas e as suas causas são 

diversificadas. Desde logo, a exploração “tradicional” da madeira que atinge não 

poucas vezes proporções insustentáveis (v.g. pasta de papel, madeira para 

construção e para cozedura de alimentos, etc.) 

Em segundo lugar, a conversão dos solos para a agricultura e outros fins. A propósito 

da conversão da floresta em terra agrícola para cultivo de géneros alimentícios e em 

pastagens, Hulot et al. (1999, p. 20) refere, a título meramente exemplificativo, que 

“em dez anos, o Paraguai transformou 71% dos seus ecossistemas florestais em 

culturas (32% na Nigéria, 23% no Brasil, 22% na Costa do Marfim e no Uganda …). 

Noutros locais, foram convertidas em pastagens: em dez anos, foi o caso de 62% dos 

meios naturais no Equador, 34% na Costa Rica 32% na Tailândia …”. 
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Entre as causas da desflorestação contam-se, ainda, o povoamento, a exploração 

mineira, os incêndios involuntários ou voluntários e, em menor medida, a poluição 

atmosférica. Os incêndios de grande superfície, provocados muitas vezes pela 

trovoada, devastam regularmente as florestas. Por exemplo, em 1989, no Canadá, 

mais de 6 milhões de hectares de floresta setentrional arderam (Bergeron et al., 1993, 

p. 55). 

É longa a história da desflorestação. Iniciou-se com o surgimento da agricultura e 

prolongou-se até aos nossos dias. Como anota Duarte Santos (2007, p. 285), “a 

destruição das florestas foi particularmente intensa no Mediterrâneo, Médio Oriente, 

Índia e Ásia Central, após o surgimento das grandes civilizações, na Europa durante a 

Idade Média e na África e América do Norte após a colonização. Actualmente restam 

apenas três grandes regiões florestais com uma significativa continuidade espacial: as 

bacias hidrográficas do Amazonas e Orinoco, na América do Sul; a parte norte da 

Eurásia, desde a Escandinávia ao Extremo Oriente, e a bacia hidrográfica do Congo 

em África. As outras vastas regiões florestais desapareceram ou foram reduzidas a 

grupos dispersos de áreas relativamente pequenas, como é o caso da Europa Central 

e do Sul, península da Anatólia, Índia, China, Indonésia, Madagáscar e costa atlântica 

do Brasil.”. 

Actualmente, as florestas mais ameaçadas e que continuam em declínio acentuado 

são as florestas tropicais húmidas, o que é motivo de grande preocupação, devido a 

vários factores. 

Em primeiro lugar, porque as florestas tropicais húmidas são o principal “reservatório” 

da biodiversidade terrestre. Nelas está concentrada a maior parte da biodiversidade 

terrestre. Segundo Duarte Santos (2007, p. 287) estima-se que constituam o habitat de 

mais de 50% das espécies e, provavelmente, até 90% das espécies da fauna e da 

flora da terra e, por conseguinte, metade da diversidade genética, apesar de cobrirem 

apenas cerca de 6% da superfície terrestre. Não é despiciendo lembrar, como refere 

Hulot et al, (1999, p. 22) que “40% dos medicamentos fabricados em laboratório 

utilizam um princípio activo ou uma molécula, dos quais dois terços são extraídos de 

uma planta, e que um em cada quatro medicamentos é elaborado a partir de uma 

planta oriunda da floresta tropical. A desflorestação priva, portanto, a indústria 

farmacêutica das chaves necessárias para resistir às doenças ou, até, para vencer e 

evitar presentes ou futuras pandemias …”. 

Em segundo lugar, porque a desflorestação degrada os solos e expõe os solos à 

acção do vento e da chuva, aumentando a sua erosão. 
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Em terceiro lugar, desflorestação maciça perturba os intercâmbios atmosféricos; 

afectam o clima local e, inclusivamente, planetário, e ocasionam a perda dos 

geradores de oxigénio essenciais à terra (Hulot et al., 1999, p. 21), ou seja, a 

desflorestação perturba os ciclos da água e do carbono. Tomando como exemplo a 

região da Amazónia, “cerca de metade da água precipitada é devolvida à atmosfera 

pela evapotranspiração. O abate da floresta diminui fortemente esta circulação o que, 

de acordo com os modelos que simulam o sistema climático, tende a reduzir 

localmente a precipitação, com consequências negativas para o equilíbrio da floresta 

remanescente e a produtividade da agricultura, podendo ainda ter impactos sobre o 

clima à escala global” (Duarte Santos, 2007, p. 287). Isto é, a destruição das florestas 

é normalmente acompanhada por uma redução da precipitação e por um 

reaquecimento do solo (Ramade et al., 1999, p. 68). 

Quanto ao ciclo do carbono, é preciso ter presente que as florestas são um dos 

principais sumidouros ou, se se preferir, sorvedouros de carbono à escala global. 

Cerca de dois quintos de todo o carbono armazenado nos ecossistemas terrestres 

estão nas florestas, que vulgarmente são designadas como o pulmão do mundo, 

lembra Garcia (2004, p. 201) (33). Ora, a queima e a destruição das florestas contribui 

para o aumento das emissões de CO2 para a atmosfera e, em consequência, para 

intensificar o efeito de estufa antropogénico, agravando o problema o problema do 

aquecimento global. Actualmente, a desflorestação é a segunda fonte de emissões 

globais de CO2 (Duarte Santos, 2007, p. 287), 

Em quinto lugar, a ausência de cobertura vegetal provoca inundações (por exemplo, 

no Bangladesh), deslizamentos de terra e a já referida erosão dos solos, que vai 

provocar o enchimento das albufeiras e dos reservatórios de água e das respectivas 

redes de irrigação (Ramade et al. 1999, p. 68). 

A importância que a preservação das florestas reveste levou à aprovação de 

Declaração de Princípios sobre as Florestas, durante a Conferência do Rio, em 1992, 

em substituição da pretendida Convenção sobre as florestas. Trata-se de uma 

declaração de princípios insuficientes e contraditórios, como anota Sá (1995, p. 757), 

não vinculativa juridicamente, sobre a gestão, preservação e a exploração sustentável 

de todos os tipos de florestas (34). 

Em paralelo com a Declaração sobre as florestas, existem outros internacionais que 

incidem, directa ou indirectamente, sobre as florestas, como se pode observar no 

quadro seguinte. 
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Quadro n.º 3 

Convenções internacionais, directa ou indirectament e, relacionadas com as florestas 

Tema Acordo Entrada em 

vigor 

Biodiversidade Convenção sobre a Diversidade Biológica 

Convenção sobre a Conservação de Espécies 

Migratórias (Convenção de Bona) 

Convenção sobre a Conservação da Vida 

Selvagem Habitat Naturais na Europa  

(Convenção de Berna) 

1994 

1983 

 

1979 

 

Comércio Convenção sobre o Comércio Internacional de 

Espécies de Flora e Fauna Selvagens 

ameaçadas de extinção (Convenção de 

Washington ou CITES) 

Acordo Internacional sobre Madeiras Tropicais. 

 

 

1975 

1995 

Poluição do ar Convenção sobre a Poluição Atmosférica 

Transfronteiriça a Longa Distância 

 

1983 

Clima Convenção Quadro sobre as Alterações 

Climáticas 

Protocolo de Quioto 

1994 

 

2005 

Desertificação Convenção das Nações Unidas sobre o Combate 

à Desertificação 

 

1996 

Fonte: o autor 
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1.2.5. A degradação dos solos e a desertificação 

O solo, também chamado de pedosfera, é uma camada de terra móvel que cobre uma 

grande parte dos continentes, Constitui, nas palavras de Ruellan et al. (1993, p. 36) a 

“epiderme” das terras, cuja profundidade não ultrapassa alguns centímetros nas 

regiões montanhosas e alguns metros nas planícies. 

Do solo dependem muitos ecossistemas, além de ser fonte de vida e contribuir para o 

funcionamento dos grandes ciclos do planeta (água, carbono, azoto e ozono) (Ruellan, 

1995, p. 86) (35), Efectivamente, como anotam Ruellan et al. (1993, p. 36), a vida 

sobre a terra está intimamente ligada ao solo, pois “caminha-se sobre o solo, as 

plantas alimenta-se dele, muitos animais vivem aí, as águas transformam-se aí, a 

composição da atmosfera dependem dele.”. 

De acordo com Ruellan et al. (1993, pp. 36 e 37), o solo tem quatro funções 

essenciais. A primeira função é biológica: “o solo abriga um grande número de 

espécies de animais e vegetais que são responsáveis pela actividade biológica do 

solo, ela mesmo essencial à sua construção, ao seu funcionamento e à sua 

fertilidade”. 

A segunda função essencial é alimentar. O solo é consabidamente “fonte de 

reservatório de numerosos nutrientes necessários à vida, como o cálcio, o potássio, o 

azoto e o fósforo. Ele representa, em suma, o papel de “guardião da comida” para as 

plantas e os animais”. 

A terceira função do solo é a funcionar como um filtro. Com efeito, “o solo é um meio 

poroso cujas características dependem dos seus constituintes e da actividade 

biológica. A porosidade gera toda a circulação da água e dos gases, a penetração das 

raízes e as funções nutritivas. Está também na origem das funções purificadoras do 

solo: a água que o atravessa transforma-se e a sua qualidade depende das suas 

propriedades. O solo é, aliás, tradicionalmente utilizado para purificar as águas usadas 

de origem agrícola (estercos), urbana ou industrial”. 

A derradeira função, não menos importante, é a de servir como suporte mecânico e de 

material para a construção civil, seja de casas, estradas, barragens, etc. Por outro 

lado, não é despiciendo lembrar que muitos minerais são também extraídos do solo. 

Não olvidamos que as causas da degradação dos solos são várias e a erosão, isto é, 

o arrastamento das partículas superficiais dos solos causada pela água e pelo vento, 

figura como uma das causas naturais e que sempre existiu (Ruellan, 1995, p. 86). 
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Todavia, um pouco por todo o mundo, a actividade humana tem causado a 

degradação dos solos e, por via disso, destruído as funções essenciais dos solos. E 

pior do que isso, tem levado à erosão e desertificação dos solos. 

A desflorestação, quer para o aproveitamento comercial da madeira, quer para a 

conversão dos solos em áreas de cultivo, desencadeiam um processo de degradação 

dos solos. O cultivo intensivo em resultado da pressão demográfica é, igualmente, 

responsável pelo esgotamento galopante das terras aráveis em muitas áreas do globo 

que são não poucas vezes ganhas pela desertificação (Ruellan et al., 1993, pp. 36 e 

37). O que acontece é que o solo começa a perder continuadamente os seus 

nutrientes e, por arrasto, a capacidade de fazer nascer qualquer tipo de plantação feita 

pelo homem e inclusivamente florestas naturais, ao ponto de, no limite, ficar árido e 

sem vida, transformando-se em deserto árido. 

Em suma, o esgotamento das terras aráveis em resultado de cultivo de qualquer 

maneira (ou seja, a exploração agrícola intensiva), aliada à desflorestação e ao 

pastoreio excessivo, estão a provocar a desertificação (Deléage, 1995, p. 24). 

Salta à vista que a degradação do solo e a desertificação são dois fenómenos 

intimamente interligados, pese embora a desertificação ser também induzida pelas 

flutuações climáticas naturais e pelas alterações climáticas antropogénicas (v.g. seca), 

pelos fenómenos de hidromorfia (degradação causada por excesso de água), de 

salinização (degradação causada por sais solúveis) e alcanilização (degradação 

causada por sódio) decorrente de uma irrigação mal gerida (Ruellan et al., 1993, pp. 

42 e 43), que destroem, anualmente, milhões de hectares de solos aráveis. 

Uma outra manifestação importante de degradação dos solos é a contaminação 

provocada por grandes quantidades de produtos químicos, resíduos de origem 

agrícola, urbana e industrial, em especial os fertilizantes e pesticidas que, em razão do 

seu uso excessivo, poluem o ambiente (Condesso, 2001, p. 53). Com efeito, a parte 

dos adubos e pesticidas que não são absorvidos pelos solos contaminam lençóis 

subterrâneos e cursos de água doce, fazem os solos perder os seus nutrientes 

naturais, enchem os solos de impurezas (metais pesados como o cádmio, o crómio, 

etc.), envenenam a cadeia alimentar. 

Finalmente, entre as causas da degradação dos solos está a poluição. Por um lado, 

porque os poluentes emitidos para a atmosfera acabam por se fixar nos solos. Depois, 

devido ao despejo de elevadas quantidades de produtos perigosos ou de resíduos não 
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biodegradáveis. Uma das consequências imediatas deste tipo de poluição é 

acidificação dos solos (Ruellan et al., 1993, p. 42). 

Além das actividades agrícolas imprudentes ou desadequadas, a degradação dos 

solos é também provocada pelas explorações mineiras e a construção de barragens 

hidroeléctricas que fazem desaparecer milhões de hectares de terra fértil e, ainda, os 

estragos do betão e da urbanização selvagem, a chamada “consolidação” dos solos. A 

construção de casas, estradas, aeroportos, unidades hospitalares, complexos 

comerciais, inutilizam dezenas de milhões de hectares de solos férteis, já que estas 

construções são normalmente feitas sobre solos planos, geralmente os solos com 

maior fertilidade agrícola. 

A erosão e a desertificação ameaçam um número cada vez mais significativo da 

população mundial, estendendo-se a todos os continentes do planeta. Está, por isso, a 

causar grande alarme em todo o mundo. Esta preocupação está personificada na 

Convenção das Nações Unidas sobre o combate à desertificação, assinada em 1994 e 

em vigor desde 1996, após ter sido ratificada por mais de 50 países (36). Os 

objectivos contemplados nesta Convenção são: “combate à desertificação e a 

mitigação dos efeitos da seca nos países afectados por seca grave e/ou 

desertificação, particularmente em África, através da adopção de medidas eficazes em 

todos os níveis, apoiadas em acordos de cooperação internacional e de parceria, no 

quadro duma abordagem integrada, coerente com a Agenda 21, que tem em vista 

contribuir para se atingir o desenvolvimento sustentável nas zonas afectadas” (art. 2.º). 

Apesar dos objectivos estarem focalizados para o continente africano, 

consabidamente o continente mais afectado pela seca e pela desertificação (daí o 

enfoque dado à África no citado art. 2.º), a Convenção sobre o combate à 

desertificação visa combater este fenómeno à escala internacional, já que este 

problema afecta igualmente outras regiões do mundo. E uma dessas regiões é a 

“região mediterrânica norte”, definida no anexo IV da aludida Convenção em que 

Portugal está incluído. No art. 2.º do anexo IV estão identificadas as particularidades 

da região mediterrânica norte a propósito do fenómeno da desertificação, a saber: 

• As condições climáticas semi-áridas , afectando grandes áreas, as secas 

periódicas, a grande variabilidade pluvimétrica e as chuvas repentinas e de 

grande intensidade; 

• Os solos pobres altamente erosionáveis, propensos à formação de crostas 

superficiais;  
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• O relevo acidentado , com declives acentuados e paisagens muito 

diversificadas; 

• As grandes perdas no coberto florestal  devido a incêndios florestais 

frequentes;  

• A crise na agricultura tradicional , associada ao abandono da terra e à 

deterioração das estruturas de protecção do solo e de conservação da água;  

• A exploração não sustentável dos recursos hídricos , causadora de 

prejuízos ambientais graves neles se incluindo a poluição química, a 

salinização e o esgotamento dos aquíferos; e 

• A concentração das actividades económicas no litoral , como resultado do 

crescimento urbano, da actividade industrial, do turismo e da agricultura de 

irrigação. 

 

 

1.2.6. A poluição das águas 

Consideremos agora outro recurso natural ameaçado que coloca um desafio da maior 

importância – a água doce, ou seja, a água própria para consumo humano. 

A água é o recurso natural mais abundante do planeta, ocupando 71% da sua 

superfície. Trata-se, porém, de uma ”abundância relativa” (Condesso, 2001, p. 56), já 

que 97, 5% é água salgada que se encontra nos oceanos e lagos salgados. Apenas 

2,5% correspondem a água doce. Mais grave ainda é que a maior parte das reservas 

de água doce, que ocupam a superfície terrestre, estão concentradas sob a forma de 

gelo – glaciares, gelos oceânicos e campos de gelo (68, 7%) e em aquíferos, vulgo 

águas subterrâneas (30, 1%). Nesta medida, apenas menos de 1% do total das 

reservas de água doce, que correspondem às aguas superficiais (lagos, rios, 

humidades dos solos, aquíferos pouco profundos) estão de facto disponíveis para 

utilização humana (Duarte Santos, 2007, p. 276). 

Ou seja, há uma enorme escassez “natural” de água potável no planeta, com a 

agravante de que verifica-se uma sobre exploração deste bem essencial pelo homem 

(37). A procura global de água não cessa de aumentar para uso industrial, residencial 

e agrícola. O aumento da população, a expansão industrial, a irrigação agrícola (38) 

estão a provocar um aumento exponencial das necessidades de consumo de água. E 

esse consumo cresce a um ritmo duas vezes superior ao da própria população, 

enquanto a oferta de água se mantém estável. 
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Insurgindo-se contra esta situação, em especial contra a irrigação para plantações em 

locais inapropriados, Hulot et al. (1999, pp. 16 e 17) comentam, com grande acerto, o 

seguinte: “todos nós entendemos que para alimentar as populações é preciso produzir 

cada vez mais. Mas a que preço? Será necessário, por exemplo, reduzir em mais de 

três quartos o volume de um mar como o Aral, no sul da Rússia, para desenvolver as 

culturas algodoeiras? Pela sua superfície, o mar Aral era o quarto reservatório de água 

doce do mundo. Para cultivar o algodão a montante, desviaram-se as águas dos rios 

que o alimentavam: o débito do Amou-Daria e do Syr-Daria passou de 50 biliões de 

metros cúbicos a alguns milhões anuais e como consequência imediata encontram-se 

agora secos uma parte do ano. Seguiu-se uma poluição com milhões de toneladas de 

poeira contendo sal e poluentes (a cultura do algodão é uma das mais poluentes do 

mundo, devido aos produtos utilizados para lutar contra os insectos e que são 

disseminados pelo vento). Entretanto, a jusante, assistia-se a uma autêntica 

desertificação da região que rodeia o mar, ao abandono de aldeias inteiras, privadas 

do peixe com o qual a população se alimentava desde sempre. O ruir das pescas e 

outras perturbações económicas provocaram a deslocação de mais de 100 000 

pessoas”. 

Em paralelo com a questão da quantidade de água necessária para a satisfação das 

necessidades humanas que, como vimos, é cada vez mais escassa, está a questão da 

qualidade ou falta dela. Por outras palavras, está a preocupante questão da 

degradação dos recursos de água doce, acessíveis tanto à superfície como em 

profundidade, devido à poluição atmosférica e à poluição gerada pelo lançamento de 

resíduos urbanos (esgotos domésticos) e resíduos industriais sem qualquer tratamento 

prévio nos rios, ribeiros e lagos que foram encarados durante milénios como um 

inesgotável vazadouro ou caixote do lixo, para onde o homem podia deitar todo o seu 

refugo. 

Entre outras causas de poluição de água encontra-se também os resíduos dos 

fertilizantes e pesticidas que, tal como outras formas de poluição, chegam a 

contaminar os recursos aquíferos. Em face disto, fácil é concluir que quanto mais 

recursos híbridos estiverem poluídos, menos quantidade de água doce haverá 

disponível no planeta e, sobretudo, numa altura em que a necessidade de uso de água 

doce tem vindo a aumentar a um ritmo alucinante. 

Às questões da quantidade e da qualidade de água, acresce ainda a questão não 

menos importante da desigual distribuição da água, por razões naturais. A situação é 

de tal modo preocupante que se tornou recorrente a ideia de que a questão da água 
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vai dominar o século XXI e que a água será um recurso de tal forma precioso que o 

mundo vai assistir ao surgimento de crises e conflitos que giraram em torno da 

escassez de água potável propiciada pelo seu uso irracional e excessivo, e da sua 

distribuição irregular. 

No quadro de cenários futuros possíveis ou prováveis, Hulot et al. (1999, p. 19) não se 

coíbem em admitir “guerras pela água”, ideia que se tem multiplicado nos últimos 

anos. No mesmo enfiamento, Condesso (2002, pp. 23 e 56) afirma que a má gestão 

da água ameaça converter-se em causa de conflitos internacionais (39). As guerras da 

água ainda não eclodiram, mas a história recente dá conta de quezílias ligadas aos 

recursos híbridos, em especial no Médio Oriente (40). É ponto assente que a água 

está a tornar-se um bem raro, em especial nas regiões onde ela é escassa, e como tal 

um factor estratégico. 

Como exemplos de regiões afectadas pela escassez da água podem referir-se o 

Médio Oriente (por exemplo, as bacias hidrográficas do Jordão, do Nilo, do Tigre – 

Eufrates), o Sudoeste Asiático (Mekong), a Ásia Central (Mar de Aral e Mar Cáspio) e 

a América do Norte (Colorado e Rio Grande). Mais próximos de nós têm sido objecto 

de preocupação as bacias do Mediterrâneo e do Mar Negro e certas bacias 

hidrográficas, como por exemplo a do Danúbio. Nestas regiões é possível constatar 

hoje um aumento da competição em torno da partilha dos recursos hídricos. 

O Médio Oriente é de todas as regiões do planeta onde o problema da insegurança 

ambiental de origem hídrica é mais crítica, devido a escassez de água aliada ao forte 

crescimento populacional e aos nacionalismos exacerbados (Marques da Silva, 2003, 

p. 305). Não é, por isso, de estranhar que Butos Ghali (apud Bouguerra, 1955, p. 354), 

antigo Secretário-geral das Nações Unidas, a par de outros observadores, vaticine 

como provável uma “guerra da água” na região do Médio Oriente (41). 

No Médio Oriente, por exemplo, o complexo hidrográfico Tigre-Eufrates, que corre 

através da Turquia, Síria e Iraque, é uma fonte de tensões entre estes três países que 

quase degenerou em conflito armado, quando a Turquia anunciou em 1990 que iria 

reduzir o curso do rio Eufrates. Em resposta, o Iraque e a Síria planearam em conjunto 

uma acção de retaliação armada que acabou por não ser levada a efeito perante o 

abandono pela Turquia das suas motivações iniciais (Fitzpatrick, 1996, p. 13). 

Por sua vez, a bacia do Jordão, partilhada por quatro Estados: Israel, Jordânia, Líbano 

e Síria e pelo povo palestiniano, é uma das poucas bacias internacionais em que o 

conflito sobre a água foi uma das causas que conduziram a hostilidades armadas 
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entre alguns Estados ribeirinhos, no pós Segunda Guerra Mundial. Esta bacia constitui 

um dos mais complexos problemas hidropolíticos que a comunidade internacional 

enfrenta por três razões principais.  

Em primeiro lugar, porque nesta região do globo a água é escassa e é essencial para 

o desenvolvimento de qualquer actividade económica nesta região árida. Em segundo 

lugar, porque nesta região a água é um factor que está profunda e intimamente 

relacionada com as questões de “alta política”. Em terceiro lugar, porque a bacia do 

Jordão está directamente ligada a dois outros complexos de segurança hidropolíticos 

problemáticos: a bacia do Nilo e a bacia do Tigre e do Eufrates (Ferreira, 2003, p. 291) 

Resta referir que também no domínio da água é possível encontrar acordos 

internacionais, a saber: 

a) Convenção sobre a Protecção e Utilização dos Cursos de Água 

Transfronteiriços e dos Lagos Internacionais (Convenção de Helsínquia), 

adoptada em 1992, sob os auspícios da Comissão Económica das Nações 

Unidas para a Europa. O objectivo gizado é promover o uso sustentável dos 

rios ou reservatórios de água transfronteiriços que ocupam o território de mais 

de um Estado. Foi assinado por 25 Estados, onde se conta Portugal, mais a 

UE. Entrou em vigor em 1996. 

 

b) Convenção sobre a Cooperação para a Protecção e o Aproveitamento 

Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas, 

habitualmente denominada Convenção de Albufeira. Foi assinada na cidade de 

Albufeira, em 30 de Novembro de 1998 e está em vigor desde 17 de Agosto de 

1999. De acordo com o artigo 2.º, o objecto da Convenção de Albufeira é 

definir o quadro de cooperação entre as partes para a protecção das águas 

superficiais e subterrâneas e dos ecossistemas aquáticos e terrestres deles 

directamente dependentes, e para o aproveitamento sustentável dos recursos 

hídricos das bacias hidrográficas dos rios Lima, Douro, Tejo e Guadiana. No 

artigo 4.º estão elencados os objectivos e os mecanismos de cooperação 

necessários para a prossecução dos mesmos. A Convenção de Albufeira visa 

a coordenação das “acções de promoção e protecção do bom estado das 

águas superficiais e subterrâneas das bacias hidrográficas luso-espanholas, as 

acções de aproveitamento sustentável dessas águas, bem como as acções 

que contribuam para mitigar os efeitos das cheias e das situações de seca ou 

escassez”. 
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Para a concretização destes objectivos, as Partes estabeleceram um mecanismo de 

cooperação, cujas formas são as seguintes: 

“a)  permuta de informação regular e sistemática sobre as matérias objecto 

da Convenção, assim como iniciativas internacionais relacionadas com 

estas; 

b)  consultas e actividades no âmbito dos órgãos instituídos pela 

Convenção; 

c) adopção, individual ou conjunta, das medidas técnicas, jurídicas, 

administrativas ou outras, necessárias para a aplicação e o 

desenvolvimento da Convenção”. 

 

c) Declaração do Milénio, adoptada durante a Cimeira das Nações Unidas, 

realizada em Setembro de 2000, que estabeleceu, entre outros objectivos para 

o desenvolvimento reduzir para metade, até 2015, a proporção da população 

mundial que não tem acesso a água potável. 

d) Plano de Acção de Joanesburgo. Um dos documentos aprovados na 

Conferência Mundial para o Desenvolvimento Sustentável realizada entre 26 

de Agosto e 04 de Setembro de 2002, na cidade de Joanesburgo, na África do 

Sul, mais conhecida como Conferência de Joanesburgo, foi o plano de acção, 

um longo e denso documento, com dez capítulos e 153 parágrafos com 

centenas de sub-parágrafos, onde foram abordados os temas da pobreza, 

água, saneamento básico, energia, educação, biodiversidade, recursos 

naturais, alterações climáticas, globalização, comércio internacional e ajuda ao 

desenvolvimento, entre outros. 

 

 

1.2.7. Os resíduos 

Outro problema ambiental que concita invariavelmente grande atenção da sociedade é 

a questão dos resíduos. Vivemos numa sociedade de consumo desenfreado, na 

“sociedade do desperdício”, nas palavras de Joanaz de Melo e Pimenta (1993, p. 48). 

Em todo o mundo, as pessoas são incentivadas a adquirirem produtos que não 

necessitam e a substituírem os produtos mais antigos por outros, mais modernos, 

ainda que apresentem boas condições em termos de apresentação e funcionamento. 
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Esta situação tem conduzido ao aumento incessante do volume de resíduos 

produzidos no mundo, o que está a provocar graves problemas de ordem ambiental, 

como se demonstrará de seguida. 

Durante muitos anos, adoptaram-se soluções fáceis e baratas (que ainda são 

infelizmente adoptadas em muitos países em desenvolvimento) para fazer 

desaparecer os resíduos. Os resíduos eram descartados para áreas mais distantes 

dos centros urbanos, nomeadamente lixeiras, valas, despejos, no mar e nos rios, a par 

da solução de exportar os resíduos para os países subdesenvolvidos (42). O objectivo 

cimeiro era um e apenas um: fazer desaparecer da vista os resíduos, vulgarmente 

denominado lixo, de qualquer maneira, o mais rápido possível e com o mais baixo 

custo. 

Não se ignora que o tratamento dos resíduos tem conhecido uma evolução positiva, 

devido, em particular, às melhorias tecnológicas e à existência de disposições legais 

sobre a matéria. Todavia, a produção de resíduos continua a aumentar globalmente 

quando o desejável seria o inverso, ou seja, produzir menos desperdícios. 

Podemos agrupar os resíduos em três grandes categorias: (i) resíduos urbanos; (ii) 

resíduos tóxicos e perigosos; e (iii) resíduos radioactivos.  

Os resíduos sólidos urbanos, comummente designados por lixos domésticos, são 

constituídos por uma mistura complexa de produtos diversos, que vão desde restos de 

comida até latas com restos de solvente utilizado para limpar pincéis. A eliminação 

destes resíduos é complexa não só devido ao seu aumento contínuo, mas também 

porque não poucas vezes encontram-se na sua composição resíduos perigosos para o 

ambiente.  

Os resíduos tóxicos e perigosos são compostos por todos aqueles que contenham 

substâncias nocivas para o ambiente e para a saúde humana. Entre eles, contam-se 

dois tipos de resíduos: 

a) os resíduos industriais perigosos, principalmente gerados pela actividade 

industrial, em cuja composição exista algo com potencial para causar danos 

ao ambiente e à saúde humana, seja no imediato, seja a médio ou longo 

prazo (Garcia, 2004, p. 330). Aqui incluem-se vários tipos de lamas industriais, 

solventes, soluções contaminadas, líquidos de laboratórios fotográficos, óleos 

usados, etc. 
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b) os resíduos hospitalares perigosos, ou seja, aqueles que proveêm dos 

serviços hospitalares que lidam com doentes infecciosos, hemodiálise, 

administração de sangue, operações, autópsias, tratamentos e, por 

conseguinte, apresentam risco biológico (contaminados ou suspeitos de 

contaminação). Integram a categoria de resíduos hospitalares perigosos 

determinados resíduos específicos, identificáveis, cadáveres de animais de 

experiências, agulhas, cateteres, produtos químicos e laboratoriais (Garcia, 

2004, p. 333). 

 

Por último, temos os resíduos radioactivos que, como o próprio nome deixa antever, 

são aqueles que resultam das centrais nucleares. 

O lançamento de resíduos produzidos pelo homem sem qualquer tratamento na 

natureza implicam impactes ambientais negativos, tais como a contaminação dos 

recursos aquíferos, a degradação de ecossistemas costeiros, etc. Neste enfiamento, 

tem sido feito um assinalável esforço, no sentido de encontrar processos de 

tratamento dos resíduos, quando “tratáveis”, quer através da sua eliminação, quer 

através da sua reciclagem. 

À semelhança de outros domínios já assinalados, também em matéria de resíduos 

foram celebrados acordos internacionais, a saber: 

a) a Convenção de Basileia sobre o Controlo dos Movimentos Transfronteiriços 

de Resíduos Perigosos,  adoptada na Suíça, em 22 de Março de 1989, que 

estabeleceu mecanismos internacionais de controlar a exportação de resíduos 

perigosos; 

 

b) o Protocolo de Aarhus relativo aos Poluentes Orgânicos Persistentes, adoptado 

em 1998 pela UE, sob a égide da Comissão Económica das Nações Unidas 

para a Europa, no quadro da Convenção de Genebra sobre a Poluição 

Atmosférica Transfronteiriça a Longa Distância; e 

 

c) a Convenção de Estocolmo sobre os Poluentes Orgânicos Persistentes (POP), 

adoptada durante a Conferência de Estocolmo realizada nos dias 22 e 23 de 

Maio de 2001, que visa garantir a eliminação e a diminuição da produção dos 

POP, onde se contam as dioxinas e os furanos, libertados pelas incineradoras 

de resíduos. Os POP são substâncias químicas nocivas para a saúde humana 

e para o ambiente que resistem, contrariamente a outros poluentes, à 
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degradação. Acumulam-se nos organismos vivos, nos ecossistemas terrestres 

e aquáticos, e propagam-se pelo ar, pela água e pelas espécies migratórias. 

Entrou em vigor em 17 de Maio de 2004. 

 

 

1.2.8. A explosão demográfica e o desordenamento do  território 

Depois dos resíduos, vamos agora abordar outra questão de importância crescente e 

com inegáveis implicações sobre o ambiente – a explosão demográfica ou, se se 

preferir, o problema do crescimento exponencial da população mundial. 

Como observa Gore (2009, p. 226), “o crescimento espectacular da população mundial 

desde o século XVIII – e em especial durante o século XX, em que praticamente 

quadruplicou – é obviamente uma das principais causas de uma mudança radical na 

relação entre a nossa civilização e o sistema ecológico da Terra”. Também Duarte 

Santos (2007, p. 344) considera que “o crescimento da população mundial é uma das 

mais poderosas sínteses da problemática da vida humana no presente e um forte 

condicionalismo à sustentabilidade do seu desenvolvimento futuro”. Por seu turno, 

como alerta Condesso (2001, p. 61), “a questão do aumento da população tem sido 

considerada, pelas organizações internacionais e pela maioria dos estudiosos da 

demografia e do ambiente, como uma questão grave, em si e pelas dificuldades de 

enquadramento, ligadas às questões culturais e religiosas, que envolve”. 

O ritmo de crescimento da população mundial tem sido alucinante (43). É, 

habitualmente, referido que durante o primeiro milénio a população mundial era de 

cerca de 300 milhões de habitantes. A partir do segundo milénio, o crescimento 

começou a acelerar: duplicou em 700 anos e voltou a duplicar em apenas 150 anos 

para atingir cerca de 1.200 milhões em 1850. Durante a década de 1920, a população 

mundial atingiu 2 biliões. Em 1974, a população mundial duplicou de novo, atingindo a 

cifra de 4 biliões.  

Em 2006, 6 biliões e meio de seres humanos povoavam a Terra (Duarte Santos, 2007, 

p. 350). Segundo o relatório sobre o estado da população 2011, publicado pelo Fundo 

da População das Nações Unidas, a população mundial atingirá um valor superior a 7 

biliões em 2012. De acordo com projecções demográficas do Centro Regional de 

Informação das Nações Unidas, a Terra será habitada em 2050 por mais de 9 biliões 

de pessoas, caso se mantenha o ritmo actual de crescimento demográfico nos países 

em desenvolvimento. 
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A reflexão sobre o elo entre o crescimento demográfico e o aumento da pressão sobre 

o ambiente é antiga. De acordo com Lanbim (2006, p. 109) “no século V a.C., 

Heródoto já observava que a população dos Lídios era demasiado elevada em relação 

à produção que podia extrair do seu ambiente, o que acarretara um período de fome 

de dezoito anos. Ao longo dos primeiros decénios da era cristã, Séneca, o Jovem, 

observava uma relação entre a população e a poluição em Roma e explicava que o 

crescimento do número de fogos para cozinhar, a poeira levantada pelo tráfego na 

cidade e a cremação dos corpos dos defuntos no perímetro da cidade contribuíam 

para tornar o ar cada vez menos respirável”. 

Contudo, foi preciso esperar pelo livro de Thomas Malthus em 1798 para ter uma 

análise mais precisa da relação entre a população e os recursos naturais”. Após 

observar que o crescimento populacional entre 1650 e 1850 duplicou, o economista 

britânico Thomas Malthus defendeu em 1798 a tese de que o crescimento da 

população humana está fortemente condicionada pela capacidade agrícola, partindo 

da premissa de que a capacidade agrícola cresce linearmente enquanto a população 

cresce de forma exponencial. Nessa medida, pugnou pela necessidade de controlar o 

crescimento da população sob a pena de ser excedida a capacidade de produção de 

recursos alimentícios, o que conduziria inevitavelmente a miséria e à fome. 

A teoria populacional malthusiana encontraria, segundo Lanbim (2006, p. 109) um 

segundo fôlego em meados do século XX, nomeadamente em 1968, com a obra The 

Population Bomb, do biólogo americano Paul Ehrlich, anunciando, também ele, uma 

crise ecológica suscitada pelo crescimento da população mundial. A mesma ideia seria 

retomada em 1972, por um grupo de cientistas e pensadores – o Clube de Roma – 

que, na obra “The Limits to Growth”, projectaram um futuro sombrio para a 

humanidade se a população continuasse a crescer rapidamente. A história 

demonstrou que as previsões de Malthus e de outros autores não se concretizaram. 

As suas análises revelaram-se incompletas, além de ignorarem múltiplos factores – 

diferentes do crescimento demográfico – que têm incidência nos recursos naturais. No 

entanto, o crescimento da população é verdadeiramente preocupante caso continue a 

prosseguir a um ritmo desenfreado. 

Entre as consequências ambientais do aumento da população mundial podem referir-

se a poluição, a pobreza, a destruição de recursos não renováveis, emigrações 

clandestinos de países em desenvolvimento. É inquestionável que quantas mais 

pessoas povoarem o planeta, maior será o consumo de recursos naturais disponíveis 

e maior será o impacto da presença humana sobre o ambiente. 
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A questão da urbanização é central nas preocupações demográficas. Uma das 

principais características demográficas do século XX foi o crescimento da urbanização, 

isto é, a população mundial vive cada vez mais em aglomerados urbanos, vulgo 

cidades. E a percentagem de pessoas que vive em áreas urbanas não pára de 

crescer. Em 1950, essa percentagem tinha o valor de 30%. Em 2000, aumentou para 

47% e, provavelmente, a partir de 2007 chegará a valores superiores a 50%. De 

acordo com projecções futuras, em 2028 atingirá 60% da população global, ou seja, 

5000 milhões de pessoas e 7000 milhões em 2050 (Duarte Santos, 2007, pp. 367 e 

368). 

Se é verdade que os aglomerados urbanos que, também vão crescendo, 

correspondem às legítimas expectativas de melhoria da qualidade de vida de centenas 

de milhões de pessoas que abandonam as zonas rurais (44), não é menos verdade 

que esta situação levanta problemas, inclusive de ordem ambiental. Desde logo, as 

cidades são consumidoras vorazes de recursos naturais. O crescimento de áreas 

urbanas é feita não poucas vezes à custa de terrenos com valor agrícola, além de 

provocarem a fragmentação das florestas, a perda de ecossistemas e habitats com 

valor do ponto de vista da biodiversidade. 

Depois, a poluição atmosférica é muito mais elevada do que nas zonas rurais em 

razão dessas grandes concentrações humanas, atingindo inclusivamente níveis de 

grande perigosidade para a saúde pública.  

Em terceiro lugar, há uma maior produção de lixos para recolher e tratar, o que nem 

sempre ocorre de forma minimamente satisfatória, o que acaba por se traduzir em 

focos de graves epidemias. 

Em quarto lugar, a existência de um elevado número de pessoas num aglomerado 

urbano aumenta o risco de propagação de epidemias e o risco associado a catástrofes 

naturais (sismos, tsunamis, ciclones, inundações). 

Finalmente, a localização de um grande número de cidades nas zonas litorais poderá, 

a médio ou longo prazo, gerar riscos de inundação, devido à anunciada subida média 

do mar provocada pelo aquecimento global do planeta, no pressuposto de que este 

grave problema ambiental de alcance planetário não seja controlado. 

A propósito da transformação da paisagem, decorrente da urbanização, Dorst (1973, 

p. 9), afirmava que em vez de paisagens equilibradas, em escala humana, o homem 

criava não poucas vezes, meios hediondos, monstruosos, de onde desapareciam 

quaisquer elementos de dimensão humana: “ a atmosfera física e moral dos habitats 
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modernos está tão transformada, tão insalubre, que se encontra em contradição 

flagrante com as exigências materiais e espirituais da nossa espécie. O número 

crescente de doenças mentais, de neuroses de todos os tipos – “doenças de 

civilização” – testemunha a profunda discrepância entre o homem e o seu meio”. Aliás, 

às “doenças de civilização”, enunciadas por Dorst, podemos acrescentar o cancro, a 

leucemia, o AVC, o enfarte do miocárdio, etc.  

Resta referir que sobre a temática da população tiveram lugar algumas iniciativas 

internacionais.  

Sob os auspícios das Nações Unidas, foi realizada a Conferência internacional sobre a 

população, em Bucareste em Agosto de 1974, a Conferência Internacional sobre a 

População, na cidade do México, em Agosto de 1984 e, finalmente, a Conferência 

internacional sobre a população e desenvolvimento, também promovida pelas Nações 

Unidas, realizada em Setembro de 1994, na cidade do Cairo, que reuniu 179 países e 

onde foi negociado e aprovado um “Programa de Acção”, com um horizonte de 20 

anos, ou seja, até 2015. Como tendo sido hábito, esta Convenção não possui 

compromissos obrigatórios para os países signatários, mas apenas meras 

recomendações. 

 

 

2. A ecologia ou o nascimento de uma ciência 

Do cruzamento de saberes científicos, tendo por objecto o ambiente, nasceu uma 

novel ciência que Ernest Haeckel, um biólogo alemão, baptizou, em 1866, de ecologia 

(45). O termo ecologia deriva das palavras gregas “oikos”, que significa “casa” ou 

“lugar onde se vive” (46) e “logos”, que quer dizer “ciência”. Em sentido literal, ecologia 

significa, pois “Ciência do Habitat”, ou seja, estudo da casa ou lugar onde se vive. 

Se bem que a ecologia tenha ascendido à categoria de disciplina científica apenas em 

final do século XIX, constituindo, em larga medida, uma resposta à tomada de 

consciência do facto dos organismos e as populações não serem governadas pelo 

acaso, mas, pelo contrário, se organizarem de maneira a formar “comunidades” ou 

“associações” cujas estrutura e função não podem compreender-se mediante o exame 

separado das partes” (Goldsmith, 1995, p. 20), é inegável que desde os primeiros 

tempos da sua história, o homem interessou-se pela ecologia (47), isto é, preocupou-
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se em conhecer o ambiente à sua volta e as relações entre os seres vivos que com ele 

habitam a Terra. 

E as pesquisas sobre esta temática podem remontar-se à antiguidade grega. É 

possível encontrar “material” de natureza ecológica nas obras de Hipócrates, 

Aristóteles, Plínio e outros filósofos da cultura grega (Odum, 1988, p. 3). 

Também Déleage (1993, p. 24) sustenta que apesar de a ecologia ser contemporânea 

da revolução industrial e da nova relação com o mundo que de instaurou nas 

sociedades europeias a partir do final do século XVIII, é possível encontrar traços 

ecológicos nas numerosas investigações sobre a natureza a que se dedicaram, dois 

milénios mais cedo, sábios como Aristóteles, Teofrasto e Plínio, homens que já então 

se interrogavam sobre as relações entre os seres vivos e o seu ambiente, sem ignorar 

o papel específico do homem no equilíbrio da natureza. 

Mais tarde, a temática ecológica foi, igualmente, objecto de atenção por parte de 

alguns naturalistas modernos antes de receber o nome de ecologia. Assim, por 

exemplo, Carl Von Lineu, um botânico observou no século XVIII a estreita relação 

entre as características do meio e a distribuição das espécies que nele cresciam. Por 

sua vez, Alexandre Von Humboldt, um naturalista prussiano, elaborou no início do séc. 

XIX um ensaio sobre a geografia das plantas, onde podemos encontrar observações 

geológicas e dados de temperatura, assim como a repartição da flora e da fauna 

segundo a altitude e a latitude, zonas geográficas e assim como diferentes factores 

físicos. Este trabalho veio estabelecer a interacção existente entre as forças da 

natureza e as influências que o meio geográfico exerce sobre a vida vegetal e animal 

que, de certa forma, vai caracterizar a ecologia (Deléage, 1993, pp. 40 e 42). Charles 

Darwin, também ele um naturalista viajante, impulsionado pelas publicações de 

Humboldt que foram um modelo para os jovens naturalistas, publicou, a partir de 

inúmeras observações e descobertas, artigos sensacionais sobre a origem das 

espécies e da espécie humana, além de outros trabalhos não tão conhecidos de cariz 

ecológico, por exemplo sobre um habitat formado por organismos que constituem o 

coral (Wagner, 1993, p. 16) (48). 

É pacífico que Lineu, Humboldt e Darwin, a partir de viagens, observações e 

descobertas, realizaram estudos que continham “material” ecológico. Sem embargo, 

nem os gregos, nem os naturalistas modernos lograram lançar a palavra ecologia para 

o mundo científico. Coube, com efeito, a Ernest Haeckel (1834-1919), um biólogo 

alemão, naturalista viajante, catedrático da Universidade de Iena (entre 1862 e 1909) e 

especialista em radiolários e outros organismos do plânton, e divulgador fervoroso das 
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ideias de Darwin (Deléage, 1999, p. 59) propor a palavra ecologia e apresentar a 

respectiva definição (49). 

A palavra ecologia apareceu pela primeira vez na literatura científica em 1866, apesar 

de existir um diferendo em torno da data precisa da sua primeira referência (50). Na 

sua obra “Generelle Morphologie der Organismen”, Haeckel propôs designar com o 

termo ecologia uma área independente do conhecimento, cujo objectivo seria estudar 

as condições de existência dos seres vivos e as interacções de todos os tipos que 

existem entre estes seres vivos e o seu meio. E Ernest Haeckel não se limitou a dar o 

nome a uma nova disciplina científica. Ao invés, tomou a iniciativa de oferecer uma 

definição precisa de ecologia. Segundo o autor, ecologia seria “a ciência da totalidade 

das relações do organismo com o ambiente compreendendo, em sentido lato, todas as 

condições de existência” (Deléage, 1999, p. 13). 

Haeckel retomou várias vezes a definição de ecologia em escritos posteriores. Entre 

estes escritos destaca-se o de 1869 (“História da criação natural”), onde Haeckel 

precisa as bases conceptuais do termo, referindo-se explicitamente à concepção 

darwiniana na luta pela existência: “entendemos por ecologia o conjunto de 

conhecimentos referentes à economia da natureza, a investigação de todas as 

relações de um animal com o seu meio, tanto inorgânico como orgânico, incluindo 

ainda todas as suas relações de amizade e de antagonismo com os animais e as 

plantas com que se relaciona directa ou indirectamente. Numa palavra, a ecologia 

seria o estudo de todas as inter-relações complexas a que Darwin se referia como as 

condições de luta pela existência” (Kormondy, 1985, p. 12). 

Tornou-se habitual entre os autores que se debruçam sobre a ecologia apontar para a 

definição de ecologia apresentada por Haeckel em 1869, cuja explicação poderá estar 

na circunstância de ser esta a definição onde o autor precisou as bases conceptuais 

do termo ecologia, tal como é sustentado por Deléage (1999, p. 59). 

Se é verdade que a definição formulada em 1869 dá uma ideia de certo modo ainda 

hoje válida sobre o que se deverá entender por ecologia, não é menos certo que ela 

apresenta segundo Mota Campos et al. (s/ data, p. 12) o inegável defeito de ser 

normativa ou descritiva, ao mesmo tempo que se revela demasiado estreita para 

abarcar toda a realidade. 

A verdade é que numerosas definições de ecologia têm sido propostas em função do 

desenvolvimento gradual da ciência ecológica. 



 103 

Birou (1973, p. 127) sustenta que a ecologia deve definir-se como “o estudo da 

oecumene, que é o modo de ocupação da terra pelas espécies vivas, vegetais e 

animais, sua disposição local e modos de acção e reacção de umas sobre outras que 

daí resultam. A ecologia será assim a ciência das condições de existência e das 

interacções entre os seres vivos e o meio, o conhecimento das relações do ser com o 

meio”. 

Edward O. Wilson define ecologia na sua obra “The Diversity of Life” (1992) como o 

estudo científico da interacção dos organismos com o meio ambiente, incluindo o físico 

e outros organismos que vivam nele (Thomashow, 1998, p. 30). 

Ost (1995, p.105) define ecologia como “a ciência das relações dos organismos com o 

mundo exterior, no qual nos podemos reconhecer como factores de luta pela 

existência”. 

Para Dajoz (1983, p. 14) ecologia é “a ciência que estuda as condições de existência 

dos seres vivos e as interacções, de qualquer natureza, existentes entre esses seres 

vivos e o seu meio”. 

O Webster’s Unabridged Dictionary (apud Odum, 1988, p. 4), por sua vez, apresenta a 

ecologia como: a totalidade ou o padrão das relações entre os organismos e o seu 

ambiente”, que segundo Odum (1988, p. 4), a melhor definição, a longo prazo, para o 

domínio de uma matéria tão ampla é provavelmente a mais curta e a menos técnica, 

dando como exemplo a “biologia do ambiente.”. 

Para Condesso (2001, p. 122) ecologia é “o estudo dos seres vivos em função do meio 

onde eles vivem e das relações estabelecidas entre os organismos e o meio”. 

Gilpin (1992, p. 59) define ecologia como “o estudo dos ecossistemas. Relações entre 

organismos vivos e entre estes e o seu ambiente. A ecologia diz frequentemente 

respeito a princípios gerais que se aplicam tanto a animais como plantas”. 

Acompanhando a grande maioria dos ecológos actuais, diremos que a ecologia pode 

ser definida como “o ramo das ciências da vida que estuda as relações dos 

organismos vivos entre si e com o seu ambiente físico” (Joanaz de Melo e Pimenta, 

1993, p. 15). 

A ecologia, comummente considerada um domínio ou ramo específico da biologia 

(Odum, 1988, p. 4), é, por vezes, dividida em duas categorias distintas: auto-ecologia 

e sinecologia (51).  
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A auto-ecologia, que precedeu temporalmente a sinecologia (Condesso, 2001, p. 117), 

trata do estudo da relação entre o organismo e uma espécie individual e o seu 

ambiente. Por seu turno, a sinecologia diz respeito a comunidades de espécies, ou 

seja, trata do estudo das inter-relações entre os grupos de organismos ou espécies 

diferentes e o ambiente. Exemplificando, Odum (1988, p. 8), refere que “caso se 

efectue um estudo da relação de um carvalho branco (ou das árvores da espécie 

Quercus alba em geral) ou de um tordo silvestre (ou dos tordos silvestres em geral) 

com os respectivos ambientes, o estudo terá carácter autoecológico. Porém, se o 

estudo respeita à floresta em que vivem o carvalho branco ou o tordo silvestre, então o 

trabalho terá carácter sinecológico. No primeiro caso, a atenção centra-se estritamente 

num organismo particular com o propósito de analisar como se adapta ao quadro 

ecológico geral, tal como podemos concentrar a atenção num objecto particular de 

uma pintura. No segundo caso, o quadro é considerado como um todo, de uma 

maneira semelhante a que nos levaria estudar a composição de uma pintura” (52). 

Para finalizar, resta referir que a palavra ecologia deu origem a discursos ou correntes 

de opinião distintos (ecologia profunda, ecologia superficial, ecofeminismo, etc) (53), 

partidos políticos, organizações não governamentais, todas ditas “ecologistas”. Como 

observa Sá (1988, p. 637) trata-se de uma evolução discutível por não respeitar o 

termo ecologia, concebido para designar a “ciência do habitat”, na sua origem 

etimológica. Mas é uma evolução inelutável, a tal ponto que se enraizou. 

E esta evolução “discutível” deu origem a três vocábulos que cobrem atitudes distintas: 

ambientalista, ecologista e ecólogo. O vocábulo ambientalista que, de acordo com 

Bachelet (1997, p. 146), surgiu antes dos vocábulos ecologista e ecólogo, distingue-se 

dos outros dois e, em especial, do vocábulo ecologista pela diferente visão que têm do 

mundo: “para os ambientalistas, o progresso sob todas as suas formas económicas, 

sociais, democráticas, culturais, é um objectivo conciliável com a protecção dos 

elementos naturais do planeta que o sistema de mercado liberal capitalista é 

convidado a respeitar. Como produzir mais, sem com isso poluir os homens e a Terra, 

é a questão fundamental primordial para os ambientalistas”. Dito de outro modo, “os 

ambientalistas assumem-se como reformadores: procuram atenuar os efeitos 

ambientalmente negativos do progresso industrial, criar areas protegidas, controlar a 

poluição, em suma, racionalizar a utilização do que entendem por recursos naturais” 

(Silva e Sousa, 1996, p. 60). 

Por seu turno, o vocábulo ecologista está reservado a todos aqueles que defendem 

que a natureza goza de uma espécie de prioridade, de primazia em relação a 
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objectivos tradicionalmente mais importantes como o crescimento económico e, bem 

assim, para designarmos defensores da “ecologia política”, isto é, os membros e os 

simpatizantes dos partidos ecologistas, ditos verdes. O vocábulo ecólogo que, como 

refere Bachelet (1997, p. 146) foi o último a chegar tardiamente ao vocabulário 

profissional das ciências da Terra (54), está reservado aos cientistas da ecologia, isto 

é, aos cultores da ciência ecológica: o ecólogo é o utilizador de uma ciência em curso 

de formação que se tornou o estudo das interacções dos seres vivos entre si e com o 

seu meio” (Bachelet, 1997, p. 147) (55). 

 

 

3. Saber ecológico versus ambiente: a emergência de  conceitos distintos mas 

convergentes 

Os conceitos de ecologia e ambiente são não poucas vezes confundidos, inclusive 

pelos mais eminentes académicos quando têm, efectivamente, significados diferentes. 

Antes de procedermos à distinção dos conceitos em análise, importa antes tecer 

algumas considerações sobre o que poderá estar subjacente à confusão conceptual 

há muito disseminada e consolidada, tanto no meio académico, como junto da opinião 

pública. 

É ponto assente que um dos pontos mais importantes que sobressai do conceito de 

ecologia, tal como apresentámos no ponto anterior, é o ambiente em que os 

organismos vivem. Assim sendo, não se mostra descabido que o ambiente tenha, a 

breve trecho, passado a desempenhar um papel tão importante na ecologia que, a 

certa altura, ela começou a ser designada por ciência do ambiente e todos os 

problemas ecológicos a serem definidos, dentro desta lógica, como problemas do 

ambiente. Ora, é precisamente na importância que o ambiente assume no seio da 

ecologia que reside, do nosso ponto de vista, a raiz da confusão generalizada e da 

utilização inapropriada dos conceitos de ambiente e ecologia. 

Vejamos então o que distingue ambiente e de ecologia. A ecologia é uma disciplina 

científica da vida, ou, se se preferir, um ramo especializado da biologia. Por sua vez, o 

ambiente é “o conjunto de factores biológicos, químicos e físicos que, numa 

determinada área, estão associados a um organismo vivo” e “o ambiente, na sua 

totalidade, como sistema complexo e auto-regulado de independências, constitui o 

objecto da ecologia (ciência, saberes e estudos ecológicos)” (Sousa Franco, 1994a, 

pp. 49 e 50). 
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Por outras palavras, a ecologia é o estudo científico das condições existenciais dos 

seres vivos e das interacções entre estes e o seu meio (o ambiente) (Condesso, 2001, 

p. 122) enquanto o ambiente é o suporte físico que torna possível a vida dos seres 

vivos. O ambiente revela-se então como objecto da ecologia. Em síntese, a ecologia 

não se confunde com o ambiente porque a ecologia é uma ciência (a ciência dos 

ecossistemas) e o ambiente não tem “foros” de ciência. Em segundo lugar, porque o 

ambiente, enquanto conjunto de elementos que constituem o quadro, o meio e as 

condições de exercício da vida de um grupo biológico, é o objecto de estudo da 

ecologia. É preciso nunca perder de vista que a ecologia tem por escopo o estudo dos 

seres vivos em função do meio – o ambiente – onde eles se inserem e as relações 

estabelecidas entre os organismos e o meio (o ambiente) (56). 

Também procurando ajudar a distinguir os conceitos em análise, Correia (Moura et al., 

1999, pp. 40 e 41) sustenta que a ecologia pode ser considerada ”uma componente ou 

um capítulo extraordinariamente importante da problemática ambiental”, mas não se 

confunde com esta. Para o autor, a problemática ambiental não se reduz à questão 

ecológica. Trata-se de um conceito mais vasto que vai para além da questão 

ecológica. Aliás, o autor considera que “a ecologia nunca se libertou da biologia, da 

qual será uma especialização. Ficou sempre associada às interacções entre as 

espécies, ao modo como elas se relacionam para construir determinado tipo de 

ambientes”. 

Ora, a sociedade actual experiencia um conjunto amplo de problemas, tais como o 

ambiente urbano, a relação entre o património cultural e o património natural, etc, que 

situam-se fora do campo estritamente ecológico e, nessa medida, pode afirmar-se, 

com propriedade, que a problemática ambiental integra outras componentes que se 

tornaram socialmente relevantes e que ultrapassam o campo ecológico. Ainda sobre a 

matéria em apreço, Ribeiro Teles (Moura et al. 1999, p. 41) defende que não lhe 

interessa definir fronteiras entre as coisas, porque as fronteiras hão-de sempre 

sobrepor-se e confundir-se. Ambiente e Ecologia derivam da ideia de natureza e o 

essencial é a natureza que a ecologia estuda como ciência. 

Ambiente e ecologia são conceitos diferentes, mas que continuam a ser usados 

indistintamente como sinónimos de facto pela maioria dos autores. Pode afirmar-se 

que caiu no domínio público o uso indiferenciado destes dois conceitos. Não obstante 

a sua utilização indiferenciada, a verdade é que ambiente e ecologia são duas faces 

distintas, mas inseparáveis da mesma e única realidade – a natureza, donde 

caminham lado a lado na cruzada contra a destruição da natureza. 
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Capítulo II  

O DIREITO E A PROTECÇÃO DO AMBIENTE  

 

“A modernidade quis controlar o futuro e acabar com a história. A crise do ambiente ensina-nos 

uma atitude humilde. Uma «douta ignorância». Revela-nos a insensatez e arrogância das 

utopias do fim da história, que ameaçaram e ainda ameaçam conduzir ao crepúsculo físico da 

própria civilização. A crise do ambiente ensinou-nos que só poderemos sobreviver através do 

respeito e da responsabilidade. No respeito pelos limites objectivos da nossa morada 

planetária. Na responsabilidade pelas gerações vindouras e pelo conjunto das outras criaturas, 

que dependem de nós, e do bom uso do imenso poder entretanto acumulado. A única maneira 

de cumprir o projecto da modernidade não é pelo fim da história, mas através da continuação 

da história, na direcção e nos rumos que a Humanidade futura em liberdade decidir”. 

Viriato Soromenho-Marques 

O Futuro Frágil – os desafios da crise global do ambiente 

 

“Construir um Estado de Direito, democrático e ambiental, não é tarefa que possa ser 

suportada por um ramo autónomo de direito. Por mais que o Direito do Ambiente adquira 

contornos teóricos, dogmáticos e conceituais cientificamente rigorosos, é indispensável 

continuar o diálogo jurídico interdisciplinar e redescobrir um novo “jus comune” que nos permita 

enfrentar com as leis dos homens as ameaças fracturantes da comunidade biótica”. 

J. J. Gomes Canotilho  

Jurisdicização da Ecologia ou Ecologização do Direito 

 

“Nascido connosco, na geração de juristas de que faço parte, com pouco mais de duas 

escassas décadas de presença na área da protecção ambiental, a regulamentação jurídica do 

ambiente em Portugal precisa de deixar para trás a fase de euforia, e abrir espaço à 

interrogação sobre seu estar naquele mundo, e naquela complexidade, desde logo sobre a sua 

compreensão como direito perante as outras ciências de protecção ambiental. Em suma, abrir-

se ao desejo de se compreender como ciência e compreender as ciências com que tem de se 

relacionar”. 

Maria da Glória F.P.D. Garcia 

O lugar do Direito na Protecção do Ambiente 
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1. A defesa do ambiente como problema jurídico  

1.1. Considerações gerais 

Aquilo a que genericamente se convencionou chamar como questão ambiental eclodiu 

como problema da sociedade. As primeiras preocupações ambientais nasceram sob o 

signo de uma concepção conservacionista: Tratava-se de preservar, face às ameaças 

predatórias da acção humana, determinados valores naturais, da fauna à flora, que de 

outro modo estariam ameaçados de extinção. Dito de outro modo, pretendia-se 

preservar a natureza selvagem. Deste modo, surgiram as primeiras áreas protegidas 

(ou áreas de conservação da Natureza). Em 1872 foi criado nos EUA o primeiro 

parque nacional – o Yellowstone National Park (1). 

Depois, as preocupações ambientais centraram-se no fenómeno da poluição, ou, 

melhor dito, nos efeitos perniciosos da poluição industrial para a saúde pública que 

ocorreu ab initio nos países que mais cedo conheceram a industrialização. Não é, 

pois, de estranhar que tenha sido no berço da revolução industrial que tenham sido 

criadas a primeira legislação e a primeira instituição destinada a combater os efeitos 

negativos, sanitários e ambientais, da actividade económica, respectivamente, o Alkali 

Act e o Alkali Inspectorate, em 1863 (Soromenho-Marques, 1998, p. 29). 

Gradualmente, as populações foram tomando consciência da existência de outros 

problemas ambientais de alcance global que comprometiam o funcionamento da Terra 

e, pior do que isso, punham em causa a manutenção da vida humana, pese embora 

Pimenta (1996, p. 38), parafraseando o Professor Lovelock, numa perspectiva algo 

catastrofista, questione: “Qual é o problema das crises ambientais? O mundo existirá 

sempre… até à explosão final do sol. Se depois disso, existirão baratas ou Homens, 

isso constitui outro problema! “Sempre” existiu a Terra, e esta mudou ao longo de 

milhares de milhões de anos, numa interacção entre os seres vivos e o meio 

geológico”.  

E a propósito das mudanças e alterações que este “nosso” planeta foi sofrendo, não 

poucas vezes de forma dramática, seja pelo simples nascimento de vulcões, seja pelo 

choque e impacto de megameteoros, Pimenta (1996, p. 38) chama à colação um 

exemplo paradigmático e extremamente elucidativo: o desaparecimento dos 

dinossauros. De acordo com o autor, “os dinossauros foram, de modo geral espécimes 

bem sucedidas ao longo de cerca de 160 milhões de anos … mas desapareceram há 

mais ou menos 65 milhões de anos, no declinar do Terciário. Existiram e “dominaram” 

na Terra durante bastante mais tempo, do que a Era actual, o Quaternário, tem de 
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existência e onde evoluíram todos os mamíferos, os primatas, os hominídeos e há 

coisas de “segundos”, o Homem!”. 

Ora, o Direito como ciência social e humana, cujo escopo é regular os aspectos mais 

relevantes da vida em sociedade, não poderia deixar de debruçar-se sobre o ambiente 

que elevou a bem jurídico autónomo digno de protecção jurídica, tanto mais que 

mediatamente à tutela do ambiente está a tutela da pessoa humana que, sabe-se, 

representa o âmago do Estado de Direito Democrático. Não por acaso é comummente 

afirmado que o Estado de Direito Democrático assenta na eminente dignidade da 

pessoa humana e o artigo 1º da CRP faz saber que “Portugal é uma República 

soberana, baseada na dignidade da pessoa humana (…).  

Não ignoramos poder ser acusados de ser tributários da concepção antropocêntrica, 

que muitos consideram ultrapassada, em que a Natureza é defendida em função das 

plúrimas utilidades que oferece ao homem que pode assim ser vislumbrado como a 

medida de todas as coisas. Todavia, é do nosso ponto de vista, irrefutável que a 

ciência jurídica quis proteger a Natureza e o ambiente que rodeava o homem, antes de 

mais, para proteger o próprio homem e, bem assim, as necessidades, benefícios e 

utilidades que o homem retira consabidamente da Natureza. Freitas do Amaral (1994a, 

p.17) critica esta visão ou concepção antropocêntrica que está subjacente a muitos 

diplomas legais “em que o Homem é o centro de tudo, e em que tudo gira em torno 

dos interesses, das preocupações, das aspirações e das necessidades do Homem, 

sustentando que a Natureza carece de uma protecção pelos valores que ela 

representa em si mesma, protecção que, muitas vezes, terá de ser dirigida contra o 

próprio homem. É altura de equacionarmos o que é que a Natureza representa como 

tal, independentemente do benefício e da utilidade que tem e há-de continuar a ter 

para o homem”.  

Concordamos que a Natureza tem de ser protegida contra a interferência tantas vezes 

devastadora do próprio homem. Mas rejeitamos em absoluto que se equacione sequer 

a possibilidade de atribuir direitos à Natureza perante e contra o próprio homem. Tal 

como é propugnado por Freitas do Amaral (1994a, pp.16 e 17), “a natureza tem de ser 

protegida também em função dela mesma como um valor em si, e não apenas como 

um objecto útil, ao homem”, mas isso não deve significar, “nem a “personalização 

jurídica” das realidades naturais, nem a pseudo-atribuição de “direitos subjectivos” à 

Natureza – os quais seriam uma contradição nos termos, pois se trataria de uma 

espécie de “direitos subjectivos sem sujeito” que, tal como os “pombinhas da Cat’rina”, 

da conhecida canção infantil, andariam “de mão em mão” –, nem muito menos a 
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“funcionalização” dos direitos dos indivíduos em razão de uma qualquer interpretação 

“iluminada” da preservação do ambiente” (Pereira da Silva, 2002, p. 30). 

Não nos parece que o direito deva sobrenaturalizar-se (indo acima da sua natureza 

normativa e positiva de origem filosófica). O direito é um fenómeno social que o 

homem cria, institui, para os homens ou, se se preferir, que o homem elabora para o 

seu próprio uso. Não se dirige directamente à Natureza, nem está ao seu alcance 

regular as leis da Natureza através das leis humanas. Porque é o ponto central do 

direito e porque a vida do homem se integra na Natureza, o homem tem o dever 

jurídico de preservar ou estabelecer o equilíbrio entre os seres vivos e o ambiente, e 

de regular o ecossistema de que faz parte (Monteiro, 1982, p.20), o que afasta de per 

se a necessidade de atribuir direitos à Natureza. Aliás, o que importa é que o direito 

reconheça pura e simplesmente o valor intrínseco da Natureza (ou se se preferir, do 

mundo natural não-humano), sem vínculos com as avaliações ou valorações 

pragmáticas sobre a Natureza, isto é, fazendo descaso de qualquer visão meramente 

instrumentalizadora, economista ou utilitária da Natureza.  

Concordamos com Pereira da Silva (2002. pp. 26 e 27) quando refere que a melhor 

maneira de defender o ambiente passa pela tomada de consciência pelos cidadãos 

dos direitos (3) e dos deveres que possuem neste domínio e não pelas soluções que, 

numa espécie de “franciscanismo jurídico” conduzem à personalização das realidades 

da Natureza, falando em direitos subjectivos das árvores, das flores, das florestas, dos 

rios e dos animais, o que se traduz para o autor na indistinção entre protecção jurídica 

subjectiva e tutela objectiva, com a consequente inutilização prática da noção de 

direito subjectivo. Neste enfiamento, não devem ser confundidos os domínios dos 

direitos individuais com os da tutela jurídica objectiva. Respigando, o futuro do homem 

está indissociavelmente ligado ao futuro da Terra e, por isso, enquanto ser livre e 

responsável, deve ter, de acordo com Pereira da Silva (2002, p. 31), “consciência dos 

seus deveres de preservação do meio ambiente e das suas obrigações perante as 

gerações vindouras, que passam pela conservação do “património biológico” assim 

como do “cultural”. Nestes termos, há que actualizar, em razão desta dimensão 

ecológica intergeracional, a conhecida afirmação do filósofo, segundo a qual ser 

Homem implica – por isso mesmo – que “nada do que se passa no universo me pode 

ser alheio”.  

Hulot et al. (1999, pp. 29 e 30) criticam, igualmente, a admissibilidade do 

reconhecimento de direitos subjectivos à Natureza. Em desabono desta ideia, que 

consideram perigosa, invocam as três funções em que assenta um sistema jurídico. A 
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primeira função é permitir levar os litígios perante um juiz. Ora, segundo os citados 

autores, excepto nas Fábulas de La Fontaine, não é coisa que os animais ou as 

árvores possam fazer. Em segundo lugar, é preciso um juiz para resolver a disputa de 

forma imparcial. De novo, excepto nos desenhos animados, os animais e as plantas 

são incapazes de desempenhar esse papel. Finalmente, para a actuação da justiça ter 

sentido, é preciso que alguém beneficie com a sentença, que haja uma parte que 

vença o processo. Ora, na hipótese de serem os ambientalistas a tomar a iniciativa de 

instaurarem um processo para devolver a um rio o seu leito natural e vençam esse 

processo, não é o rio que será declarado beneficiário, serão os ambientalistas, ou 

seja, os autores da acção judicial.  

Hulot et al. (1999, p. 30) sustentam ainda que não faz sentido falar de um direito da 

Natureza porque “estamos no domínio da biosfera, onde a vida implica a morte, onde 

os consumidores são consumidos. Aliás, se quiséssemos persistir no registo da fábula 

e considerar como iguais todos os seres, todos os representantes de todas as 

espécies, seria preciso instaurar milhões de processos a toda a hora, para o mais 

pequeno ratinho que fosse tragado pelo primeiro gato que aparecesse ou para o mais 

pequeno mosquito engolido pelo primeiro pássaro…”. Não obstante as questiúnculas 

em torno da concepção que marcam a forma como foi operada a tutela jurídica do 

ambiente, é, do nosso ponto de vista, ponto assente que a protecção dada pelo direito 

ao ambiente, expressa na proliferação de normas legais de cariz ambiental e que se 

projecta no chamado direito ambiental, surgiu como uma necessidade da sociedade 

moderna, a fim de regular a interferência que o homem, dotado de conhecimentos 

científicos, exerce exageradamente sobre a Natureza.  

Resta referir que a protecção do ambiente enquanto novo valor do mundo do direito é 

feita através de duas vertentes ou dimensões distintas: a) como direito fundamental, 

integrando a denominada terceira geração dos direitos fundamentais (dimensão 

subjectiva); b) como tarefa fundamental do Estado (dimensão objectiva). 

 

 

1.2. Da noção empírica à noção jurídica de ambiente   

Na sua obra “O meio ambiente”, George (1998, p. 9), ilustre Professor na Universidade 

de Paris e autor consagrado de diversas obras sobre os vários domínios da geografia, 

questiona o que é o ambiente? Será o ambiente “uma realidade científica, um tema de 
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agitação, o objecto de um grande receio, uma diversão, uma especulação? A resposta 

a que o autor chega é a de que o ambiente é tudo isto simultaneamente. 

Não obstante falarmos de ambiente como se tratasse de uma existência intelectual 

definida, não são poucas nem pequenas as dificuldades que se levantam, sobre a 

noção de ambiente. Se bem que a palavra ambiente deriva, segundo parece, do verbo 

latino ambio, is, ire, que significa cercar, rodear (Pereira Reis, 1987, p. 15) ou, mais 

precisamente, na sua literalidade, “aquilo que rodeia o homem” (Cordini, 1994, p. 203), 

não lhe é atribuído um sentido único e uniforme, sendo assim um daqueles conceitos 

mais fáceis de intuir do que definir, tal a sua riqueza de conteúdo (Colaço Antunes, 

1992, p.77).  

E isto, desde logo, porque ambiente é uma palavra que suscita as interpretações mais 

díspares e os sentimentos mais diversos. Consoante o contexto em que é utilizado, o 

ambiente é percepcionado como uma ideia da moda, um luxo para países ricos, um 

mito, um tema de contestação que advém de ideias hippies dos anos sessenta, um 

voltar ao tempo das velas, um novo terror aliado à imprevisibilidade das catástrofes 

ecológicas, as flores e os pequenos pássaros, um grito de alarme dos economistas e 

filósofos sobre os limites do crescimento, o anúncio da exaustão dos recursos 

naturais, um novo mercado anti-poluição, uma utopia contraditória com o mito do 

crescimento. Além disso, ambiente é uma palavra que exprime fortes paixões, 

esperança e incompreensões (Prieur, 1996, p. 1). 

Depois, porque “aquilo que se designa por ambiente cobre um leque tão vasto de 

questões, que a geometria do conceito não se pode apresentar de uma forma bem 

definida. Ambiente é (…) um conjunto de vivências e conceitos que vão do mais 

tangível e imediato ao mais remoto e abstracto (Nunes Correia, 1995, p.129). 

Finalmente, às dificuldades em encontrar-se uma noção precisa de ambiente estão a 

incerteza dos seus limites, a contínua transformação a que está sujeito e o seu 

carácter transnacional (Alves Correia, 1989, p. 76). Não por acaso Prieur (1996, p. 1) 

considera que a noção de ambiente é uma noção “camaleão”.  

Face às razoes supra-aduzidas, seria seguramente mais fácil dar por adquirido que 

todas as pessoas sabem o que é ambiente, cedendo assim à tentação da fácil 

comodidade. Todavia, seria incompreensível que um estudo dedicado à temática 

ambiental não fizesse uma abordagem sobre a questão atinente à noção de ambiente, 

tanto mais que o ambiente emergiu como bem autónomo digno de protecção jurídica 

em resultado da constatação de que a Natureza carece de protecção face ao 
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esgotamento crescente dos recursos naturais e ao aumento da contaminação da 

Natureza, vulgo poluição. Além de constituir, como se demonstrará mais adiante, o 

objecto do chamado direito do ambiente, independentemente de dever, ou não, falar-

se de uma nova disciplina jurídica.  

Posto isto, apesar de a noção de ambiente ser problemática, podemos dar por assente 

que todas as pessoas têm uma ideia, mais ou menos, trabalhada, mais ou menos 

alicerçada em conhecimentos científicos, sobre o que é o ambiente. Todas as pessoas 

têm a noção do referencial ou do significado da palavra em apreço. No entanto essa 

noção varia ao sabor das inclinações cientificas de cada uma delas, varia consoante o 

enfoque que se lhe quiser dar. A noção de ambiente está dependente da analítica e 

subjectiva perspectiva dos diversos autores (Pereira Reis, 1997, p.15). 

Efectivamente, como bem observa Simões Dias (1995, pp. 470 e 471), a noção de 

ambiente que releva para o biólogo não é a mesma que releva para o sociólogo ou o 

economista; a noção de ambiente que interessa e sensibiliza o arquitecto ou o 

engenheiro é diferente da noção que preocupa e ocupa a atenção do físico; a noção 

de ambiente que concita a atenção do agrónomo é diferente da noção que releva para 

o jurista. Todos têm, com efeito, a “sua” noção de ambiente e que é aquela que mais 

se adequa com a sua área científica a qual, de resto, não deixa de estar acertada. 

Apesar da existência de uma pluralidade de concepções e visões sobre o ambiente, 

cremos que todos estarão de acordo, sem grandes dificuldades, de que ambiente há 

só um. E esse ambiente sobre o qual há consenso é, também, do nosso ponto de 

vista, “o tal ambiente empiricamente intuído ou apreendido, consistindo na inumerável 

série de elementos naturais ou mesmo culturais que envolvem o ser humano em todas 

as suas vertentes” (Simões Dias, 1995, p. 471), ou dito de outra forma, na globalidade 

dos aspectos exteriores à pessoa, elementos esses que permitem a respectiva vida 

física e psíquica (Colaço Antunes, 1992, p. 77). 

Da noção empírica à noção jurídica foi um pequeno passo. Como seria previsível, o 

ambiente passou de interesse socialmente relevante a bem digno de tutela jurídica. 

Enquanto conditio sine qua non da continuidade da civilização humana, o ambiente 

acabou por ser jurisdicizado, isto é, passou a receber a protecção do direito e a tutela 

das normas jurídicas. De uma realidade (e preocupação) social, o ambiente passou a 

realidade jurídica ou, melhor dito, foi elevado a bem jurídico. Não é despiciendo 

lembrar que se não existirem o quadro de condições ambientais necessárias que 

permitam a vivência da espécie humana, ou seja, parafraseando o douto Acórdão do 

STJ, de 2 de Julho de 1996, publicado na Revista da Ordem dos Advogados e 
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anotado por Menezes Cordeiro (1996, p. 679), “se as condições reais levarem à 

desarticulação dos meios ambientais que permitem, efectivamente, viver, o direito à 

vida não passará de uma abstracção teórica a curto prazo”.  

Antes de avançarmos, importa, porém, sublinhar que nem tudo o que é ambiente é 

bem jurídico pois, como observa Colaço Antunes (1992, p. 78): “de um ponto de vista 

jurídico nem todas as coisas que formam o sistema ambiente são tomadas em 

consideração pelo direito. Estão neste caso o sol, as estrelas e o firmamento. A lei 

toma em consideração [isto é, recebe a protecção do direito e a tutela das normas 

jurídicas] apenas as coisas que entram na disponibilidade humana e não as que estão 

fora do seu alcance, da esfera da acção dos indivíduos”. De facto, só faz sentido, em 

nosso entender, proteger as coisas que formam o sistema ambiente que estejam ao 

alcance do homem porque só estas é que estão em condições de poderem ser 

“agredidas” pelo homem.  

A verdade é que o ambiente como novel bem jurídico está aí e os juristas não podiam 

adoptar uma posição de indiferença relativa a ele. Nesta medida, muitos juristas não 

resistiram à tentação de encontrar uma noção (juridicamente operatória) de ambiente. 

Ainda hoje a noção de ambiente não é pacífica na doutrina. Mantêm-se grandes e 

complexas discussões e divergências em torno da noção de ambiente e sobre a 

pertinência de avançar com a definição de tal conceito. Não é fácil determinar a noção 

de ambiente como reconhece, entre outros, Aznar (1996, p. 17). 

O ambiente é uma área que não é verdadeiramente do domínio jurídico, o que leva 

Cordini (1994, p. 202) a afirmar que “o sentido lexical do termo ambiente não pertence 

verdadeiramente ao domínio jurídico.  

Efectivamente, trata-se de uma área insusceptível de constituir um centro autónomo 

de atenção por parte do domínio jurídico e por parte dos cultores da ciência jurídica. 

Na verdade, os juristas do ambiente não vão muito longe sozinhos se não abrirem as 

janelas do conhecimento para outros ramos do saber, se não estiverem dispostos a 

trabalhar em conjunto com outros profissionais sociais. No entanto, Aznar (1996, p. 17) 

defende que a perfeita delimitação da noção de ambiente não é um tema 

inultrapassável, porque a sua própria definição determinará a delimitação exacta do 

bem jurídico protegido (o ambiente) e o seu posterior desenvolvimento legislativo.  

Não obstante a sua determinação ser problemática, vários foram aqueles que, no 

mundo jurídico, procuraram definir ambiente, podendo encontrar-se noções de 
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ambiente, quer em obras de vários autores conceituados, quer em diplomas legais de 

diversos países. 

A título meramente exemplificativo, Zsögön (1991, p. 39) define ambiente como “o 

sistema constituído por diferentes elementos, fenómenos, e processos naturais sociais 

e culturais, que condicionam num lugar e momento determinados a vida e o 

desenvolvimento dos organismos e dos elementos inertes, numa conjugação 

integradora, sistemática e dialéctica de relações de intercâmbio entre o homem e os 

diferentes elementos”; Mateo (1996, p. 86) define ambiente como “os elementos 

naturais de titularidade comum e de características dinâmicas: a água, o ar, veículos 

de transmissão, suporte e factores essenciais para a existência do homem na terra” 

(5); Ramón (1997, p. 106) define o ambiente como “o conjunto de circunstâncias 

físicas que rodeiam os seres vivos e, por extensão, o conjunto de circunstâncias 

físicas, culturais, económicas e sociais, etc, que rodeiam as pessoas”. Entre nós, 

Colaço Antunes (1998, p. 39) define ambiente como “o conjunto de bens naturais e 

culturais para a qualidade de vida ecológica e existencial da pessoa humana”; Joanaz 

de Melo e Pimenta (1993, p. 14) consideram que pode definir-se ambiente como “o 

conjunto dos sistemas físicos, ecológicos, económicos e socioculturais com efeito 

directo ou indirecto sobre a qualidade de vida do homem”; para Condesso (2001, p. 

122) ambiente é “ o conjunto de elementos que, no complexo das suas inter-relações, 

constituem o quadro de vida, o meio e as condições do exercício da vida”.  

Sem perder a relatividade de qualquer definição, uma vez que a ciência moderna 

aspira a estabelecer hipóteses e não verdades absolutas, não podemos deixar de 

salientar que até à presente data não houve um jurista nem um filósofo de direito que 

tenha acertado formular uma noção de ambiente que tenha reunido o consenso 

alargado entre a doutrina portuguesa ou estrangeira.  

Do ponto de vista legal, é possível verificar que há países em que o legislador preferiu 

omitir a noção de ambiente enquanto em outros países o legislador optou abertamente 

por formular uma noção “legal” de ambiente. E nos países em que a noção de 

ambiente foi consagrada em textos legislativos, podemos constatar que essas noções 

possuem os elementos mais díspares.  

Sem procurarmos ser exaustivos, a lei geral sobre a protecção do ambiente na 

República Popular da China define ambiente como “a atmosfera, a água, o solo, os 

recursos minerais, as florestas, as zonas verdes, a vida selvagem, as plantas 

silvestres, as plantas aquáticas, a fauna piscícola, lugares de interesse ou históricos, 
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paisagens, mananciais termais, instalações para a saúde, espaços naturais 

protegidos, zonas residenciais”.  

Por seu turno, a Lei nº 33, de 10 de Janeiro de 1981, de Cuba define meio ambiente 

como “o sistema de elementos (ou substâncias) abióticos, bióticos e socioeconómicos 

com o qual interactua o homem à medida que se adapta ao mesmo, o transforma e o 

utiliza para a satisfazer as suas necessidades”. 

A Lei sobre a protecção do ambiente do México (aprovada pela Lei de 11 de Janeiro 

de 1982) define ambiente como “o conjunto de elementos naturais, artificiais, ou 

induzidos pelo homem, físicos, químicos, biológicos que proporcionam a existência, 

transformação e desenvolvimento dos organismos vivos”.  

Diferentemente, a Lei da política nacional do ambiente do Brasil (Lei nº 6938 de 

31.08.01 – artigo 3º, nº 1) define meio ambiente como “o conjunto de condições, leis, 

influências de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 

todas as suas formas”.  

A Lei sobre a qualidade do ambiente do Canadá define ambiente como “a água, a 

atmosfera, o solo ou a combinação de um e de outro, ou de um modo geral o meio 

com o qual as espécies vivas mantêm relações dinâmicas”. 

Finalmente, a Lei das Bases do Ambiente (LBA) do nosso país (aprovada pela Lei nº 

11/87, 7 de Abril – artigo 5, nº 2, alínea a)) define ambiente como “o conjunto dos 

sistemas físicos, químicos, biológicos e as suas relações com os factores económicos, 

sociais, e culturais com efeito directo ou indirecto, mediato ou imediato, sobre os seres 

vivos e a qualidade de vida do homem”, que corresponde à noção proposta pelo PSD 

no seu Projecto de Lei de Quadro do Ambiente (que recebeu o nº 12/IV) e que acabou 

por colher sufrágios em detrimento de outras noções de ambiente contidas em outros 

Projectos de Lei-Quadro do Ambiente que foram igualmente apresentados na 

Assembleia da República (6).  

Antes de avançarmos para a análise de noção legal de ambiente, vertida na LBA, 

importa ter presente duas querelas doutrinárias: uma sobre a virtualidade, ou não, da 

existência de uma lei de Bases do Ambiente, ou seja, se uma lei desta natureza é ou 

não essencial para a concretização da defesa do ambiente. A outra querela é sobre a 

pertinência de ter sido avançada pelo legislador uma noção de ambiente.  

Em relação à primeira controvérsia, Mateo (1991, p. 233) afirma que é desnecessária 

a existência de tal tipo de lei por a considerar relativamente inoperante, razão pela 
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qual não censura a inexistência de uma Lei de Bases do Ambiente em Espanha. Por 

seu turno, entre nós, Menezes Cordeiro (1994, p. 391) assume a necessidade da 

existência de uma Lei de Bases do Ambiente em Portugal ao afirmar que esta lei dá 

corpo ao vector constitucional ambiental.  

Sobre a pertinência da existência de uma noção legal de ambiente, Colaço Antunes 

(1992, p. 79) defende que o legislador não devia ter dado uma definição de ambiente. 

Explica ser bastante generalizada a opinião de que o significado de ambiente não 

deve ser procurado na lei (face à indeterminação do conceito de ambiente), devendo 

antes ter em consideração a elaboração doutrinal em curso. Por seu turno, Freitas do 

Amaral (1994b, pp. 246 e 247) considera, que o legislador fez bem em proporcionar ao 

intérprete e aos órgãos e aplicação do direito algumas definições de conceitos 

basilares em matéria de protecção do ambiente, dado tratar-se de uma matéria nova, 

sobre a qual não havia tradição – nem remota, nem recente, embora reconheça que o 

legislador não foi feliz em matéria de definições. Segundo este autor “do ponto de vista 

jurídico e até do ponto de vista lógico, as definições dos conceitos balizadores em 

matéria de ambiente [entre os quais figura a definição de ambiente] estatuídas na Lei 

de Bases do Ambiente deixam bastante a desejar. Não são muito rigorosas e muitas 

delas sobrepõem-se: por exemplo, nas definições de ambiente, de qualidade de vida e 

qualidade do ambiente, paisagem e contínuo natural, há muitas sobreposições. Não 

houve um trabalho rigoroso de demarcação conceptual”. No entanto, o facto de a lei 

dar algumas definições ajuda a entender o significado das normas que a lei contém e, 

em qualquer caso, é com base nessas definições que devem ser entendidos e 

interpretados os dispositivos da Lei de Bases do Ambiente, conclui o autor. 

Dito isto, da noção de ambiente que vimos ter sido acolhida na LBA, é possível extrair 

duas importantes ilações, que têm sido, de resto também referenciadas pela doutrina.  

A primeira é que a noção de ambiente dada pela LBA tem implícita uma concepção 

antropocêntrica de ambiente (7), que coloca a pessoa humana como base da defesa 

do ambiente. Isto é, a defesa do ambiente é feita com o objectivo principal – ou 

mesmo único – de defender o homem e a vida humana, ficando, por via disso, o 

homem acima da Natureza. Em suma, visa-se assegurar a vida do homem em 

condições dignas de existência (8).  

Em segundo lugar, a noção de ambiente inserta na LBA aponta para uma noção 

ampla de ambiente que abrange não só os componentes ambientais naturais, mas 

também os componentes ambientais humanos ou, dito de outro modo, inclui os 

elementos naturais e os elementos “construídos” pelo homem “vindo a identificar-se 
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com o meio ambiente que circunda o homem, na sua globalidade” (Cruz Santos et al., 

1998, p. 22) (9).  

Na mesma linha, Pereira Reis (1992, p. 25) sustenta que “a noção adoptada é 

claramente uma noção ampla de ambiente, que não se restringe aos elementos 

naturais, antes abarcando os factores económicos culturais e sociais. Têm, assim, 

subjacente a ideia de que “ambiente” é tudo aquilo que nos rodeia – um pouco na linha 

da raiz latina da palavra ambiente – e que influencia, directa ou indirectamente, a 

nossa qualidade de vida e os seres vivos que constituem a biosfera”. Ao incluir o ar, as 

águas, os solos, os animais, as plantas e o mundo social e artificial construído pelos 

homens, a noção ampla de ambiente tem de acordo com Cruz Santos et al., (1998, p. 

22) “a inegável vantagem de oferecer um sistema global de interpenetração completa 

do mundo e da vida; o que representa sem dúvida um momento de progresso 

relativamente às concepções antropocêntricas tradicionais”.  

A noção encontrada pelo legislador português (10), plasmada na Lei de Bases do 

Ambiente, foi objecto de inúmeras críticas e juízos menos favoráveis por parte da 

doutrina que, basicamente, apontou à formulação explicitada o facto de a mesma ser 

uma noção mais técnica que jurídica, demasiado ampla, vaga, confusa e 

demasiadamente antropocêntrica. (Freitas do Amaral, 1994c, pp. 19 e 20). Segundo o 

autor, a noção de ambiente, vertida na Lei nº. 11/87, de 7 de Abril, presta-se a críticas 

por ser (I) demasiado ampla (nem todos os “factores económicos ou culturais” com 

efeito na “qualidade de vida do homem” fazem parte do ambiente, enquanto quid 

protegido pelo direito: por ex., o número de óperas e concertos proporcionados 

anualmente, num país ou numa cidade, aos seus habitantes apreciadores da música 

clássica, é com certeza um factor cultural com efeito na qualidade de vida do homem, 

e contudo está obviamente fora do âmbito do Direito do Ambiente); (II) demasiado 

vaga e confusa (o que é o “conjunto dos sistemas físicos, químicos, biológicos e suas 

relações”?); e por ter (III) uma visão predominantemente centrada sobre a protecção 

do Homem (é certo também se fala em “seres vivos”, e bem; mas a protecção da 

Natureza vai muito para além da protecção dos seres vivos – por ex., dunas, rochas, 

montanhas, minérios, etc.), quando a protecção do homem efectivamente comporta 

não só a protecção do homem, mas também a protecção da natureza, sendo um erro 

pensar que a protecção da natureza se encontra sempre, e necessariamente, 

subordinada à protecção do homem. Para corroborar esta posição, Freitas do Amaral 

(1996, p. 162) escreve que “quando se legisla contra a crueldade sobre os animais 

não se está a proteger a delicadeza dos sentimentos do ser humano face aos animais, 
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mas está-se a proteger o animal em si mesmo, para evitar que ele sofra essa 

crueldade”.  

Ainda a propósito da concepção antropocêntrica do ambiente, que vimos ter sido 

acolhida na Lei de Bases do Ambiente, Freitas do Amaral (1994a, pp. 16 e 17) 

sustenta que ”já não é possível considerar a protecção da natureza como um objectivo 

decretado pelo homem em benefício do próprio homem. A natureza tem de ser 

protegida também em função dela mesma como um valor em si, e não apenas como 

um objecto útil, ao homem”. E a este propósito, o autor pondera que se hoje relermos 

“a nossa Lei de Bases do Ambiente, de 1987, que foi na altura saudada muito 

justamente como um grande progresso na ordem jurídica portuguesa e marcou uma 

etapa fundamental de consciencialização, de abertura, de inovação, (…) é curioso 

como ela nos soa já um pouco ultrapassada e, por ventura demasiado subordinada às 

necessidades do Homem, porque ela fala no fundo, em proteger a vida do homem, em 

garantir a qualidade de vida do homem, em assegurar a saúde e o bem-estar do 

Homem, em garantir a utilização dos recursos naturais como pressuposto básico do 

desenvolvimento do Homem ou seja, foi uma lei excelente na altura, mas ainda 

marcada por uma clara concepção antropocêntrica do mundo e da vida”.  

Na mesma linha de Freitas do Amaral, defendendo o ecocentrismo, Amado Gomes 

(1999a, p. 65) entende que um “só um passo firme na direcção de um ecocentrismo 

moderado – sem por em causa, naturalmente, o valor do Homem em face da Natureza 

-  ajudaria a dignificar o Direito do Ambiente e a banir, de uma vez por todas, a visão 

utilitarista”, ainda que admita que “a visão ecocêntrica, levada ao extremo, é tão 

inoperativa como a perspectiva antropocêntrica – porque é, além de irrealista, 

tecnicamente impossível (os recursos naturais, não tendo personalidade jurídica, não 

são sujeitos de direito)”.  

Em sentido diferente, defendendo a superação da clássica dicotomia antropocentrismo 

– ecocentrismo, partindo de uma concepção subjectivista, Pereira da Silva (2002, pp. 

30 e 31) sustenta um antropocentrismo ecológico que “rejeita uma qualquer visão 

meramente instrumentalizadora, economicista ou utilitária da Natureza, ao considerar 

não apenas que o ambiente deve ser tutelado pelo Direito, como também que tal 

preservação é uma condição da realização da dignidade da pessoa humana”.  

Figueiredo Dias (1997, p. 23) também critica a noção de ambiente, por ser demasiado 

ampla. Embora reconheça que esta noção ampla parece mais de acordo com a 

realidade, na medida em que, como destaca Bodelón (1981, p. 122) “todos os factores 

que integram o mundo natural estão relacionados em interacção contínua e profunda 
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(…) dando-se esta relação também com o mundo artificial ou humano”, entende que 

“ela padece do defeito de poder ser encarada a partir de uma grande diversidade de 

pontos de vista, o que torna a sua prestabilidade para o discurso jurídico no mínimo 

duvidosa”. 

Isto porque ao abarcar tantos elementos ou factores naturais como os elementos ou 

factores “construídos” pelo homem (factores económicos, sociais e culturais), a noção 

de ambiente com esta amplitude serve, segundo Figueiredo Dias (1997, p. 23 a 25) 

praticamente a qualquer tipo de análises que se queira fazer sobre o ambiente, sejam 

elas efectuadas por um biólogo, por um geógrafo, por um sociólogo, por um etnólogo, 

por um economista ou por um jurista, o que leva o autor – na esteira, aliás, de Mateo 

(1991, p. 86) e de parte da doutrina espanhola (11) a defender uma noção estrita de 

ambiente, centrada nos “componentes ambientais naturais”, ou no “ambiente natural”, 

dado que esta torna, no seu ponto de vista, a noção de ambiente operativa para o 

direito.  

Não obstante as críticas que também lhe podem ser dirigidas, a noção estrita de 

ambiente representa, na opinião de Figueiredo Dias (1998, pp. 25 e 26), algumas 

vantagens sobre a noção ampla de ambiente.  

E a este propósito apresenta dois argumentos para centrar a noção de ambiente no 

“ambiente natural”. Em primeiro lugar, justifica a noção estrita de ambiente alegando 

que os “componentes ambientais humanos” surgem em “segunda linha”, já que têm 

que ser equacionados de forma a não pôr em causa os componentes ambientais 

naturais. Isto porque se se comprometerem os elementos naturais, a existência do 

homem, em condições de vida satisfatória, ficará comprometida. O segundo 

argumento para centrar a noção de ambiente no “ambiente natural” é – sustenta o 

autor – oferecido pelo próprio legislador quando consagra no nº 2 do artigo 2º da Lei 

de Bases do Ambiente o princípio segundo o qual “a política do ambiente tem por fim 

optimizar e garantir a continuidade de utilização dos recursos naturais (…) como 

pressuposto básico de um desenvolvimento auto-sustentado”. Com este preceito põe 

ele em evidência a necessidade de que toda a politica do ambiente (e também a sua 

disciplina jurídica) se dirija, pelo menos prioritariamente, à conservação e promoção 

dos recursos naturais que constituem (…) o núcleo central da noção jurídica de 

ambiente”. Não obstante propender para uma noção estrita de ambiente em que o 

âmago do direito ambiental situar-se-ia nos elementos naturais, ficando 

consequentemente os componentes ambientais humanos mais a cargo de outros 

ramos do direito, designadamente os direitos urbanístico e do ordenamento do 
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território, Figueiredo Dias (1997, p. 27), não descarta a possibilidade de que será por 

vezes necessário alargar a noção estrita de ambiente, englobando nela certos 

componentes ambientais humanos”, para levar a tutela ambiental às suas últimas 

consequências e para evitar os desvios à lógica unitária do sistema jurídico.  

Também Pereira da Silva (2002, p. 57) critica abertamente a noção ampla de 

ambiente. Sustenta que reconduzir ao ambiente tanto realidades naturais como 

culturais, numa tendência algo “infantil” de “afirmação”, que é, segundo o autor, típica 

de todos os fenómenos científicos nascentes, levaria a incluir no direito do ambiente, 

em ultima instância e sem que daí resultassem quaisquer vantagens, realidades tão 

distintas como o direito do consumo, o direito da saúde pública, o direito do património 

cultural, o direito da educação, o direito da economia, o direito do urbanismo, o direito 

do ordenamento do território. De acordo com o autor, o direito do ambiente deverá 

cingir-se às “realidades da Natureza”, ou seja, aos componentes ambientais naturais 

(ar, luz, água, solo vivo e subsolo, flora e fauna), referenciados no artigo 6º. da Lei de 

Bases do Ambiente. E a tomada desta posição não é, na óptica do autor, adoptar “uma 

visão fechada das questões ius-ambientais, ou ignorar que, por exemplo, as decisões 

urbanísticas possuem consequências ecológicas, mas tão só considerar que não há 

qualquer vantagem – cientifica ou prática – em fazer do Direito do Ambiente uma 

disciplina omnicompreensiva, susceptível de abarcar no seu seio realidades que, 

porque distintas, ganham em ser estudadas autonomamente”.  

No âmbito da busca que levou a cabo para encontrar um conceito de ambiente 

juridicamente operatório (12), Canotilho (1991a, pp. 289 e 290) sustenta que o 

conceito amplo de ambiente que serve para “exprimir a globalidade das condições 

envolventes da vida que actuam sobre uma unidade vital” (incluído assim o ar, as 

águas, os solos, os animais, as plantas e o mundo social e artificial construído pelo 

homem) não serve para estruturar um discurso jurídico sobre o ambiente, já que corre-

se “o risco de um juízo de «alquimia ecológica» de transmutar os problemas sociais, 

culturais e económicos (ambiente social), biológico – ecológicos (ambiente natural) em 

problemas jurídicos do ambiente transita-se para a «ambiance» sócio-política, sem 

que os específicos problemas jurídicos do ambiente surjam com contornos nítidos, 

susceptíveis de legitimar um novo parto de saber jurídico – o direito do ambiente”. Do 

mesmo passo, o autor crítica o conceito estrito de ambiente que se reconduz à 

Natureza, alegando que: “se, no conceito amplo, o ambiente se transmutava em 

«ambiance», agora, no conceito restrito, o ambiente aproxima-se do conceito de 

natureza. Estamos, de novo, perante um conceito com poucas virtualidades para servir 

de suporte a uma compreensão jurídico-normativa. O ambiente é um mundo 
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humanamente construído e conformado. Não existem, pois, «ambientes naturais», 

«enclaves próximos da natureza», pois o objecto central da protecção jurídico-

ambiental diz respeito aos eventuais efeitos da adopção de certas medidas do homem 

relativamente aos elementos naturais da vida e a respectiva retroacção dos próprios 

homens”. Neste enfiamento, o autor propõe um conceito normativo de ambiente que 

“tenha em conta o âmbito normativo e os domínios de protecção das normas jurídicas 

incidentes sobre os problemas do ambiente. E este conceito incluirá, segundo o autor, 

todas as normas jurídicas que se destinem “a regular, de forma planificadora, 

conformadora, preventiva e promocional, o ambiente natural e humano perante os 

efeitos perturbadores do «processo civilizacional».  

Isto é, deve ter-se em conta os elementos ou componentes ambientais que são alvo 

de uma específica tutela jurídica, designadamente através de lei, de regulamento ou 

de acto administrativo. O que vale por dizer que interessam apenas “ os actos, as 

medidas e os instrumentos juridicamente vinculantes que se debruçam sobre o 

ambiente por forma a protegê-lo e promovê-lo perante as agressões que lhe são 

movidas pelo homem” (Figueiredo Dias, 1997, p. 26). 

Também Amado Gomes (1999, p. 49) considera a noção ampla de ambiente de pouca 

serventia porque o ambiente seria uma espécie de saco sem fundo, que tudo abarca, 

ou seja, o ambiente seria tudo o que rodeia o homem, quer seja ou não gerado pela 

sua acção. Neste enfiamento, a autora defende a depuração da noção de ambiente, 

ou melhor dito, a restrição do ambiente à sua significação operativa e original, ou seja, 

aos recursos naturais, renováveis e não renováveis, e às suas interdependências. 

Para a citada autora, o núcleo duro do direito do ambiente corresponde aos recursos 

naturais e, por arrasto, o direito do ambiente seria constituído por normas de protecção 

dos componentes ambientais naturais, o que Amado Gomes (1999b, p. 27), noutro 

escrito, refere ser “aqueles de cuja existência depende, em última análise, a 

subsistência de formas de vida humana”, acrescentando que “esta orientação está 

subjacente, por exemplo, ao artigo 2º., nº 2 da Lei de Bases do Ambiente. Este 

dispositivo torna claro o norte da política do ambiente: ela “tem por fim optimizar e 

garantir a continuidade de utilização dos recursos naturais, qualitativa e 

quantitativamente, como pressuposto básico de um desenvolvimento auto-

sustentado”. Nesta conjuntura, a tutela dos componentes ambientais humanos surge 

numa vertente meramente acessória ou complementar”. 

Colaço Antunes (1992, p. 78 e 79) crítica igualmente a noção de ambiente, devido à 

sua amplitude. Considera o autor que “o conceito extensivo de ambiente dado pela Lei 
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de Bases do Ambiente é imprestável, uma vez que faz apelo a factores de bem estar e 

qualidade de vida (económicos, sociais e culturais) cuja tutela conduziria a uma 

convocação demoplenariocrática de muitos outros direitos (habitação, saúde, 

segurança social, etc.)” num claro prejuízo da noção de ambiente. Todavia, considera 

de pouca utilidade o conceito restritivo de ambiente, uma vez que se confundiria com 

os elementos naturais da vida humana, designadamente o solo, o ar, a água, a 

biosfera, nas suas relações recíprocas e nas suas relações com os homens e outros 

seres vivos, ou seja, o conceito de ambiente confurdir-se-ia com a natureza. Deste 

modo, defende que a noção de ambiente deve fazer referência ao conjunto de bens 

naturais e culturais relevantes para a qualidade de vida ecológica e existencial do 

homem, ou seja, o autor defende, na esteira de Canotilho, um conceito normativo de 

ambiente, que inclui “todas as normas jurídicas que se destinem a regular e a proteger 

(…) o ambiente natural e humano”.  

Contra a posição que critica a noção de ambiente por ser mais técnica do que jurídica 

poder-se-á desde logo objectar com o facto de a noção de ambiente não ser algo de 

exclusivamente jurídico e de predominantemente jurídico, pese embora o contributo 

que a ciência jurídica pode dar – e dá efectivamente – para a definição mais rigorosa 

do conceito em apreço. Mais a mais, o conceito de ambiente tem de dar expressão a 

outras ciências, nomeadamente as ciências naturais, dada a natureza marcadamente 

interdisciplinar desta matéria. 

No que concerne à crítica de que a noção de ambiente é demasiado ampla, importa 

dizer o seguinte: é dado adquirido que a temática ambiental tem uma natureza 

interdisciplinar. A abordagem do ambiente convoca não só a ciência jurídica mas 

também outras ciências. Por isso, a noção de ambiente tem de dar guarida às 

diferentes visões que cada uma das ciências que o ambiente convoca tem sobre o 

mesmo. Como escreve Colaço Antunes (1992, p. 78) "a noção jurídica de ambiente 

(...) não pode deixar de ser mais restrita do que a noção de facto de ambiente ", isto é, 

do que a noção empírica ou intuitiva a que aludimos. A noção jurídica de ambiente 

deverá, sem dúvida, ser algo de semelhante a uma noção-síntese. Esta particular 

circunstância, não significa que ela tenha de ser necessariamente tributária de uma só 

visão, seja a visão jurídica ou qualquer outra.  

Os cultores do direito não podem ter a pretensão, sob a pena de serem acusados de 

adoptarem um comportamento marcadamente “individualista” de buscar e formular 

uma definição jurídica de ambiente que acolha apenas a visão jurídica. E não podem 

ter tal pretensão – que é de rejeitar no tratamento desta matéria – porque o ambiente 
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é, por excelência, uma área interdisciplinar, onde confluem os mais variados ramos do 

saber. O ambiente convoca não só muitos ramos do direito, mas também outras 

ciências humanas e naturais como, por exemplo, a Economia, Sociologia, Medicina, 

Química, Física, Biologia, Gestão, Engenharia, etc.  

Acompanhamos assim Reis Silva (1995, p. 74) quando refere que “o cientista do 

ambiente (seja ele jurista, biólogo, geógrafo, etc.) cada vez mais tem que abandonar o 

modelo do pequeno e isolado mundo laboratorial, abraçando um modelo alargado de 

partilha com outros cientistas, de modo a que a sua praxis resulte útil, eficaz e 

frutífera. Este é um dos desafios mais enriquecedores e interessantes para quem 

estuda e trabalha o ambiente”. Na mesma linha, Bodelón (1981, p. 127) sustenta que o 

ambiente é “um repto formidável ao trabalho em equipa, dada a necessidade de os 

juristas levarem a cabo um tratamento interdisciplinar das questões ambientais, 

relacionando-a com os conhecimentos provenientes de outras ciências humanas e das 

ciências naturais. Aliás, como lucidamente observa Gomes Canotilho (1995, p. 76), a 

multidisciplinaridade do direito do ambiente convida o jurista do ambiente a confessar 

a sua humildade e reconhecer que “sem amparo de outros ramos de direito não é 

possível edificar o corpus teórico suficientemente autónomo para abarcar todas as 

multidimensionalidades dos problemas ambientais”. 

A noção de ambiente não pode ser absolutamente "dominada" pela ciência jurídica, 

assim como não pode ser absolutamente "dominada" pelos outros ramos do saber 

científico. A noção de ambiente deverá ter a amplitude suficiente para nele caberem 

todas as diferentes formas de ver, encarar e sentir o ambiente, que a ciência jurídica 

elevou a bem digno de protecção ou tutela jurídica, por forma a levar-se a tutela 

ambiental até às últimas consequências, isto é, de modo a proteger-se o ambiente sob 

os múltiplos aspectos em que se desdobra (13).  

Relativamente à acusação de que a noção de ambiente é uma noção 

demasiadamente antropocêntrica, acompanhamos as críticas formuladas. Em nosso 

entender a natureza deve ser protegida para assegurar a qualidade de vida do 

homem, sem dúvida, mas deve também ser protegida por outras razões que 

extravasam aquela finalidade. Com efeito, a natureza deve ser protegida pelo valor 

que tem em si mesma e por si mesma. O homem tem de respeitar a natureza não só 

por causa das utilidades que dela pode extrair para a sua saúde e bem-estar, mas 

também porque a natureza tem um valor em si mesmo, isto é, existe e vale por si, e 

não apenas exclusivamente em função do homem e para o homem. Nesta medida, 

tem sido afirmado que a perspectiva antropocêntrica encontra-se ultrapassada. E este 
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entendimento, que subscrevemos, tem levado alguns autores a equacionar a 

substituição da visão ou princípio "antropocêntrico", que coloca o homem acima da 

natureza, pela visão ou princípio “ecocêntrico” ou "biocêntrico", também conhecido 

como "biocentrismo", que "atribui a todas as espécies o mesmo direito à existência e 

concede ao homem um simples lugar de cidadão do planeta terra entre os outros, com 

os animais e as plantas (Bachelet, 1997, p. 118). 

Cabe, ainda, referir que também a União Europeia elaborou a "sua" própria noção de 

ambiente, tendo-o definida como "uma combinação de elementos cujas complexas 

inter-relações formam o enquadramento as circunstâncias e as condições de vida do 

indivíduo ou da sociedade, tal como são sentidos” (JOCE, 20.12.1973) (14). Trata-se 

claramente de uma definição vaga, que abrange não só o ambiente natural (o campo, 

a flora, a fauna, os rios, o mar, a atmosfera, a vida selvagem, os seus habitas), como o 

ambiente criado pelo homem (áreas urbanas e património arquitectónico) (Pimenta, 

1998, p. 45).  

Sá (1995, p. 631) interroga-se sobre se esta noção, embora reflectindo justamente o 

avanço registado com a conferência das Nações Unidas, realizada em Estocolmo em 

1972, não é imprecisa e demasiado abrangente. Em jeito de resposta, podemos dizer 

que a noção de ambiente encontrada pela União Europeia é, tal como a noção 

consagrada na Lei de Bases do Ambiente, uma noção abrangente, pelo que é passível 

de sofrer as mesmas críticas que a doutrina portuguesa apontou à noção vertida 

naquele diploma legal. Do mesmo modo, afiguram-se-nos válidas, também aqui, as 

objecções que avançámos relativamente a essas críticas.  

 

 

1.3. O direito do ambiente e o problema da autonomi a como disciplina jurídica  

Concluída a abordagem jurídica sobre a noção de ambiente, surge agora o momento 

de nos determos sobre o direito do ambiente. O primeiro ponto sobre o qual nos 

debruçaremos vai incidir sobre as razões que ditaram o aparecimento do direito do 

ambiente. De seguida, vamos sumariar as noções de direito do ambiente que têm sido 

propostas pela doutrina. Averiguaremos, depois, se o direito do ambiente é, ou não, 

uma disciplina jurídica autónoma.  

Como já foi referido anteriormente, nos tempos mais recuados na história da 

humanidade, o homem não interferiu gravemente sobre a natureza, isto é, não tinha 
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grande influência sobre ecossistema natural. A entrada na modernidade, com a 

chamada era industrial, verificou-se uma alteração profunda nas relações entre o 

homem e a natureza: o homem passa a interferir gravemente sobre a natureza e 

inicia-se a vaga de destruição dos ecossistemas planetários. Como observa Dorst 

(1973, p. 319), “o homem cometeu o erro capital pensando poder isolar-se da natureza 

e não respeitar certas leis de alcance geral. Existe, já há muito, um divórcio entre o 

homem e o seu meio. O velho pacto que unia o primitivo e o seu habitat foi rompido de 

forma unilateral pelo homem, logo que este considerou que já era suficientemente 

forte para seguir apenas as leis elaboradas por ele mesmo”. E com o passar do tempo, 

aquela interferência acentuou-se de tal modo que se tornou em pleno séc. XX uma 

séria ameaça para o futuro da própria humanidade.  

A tomada de consciência dessa ameaça a partir da década de 60, quando os efeitos 

negativos da industrialização, da urbanização e da motorização se tornaram mais 

patentes, levou o homem a preocupar-se verdadeiramente com o estado do ambiente, 

ou, se se preferir a sociedade, como reflexo da preocupação do homem com o 

ambiente e porque vivemos numa sociedade regida por normas e por regras, donde as 

jurídicas têm especial relevo, aparecem normas jurídicas especificas para tutelar e 

proteger o ambiente que, a breve trecho, proliferaram. A partir daí começou então a 

ouvir-se falar em direito do direito. Em suma, o nascimento e desenvolvimento do 

direito da protecção do ambiente resultaram da consciencialização sobre o estado do 

meio ambiente (Münch, 1994, p. 43). 

Na mesma linha, Sousa Franco (1994a, p. 36) refere que o direito do ambiente “nasce 

da nova preocupação do homem com o ambiente que caracteriza o nosso século: o 

desenvolvimento académico e científico da Ecologia, dos estudos ecológicos 

(interdisciplinares) precedeu o movimento ecologista ou ambientalista, social ou 

político, desde os anos 60 e 70, actuando das mais diversas formas, da acção directa 

à acção política, primeiro nos Estados Unidos da América (Ralph Nader) e depois na 

Europa Ocidental. A solicitação amplíssima que este movimento dirigiu aos Tribunais, 

e à Administração, o peso das catástrofes ecológicas (Bhopal na Índia, 03.12.1984; 

Chernobyl na Ucrânia-URSS, 26.04.1986), a sensibilização internacional (Conferência 

de Estocolmo, 1972; Conferência do Rio de Janeiro, 1992) e a larga adesão (por 

vezes genérica ou «lateral») da opinião pública às propostas dos movimentos 

ecológicos e dos «partidos verdes» — eis alguns factores que geram tão largas 

problemática e produção jurídica que, por isso, passou a falar-se de «Direito do 

Ambiente».  
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O direito do ambiente é uma matéria relativamente recente no domínio das 

preocupações dos cultores da ciência jurídica e da própria comunidade jurídica 

nacional e internacional. Com efeito, o direito do ambiente tem pouco mais de 50 anos. 

Efectivamente, antes do fim dos anos 60, podemos encontrar manifestações da 

preocupação da defesa do ambiente nas leis sanitárias do século passado e num 

grande número de textos do século XIX e da primeira metade do século XX sobre a 

protecção e desenvolvimento das florestas, agricultura, indústria e parques naturais 

(Alves Correia, 1989, p. 85). 

Aliás, de acordo com Prieur (1996, p. 13) “o direito do ambiente na sua formulação 

actual encontra a sua fonte num grande numero de textos do século XIX e da primeira 

parte do século XX inspirados exclusivamente por preocupações de higiene e de 

promoção da agricultura e industria”. Ou seja, já existia um certo número de leis com 

vista à protecção da natureza e dos recursos naturais muito antes dos finais dos anos 

60. No entanto, como sublinha Pereira Reis (1989, p. 154) “nesta fase o direito do 

ambiente é um direito fragmentado e sectorial que visa combater certos aspectos 

decorrentes do desenvolvimento industrial e actuar pontualmente neste ou naquele 

domínio, nesta ou naquela actividade, face aos incómodos que podem comportar para 

as populações que não têm subjacente verdadeiras preocupações ambientais”. (15). 

Como bem observa Menezes Cordeiro (1994, p. 378), “a tutela do ambiente sempre foi 

uma realidade, desde os primórdios. No entanto ela surgia muito sectorialmente. 

Predominava, largamente a ideia de que o homem podia usar, sem limites, os 

recursos naturais, alterando, por todas as formas, os ciclos naturais da Terra. A ideia 

duma tutela assumida do ambiente é, em termos históricos, muito recente” (16). 

Assim se explica que, volvidos mais de 50 anos, a noção de direito do ambiente 

continua ainda envolta de grande controvérsia. Tal como há, no mundo jurídico, 

inúmeras noções de ambiente, também há inúmeras noções de direito do ambiente, 

não existindo, também aqui, uma noção consensual entre a doutrina.  

Para Despaix (1980, p. 15) o direito do ambiente "é um ramo do direito que tem por 

objecto suprimir ou limitar o impacte das actividades humanas sobre os elementos ou 

meios naturais". 

O jurista Raúl Ballesteros (apud Pereira Reis, 1987, p. 21) define direito do ambiente 

como " o sector do ordenamento jurídico que regula as condutas humanas que podem 

influir na qualidade de vida das pessoas e nos processos de interacção que ocorrem 

entre o sistema humano e o sistema do ambiente". 
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Para Savy (apud Pereira Reis, 1987, p. 21) o direito do ambiente é aquele que 

“regulamenta as instalações e as actividades, para prevenir os atentados que possam 

interferir na qualidade do meio em que aquelas instalações e actividades se devem 

inserir”. 

Para Zsögön (1991, p. 351) o direito do ambiente “substancialmente público e privado, 

enquanto protector de interesses colectivos, de carácter essencialmente preventivo e 

transnacional, perfilha-se como uma de técnicas, regras e instrumentos jurídicos que 

visam a protecção de todos os elementos que integram o ambiente natural e humano, 

mediante um conjunto integral de normas jurídicas, que atenta a sua natureza 

interdisciplinar, não admitem regimes divididos e reciprocamente se condicionam e 

influenciam, no âmbito de todos os ramos jurídicos e científicos existentes”.  

Fromageau e Gullinger (1993, p. 1) definem direito do ambiente como "um ramo 

específico do direito que diz respeito ao ambiente ou, mais precisamente, aquele que 

contribui para a preservação do ambiente e para a definição das acções susceptíveis 

de regular ou de modificar os processos de transformação do ambiente. 

Freitas do Amaral (1994c, p. 20) define direito do ambiente como "o sistema de 

normas jurídicas que, para execução de uma dada política ambiental, e no quadro de 

valores jurídicos fundamentais assegurados pelo direito internacional ou interno, 

disciplinam a actuação da Administração Pública e dos particulares com vista a 

garantir e a melhorar o equilíbrio ecológico, quer preservando a saúde e a qualidade 

de vida do Homem, quer assegurando a conservação e a renovação da Natureza.  

Para Condesso (2001, p. 483) direito do ambiente é “o conjunto de normas jurídicas 

que enquadram o relacionamento do homem com os elementos naturais e artificiais, 

que condicionam, directa ou indirectamente, os seres vivos em geral e a qualidade de 

vida humana. Ou, se se preferir, numa leitura antropocêntrica, que não exclui a 

protecção da natureza, essencial à própria vida do homem e à sua qualidade, e à 

subsistência do género humano, o direito ambiental é o direito que regula a actuação 

do homem em relação ao conjunto dos sistemas físico-químico-biológicos, as suas 

relações ecossistémicas e os factores económico-culturais com efeito directo e 

indirecto, mediato e imediato na vida do homem, em si, e em termos da sua 

qualidade”. 

Pereira Reis (1997, p. 21) define direito do ambiente como "o sistema de normas 

jurídicas que, tendo especialmente em vista as relações do homem com o meio, 

prossegue os objectivos de conservação de natureza, manutenção dos equilíbrios 
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ecológicos, salvaguarda do património genético, protecção dos recursos naturais e 

combate às diversas formas de poluição” (17). 

Para Amado Gomes (2005, p. 95), o direito do ambiente deve ser entendido como “o 

conjunto de princípios e normas que disciplinam as intervenções humanas sobre os 

bens ecológicos, de forma a promover a sua preservação, a impedir destruições 

irreversíveis para a subsistência equilibrada dos ecossistemas e a sancionar as 

condutas que os lesem nas suas integridades e capacidade regenerativa”. 

Tal como estes autores muitos outros juristas têm apresentado as "suas" definições de 

direito do ambiente. Seja qual for a definição perfilhada, importa ter presente que o 

direito do ambiente “é o primeiro ramo do direito que nasce, não para regular as 

relações dos homens entre si, mas para tentar disciplinar as relações do homem com 

a natureza - os direitos do homem sobre a natureza, os deveres do homem para com 

a natureza e, eventualmente, os direitos da natureza perante o homem. É uma nova 

era em que a humanidade está a entrar ante os nossos olhos; é mesmo, porventura, 

uma nova civilização. Por isso mesmo, essa nova civilização começa a gerar o seu 

direito: um novo tipo de direito. O direito do ambiente não é mais um ramo 

especializado de natureza técnica, mas pressupõe toda uma filosofia que enforma a 

maneira de encarar o direito” (Freitas do Amaral, 1994a, p. 17).  

A propósito da nova filosofia que enforma a maneira de encarar o direito que o direito 

do ambiente necessáriamente pressupõe, Sousa Franco (1994b, pp. 268 e 269) alerta 

que "o direito do ambiente é (...) uma área pluridisciplinar no sentido de que o jurista 

no âmbito do direito do ambiente não vai muito longe sozinho, não vai longe se se 

fechar no direito, se não abrir as janelas do conhecimento para outros ramos do saber 

a técnica, a economia, a engenharia, etc., se não souber trabalhar em conjunto com os 

outros profissionais sociais" Isto porque "o direito do ambiente está profundamente 

marcado pela dependência estreita com as ciências e tecnologia. A sua compreensão 

exige um mínimo de conhecimento científico e toda a reflexão crítica correlacionada 

impõe uma abordagem pluridisciplinar” (Prieur, 1996, p. 6). 

Como bem afirma Pereira Reis (1989, p. 52) “as questões relativas ao ambiente são 

por definição polémicas, pelas paixões que geram, pela magnitude dos problemas em 

causa, pela filosofia que em certa medida está ligada e subjacente a esta nova forma 

de encarar o Homem, de olhar a Natureza e de reflectir sobre as relações entre eles 

existentes.” E uma dessas questões é saber se o direito do ambiente é apenas um 

“conjunto horizontal e materialmente determinado, de tópicos, regras e situações 

jurídicas pertencentes a diversos ramos do direito (constitucional, administrativo, 



 131 

financeiro, civil…) (Sousa Franco, 1994a, p. 36) ou, se mais do que isso, constitui um 

ramo autónomo do direito, dotado de um método e de uma sistematização cientifica 

próprias e enformado por princípios jurídicos específicos.  

A autonomia científica do direito do ambiente está longe de ser pacífica na doutrina. 

Menezes Cordeiro (1994, p. 378) encontra para este facto uma explicação altamente 

convincente. Afirma o autor que "a assunção, pelos legisladores, da necessidade de 

preventiva, repressiva ou reconstitutivamente tutelar o ambiente deu azo, nos diversos 

espaços jurídicos, a uma proliferação de regras específicas. Tais regras surgiram sem 

qualquer preocupação de articulação conjunta, nos mais diversos quadrantes 

económico-sociais. Por isso, o direito do ambiente põe, ainda, problemas de 

autonomização” (18). 

Certo é que a doutrina encontra-se dividida. De um lado estão aqueles que cremos 

constituírem a maioria da doutrina que reconhecem a autonomia dogmático-

sistemática do direito do ambiente no seio da ordem jurídica. (19). 

Entre a doutrina estrangeira, Mateo (1991, p. 10) reconhece abertamente que o direito 

do ambiente constitui um ramo novo do direito, alicerçando tal entendimento na 

amplitude das reformas efectuadas em França em 1971, na crescente consciência 

social em matéria de ambiente desde 1968 e na existência e aplicação de normas 

jurídicas especificas, tais como o estudo de impacto ambiental, o direito de acesso à 

justiça pelas associações de defesa do ambiente ou regras do direito sobre as 

poluições transfronteiriças. 

Ainda a propósito de autonomia do direito do ambiente, Mateo (1991, pp. 92 a 95) 

identifica um conjunto de caracteres que do seu ponto de vista legitimam a 

consideração do direito do ambiente como “sector ordenamental substantivo”, isto é, 

como disciplina jurídica autónoma: a) o substrato ecológico (elemento finalista 

vertebrador do direito do ambiente); b) o âmbito espacial próprio (dado que os 

problemas ecológicos não coincidem com os âmbitos organizativos nacionais); c) o 

ênfase preventivo (ainda que o direito do ambiente se apoie num dispositivo punitivo, 

os seus objectivos são fundamentalmente preventivos); d) a importância do 

componente técnico – regrado (as normas do direito do ambiente incluem prescrições 

extremamente técnicas que determinam e quantificam os níveis de emissão ou de não 

emissão, a altura das chaminés, etc.); e) a vocação redistributiva e f) a primazia dos 

interesses colectivos.  
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Entre nós, em sentido concordante com o reconhecimento do direito do ambiente 

como um ramo próprio da ciência jurídica, Pureza (1996, p. 9) sustenta que: “trata-se 

de um ramo de direito emergente que se distingue pela peculiaridade da configuração 

do bem jurídico sobre que se centra e, bem assim, pela especificidade das relações 

sociais a que se aplica”. 

Também Condesso (2001, p. 483) defende a autonomia dogmático-sistemática do 

direito do direito do ambiente e numa formulação próxima de Mateo elege um 

determinado número de elementos que permitem caracterizar este ramo do direito, 

sublinhando as especificidades que lhe dão carácter autónomo: “um direito autónomo, 

apesar da sua natureza eclética, pluridisciplinar, recente, não sedimentado, disperso, 

experimental, de matriz e base científica ecológica, especialmente vocacionada para a 

evolução, permanente, estratégico, prospectivo, de vocação para-imperialista, de 

intervenção radical, aberto à informação e participação dos cidadãos em geral, de 

nomogénese global, atribuição de poderes concorrentes aos vários escalões de poder 

nacional e supranacional, com uso de todo o tipo de formas de intervenção 

administrativa, e incidindo sobre um bem jurídico de natureza complexa, com 

pluralização da titularidade accionária e indemnizatória e um direito de sancionamento 

simultaneamente administrativo e criminal”.  

 

Cruz Santos et al. (1998, p. 36) reconhecem também o direito do ambiente como uma 

disciplina jurídica autónoma, ainda que prudentemente considerem tratar-se de uma 

“autonomia relativa”, atento o estado actual de evolução do direito do ambiente, já que 

“o que deverá estar em causa não é uma afirmação radical de independência do 

direito do ambiente mas a ideia de que este direito implica necessariamente a revisão 

dos institutos das técnicas e dos instrumentos dogmáticos clássicos de outros ramos 

do direito, aqui basicamente orientados pelas ideias de protecção e de promoção de 

um ambiente de vida humano sadio e ecologicamente equilibrado”.  

Do outro estão aqueles que lhe negam a autonomia com base na circunstância de 

existirem normas de natureza ambiental em quase todos os ramos do direito. O direito 

do ambiente não é, por essa razão, “um verdadeiro ramo do direito mas um conjunto 

variado de normas e instituições jurídicas com o objectivo material comum, mas sem a 

identidade ou homogeneidade jurídico-formal que constitui uma fracção autónoma da 

ordem jurídica” (Sousa Franco, 1994a, p. 73). 

Apesar de identificar nove características que permitem identificar e caracterizar o 

direito do ambiente (20) e eleger um conjunto de princípios próprios do direito do 
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ambiente (21), Zsögön (1991, p. 347) nega a autonomia do direito do ambiente, 

arrimando-se na circunstancia de se tratar de “um sistema de normas que não permite 

a existência de regimes totalmente separados” e que “adquire relevância na medida 

em que se integra num circuito de normas, numa interligação progressiva de normas 

cujo principio e fim é a constituição”. A citada autora acrescenta ainda que não se 

pode considerar sequer o direito do ambiente uma especialidade do direito público – o 

direito administrativo – em virtude de ser actualmente difícil manter a tradicional 

separação entre os regimes público e privado.  

Por seu turno, Ramon (1997, pp. 117 a 120) sustenta que o direito do ambiente é uma 

especialidade do direito administrativo. Acrescenta ainda o autor que o direito do 

ambiente carece de especialidade relevante no sistema das fontes. Os seus princípios 

gerais, ainda que encerrem uma incontestável originalidade, são princípios que podem 

ser identificados, total ou parcialmente, em outros sectores de intervenção 

administrativa (educação, urbanismo, ordenamento do território, património cultural, 

agricultura, transportes, saúde, etc.). Essa intervenção administrativa, ao remeter para 

o direito do ambiente, constitui um dado básico para caracterizar doutrinalmente o 

direito do ambiente, porque proporciona o sistema conceptual adequado para a 

análise dos problemas jurídicos do ambiente. Não obstante, quiçá no futuro os sinais 

de identidade do direito do ambiente se incrementem quantitativa e qualitativamente, 

determinando a consolidação de um novo ramo do direito. Na mesma linha, Namorado 

(1996, p. 22), afirma que o direito do ambiente é um novo ramo do direito 

administrativo. 

Pereira da Silva (2002, pp. 53 e 54) reconhece que “se é um facto que existem 

factores aglutinadores, não é menos verdade que eles parecem ser insuficientes para 

sustentar a autonomia dogmática do Direito do Ambiente, que continua a ser 

amplamente tributário do estudo das questões ambientais, de acordo com a 

metodologia própria de cada um dos ramos do direito”. Acrescenta o autor que “se faz 

todo o sentido afirmar a autonomia pedagógica do Direito do Ambiente, de modo a 

permitir integrar nos currículos das faculdades de direito uma disciplina que, fazendo 

apelo à pluridisciplinaridade, procura dar uma visão de conjunto das questões jus-

ambientais, buscando aquilo que é comum aos diferentes ramos de direito e tentando 

lançar as bases de uma “teórica geral”, tal não deve ser confundido com qualquer 

visão “imperialista” do direito ambiental, sempre pronto para invadir todos os domínios 

da ciência jurídica”. O autor, conclui, referindo: “daí que, no estado actual do problema, 

me pareça correcto afirmar a autonomia pedagógica mas não cientifica do Direito do 

Ambiente, deixando em “em aberto”, para o futuro, a questão de saber se vão ser 
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predominantes os factores de aglutinação ou os factores de dispersão no estudo 

cientifico das realidades ius-ambientais”.  

 

Por nossa parte defendemos a ideia segundo a qual se pode e deve reconhecer a 

autonomia do direito do ambiente. É certo que existem normas de natureza ambiental 

em outros ramos do direito. As normas de natureza ambiental "unificadas apenas pela 

identidade material do seu objecto", penetram, de acordo com Sousa Franco (1994a, 

p. 74), as seguintes disciplinas jurídicas: 

 

"a) O Direito Administrativo, pois a intervenção da Administração Pública é uma forma 

por excelência de realização do equilíbrio ecológico. 

b) O Direito Financeiro, pois o equilíbrio ecológico exige transferências patrimoniais 

dos particulares para o Estado (receitas e transferências patrimoniais activas) e deste 

para os particulares (despesas e transferências patrimoniais passivas). 

c) O Direito Privado, pois a primeira sede do regime jurídico das relações ecológicas é 

constituída por um alargamento em adaptação das regras relativas à colisão de 

direitos de propriedade contíguos (vizinhança) ou à responsabilidade civil delitual 

(delimitação alargada do prejuízo como pressuposto ou objecto de responsabilidade 

civil). 

d) O Direito Criminal, na medida em que os comportamentos mais fortemente lesivos 

do equilíbrio ambiental, como critério essencial da convivência em sociedade, podem 

ser objecto de sanções penais. 

e) O Direito Constitucional, na medida em que o direito ao ambiente e os correlativos 

deveres de respeito, defesa e reparação do ambiente podem ser consagrados como 

direitos do homem (direitos, liberdades e garantias) com consagração formal e 

materialmente constitucional. 

f) O Direito da Economia, como expressão da modelação pela ordem jurídica do 

sistema e do regime jurídico-económicos, dos direitos fundamentais da ordem 

económico-social e do estatuto dos agentes económicos”. 

O direito do ambiente é (não há que negá-lo) uma mistura de direito constitucional, 

direito administrativo, direito civil (de vizinhança), direito penal, etc.. O direito do 

ambiente é um direito traçado a partir de uma série de círculos concêntricos que 

abrangem vários ramos de direito (Prieur, 1997, p. 7). Isto é, o direito do ambiente 

"coloca", sem dúvida, muitas das suas normas jurídicas noutros ramos do direito, mas 

isso não lhe retira a sua autonomia científica.  
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Tal como Pereira Reis (1987, p. 25), também nós entendemos que " a autonomia do 

direito do ambiente lhe advém mais dos princípios e instrumentos jurídicos próprios, a 

par dos objectivos específicos, que indiscutivelmente possui, do que da circunstância 

das normas ambientais integrarem ou não, por ventura, outros ramos de direito. Deve 

a este propósito referir-se as palavras de Guilhermo Cano (apud Pereira Reis, 1987, p. 

25) que afirma "parecer ocioso entrar na discussão da sua autonomia quando estamos 

a iniciar a formulação dos seus princípios e a esboçar o seu conteúdo (...). A ciência 

jurídica é uma só e o agrupamento em ramos, para fins docentes ou de investigação, 

responde a motivos circunstanciais ou formais. Como bem anota Bodelón (1981, p. 

113), na mesma linha de Guilhermo Cano, "estas delimitações têm só um valor 

didáctico ou [surgem] como meio para facilitar a investigação" e que "todo o direito 

está interpenetrado e as relações e transferências de técnicas e fórmulas de um para 

o outro campo são constantes e profundas o que demonstra, também neste caso [do 

direito do ambiente], a fragilidade das distinções”.  

A circunstância de existirem normas ambientais em outros ramos clássicos do direito, 

o que para muitos compromete a autonomia do direito do ambiente, tal como é 

tradicionalmente encarado, resulta do direito ambiente ser um direito de carácter 

"horizontal" ou "transversal". O direito do ambiente, além de convocar uma série de 

ensinamentos das ciências naturais e sociais como a Ecologia, a Geografia Humana, a 

Zoologia, a Etologia, etc., coloca questões que exigem o contributo de praticamente 

todos os ramos ditos clássicos do direito. Por isso, o direito do ambiente abrange e 

secciona partes dos vários ramos ditos clássicos do direito. Tanto o direito público 

como o direito privado são atravessados pelo direito do ambiente, o que faz com que o 

direito do ambiente tenha características próprias do direito privado, bem como 

características próprias do direito público. 

Prieur (1996, pp. 6 e 7) lembra que "na medida em que o ambiente é a expressão das 

alterações e das relações dos seres vivos (incluindo o homem), entre eles e o seu 

meio, não é surpreendente que o direito do ambiente seja um direito de carácter 

horizontal, cobrindo os diferentes ramos clássicos do direito (privado, público, 

internacional) e um direito de interacções que tende a penetrar em todos os sectores 

do direito para aí introduzir a ideia de ambiente”. Efectivamente, a defesa do ambiente 

é feita com o recurso a normas jurídicas de áreas normativas muito variadas. E tal não 

é, do nosso ponto de vista, algo abominável, nem pouco dignificante.  

Respigando, esse facto decorre do carácter "horizontal" ou "transversal" desta 

disciplina jurídica. De resto, Gomes Canotilho (1995, p. 76) lembra que "construir um 
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Estado de Direito, democrático e ambiental, não é tarefa que possa ser suportada por 

um ramo autónomo de direito. Por mais que o Direito do Ambiente adquira contornos 

teóricos, dogmáticos e conceptuais cientificamente rigorosos, é indispensável 

continuar o diálogo jurídico interdisciplinar e redescobrir um novo "juscomune" que nos 

permita enfrentar com as leis dos homens as ameaças fracturantes da comunidade 

biótica”.  

Sem necessidade de recorrermos ao direito comparado, é possível detectar na 

legislação portuguesa alguns casos demonstrativos do carácter reconhecidamente 

horizontal do direito do ambiente. Na área do direito penal, serve de exemplo o artigo 

278º., do Código Penal que estabelece, pena de prisão até 3 anos ou multa até 600 

dias para quem, não observando disposições legais ou regulamentares, eliminar 

exemplares de fauna e flora ou destruir habitat natural e o artigo 279º., do Código 

Penal que estabelece pena de prisão até 3 anos ou multa até 600 dias para quem 

esgotar recursos do subsolo ou poluir águas ou solos ou, por qualquer forma, degradar 

as suas qualidades; poluir o ar mediante utilização de aparelhos técnicos ou de 

instalações; ou provocar poluição sonora mediante a utilização de aparelhos técnicos 

ou de instalações, em especial de máquinas ou de veículos terrestres, fluviais, 

marítimos ou aéreos de qualquer natureza. Na área do direito civil podemos citar o 

célebre artigo 1346º., do Código Civil que permite aos proprietários oporem-se à 

emissão de fumos (poluição atmosférica) ou de ruídos (poluição sonora) provenientes 

de prédios vizinhos, sempre que tais factos prejudiquem a utilização do imóvel. Na 

área do direito constitucional, servem de exemplo os artigos 9º., 66º. e 91º., da CRP, 

entre outros, onde o objectivo da protecção do ambiente é manifestamente patente. 

Não podendo negar-se a natureza de disciplina jurídica dotada de "substantividade 

própria" ao direito do ambiente, assente na circunstância de um grande número de 

normas ambientais integrarem outros ramos do direito, poder-se-ia ser tentado a negar 

autonomia dogmática-sistemática do direito do ambiente, com base no facto das 

disposições básicas da sua disciplina não estarem compiladas num texto legal básico. 

No entanto, a unidade e a autonomia de um ramo do direito não implica 

necessariamente a reunião das suas normas num código ou documento legal único. 

Atente-se que isso não aconteceu, entre nós, por exemplo, relativamente ao direito do 

trabalho até 2003, ano em que foi aprovado o Código do Trabalho, através da Lei nº. 

99/2003, de 27 de Agosto, e continua a não verificar-se em relação ao direito 

urbanístico, sem que daí se deva retirar um argumento contra a autonomia jurídica 

dessas disciplinas jurídicas. Seja como for, poder-se-ia ainda responder àquela 
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objecção com a existência em Portugal, de uma Lei de Bases do Ambiente, que 

constitui o diploma enquadrador da política ambiental em Portugal e uma baliza 

incontornável do nosso ordenamento jurídico ambiental (Gaspar, 2005, p. 35).  

Chegados à conclusão que o direito do ambiente goza de autonomia científica, 

vejamos agora o que permite caracterizar e distinguir esta disciplina jurídica de outros 

ramos de direito. De acordo com Mota Campos et al. (sem data, p. 19) o que distingue 

o direito do ambiente são os fins concretos que tem em vista e o tipo de conduta que 

preserva ou, por outras palavras, “o direito do ambiente delimita-se e ganha autonomia 

através do seu objecto de regulamentação”.  

Do nosso ponto de vista, desde logo, dois elementos permitem demarcar o direito do 

ambiente:  

a) o campo de aplicação: as relações do homem com o meio que o envolve: 

ar, água, solo, flora e fauna, enfim, o ecossistema; 

b) o elemento teleológico: objectivos de conservação da natureza, 

manutenção dos equilíbrios ecológicos, preservação da biodiversidade, 

salvaguarda do património genético, protecção dos recursos naturais e 

combate às diversas formas de poluição. 

Neste enfiamento, uma norma jurídica integrará o conceito de direito do ambiente se 

disciplinar as relações do homem com o meio que o envolve, na mira de alcançar um 

dos mencionados objectivos. 

O direito do ambiente possui um conjunto de instrumentos (paradigmático a este 

respeito é o mecanismo de "avaliação de impacte ambiental") e princípios próprios 

(princípio da prevenção, do poluidor-pagador, da precaução, da correcção na fonte, da 

participação, etc.) que, pelas suas particularidades, permitem igualmente caracterizar 

e distinguir o direito do ambiente de outros ramos do direito. Como anota Prieur (1996, 

p. 10), a autonomização pela doutrina e por algumas legislações dos "princípios 

fundamentais do direito do ambiente" só faz sentido como consequência da aceitação 

de que o direito do ambiente constitui uma disciplina jurídica dotada de 

"substantividade própria". 

Resta referir que há outros aspectos que, embora secundários, permitem também 

caracterizar o direito do ambiente.  

O primeiro prende-se com o facto deste ramo do direito "estar muito subordinado à 

ciência, de ser muito dependente desta e, também muito aderente à realidade 

biofísica. Ao contrário de outros ramos de direito, que dependem fundamentalmente 
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da criação do intelecto humano, de factores sobretudo convencionais e morais, o 

direito do ambiente, vem a «reboque» da imperiosidade do ambiente e por isso muito 

subordinado aos imputs que entretanto são dados pela tecnologia e sobretudo pelas 

ciências que versam o universo biofísico. 

Outro aspecto que caracteriza o direito do ambiente é que não é neutro, ao contrário 

do que sucede por exemplo, em geral com o direito civil que, pelo menos na tradição 

romana, visava uma justiça equitativa, de defesa dos interesses, numa perspectiva 

independente, arbitral. No direito do ambiente não. O direito do ambiente é criado para 

efectivar determinadas medidas, tendo como finalidade realizar determinada política. 

Portanto é um ramo interessado, engagé. Não é neutro em relação à defesa do 

ambiente; é um direito que é feito justamente para possibilitar essa defesa, para 

combater os atentados ao ambiente. 

Outro dos aspectos próprios do direito do ambiente, aliás relacionado com o anterior, é 

o seu carácter teleológico, finalista. Tem uma finalidade para o que aponta. Não é um 

direito feito em relação a situações pré-existentes, mas cria as próprias situações que 

regula, antecipa-se a elas. É fundamentalmente um instrumento da política ambiental” 

(Ferreira do Amaral, 1994, p. 450).  

Reflectindo sobre os aspectos que permitem caracterizar e identificar o direito do 

ambiente, Bachelet (1997, pp. 170 e 171) afirma que "o direito do ambiente é um 

direito de restrição, um direito de destruição limitada e controlada, um regime de 

constrangimentos em que a interdição de poluir só começa a partir de limiares 

definidos pelo conhecimento científico. Para cá do nível tolerado, não há acto 

repreensível; a interdição começa apenas além dele. Trata-se, pois, de um regime 

jurídico baseado na noção de quantificação do acto e não na noção da sua 

qualificação. É um sistema mais económico do que jurídico, no sentido em que a 

poluição só é proibida, de facto, a partir de um certo limiar fixado por uma medida, 

cifrada em função do conhecimento científico dos níveis a partir dos quais a actividade 

humana prejudica a ambiente. Por exemplo, o nível tolerado de poluição da água 

pelos nitrados é de 0,50 mg por litro. Existe, pois, uma permissão que o conceito 

habitual do direito não teria concedido, pois o seu limiar estaria ao nível do número 0, 

isto é, uma ausência total de poluição. Profundamente marcado pela sua estreita 

dependência das ciências ditas físicas e das tecnológicas aferentes, o direito do 

ambiente deriva de uma abordagem pluridisciplinar; as regras que ele promulga são a 

maior parte das vezes expressas sob a forma de prescrições técnicas ligadas à 

biologia, química, acústica, etc. Só a ultrapassagem de limiares mensuráveis 
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desencadeia a repressão, ao passo que o direito penal desencadeia uma acção 

repressiva ditada, não pela gravidade do ataque, mas pela intenção que gerou o facto 

que lesou a integridade física ou mental da vítima, por exemplo”.  

O direito do ambiente é um direito de natureza “transnacional”, atenta a globalização 

ou “mundialização” dos problemas ambientais. Como afirma Carvalho Martins (1990, 

p. 113), o direito do ambiente «não conhece fronteiras, nem estanque separação entre 

cursos de água e oceanos, mares e massas de ar, equilíbrios ecológicos locais e 

equilíbrio geral de regiões e de continentes, considerando o planeta em toda a sua 

globalidade».  

Em jeito de nota final, acompanhamos Pina Martins (1995, pp. 32 a 39) quando afirma, 

a propósito do futuro do direito do ambiente, serem quatro as grandes preocupações 

que merecem reflexão e necessitam de desenvolvimento nos próximos anos: (I) a 

consolidação e aplicabilidade do direito do ambiente; (II) o reforço dos grandes 

princípios; (III) os domínios futuros de regulamentação e (IV) os instrumentos 

universais de promoção do direito do ambiente.  

 

 

1.4. As fontes do direito do ambiente 

No domínio do direito ambiental existe uma multiplicidade quase infindável de fontes 

jurídicas, devido, como observa Pereira da Silva (2002, p. 36) à sua juventude ou, 

talvez, por causa dela. No entanto, de acordo com Pereira Reis (1989, p. 46) não há 

qualquer especificidade que leve a considerar um conjunto de fontes diversas daquela 

que é reconhecida para a generalidade dos ramos de direito.  

No sistema jurídico português e no que concerne ao direito do ambiente são fontes de 

direito a lei, os tratados e as convenções internacionais. 

No plano internacional, são fontes de direito: 

a) as convenções multilaterais elaboradas no quadro de organizações 

internacionais (como a OCDE, o conselho da Europa, a OUA ou a ONU) de 

que constituem exemplo, entre o mais, a Convenção Europeia sobre o 

Transporte de Animais adoptada em 1968, a Convenção de Berna sobre a 

Protecção da Vida Selvagem e do Meio Natural, adoptada em 1979, a 

Convenção sobre a responsabilidade civil por danos resultantes de 

actividades perigosas para o ambiente, adoptada em 1993, a Convenção 

Africana sobre a Conservação da Natureza, adoptada em 1968, a 
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Convenção Internacional das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 

(Convenção de Montego Bay), adoptada em 1982, a Convenção-Quadro 

sobre as alterações climáticas e a Convenção sobre a Biodiversidade, 

adoptadas em 1992, a Convenção das Nações Unidas de Combate à 

Desertificação, adoptada em 1994.  

b) as convenções e os Tratados bilaterais regularmente ratificados, de que 

servem de exemplo os Tratados celebrados entre Portugal e Espanha 

relativos à gestão de recursos hídricos (v.g. Convenção sobre a 

Cooperação para a Protecção e o Aproveitamento Sustentável das Águas 

das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas, de 1999 - Resolução da 

Assembleia da República nº. 6699, de 17 de Agosto).  

Não é despiciendo que a ordem jurídica portuguesa reconhece a validade e a eficácia 

de todos os tratados e convenções regularmente ratificadas, ou seja, nos termos do 

artigo 8º., nº. 2, da CRP as normas constantes de convenções internacionais vigoram 

da nossa ordem jurídica após ratificação ou aprovação e publicação oficial, ficando 

assim em pé de igualdade com a legislação nacional e podendo, consequentemente, 

ser directamente invocadas junto de qualquer tribunal. Em relação às normas e 

princípios de direito internacional geral ou comum, o legislador português vai mais 

longe e determina a recepção imediata dessas normas, as quais “fazem parte 

integrante do direito português” (artigo 8º. nº.1, da CRP).  

As normas internacionais ocupam uma posição de topo na hierarquia das fontes de 

direito, nos termos da concepção monista com o primado do direito internacional, se 

bem que importa ter presente a distinção entre as normas e princípios de direito 

internacional geral ou comum, que prevalecem sobre qualquer outra fonte de direito, e 

as normas constantes de tratados e convenções internacionais, às quais a CRP 

atribuiu um valor supra-legislativo, mas infra-constitucional, atenta à possibilidade legal 

de poderem ser submetidas à fiscalização da constitucionalidade (cfr. artigo 277º. e 

seguintes da CRP). A propósito da segunda categoria de normas internacionais, 

Miranda (1978, p. 301) refere que «as normas de direito internacional têm valor 

superior ao das leis (…): desde que vinculem e enquanto vincularem 

internacionalmente Portugal, não poderão ser suspensas, modificadas ou infringidas 

por nenhuma norma de direito interno português»  

c) normas dos tratados que regem a UE, actualmente o Tratado da União 

Europeia e o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, bem 

como as normas jurídicas emanadas pelas instituições comunitárias (v.g. 
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directivas, regulamentos), por força do preceituado no artigo 8º., nº. 4, da 

CRP. 

A UE tem dado um contributo inestimável para a defesa do ambiente, inclusive a nível 

planetário, podendo afirmar-se, sem exagero, que é actualmente uma das 

organizações internacionais que maior importância tem neste domínio na vida jurídico-

política internacional.  

E por mais paradoxal que seja, os Tratados Comunitários não continham na sua 

redacção inicial, qualquer referência explícita ao ambiente e como tal o ambiente não 

estava ab origine incluído nas competências dos órgãos comunitários. Apenas a partir 

de 1 de Julho de 1987 com a entrada em vigor do AUE, a primeira revisão 

“constitucional” dos Tratados Fundacionais das Comunidades Europeias, o ambiente 

passou a ter uma base jurídica própria no texto que é fonte de direito comunitário 

originário – o Tratado de Roma –, por via disso, os órgãos comunitários passaram a 

ter uma base jurídica explícita para enquadrar e sustentar as directivas, regulamentos 

e programas de acção em matéria de ambiente (22). O AUE dedicou à questão 

ambiental um capítulo específico – o Título VII, subordinado à epígrafe “O ambiente”, 

composto por três novos artigos: os artigos 130-Rº, 130-Sº e 130-Tº. Estes três novos 

artigos, aditados ao Tratado de Roma pelo artigo 25º do AUE, foram as primeiras 

normas de direito comunitário originário especificadamente consagradas ao ambiente.  

O TUE, também conhecido como Tratado de Maastricht, assinado na cidade 

holandesa de Maastricht em 7 de Fevereiro de 1992 e em vigor desde 1 de Novembro 

de 1993, que procedeu à segunda revisão “constitucional” dos Tratados fundacionais 

das três Comunidades, não ignorou as crescentes preocupações relativas ao ambiente 

e a necessidade de o preservar e promover.  

Pelo contrário, trouxe, no domínio ambiente, inúmeras inovações de grande alcance, o 

que levou vários autores a falar, com razão, em o “esverdear” do Tratado. Entre outras 

alterações aportadas ao Tratado de Roma pelo TUE na arquitectura normativa 

ambiental traçada pelo AUE, merece especial relevo, antes de mais, o facto de o 

respeito pelo ambiente ter passado a figurar no núcleo dos objectivos mediatos da 

Comunidade, estatuídos no artigo 2º do TCEE. O TUE alterou, pela primeira vez, o 

artigo 2º e incluiu como uma das tarefas da Comunidade Europeia a promoção de um 

“crescimento sustentável e não inflacionista que respeite o ambiente”. O ambiente 

passou igualmente a figurar no elenco dos objectivos imediatos ou instrumentais da 

Comunidade, por força do artigo 3º, onde se encontrava doravante instituída a política 
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comunitária do ambiente (alínea K) como o instrumento para a realização dos 

objectivos mediatos enunciados no artigo 2º do TCEE (23).  

As preocupações económicas e as preocupações ambientais passaram a estar assim 

colocadas no mesmo patamar, ou seja, no mesmo plano como objectivos 

comunitários. Digno de registo é a também a introdução no texto do Tratado de Roma 

pelo TUE do conceito de desenvolvimento sustentado (artigo 2º do TCEE). Outra 

inovação do TUE a assinalar foi o alargamento dos objectivos que orientam a acção 

ambiental da UE que passou a contar com o seguinte objectivo: “a promoção, no plano 

internacional, de medidas destinadas a enfrentar os problemas regionais ou mundiais 

do ambiente”. Este novo objectivo assinalado à UE veio ampliar a sua competência 

geográfica. 

Actualmente, a matéria ambiental encontra-se consagrada no artigo 3º (ex-artigo 2º 

TUE) do TUE, que define os objectivos da UE: (…) “3. A União Europeia estabelece 

um mercado interno. Empenha-se no desenvolvimento sustentável da Europa, assente 

num crescimento económico equilibrado e na estabilidade dos preços, numa economia 

social de mercado altamente competitiva que tenha como meta o pleno emprego e o 

progresso social e, num elevado nível de protecção e de melhoramento da qualidade 

do ambiente. A União fomenta o progresso científico e tecnológico. (…)”. (…) 5. Nas 

suas relações com o resto do mundo a União afirma e promove os seus valores e 

interesses e contribui para a protecção dos seus cidadãos. Contribui para a paz, a 

segurança, o desenvolvimento sustentável do planeta, a solidariedade e o respeito 

mútuo entre os povos, o comércio livre e equitativo, a erradicação da pobreza e a 

protecção dos direitos do Homem, em especial os da criança, bem como para a 

rigorosa observância e o desenvolvimento do direito nacional, incluindo o respeito dos 

princípios da Carta das Nações Unidas”.  

O ambiente, ou melhor dito, a política de ambiente da UE, está previsto no título XX da 

Parte III do Tratado sobre o Funcionamento da UE, com a epígrafe “o ambiente”, 

composto por três artigos (artigos 191º a 193º), subdivididos em vários números e 

parágrafos (24).  

 

No plano nacional são fonte de direito:  

a) a CRP que consagrou, como veremos mais adiante, nos artigos 9º., 66º. e em 

outras disposições (directa ou indirectamente) um conjunto de regras e 

princípios de grande relevância no domínio do ambiente. O artigo 9º. faz incluir 

a protecção do ambiente e a conservação dos recursos naturais entre as 
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tarefas fundamentais do Estado, enquanto o artigo 66º. reconhece 

explicitamente que todos os cidadãos têm direito a viver num ambiente 

humano, sadio e ecologicamente equilibrado, encontrando-se igualmente 

sujeitos a um dever geral de protecção do ambiente e podendo inclusive 

promover as acções necessárias à prevenção ou cessação dos factores de 

degradação do ambiente. 

b) a legislação ordinária, de que são exemplo a Lei de Bases do Ambiente (Lei nº. 

11/87 de 7 de Abril), a Lei das Organizações Não Governamentais de 

Ambiente (Lei nº. 35/98, de 8 de Julho), numerosos decretos-leis (v.g. o 

Decreto-Lei nº 194/2000, que estabelece o regime da licença ambiental), 

Decretos-Legislativos regionais (v.g. o Dec.-Leg. Reg. nº 15/2000/A, de 21 de 

Junho que cria a reserva florestal de recreio do Pinhal da Paz ou da Mata das 

Criações, na ilha de São Miguel) (25). 

c) os Planos Directores Municipais e outros regulamentos administrativos (v.g. o 

Decreto-Regulamentar nº 9/2000, de 22 de Agosto que cria o Parque Natural 

do Tejo Internacional). De acordo com Pereira da Silva (2002, p. 39) “trata-se 

de uma actividade de produção normativa a cargo da Administração de que 

resultam múltiplas disposições reguladoras de problemas ambientais” 

d) outras formas de actuação administrativa, tais como actos e contratos 

administrativos (Pereira da Silva, 2002, pp. 39 e 40). Segundo o autor, resulta 

da referida actuação administrativa “modos de promoção e manifestação de 

direito ambiental”, acrescentando que esta situação decorre, “por um lado, da 

ideia que a Administração, na sua tarefa de satisfação das necessidades 

colectivas, ao interpretar e aplicar normas jurídicas, também desempenha uma 

função de “criação de direito do caso concreto”, por outro lado, do facto de 

serem cada vez mais frequentes, no âmbito da Administração infra-estrutural 

dos nossos dias, as actuações juridicamente relevantes em matéria ambiental 

(v.g. o acto administrativo de licenciamento de uma urbanização, que fica 

condicionado à realização e manutenção de espaços verdes pelo particular; ou 

o contrato de concessão de exploração da ponte Vasco da Gama, que 

estabelece obrigações contratuais em matéria de ambiente, a cargo do 

contraente privado, como sejam a utilização de técnicas e materiais de 

construção não poluentes, a escolha de candeeiros de iluminação pública que 

apenas incidam sobre o tabuleiro da ponte, de modo a não encandear os 

peixes, ou o encargo de recuperação das salinas do Samouco)”. 
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Resta referir que perante uma considerável diversidade de fontes do direito ambiental 

a que se veio juntar, como anota Pereira da Silva (2002, p. 40) “a “tendência infantil” 

dos fenómenos emergentes para a proliferação e a dispersão de textos normativos”, 

começaram a surgir dificuldades de harmonização e sistematização do direito do 

ambiente, a ponto de Pereira da Silva (2002, p. 40) falar, a justo título, na existência de 

“poluição jurídica” em matéria ambiental. Situação que, de resto, tem levado já vários 

autores a suscitar a questão de saber, que é, aliás, recorrente especialmente quanto 

aos novos domínios jurídicos, se é pertinente ou não um Código do Ambiente. Dito de 

outro modo, se se justifica ou não a existência de um Código do Ambiente.  

Seria estulto querer entrar nesta polémica, até porque implicaria um estudo e uma 

reflexão aturada. No entanto, podemos adiantar, na esteira de Pereira da Silva (2002, 

p. 41) que se socorre da doutrina germânica, que são possíveis duas perspectivas de 

codificação no domínio do ambiente: 

a) a codificação da parte geral do direito do ambiente que englobaria as 

questões que interessam de igual modo a todos os domínios do direito do 

ambiente, ou seja, os princípios gerais (v.g. da prevenção, do poluídor-

pagador), os principais direitos e deveres em matéria de ambiente (v.g. o 

direito dos utentes à qualidade da água e os deveres de fiscalização dessa 

qualidade pelos poderes públicos), a organização administrativa do ambiente 

(v.g. a estrutura de órgãos e serviços do Ministério do Ambiente, os principais 

procedimentos decisórios especiais em matéria de ambiente (v.g. o 

procedimento administrativo de avaliação de impacto ambiental), as formas 

de actuação dos poderes públicos em matéria de ambiente (v.g. os actos de 

licenciamento ambiental, os contratos de promoção ambiental), o contencioso 

do ambiente (v.g. os embargos administrativos do ambiente); 

b) a codificação das partes especiais do direito do ambiente que implicaria a 

reunião de todas as normas que protegem cada um dos componentes 

ambientais naturais (ar, luz, água, solo vivo e subsolo, flora e fauna). Após 

ponderar os argumentos pró e contra a codificação ambiental e pesar as 

vantagens e os inconvenientes (26), Pereira da Silva (2002, p. 43), coloca-se 

abertamente ao lado dos defensores da codificação, tanto da parte geral 

como das partes especiais do direito do ambiente. O autor pugna, porém, 

pela realização de uma codificação ambiental de modelo “aberto” e flexível, 

submetida a revisões periódicas, afastando-se assim dos modelos de 

códigos “fechados” que foram o paradigma do passado. O modelo de 

codificação defendido por Pereira da Silva permitiria, entre nós, criar um 
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complexo normativo adequado a regular um domínio em permanente 

desenvolvimento e mutação e superar as limitações que resultam da relativa 

escassez de tratamento de trabalho doutrinário e jurisprudencial das 

questões jurídicas ambientais. Por outro lado, “o esforço de racionalização 

legislativa, propiciado pela elaboração de um Código do Ambiente (assim 

como pela sua preparação e discussão no quadro do respectivo 

procedimento prévio), teria assim o significado de constituir simultaneamente 

um impulso e uma oportunidade para o desenvolvimento científico do Direito 

do Ambiente”. O autor defende ainda que a codificação, entre nós, deveria 

começar pela parte especial do direito do ambiente, na mira de permitir 

elaborar e tornar acessíveis os “mapas do tesouro” que permitam a todos os 

interessados orientar-se na “selva” da legislação ambiental”. 

 

 

1.5. A evolução histórica do direito do ambiente  

Concordamos com Prieur (1996, p. 13) quando refere que a análise do direito positivo 

do ambiente e a reflexão sobre esta matéria não podem passar sem a contribuição da 

historia do direito do ambiente (27), acrescentando que uma historia sobre o direito do 

ambiente é de escrever. Todavia, ainda está por escrever a história do direito 

ambiental. Para além de artigos dispersos em revistas especializadas e pequenos 

apontamentos vertidos em alguns livros dedicados à temática ambiental, não existe 

qualquer obra de referência neste domínio. 

Sem termos a pretensão de escrever uma historia sobre o direito do ambiente, até 

porque uma indagação de tal âmbito, pela sua extensão e natureza, justificaria um 

estudo inteiramente dedicado a ela, vamos fazer uma descrição em traços largos 

sobre a evolução histórica do direito do ambiente. O desenvolvimento histórico do 

direito do ambiente é possível de ser “arrumado” de diferentes formas.  

Por exemplo, Melo Rocha (2006, pp. 61 e 62) divide a evolução histórica do direito do 

ambiente em três fases a que chama de “idades”. Por exemplo, a “idade da inocência”, 

vai de 1972 a 1987. A segunda, a “idade da adolescência”, vai de 1987 a 2004. A 

derradeira idade, que actualmente percorre, é designada como a “idade adulta”.  

A “idade da inocência”, cujo início é marcado pela realização da Conferência de 

Estocolmo, em 1972, caracteriza-se por três elementos em comum, a saber: 
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“a) o levantamento básico das situações e a hierarquização, ainda que elementar, de 

prioridades na acção; 

b) uma opção quantitativa para aquele levantamento e esta hierarquização”; 

c) pela ténue evolução que, no plano internacional, se transmite pela passagem da 

abordagem dos problemas de uma escala de relações de vizinhança para uma escala 

global e que, no plano comunitário, se exerce pela convocação dos princípios da 

integração e do desenvolvimento sustentável”. 

Caracteriza-se, ainda, pela “importação” ou “adopção” de instrumentos jurídicos 

alheios, de índole administrativa e penal, de cariz repressivo, para fazer face às 

situações jus-ambientais (Melo Rocha, 2006, p. 63). 

A “idade da adolescência” é marcada por duas novidades, em dois planos distintos: (i) 

o surgimento de instrumentos de tutela “não confrontacional”, de que servem de 

exemplo os acordos voluntários, as eco-auditorias ou a mediação ambiental que vão 

“ser utilizados a par dos meios clássicos, tais como as proibições, as autorizações, as 

limitações ou licenças”; (ii) a evolução jurisprudencial operada nos “casos ambientais” 

(Melo Rocha, 2006, p. 64). 

Finalmente, a chamada “idade adulta” assente na criação de instrumentos próprios de 

cariz repressivo (por oposição aos meios não confrontacionais), adequados às 

especificidades do direito do ambiente, nomeadamente a directiva 2004/35/CE, 

relativa à responsabilidade ambiental; a nova Lei-Quadro das Ordenações Ambientais; 

e a Lei-Quadro da Água (Melo Rocha, 2006, p. 66).  

Por seu turno, Joanaz de Melo e Pimenta dividem a história do direito do ambiente em 

três fases, com características distintas das fases avançadas por Melo Rocha. 

Seguindo de perto Joanaz de Melo e Pimenta (1993, pp. 118 a 120), a evolução do 

direito do ambiente pode ser agrupada historicamente em três fases ou períodos 

distintos:  

a) o primeiro período decorre desde o século XIX até finais da segunda guerra 

mundial; 

b) a segunda fase decorre entre os anos 50 e o início dos anos 70; 

c) o terceiro período desenvolve-se a partir de 1972.  

Antes de passarmos à caracterização de cada uma das fases ou períodos que 

marcam o desenvolvimento do direito do ambiente, importa trazer à colação aquilo a 

que poderíamos designar como manifestações de “arqueologia” do direito do 
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ambiente. É que se é verdade que o direito do ambiente é um direito novo, ou, quando 

menos, muito recente, não é mesmo verdade que as preocupações com o ambiente 

remontam a tempos muito recuados. Efectivamente, existem textos muito antigos que 

reflectem de algum modo preocupações de ordem ambiental e a vontade dos homens 

de então em encontrar soluções para a resolução de determinados problemas.  

Com efeito, o direito florestal, nascido na Babilónia em 1900 antes de Cristo: o Código 

Hitita, redigido de 1380 a 1346 antes de Cristo, contém uma disposição relativa à 

poluição da água". Ele previa uma "coima" em prata para a contaminação de um 

reservatório ou de um poço de utilização comunitária. A protecção da natureza tem as 

suas primeiras leis antes da era cristã. Em 1370 da nossa era, o faraó Akhenaton criou 

a primeira reserva natural. E, também antes de Cristo, no século III, é publicada a 

primeira lei de protecção de diferentes espécies de animais selvagens, o édito do 

imperador indiano Asoka (Lyster, apud OST, 1997, p. 32). Depois de Cristo, em 

Inglaterra, no século XIII, uma proposta de lei proibia que se queimasse carvão 

durante as sessões do Parlamento e, em 1306, um empresário foi condenado à morte 

por ter transgredido aquela lei. Em 1382, um édito do rei Carlos VI proibia a emissão 

de fumos malcheirosos e nauseabundos (Bachelet, 1997, p. 169). 

E no que especificamente diz respeito ao direito português, é possível também 

encontrar disposições muito antigas, quase perdidas no tempo, que revelam que o 

nosso antigo direito não era de todo indiferente com as questões de índole ambiental.  

De acordo com Monteiro (1982, p. 20), no tocante à caça, por exemplo, Afonso III 

tomou em 1253 medidas administrativas severas perante a existência de grandes 

desfalques nos efectivos cinegéticos.  

Quanto à pesca, segundo o autor, “há conhecimento das reclamações de pescadores 

com linha e anzol da região de Lisboa, que vinham já de “tempo antigo” e que levaram 

o rei João I a proibir, por carta régia de 12 de Novembro de 1409, o uso de redes 

porque “(…) de pouco aca os pescadores (…) costumaram apescar os pescados no 

mar em tall guisa que os pescadores da linha nom podem achar pescado no mar (…) 

Mandamos que os pescadores desa cidade   de redes nom pesquem com ellas (…) E 

se quiserem pescar mandamos que pesquem com as dictas linhas e anzollos (…)”, ou 

da postura da Câmara do Porto, de 21 de Junho de 1533, que proibia a pesca nos 

meses de Junho a Setembro, e marcando a grandeza das redes e a largura da malha 

que era de três dedos longos, assim como há, também, conhecimento do alvará de 20 

de Março de 1607, que proíbe o uso do chinchorro aos pescadores de Setúbal, ou do 

edital do Senado de Lisboa, de 5 de Setembro de 1766, pelo qual é vedado o uso de 
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redes de arrastar nas pescarias e condenados os transgressores na perda de barcos, 

na queima de redes e na prisão por trinta dias”.  

Na última versão das Ordenações do Reino, onde foram compiladas as normas 

jurídicas existentes, que vigoraram até 1867, data em que entrou em vigor o primeiro 

código civil português, o chamado código civil de Seabra, podem encontrar-se normas 

que de alguma maneira se prendem com o ambiente.  

Por exemplo, a caça mereceu uma especial regulamentação. Assim, era proibida a 

caça em queimadas, do dia que for posto o fogo de que se seguiu algum dano, a trinta 

dias, sob pena de ficar obrigado a pagar o dano que o fogo fez (Ord., Liv. 5, Tit. 86 § 

7º.) 

Também era proibido caçar coelhos, lebres e perdizes com fio de arame ou com 

«boi»: (Ord., Liv. 5, Tit. 88); era proibido a caça de coelhos no período de criação 

(Ord., Liv 3, Tit. 88, § 2º.); não se podiam caçar perdizes com armadilhas nas 

comarcas da Estremadura, do «Além-Tejo» e Guadiana (Ord., Liv. 5, Tit. 88 § 4); era 

proibido caçar perdizes com açor, ou gavião, na coutada nova de Lisboa (Ord., Liv. 5, 

Tit. 88 § 4); e, finalmente, não era permitido caçar coelhos nos meses em que eles 

criam (Ord., Liv. 3, Tit. 88 & 2º.). Por seu turno, era proibido poluir os recursos hídricos 

(Ord., Liv. 5, Tit. 88 § 7º.).  

Previa-se penas severas, que podiam ir até 4 anos de degredo em África acrescido do 

pagamento de multa de cem cruzados para todo aquele que “cortasse «sobreiro, 

carvalho, enzinho e macieiro pelo pé para fazer carvão, ou cinza, desde onde entra o 

rio Elga até Abrantes, e daí até Lisboa, nem dez léguas do Tejo” (Ord., Liv. 5, Tit. 75 § 

1º.).  

As coutadas estavam igualmente regulamentadas e de acordo com esse regime não 

podiam ser constituídas em rios, lagos de peixes, em montes (onde houvesse porcos 

monteses, veados, coelhos, perdizes, patos e aves (Ord., Liv. 5, Tit. 80 § 6 e 91). 

O Código Civil de Seabra de 1867 continha em alguns dos seus artigos afloramentos 

da preocupação do legislador quanto à protecção da fauna e da flora. Assim, o artigo 

2210º., que tratava do usufruto de vinhas, olivais e de outras árvores ou arbustos, 

estipulava que “o usufruto de vinhas, olivais ou de quaisquer árvores ou arbustos, 

sejam ou não frutíferos, poderá aproveitar-se das plantas que perecerem 

naturalmente; mas as plantas que caírem ou forem arrancadas ou quebradas por 

acidente, pertencerão ao proprietário; podendo, todavia, o usufrutuário aplicá-las as 

reparações (…)”; o artigo 2211º dispunha que: “o usufrutuário de devesas de talhadia 
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ou de quaisquer matas, pinheirais ou árvores de corte, é obrigado a observar a ordem 

e praxes usadas pelos proprietários do sítio (…)”.  

A propósito dos artigos 2210º e 2211º, do Código Civil de Seabra, Cunha Gonçalves 

(apud Monteiro, 1982, p.21) que comentava que “os cortes não devem ser nocivos à 

duração das árvores, pois à cultura florestal estão ligados interesses gerais: os 

arvoredos podem ter diversas funções económicas, tais como a produção de madeira, 

o recreio ou o ornato de uma propriedade, dar sombra a uma entrada ou a uma rua, 

alimentar abelhas ou o bicho da seda, assegurar a coerência do solo contra o 

desgaste das chuvas, ou proteger um terreno contra os ventos”.  

Por seu turno, o artigo 2282º, do Código Civil de Seabra, sobre a servidão legal do 

escoamento, estipulava que: “os prédios inferiores são obrigados a receber as águas 

que decorrem, naturalmente e sem obra do homem, dos prédios superiores, assim 

como a terra e entulhos, que arrastam na sua corrente. Nem o dono do prédio inferior 

pode fazer obras que estorvem esta servidão, nem o dono do prédio superior obras 

que possam agravar”.  

Do mesmo passo, o Código Penal de 1886, continha algumas normas com interesse 

ambiental. É o caso, por exemplo, do artigo 248º: “aquele que expuser à venda, 

vender ou subministrar substâncias venenosas ou abortivas, sem legítima autorização 

e sem as formalidades exigidas pelas respectiva leis ou regulamentos, será 

condenado à pena de prisão não inferior a 3 meses e multa correspondente”; ou do 

artigo 251º: “aquele que de qualquer modo alterar géneros destinados ao consumo 

público, de forma que se tornem nocivos à saúde (…) ou que lançar em fonte, cisterna, 

rio, ribeiro ou lago, cuja água serve a bebida, qualquer coisa que torne a água impura 

ou nociva à saúde (…)”. E, quanto a incêndios, o artigo 464º previa prisão maior, de 

oito a doze anos, para o autor de fogo posto em serra, na floresta, mata ou arvoredos: 

A pena será de prisão maior, de oito a doze anos, se o objecto de crime for: 1.º 

embarcação, armazém ou qualquer edifício, dentro ou fora do povoado, não habitados 

nem destinados à habitação; 2.º seara, floresta, mata ou arvoredo. 

De referir ainda que o Regulamento dos Serviços Hidráulicos, aprovado pelo decreto 

régio de 1892, que disciplinava a utilização da água, estabelecia um regime 

sancionatório da poluição que, ao tempo, dava pelo nome de “inquinamento”.  

Através deste pequeno bosquejo histórico resulta que também o nosso antigo direito 

reflecte preocupações ambientais desde há séculos. 

Dito isto, vejamos então cada uma das fases ou períodos em que se desdobra 

historicamente o direito do ambiente. 
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a) No primeiro período, compreendido entre os princípios do século XIX e os 

finais da segunda guerra mundial, as normas jurídicas de índole ambiental 

surgem um pouco por toda a Europa. Servem de exemplo o decreto 

napoleónico de 15 de Outubro de 1810 sobre estabelecimentos insalubres, o 

regulamento dos serviços hidráulicos de 1892.  

Nesta fase, o direito do ambiente caracteriza-se por ser um direito fragmentado e 

sectorial, isto é, um conjunto de normas avulsas e dispersas, cujo escopo era, na 

óptica de Pereira Reis (1989, p. 154) “combater certos aspectos decorrentes do 

desenvolvimento industrial e actuar pontualmente neste ou naquele domínio, nesta ou 

naquela actividade, face aos incómodos que podem comportar para as populações” e, 

consequentemente, essas normas não tinham para o autor subjacentes verdadeiras 

preocupações ambientais. Em sentido aproximado, Joanaz de Melo e Pimenta (1993, 

p. 119) sustentam que nesta fase o direito do ambiente visava essencialmente 

assegurar uma utilização não conflituosa de alguns recursos naturais, em especial a 

água, que já eram, ao tempo, alvo de disputa, quer como factores de produção, quer 

como bens de consumo. Ainda segundo os autores, o direito do ambiente surge 

também como instrumento de resolução de alguns conflitos de vizinhança decorrentes 

da concentração demográfica e das novas actividades industriais geradoras de 

poluição. 

b)  A segunda fase do direito do ambiente, ocorrida entre os anos 50 e o início 

dos anos 70 do século XX, caracteriza-se pelo aumento gradual do volume de 

legislação em matéria ambiental, nomeadamente dos recursos naturais, ditado 

pela ocorrência dos primeiros acidentes ecológicos de grande dimensão e com 

graves repercussões e, ainda, pela pressão da opinião publica que começa a 

fazer-se sentir.  

De acordo com Joanaz de Melo e Pimenta (1993, p. 119) permanece, porém, o 

carácter sectorial e disperso do direito do ambiente que caracterizou também a 

primeira fase da evolução do direito do ambiente e que tinha essencialmente por 

objectivo a optimização do estado do ambiente em sectores precisos: a protecção da 

água, atmosfera, fauna e flora. O direito do ambiente surge prima face como um 

instrumento de combate à poluição, privilegiando-se uma intervenção de carácter 

fortemente sancionário. Por outro lado, segundo os autores, a protecção do ambiente 

é obtida através da regulamentação jurídica do exercício de determinadas actividades 

económicas.  
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c) O terceiro período do direito do ambiente desenvolve-se a partir de 1972, tendo 

como “ponto de partida” a conferência das Nações Unidas sobre o ambiente 

humano, mais conhecida como Conferência de Estocolmo, realizada em 

Estocolmo, na Suécia, entre 5 e 16 de Junho de 1972. 

Esta fase caracteriza-se pelo aparecimento das primeiras instituições ambientais 

nacionais, cujo impulso foi dado pela histórica conferência de Estocolmo e que 

Soromenho Marques (1996, p. 64) assinala como impacte indirecto desta 

conferência. Não ignoramos que vários países, como os EUA, Canadá, Japão, 

França e Estados escandinavos, começaram a dar os primeiros passos com os 

seus recém-criados departamentos de ambiente antes da Conferência de 

Estocolmo, mas a verdade é que estes organismos foram adoptados pela quase 

generalidade dos países após a Conferência de Estocolmo, desenvolvendo 

estudos sobre o seu estado ambiental (Vieira, 2002, p. 10). No mesmo sentido, 

Corcelle (1993, p. 108) refere que a maior parte dos ministérios do ambiente foram 

criados após Estocolmo.  

Do mesmo passo, a Conferência de Estocolmo estimulou o crescimento de 

politicas públicas de ambiente que ilustra um outro impacte indirecto desta 

conferência (Soromenho – Marques, 1996, p. 64) e que marca esta fase do direito 

do ambiente. Por outras palavras, começaram a surgir as primeiras Leis de Bases 

do Ambiente, também chamadas Leis Quadro do Ambiente, que procuram tratar os 

diversos problemas do ambiente de forma integrada, global e coerente, reforçando 

assim a vertente horizontal ou transversal da política de ambiente em detrimento 

do método ou abordagem sectorial. Ou seja, o método ou abordagem transversal, 

que caracteriza esta terceira fase do direito do ambiente, substitui o método 

sectorial que, procurando proteger separadamente os diferentes sectores do 

ambiente (água, atmosfera, fauna, flora, etc.), revelara-se insuficiente, porque 

estes sectores não podem ser verdadeiramente separados uns dos outros. Como 

anota Kiss (1996, pp. 81 e 82), “a poluição telúrica, transportada pelos cursos de 

água ou directamente proveniente da introdução de poluentes vindos da costa, 

constitui uma das mais importantes fontes de poluição do mar; os poluentes 

transportados pelo ar contaminam os solos e as águas de superfície, podendo 

atingir a camada freática e causar danos à flora e à fauna selvagens, etc.”.  

A propósito do crescimento das políticas de ambiente, Vieira (2004, p.10) refere 

que “se a Conferência de Estocolmo não trouxe acordos concretos, a sua principal 

virtude foi a de ter despoletado uma autêntica “explosão” de legislação ambiental 

(…). Por exemplo, nos países da OCDE, entre 1971 e 1979, foram criadas 56 leis 
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principais na área do ambiente, quando nos 24 anos anteriores à década de 70 

foram elaborados apenas 32”. Não foi por acaso que a primeira tentativa gizada 

para elaborar uma lei – quadro de ambiente em Portugal ocorreu em finais de 

1973, princípios de 1974. Ora, esta tentativa, apesar de frustrada, porque não 

chegou a ser aprovada pela Assembleia Nacional, afigura-se-nos indiscutivelmente 

como uma resposta ao repto lançado pela Conferência de Estocolmo.  

Outro elemento caracterizador desta terceira fase do direito do ambiente, ocorrido 

na sequência da Conferência de Estocolmo, foi a introdução do ambiente nas 

Constituições de muitos Estados. O ambiente ganha dignidade constitucional, 

chegando a ser reconhecido como direito fundamental dos cidadãos.  

A Conferência de Estocolmo está na origem dos primeiros passos consistentes do 

direito internacional do ambiente (Kiss e Doumbe – Bille, 1992, p. 824) que marca 

igualmente esta fase do direito do ambiente. Na mesma linha, peremptoriamente 

Dupuy (1995, p. 615) quando afirma que “a Conferência de Estocolmo lançou pela 

primeira vez uma dinâmica internacional subordinada ao seguinte tema: “só temos 

uma Terra”. Vinte anos passados, os resultados desta acção são consideráveis, 

pois existe um número relativamente importante de convenções inter estados 

assinados, quer a nível internacional, quer regional, quer infra-regional (entre 

países que partilham o mesmo recurso natural)”. 

Nesta fase e estimulada pela Conferência de Estocolmo a então CEE inicia 

decisivamente a sua acção em matéria de ambiente, ainda que à revelia dos 

Tratados Comunitários. 

Durante esta terceira fase, o direito do ambiente começa a definir e a utilizar os 

primeiros conceitos, princípios e instrumentos próprios, de que são exemplo o 

conceito de “dano ambiental” e a figura do estudo de impacte ambiental, fazendo 

também apelo, como anota Pereira Reis (1989, p. 154), “a novos institutos ou 

introduzindo alterações significativas nos institutos vigentes”.  

O direito do ambiente começa a reflectir a evolução dos conhecimentos científicos, 

nomeadamente no domínio da física, da química, da acústica, etc. e, por via disso, 

vê reforçada a sua componente técnica (Joanaz de Melo e Pimenta, 1993, p. 119).  

À laia de conclusão, resta referir, na linha de Pereira Reis (1987, p. 154), que a 

evolução futura do direito do ambiente passa pelos seguintes aspectos: 

“uniformidade de conceitos e regras jurídicas nos diversos países pois as soluções 

técnicas e as «leis» da ciência são uniformes, como uniformes são as soluções 

que apontam; reforço da componente técnica/científica; primado da 
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responsabilidade objectiva; inversão do ónus da prova; ampliação da legitimidade 

processual; mecanismos de protecção dos interesses difusos”.  

 

 

2.  O Estado do Direito e a assimilação do ambiente  como bem jurídico 

fundamental 

2.1. A CRP e a consagração do ambiente - verde é a Constituição Portuguesa 

Em resultado da dinâmica gerada pela Conferência de Estocolmo, realizada em 

1972, o ambiente ganhou “foros de cidade” em grande parte das Constituições 

elaboradas a partir da década de 70 (Kromarek, 1987, p. 115) (28). Esta dinâmica 

está intimamente relacionada com a Declaração de Estocolmo, um dos 

documentos produzidos pela sobredita conferência. Com efeito, tratou-se do 

primeiro documento internacional a fazer menção ao direito ao ambiente. Apesar 

de não ter força vinculativa, a Declaração de Estocolmo deu um impulso decisivo 

para o reconhecimento constitucional do ambiente, em especial, como direito 

fundamental ao proclamar que “o homem tem o direito à liberdade, à igualdade e a 

condições de vida satisfatórias, num ambiente cuja qualidade lhe permita viver 

com dignidade e bem-estar “ (princípio primeiro).  

Segundo Kiss (1989, pp. 20 e 21), a comunidade internacional reconheceu, em 

Estocolmo o direito dos homens a “serem protegidos também através da protecção 

do seu ambiente”. Isto porque o ambiente que circunda o homem é talvez o “meio” 

mais importante que lhe consente “viver com dignidade e bem-estar” e assim 

exprimir a sua própria personalidade. Por isso, o direito ao ambiente é mais do que 

um simples direito a não sofrer restrições de personalidade: adquire o carácter de 

“direito – dever” de intervenção positiva a favor da comunidade humana para a 

salvaguarda dos seus bens essenciais.  

Também Miranda (1994a, pp. 353 e 354) sustenta que a consideração 

constitucional do ambiente ocorreu, em especial, a partir dos anos 70, 

apresentando, porém, uma outra justificação para a sua tutela constitucional. 

Segundo o autor, a dignidade constitucional que o ambiente logrou obter nessa 

altura arrima-se nos efeitos negativos conjugados da industrialização, da 

urbanização e da motorização que se tornaram meios potentes durante a década 

de 70 e, ainda, na circunstância de se ter começado a sentir, de forma mais 

vincada, a interacção dos factores tecnológicos e demográficos e a exiguidade e 

unidade do planeta.  
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É certo, como anota Miranda (1994a, p. 354), que entre os anos 50 e a primeira 

metade da década de 70 é possível encontrar algumas referências constitucionais 

ao ambiente. No entanto, essas referências eram “escassas e esparsas, não 

apareciam integradas numa visão globalizante e não permitiam extrair das normas 

todas as suas virtualidades (mesmo se já eram múltiplas as medidas legislativas e 

administrativas e não desconhecidos os casos judiciais respeitantes a questões do 

ambiente”.  

Por exemplo, a Constituição Italiana (1927) apenas dizia que a República tutelava 

a paisagem e o património histórico e artístico da Nação (artigo 9º) e a Lei 

Fundamental de Bona (1949) só se referia ao ambiente a propósito da delimitação 

da competência legislativa da Federação e dos Estados Federados (Araújo Torres, 

1996, p. 9) (29). 

De acordo com Miranda (1990, p. 533), a CRP de 1976 marcou a abertura de uma 

segunda fase com a consagração ex professo do direito ao ambiente como direito 

fundamental, ligando-o a um largo conjunto de incumbências do Estado e da 

Sociedade. E nesta última tendência, continua o autor, se incluíram «entre tantas 

constituições, a italiana (art. 9º.); a Suíça (art. 22º. – quater, 24º. – bis, 24º. – 

sexies e 24º. – septies); a indiana (art. 48º - A e 51º, g)); a espanhola (art. 45º); a 

equatoriana (art. 51º); a chinesa (arts. 9º e 36º); a Holanda (art. 21º); a Guiné–

Bissau (art. 15º); a iraniana (art. 50º); a filipina (secção 16, art. II); a brasileira (arts. 

5º LXXIII, 139º – IV, 182º; e 225º); a de S. Tomé e Príncipe (arts. 10º, D) e 48º); a 

namibiana (art., 11º); a moçambicana (arts. 36º e 37º); a búlgara (arts. 15º e 55º); a 

romena (arts. 14º, nº. 2, e)); a cabo-verdiana (art. 70º); a angolana (art. 24º); a 

russa (art. 58º); a alemã (art. 20º – A, aditado em 1994); a sul-africana (art. 24º)”.  

A CRP, uma das mais pioneiras e significativas (Miranda, 1995, p. 111), atenta a 

forma como se operou a tutela do ambiente (30) e que tem subjacente o embalo 

da revolução dos cravos pela tomada de posição da comunidade internacional 

traduzida na Declaração de Estocolmo, de 1972, nas palavras de Amado Gomes 

(2006, p. 14), ocupa-se da questão ambiental, tanto do ponto de vista objectivo, 

enquanto fim ou tarefa fundamental do Estado (artigo 9º, als. d.) e e)), como do 

ponto de vista subjectivo, como direito fundamental de todos os cidadãos (artigo 

66º). Trata-se de duas perspectivas diferentes, não conflituantes, antes 

complementares. 

Antes de iniciarmos a análise dos preceitos constitucionais dedicados à protecção 

do ambiente, vamos começar por elencar as vantagens apontadas pela doutrina 
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para o reconhecimento constitucional do ambiente. Kiss (1990, p. 448) defende 

que a consagração do direito ao ambiente na Constituição apresenta para o citado 

autor inúmeras vantagens. Em primeiro lugar, o reconhecimento constitucional 

confere um peso superior a este novo direito. Em segundo lugar, uma disposição 

constitucional reconhecendo a importância da protecção do ambiente permite 

desde logo opor este valor a outros também considerados, como a propriedade 

privada, a liberdade da indústria e comércio, defesa nacional, etc. Assim sendo, no 

caso de resolução de um eventual conflito de interesses opostos, o ambiente 

ficará, pelo menos, ao mesmo nível que outras preocupações estatais. Finalmente, 

a consagração constitucional do direito à protecção do ambiente permite guiar os 

juízes e os governantes no cumprimento das suas funções. 

Entre nós, sustentando a tendencial irrelevância da consagração constitucional da 

tarefa de conservação e promoção ambiental, Amado Gomes (2006, p. 40) 

apresenta dois argumentos: (i) a existência de Estados que prosseguiram e 

prosseguem políticas ambientais sem terem alcançado tal objectivo ao nível 

constitucional. Servem de exemplo, segundo a autora, o caso dos EUA e da 

Alemanha. Os EUA aprovaram o National Environmental Act, em 1969, mais 

conhecido por NEPA, que serviu de suporte da primeira actuação dos poderes 

públicos concertada no domínio do ambiente, com a particularidade deste Estado 

não ter aproveitado nenhum dos vinte e seis aditamentos ou emendas 

constitucionais para incorporar a protecção do ambiente na vetusta Constituição de 

1787. Por seu turno, a Alemanha desenvolveu desde o início do decénio de 70 

uma consistente politica ambiental que só foi “formalmente” acolhida na Lei 

Fundamental de Bona na revisão constitucional operada em 1994, da qual nasceu 

o artigo 20A; (ii) a circunstância de o ambiente ser integrado no elenco de 

objectivos constitucionais, seja a título de valor a proteger comunitariamente, seja 

no plano das tarefas do Estado, não é determinante para a adopção de politicas 

públicas de conservação e promoção ambientais. Segundo a autora, “esta 

situação, tributária não só da natureza de “direito social” que anda associada à 

temática ambiental – e que o condena a uma existência refém da criação de 

condições de realização mercê da sua consagração em “normas programáticas”, 

sobretudo ao nível financeiro -, mas também do défice de sensibilização dos 

poderes públicos e da população para o imperativo de gestão racional dos 

recursos naturais, reduz o papel da Constituição a uma simpática declaração de 

intenções. Portugal é um bom mau exemplo desta asserção”. 
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2.1.1. A dimensão objectiva da defesa do ambiente  

A CRP ocupou-se, desde logo, do ambiente a perspectiva objectiva, enquanto 

tarefa estadual. De acordo com o artigo 9º, da CRP, conta-se entre as tarefas 

fundamentais do Estado:  

d) “promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real 

entre os portugueses, bem como a efectivação dos direitos económicos, 

sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação e modernização 

das estruturas económicas e sociais; 

e)  proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender a 

natureza e o ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um 

correcto ordenamento do território”.  

A protecção do ambiente quo tale prevista na alínea e) não constava, como tarefa 

fundamental do Estado, no texto original da CRP.  

A alínea e) do artigo 9º. foi introduzida com a revisão constitucional (Lei Constitucional 

nº. 1/82, de 3 de Setembro) e com a revisão constitucional de 1989 (Lei Constitucional 

nº. 189, de 8 de Julho) passou a fazer-se referência ao ordenamento do território.  

A expressa elevação da protecção do ambiente a tarefa fundamental do Estado 

corresponde, de certa forma, a uma valorização acrescida do ambiente que não pode 

passar despercebida, pese embora já houvesse desde 1976 outras disposições sobre 

as matérias vertidas na alínea e) do artigo 9º., da CRP (Miranda, 1994, p. 358).  

A dimensão objectiva do ambiente, traduzida numa tarefa fundamental do Estado, 

concretiza-se (I) no dever de o legislador emitir normas necessárias à realização dos 

princípios e dos preceitos constitucionais relativos ao ambiente. E se esse dever não 

for atempadamente realizado, é gerador de inconstitucionalidade por omissão. Do 

mesmo passo, o cumprimento deficiente deste dever, violando as estatuições ou os 

parâmetros da Constituição, implica a existência de uma inconstitucionalidade por 

acção; (II) na vinculação da administração às normas e princípios constitucionais em 

matéria ambiental, dado que o princípio da legalidade da actuação administrativa não 

significa apenas a submissão à lei, mas ao direito no seu conjunto; (III) no dever dos 

Tribunais, na sua tarefa de julgamento dos litígios, de concretizar as normas e os 

princípios constitucionais em matéria de ambiente. E essa concretização diz respeito 

quer “à interpretação e integração das lacunas da lei, quer aos juízos de prognose ou 

de ponderação de valores e de interesses (que não podem esquecer a consideração 

dos “bens ambientais”), quer ainda no que concerne à adaptação, ou mesmo à criação 
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dos meios processuais adequados a garantir a tutela plena e efectiva dos valores 

fundamentais em questão” (Pereira da Silva, 2002, pp. 64 e 65). 

 

 

2.1.2. A dimensão subjectiva da protecção ambiental  – o ambiente como direito 

fundamental do cidadão  

Dispõe o artigo 66º., da CRP, sob a epígrafe “ambiente e qualidade de vida”, que: 

“1- Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente 

equilibrado e o dever de o defender. 

2- Para assegurar o direito ao ambiente, no quadro de um desenvolvimento 

sustentável, incumbe ao Estado, por meio de organismos próprios e com o 

envolvimento e a participação dos cidadãos:  

  a) Prevenir e controlar a poluição e os seus defeitos e as formas prejudiciais 

de erosão; 

  b) Ordenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma 

correcta localização das actividades, um equilibrado desenvolvimento sócio – 

económico e a valorização da paisagem; 

  c) Criar e desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, bem como 

classificar e proteger paisagens e sítios, de modo a garantir a conservação da 

natureza e a preservação de valores culturais de interesse histórico ou artístico; 

  d) Promover o aproveitamento racional dos recursos naturais, salvaguardando 

a sua capacidade de renovação e a estabilidade ecológica com respeito pelo princípio 

da solidariedade entre gerações; 

  e) Promover, em colaboração com as autarquias locais, a qualidade ambiental 

das povoações e da vida urbana, designadamente no plano arquitectónico e da 

protecção das zonas históricas;   

  f) Promover a integridade de objectivos ambientais nas várias políticas de 

âmbito sectorial;  

  g) Promover a educação ambiental e o respeito pelos valores do ambiente; 

  h) Assegurar que a política fiscal compatibilize desenvolvimento com 

protecção do ambiente e qualidade de vida” (31). 
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A questão do reconhecimento do direito ao ambiente como direito fundamental suscita 

larga discussão doutrinária (32) e tem encontrado resistências a ponto de, entre nós, 

Pereira Reis (1987, p. 31) se ver compelido a avançar um conjunto de argumentos a 

favor do reconhecimento do direito do ambiente como um dos direitos fundamentais da 

pessoa humana (33) e Pereira da Silva (2002, pp. 84 a 98) a proceder a uma espécie 

de “prova dos nove” a propósito da questão de saber se o direito ao ambiente é, 

efectivamente, um direito fundamental ou uma tarefa estadual “disfarçada” mediante a 

apresentação das principais objecções e a respectiva refutação (34).  

Não obstante haver quem considere que o direito a um ambiente sadio “é um direito 

de concretização impossível, transcendendo a acção de qualquer Estado, criando 

ambiguidades onde estas não deveriam existir (Garcia, 2007, p. 300) ou que a CRP 

consagra, isso sim, um dever fundamental do Estado e não um direito à protecção do 

ambiente (Amado Gomes, 1999b, p. 13), e sem querer já adiantar conclusões, 

podemos afirmar que o legislador constituinte pronunciou-se inequivocamente no 

sentido de considerar o direito ao ambiente como um direito fundamental. 

Antes de procedermos à análise para se concluir pela fundamentalidade do direito ao 

ambiente, vamos primeiro fazer uma rápida panorâmica sobre os antecedentes 

históricos do artigo 66º., da CRP.  

Na génese do artigo 66º. estão vários projectos da nova constituição política 

portuguesa. Assim, no projecto de Constituição Política, apresentado pelo Movimento 

Democrático Português/Comissão Democrática Eleitoral (MPD/CDE), figurava um 

artigo sob o n.º 29, que dispunha:  

«1. Todos os cidadãos têm direito a um ambiente de vida sadio, sendo também seu 

dever indeclinável a defesa desse mesmo ambiente. 

2. Independentemente da tutela desse direito pelo Estado quando, através de 

organizações próprias e dinamizando a iniciativa popular, promulga legislação 

específica para defesa do ambiente e das riquezas naturais, cada cidadão ameaçado 

ou lesado pode reclamar em justiça as indemnizações ocorrentes e a cessação das 

causas de violação». 

Por seu turno, o Projecto de Constituição apresentado pelo Partido Comunista 

Português (PCP) apenas referia, no n.º 2, do art.º 57.º, que os portugueses, além do 

mais, deveriam opor-se à criação de situações de insalubridade e à má utilização do 

património nacional.  
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No projecto de Constituição elaborado pelo Partido Socialista (PS) previa-se, no n.º 3 

do seu art. 41.º, que:  

«Em todas as áreas onde se verifique o desenvolvimento industrial ou urbano deverá 

procurar manter-se o equilíbrio biológico e a estabilização ecológica, bem como a 

valorização da paisagem, em ordem a assegurar a qualidade de vida. A política de 

criação de parques e reservas naturais deverá ser incrementada, completada por 

redes de corredores ecológicos que compartimentem a paisagem rural e as estendam 

até aos espaços urbanos e industriais, de molde a garantir a preservação da fauna e 

da flora».  

O Partido Popular Democrático (PPD) consagrou, igualmente, no respectivo projecto 

disposições relativas ao ambiente. Segundo o n.º 2, do art. 49.º, alíneas c) e d), 

incumbe especialmente ao Estado e às autarquias locais defender o ambiente, 

preservar a paisagem, proteger os valores nacionais e históricos, combater as formas 

de erosão e poluição, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida dos habitantes, 

e bem assim promover o racional aproveitamento dos recursos hídricos nacionais. Por 

seu turno, o n.º 1 do citado artigo dispunha já que todos têm o direito a um ambiente 

urbano e natural equilibrado.  

Finalmente, o Projecto do Centro Democrático Social (CDS) tratava do urbanismo e 

qualidade de vida no seu artigo 51.º, que dispunha o seguinte:  

«1. O Estado reconhece e garante o direito a um ambiente humano e 

equilibrado. 

2. Compete ao Estado criar e manter um serviço nacional de urbanismo e 

protecção da natureza destinado a promover a implantação de novos centros 

populacionais e a reconversão dos existentes, bem como a preservar a pureza do 

ambiente urbano natural e a suavizar as condições de vida quotidiana dos cidadãos. 

3. São admitidas as iniciativas e organizações particulares que se proponham 

atingir as mesmas finalidades, sem prejuízo da sua regulamentação por lei, da sua 

fiscalização pelo Estado e da sua articulação com o serviço nacional de urbanismo e 

protecção da natureza».  

Atendendo aos plúrimos projectos de Constituição Política apresentados pelos 

diferentes partidos e que contemplavam uma disposição sobre o ambiente, a 

Comissão de Direitos e Deveres Fundamentais da Assembleia Constituinte apresentou 

um projecto onde figurava, no título III sobre os direitos e deveres económico, sociais e 

culturais, o n.º 22, com o seguinte teor:  
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 «1. Todos os cidadãos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e 

ecologicamente equilibrado, e o dever indeclinável de o defender. 

 2. O Estado, através de organizações próprias e dinamizando a iniciativa 

popular, desenvolverá as acções tendentes a: 

 a) Defender a paisagem, proteger os valores nacionais e históricos e combater 

as formas de erosão e poluição; 

 b) Criar e desenvolver parques e reservas naturais, de molde a garantir a 

preservação da fauna e da flora; 

 c) Promover o racional aproveitamento dos recursos naturais, visando manter o 

equilíbrio biológico e a estabilidade ecológica.  

 3. Independentemente da tutela desse direito pelo Estado, cada cidadão 

ameaçado ou lesado pode reclamar em justiça as indemnizações ocorrentes e a 

cessação das causas de violação». 

O projecto foi submetido à discussão e apreciação da Assembleia Constituinte. 

Durante essa discussão e apreciação, foram apresentadas várias propostas de 

alteração da redacção do aludido projecto por diversos deputado, após o que acabou 

por ser aprovado o texto definitivo do artigo 66.º, da CRP.  

De referir ainda que o artigo 66.º sofreu algumas modificações ao longo de algumas 

das leis de revisão constitucional, respectivamente, a Lei Constitucional n.º 1/182, de 

30 de Setembro (primeira revisão), a Lei Constitucional nº 1/89, de 8 de Julho 

(segunda revisão) e a Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de Setembro (quarta revisão). 

As alterações de maior relevo foram introduzidas com as revisões constitucionais de 

1989 e 1997. 

Com a revisão de 1989 desapareceram os números 3 e 4 do artigo 66.º que 

consagravam, respectivamente, o direito à indemnização por lesão directa ao 

ambiente e a orientação programática de acelaração da qualidade de vida dos 

portugueses. Estas matérias passaram a estar grosso modo contidas, 

respectivamente, na alínea a) do n.º 3 do artigo 52.º e na alínea d) do artigo 9º, ambas 

da CRP.  

Com a revisão constitucional de 1997 foram aditadas várias alíneas ao n.º 2 do artigo 

66.º que, entre mais, consagraram a relação entre aproveitamento racional dos 

recursos naturais e a solidariedade inter-geracional, a integração do ambiente nas 

demais políticas sectoriais, reforçando-se assim a ideia de horizontalidade da política 

ambiental, a articulação entre a política fiscal e a protecção do ambiente, a promoção 
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da educação ambiental e o respeito pelos valores do ambiente, dando-se assim 

acolhimento às matérias vertidas nos princípios 3 e 4 da Declaração do Rio que fazem 

saber, respectivamente, “o direito ao desenvolvimento deverá ser exercício por forma 

a atender equitativamente às necessidades, em termos de desenvolvimento e de 

ambiente das gerações actuais e futuras” e que “para se alcançar um desenvolvimento 

sustentável, a protecção ambiental deve constituir parte integrante do processo de 

desenvolvimento e não pode ser considerada separadamente”.  

Não obstante as alterações aportadas ao artigo 66º pelas revisões constitucionais, 

esta disposição manteve sempre alguns dos princípios intocáveis desde 1976, a 

saber: a consagração do direito – dever ao ambiente (n.º 1) e a perspectiva do 

aproveitamento racional dos recursos, na mira de assegurar a sua renovação e a 

respectiva estabilidade ecológica (alínea d) e do n.º 2).  

Dito isto, a doutrina nacional mais representativa considera que o direito ao ambiente 

foi acolhendo no texto da CRP como um direito subjectivo fundamental de todos os 

cidadãos autónomo em relação a outros direitos, maxime o direito de propriedade, por 

três razoes principais: Em primeiro lugar, devido à forma como está redigido o n.º 1 do 

artigo 66º da Constituição República Portuguesa. Com efeito, ao estatuir que (nº. 1) 

"todos têm o direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente 

equilibrado e o dever de o defender" não se pode duvidar que o direito ao ambiente é 

reconhecido de forma clara e explícita pela Constituição como um direito fundamental. 

E se dúvidas ainda houvessem quanto à natureza do direito ao ambiente bastaria, 

para as dissipar, a comparação entre a fórmula adoptada pelo legislador no nº. 1 do 

artigo 66º com a que figura, por exemplo, no nº. 1 do artigo 37º, relativa à livre 

expressão de pensamento ou no nº. 1 do artigo 27º., respeitante à liberdade e 

segurança. Se se admite, sem delongas, que a livre expressão de pensamento e a 

liberdade e a segurança constituem direitos fundamentais, não se poderá negar tal 

atributo ao direito ao ambiente consagrado no artigo 66º, já que o legislador 

claramente enuncia todos eles de forma idêntica. O paralelismo é evidente, pelo que 

apenas por estultícia se poderá negar que o legislador constitucional português 

reconhece o direito ao ambiente como um dos direitos fundamentais da pessoa 

humana. 

Em segundo lugar, devido à sua inserção sistémica. O citado artigo 66º está colocado 

no título III (“Direitos e deveres económicos, sociais e culturais”) que, por sua vez, 

integra a parte I da Constituição que trata dos “Direitos e deveres fundamentais”.  
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Ora, tal circunstância permite também afirmar que o legislador português reconhece 

ao direito ao ambiente o estatuto de direito fundamental. 

Como bem acentua Canotilho (1991b, p. 9) "a leitura conjugada das normas 

constitucionais e das normas legais aponta, desde logo, para a existência de um 

direito subjectivo ao ambiente, autónomo e distinto de outros direitos também 

constitucionalmente protegidos", o que determina que "o direito ao ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado surge como direito subjectivo inalienável pertencente a 

qualquer pessoa". Aliás, a compreensão antropocêntrica do ambiente justifica, 

plenamente, segundo Canotilho e Moreira (1993, p. 348) esta consagração do direito 

ao ambiente como um direito constitucional fundamental, facto que constitui uma 

relativa originalidade em Direito Constitucional Comparado.  

O direito ao ambiente como direito fundamental apresenta simultaneamente uma 

dimensão positiva e uma dimensão negativa. Na sua vertente positiva, de dever de 

defesa do ambiente, o direito ao ambiente obriga a uma actuação concreta do Estado 

para a sua efectivação. O cidadão tem o direito a que seja criado “um ambiente de 

vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado”. Para tanto, assiste ao cidadão o 

direito a uma acção “positiva” do Estado (n.º 2 do artigo 66.º reforçado pelo artigo 9.º, 

al. e) que trata das tarefas fundamentais do Estado), no sentido de defender o 

ambiente e controlar as acções poluidoras, impondo-lhe as correspondentes 

obrigações políticas, legislativas administrativas e penais (Canotilho e Moreira, 1993, 

p. 348). Melhor dito, o direito ao ambiente vincula o Estado a actuar para defender o 

ambiente e promover a recuperação daquilo que foi degradado. Na sua vertente 

negativa ou defensiva, o direito ao ambiente é um direito à abstenção, a um nom 

facere por parte do Estado e de terceiros de acções ambientalmente nocivas, isto é, os 

cidadãos têm o direito a que o Estado ou outra pessoa, pública ou privada, singular ou 

colectiva, se abstenha de praticar qualquer acção danosa contra o ambiente. Dito de 

outro modo, “cada pessoa tem o direito a não ter afectado hoje o ambiente em que 

vive e em, para tanto, obter os meios de garantia indispensáveis para o efeito” 

(Miranda, 1995, p. 115). 

Ora, é precisamente por causa da vertente negativa que o direito ao ambiente é 

seguramente um dos "direitos fundamentais de natureza análoga" aos do título II da 

CRP, a que se refere o art. 17º, sendo-lhe, portanto, aplicável o regime constitucional 

específico dos "Direitos, Liberdades e Garantias” (Canotilho e Moreira, 1993, p. 348) 

que, contrariamente aos "direitos económicos, sociais e culturais", gozam de um 

regime constitucional mais exigente e de maior alcance - dada a natureza dos bens 

jurídicos tutelados implicar especiais cautelas por parte da lei - com o propósito de 
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garantir de forma mais eficaz o exercício destes direitos e a sua protecção jurídica. O 

que não invalida que, na sua vertente positiva, o direito ao ambiente fique sujeito ao 

regime jurídico dos direitos económicos, sociais e culturais, o que leva Miranda (1995, 

p. 116) a falar em “estrutura bifonte” do direito ao ambiente. 

Porque enquadrável na noção de “direitos fundamentais de natureza análoga”, o 

direito ao ambiente é um direito de aplicação directa (artigo 18º, nº 1, da CRP) no 

sentido preceptivo e não programático. Vale por si mesmo, sem dependência de lei, 

pelo que uma regulamentação ou desenvolvimento posterior levada a cabo pelo 

legislador ordinário ajudará tão só a densificar a sua exequibilidade. Além disso, 

vincula as entidades públicas e privadas (artigo 18º, nº 1) e em matéria de restrições 

vigora o princípio da proporcionalidade consagrado no artigo 18º, nº. 2, da CRP (35).  

A terceira razão é oferecida por Condesso (2001, p. 473), com base na letra do artigo 

66.º, da CRP. Segundo o autor, o “ambiente de vida” a que se reporta o artigo 66.º é o 

ambiente que permita uma qualidade de vida. Deste modo, escreve o autor, “estamos 

perante uma afirmação antropocêntrica, não propriamente da concepção do ambiente 

como tal, mas das preocupações jurídicas com a sua defesa, designadamente em 

termos de obrigações – atribuições constitucionalizadas do Estado. Perpassa, aqui, 

uma teologia antropocêntrica, nesta ligação entre o ambiente e a qualidade de vida, 

procurando realçar-se preocupações escatológicas, dado que o bem ambiental é 

importante, fundamental, para a existência dos seres humanos e a subsistência da 

espécie. Desta perspectiva antropocêntrica de ambiente parte a consagração do 

direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado como um 

Direito do Homem com assento na Lei Fundamental. Isto é, como um direito 

fundamental”.  

O exercício do direito ao ambiente vai naturalmente entrar em conflito com outros 

direitos constitucionalmente protegidos, por exemplo, com o direito de propriedade 

privada ou o direito ao trabalho. Para isso basta que a protecção do ambiente implique 

limitações ao exercício daqueles direitos.  

A “colisão de direitos” deverá ser resolvida de acordo o “método de concordância 

prática” (Pereira da Silva, 2002, p. 28), que «impõe a ponderação de todos os valores 

constitucionais aplicáveis, para que não se ignore algum deles, para que a 

Constituição (…) seja preservada na maior medida possível» (Vieira de Andrade, 

1983, p. 222).  
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A verdade é que a doutrina admite pacificamente que a resolução do “conflito” entre 

direitos constitucionalmente protegidos pode passar pela limitação do exercício do 

direito conflituante com o direito ao ambiente.  

A propósito do direito de propriedade em particular, Pereira Reis (1989, pp. 93 e 94) 

apresenta alguns exemplos das limitações impostas a este direito por disposições jus-

ambientais. A primeira limitação decorre, desde logo, da criação de áreas protegidas 

(parques naturais, reservas, paisagens e sítios) que implica grandes restrições ao 

direito dos proprietários dos terrenos ou edifícios que estejam localizados dentro 

dessas áreas. São, por regra, interditas as actividades humanas que possam 

prejudicar significamente o equilíbrio natural da zona, como por exemplo a construção 

de complexos habitacionais, turísticos e industriais. A segunda limitação decorre da 

legislação que se destine a proteger os solos agrícolas e as áreas indispensáveis à 

estabilidade ecológica. Serve de exemplo a Reserva Agrícola Nacional e a Reserva 

Ecológica Nacional, que proíbem todas as actividades que diminuam ou destruam as 

funções ou potencialidades das áreas abrangidas (v.g. construção de edifícios, aterros 

e escavações e destruição do coberto vegetal). A terceira limitação ou restrição do 

direito de propriedade situa-se no domínio da protecção da flora e da fauna. Por 

exemplo, e no tocante à flora, o corte ou arranque de determinadas espécies 

florestais, como o sobreiro, a azinheira e a oliveira, estão sujeitos a autorização prévia 

dos serviços do Estado. No que concerne à fauna, temos a proibição de capturar e 

comercializar determinadas espécies e a interdição de exercer a caça durante certas 

épocas do ano e em zonas previamente demarcadas pelos serviços do Estado. 

Também para Canotilho e Moreira (1993, p. 348) "a defesa do ambiente pode justificar 

restrições a outros direitos constitucionalmente protegidos. Assim por exemplo a 

liberdade de construção, que muitas vezes se considera inerente ao direito de 

propriedade, é hoje configurada como «liberdade de construção potencial», porque ela 

apenas se pode desenvolver no âmbito ou no quadro de normas jurídicas, nas quais 

se incluem as normas de protecção do ambiente. O direito de propriedade está sujeito 

a medidas planificantes de protecção do ambiente (planos de ordenamento territorial, 

desenvolvimento de reservas e parques, classificação e protecção de paisagens). 

Noutras hipóteses, a utilização do uso dos solos está sujeita a uma complexa rede de 

planos de ordenamento, autorizações, licenças, proibições, materialmente 

constitutivas de ónus ou restrições socialmente adequadas, nuns casos, ou de 

sacrifícios especiais legitimadores de um direito indemnizatório, noutros casos”.  

Perante este cenário, Colaço Antunes (1998, pp. 41 e 42) afirma que “o direito ao 

ambiente é também o fundamento e o novo modo de ser dos direitos fundamentais e 
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sobretudo, a medida e o limite dos direitos fundamentais de índole económica (artigos 

61.º, n.º 1 e 62.º, da CRP).  

Importa ainda referir que a propósito do ambiente e de outras problemáticas actuais 

alguns autores falam em três gerações dos direitos humanos e o direito do ambiente 

tem sido comummente inserido por uma parte significativa da doutrina na chamada 

terceira geração dos direitos do homem (36). Entre a doutrina estrangeira, tem 

destacado-se Bobbio e Lafer (apud Ingrao, 1992, p. 174) e Luño e Vasak (apud 

Pureza, 1997, p. 22).  

Entre nós, a inclusão do direito ao ambiente na terceira geração dos direitos do 

homem tem sido defendida por Pereira da Silva (2002, p. 102). Vejamos, antes de 

mais, em que se traduz cada uma dessas gerações. A primeira geração, ligada ao 

liberalismo e centrada na ideia de liberdade, reporta-se aos direitos de liberdade, 

direitos individuais e direitos negativos. A segunda geração, ligada ás Constituições 

Mexicana, Soviética e de Weimar e centrada na ideia de igualdade, é referente aos 

direitos económicos, sociais e culturais, direitos a prestações do Estado, direitos à 

igualdade social, direitos positivos. A terceira geração, centrada na ideia de 

solidariedade numa perspectiva planetária, a que se colocou a etiqueta de "direitos de 

solidariedade", diz respeito ao direito ao ambiente, direito ao desenvolvimento, direito 

à participação no património da humanidade, direito à autodeterminação (37). 

A classificação dos direitos do homem em três gerações é, porém, contestada por 

muitos autores. Por exemplo, Sudre (1995, pp. 153 e 154), considera enganadora a 

classificação ternária dos direitos do homem: "a hierarquia dos direitos decorrente dos 

próprios textos e a experiência concreta da aplicação destes direitos impõe que se 

afirme nitidamente que só os direitos individuais (intangíveis e ordinários) relevam sem 

discussão do direito em vigor. Assim, convém rejeitar a classificação ternária dos 

direitos do homem, em voga nas organizações internacionais: direitos da primeira 

geração (direitos civis e políticos), direitos de segunda geração (direitos sociais e 

culturais), direitos da terceira geração ("direitos de solidariedade"). Esta apresentação 

tem implícita um discurso mistificador: a enumeração dos direitos do homem sugere 

ao mesmo tempo a ideia de progressão (a "terceira geração" subentende que os 

direitos da primeira e da segunda gerações representam já algo de adquirido); e o 

anacronismo (os direitos da primeira geração, mais ainda que os da segunda geração, 

parecem de uma outra idade e parecem relevar da "pré-história" dos direitos do 

homem). Tal discurso, que coloca o acento tónico nas novas preocupações que 

seriam as dos países maioritários na ONU (paz, desarmamento, desenvolvimento, 

ambiente...), evita a interrogação sobre os direitos "antigos" no seio dos Estados 
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membros da mesma ONU e alcança um primeiro resultado: marginalizar os direitos 

ditos de primeira e segunda gerações e principalmente os primeiros, fundados no 

essencial, no critério da liberdade. Sobretudo, a própria natureza de direitos do homem 

dos "direitos de solidariedade" levanta interrogações muito sérias". 

Entre nós, a classificação dos direitos do homem em três gerações é criticada por 

Miranda (1994, p. 356: "não sigo tal entendimento. Distingo (como fazem a nossa 

Constituição e outras Constituições, bem como os grandes textos internacionais) os 

direitos fundamentais em diversas classes: “direitos, liberdades e garantias ou direitos 

civis e políticos e direitos económicos, sociais e culturais (embora não acentuando 

demasiado a contraposição entre direitos negativos e positivos) e não nego a sua 

inserção histórica. E reconheço que nas últimas décadas, além do direito ao ambiente, 

outros direitos, pretensões ou faculdades de direitos se manifestaram, com grande 

peso. Mas recuso-me a integrar estes novos direitos numa única vasta e heterogénea 

categoria, e sobretudo creio ser de afastar a ideia de uma sucessão de gerações, com 

implícita obnubilação das anteriores em face das ulteriores. Não existe uma terceira 

geração, que se sobreponha ou substitua à dos direitos de liberdade e à dos direitos 

sociais. Aquilo que se verifica, sim, é um alargamento e enriquecimento dos direitos 

fundamentais, em face das transformações do nosso tempo e procurando abarcar 

cada vez mais todas as pessoas e todas as dimensões das suas existências. E estes 

direitos novos (ou só aparentemente novos) reconduzem-se ora a direitos, liberdades 

e garantias, ora a direitos económicos, sociais e culturais; ou participam de uns e de 

outros, como sucede precisamente com o direito ao ambiente. Para além disso, não 

nos encontramos já no terreno dos direitos fundamentais ou de figuras que com eles 

se entrecruzem, mas antes no terreno, muito diverso, dos chamados direitos dos 

povos. Não podem confundir-se o direito à vida, ou à liberdade pessoal, ou ao trabalho 

ou ao ambiente e o direito à autodeterminação ou ao desenvolvimento: ali, direitos 

fundamentais, porque direitos das pessoas; aqui, direitos de colectividades. A 

confusão, não raro, tem servido de pretexto para regimes autoritários sacrificarem os 

primeiros a pretexto da realização dos segundos”.  

Pela nossa parte, preferimos aderir à classificação dos direitos fundamentais em três 

gerações, dado que esta tipologia permite vislumbrar a sua evolução histórica, ou seja, 

em contexto se operou o alargamento do elenco essencial dos direitos em que 

assenta o núcleo central da actual organização do Estado, não comprometendo, 

segundo cremos, a força ou dignidade das diferentes classes de direitos, além de 

permitir distinguir mais facilmente a natureza dos direitos fundamentais, isto é, o maior 

ou menor carácter positivo ou negativo, sem embargo de que muitos direitos 
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fundamentais têm, em simultâneo, uma dimensão positiva e negativa, mormente os 

chamados direitos sociais. 

Para finalizar, não é exagero afirmar que o direito ao ambiente será um dos mais 

importantes direitos do homem no limiar do século XXI, na justa medida em que a 

humanidade se vê ameaçada no mais fundamental dos seus direitos: o direito à 

existência dos indivíduos e à subsistência do género humano, ou seja, o direito à vida 

(Déjeant – Pons, 1991, p. 461). Se pudéssemos conceber uma hierarquia dos direitos 

do homem, o direito ao ambiente vinha imediatamente a seguir ao direito à vida, já que 

é o pressuposto da vigência efectiva deste direito ou, quando menos, figuraria 

decididamente entre os primeiros. 

Acompanhamos Pereira Reis (1989, p. 54) quando afirma que “a verdadeira batalha 

dos direitos humanos se coloque mais no campo do ambiente do que na área da 

liberdade ou da intolerância. As verdadeiras ameaças ao Homem vêm hoje de 

problemas tão graves como as chuvas ácidas, a rarefacção da camada de ozono ou a 

destruição das florestas tropicais e não tanto de focos bem localizados onde não 

existem as liberdades e garantias fundamentais. Importa, é certo, combater estes, mas 

importa acima de tudo garantir os elementos de suporte da própria vida humana, sem 

os quais todos os demais direitos pouco sentido farão. A menos que se aceite 

pacificamente que o homem, tal como já aconteceu a outras espécies, percorra 

inexoravelmente os caminhos da extinção, por ditames insondáveis da evolução 

natural do ecossistema «Terra». 

 

 

2.1.3. O ambiente em outras disposições constitucio nais 

O ambiente está disseminado em muitos outros preceitos constitucionais. E esta 

diversidade de preceitos sobre o ambiente atesta não só a importância dada a tal 

valor, mas também a impossibilidade de o subsumir num único tipo de direito (Gaspar, 

2005, p. 32). 

No campo dos direitos e deveres fundamentais encontramos a alínea a) do nº 3, do 

artigo 52º, da CRP, sob a epígrafe “Direito de petição e direito de acção popular”, que 

veio ampliar os instrumentos de garantia de uma tutela eficaz do ambiente, ao prever 

que o instituto da acção popular visa, entre o mais, “promover a prevenção, a 

cessação ou a perseguição judicial das infracções contra a saúde publica, os direitos 
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dos consumidores, a qualidade de vida e a preservação do ambiente e do património 

cultural”.  

Na área da organização económica, deve referir-se a alínea a) do artigo 81º, sob a 

epígrafe “Incumbências prioritárias do Estado”, que consagra, entre outras, como 

incumbência prioritária do Estado no âmbito económico e social “adoptar uma política 

nacional de energia, com preservação dos recursos naturais e do equilíbrio ecológico, 

promovendo neste domínio, a cooperação internacional” (alínea n)) e “adoptar uma 

política nacional da água, com aproveitamento, planeamento e gestão nacional dos 

recursos hídricos”. 

Também no campo da organização económica, importa destacar o artigo 90º, 

referente aos planos de desenvolvimento económico e social, que estatui como 

objectivo “promover o crescimento económico, o desenvolvimento harmonioso e 

integrado de sectores e regiões, a justa repartição individual e regional do produto 

nacional, a coordenação da política económica com as políticas social, educativa e 

cultural, a defesa do mundo rural, a preservação do equilíbrio ecológico, a defesa do 

ambiente e a qualidade de vida do povo português.” 

Tal como observa Gaspar (2005, p. 30), verifica-se pela leitura do citado artigo 90º que 

“para além da consagração do valor ambiente, também a respectiva integração na 

política económica e consequentemente a definição de tal valor e princípio na 

concretização dessa mesma política económica “ o que, na prática, se subsume ao 

conceito de “desenvolvimento sustentável”.  

Ainda no campo da organização económica, evidenciam-se a alínea d) do nº 1 e o nº 2 

do artigo 93º, sob a epígrafe “Objectivos da política agrícola”. Na alínea d) do nº 1 do 

citado preceito prevê-se que a política agrícola deverá “assegurar o uso e a gestão 

racionais dos solos e dos restantes recursos naturais, bem como a manutenção da 

sua capacidade de regeneração. Por seu turno, o nº 2 do artigo 93º estabelece que “o 

Estado promoverá uma política de ordenamento e reconversão agrária e de 

desenvolvimento florestal, de acordo com os condicionalismos ecológicos e sociais do 

país”. O que está aqui em causa é de novo uma preocupação de integração da 

preocupação ambiental nas políticas sectoriais, in casu na política agrícola. 

Na área da organização do poder político, importa referir a alínea g) do nº 1 do artigo 

165º, o qual inclui na reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da 

República a definição do regime de “bases do sistema de protecção da natureza, do 

equilíbrio ecológico e do património cultural”. 
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A pujança do quadro constitucional no tratamento do ambiente é evidente. No entanto, 

o centro nevrálgico da “Constituição Ambiental” funda-se no artigo 66º. Como bem 

observa Pereira da Silva (2002, p. 84) a dimensão subjectiva do ambiente constitui “a 

“chave” dogmática para a construção de um sistema de Direito do Ambiente, que 

abranja relações públicas e privadas e que permita uma ponderação equilibrada dos 

diferentes valores e interesses em presença.” Além disso, “também parece 

corresponder a uma “preferência” do legislador constituinte pela subjectivização da 

tutela jurídica das questões ambientais – na medida em que, para além da 

consagração de um direito fundamental ao ambiente, mesmo quando trata das tarefas 

estaduais, refere-se expressamente aos direitos ambientais (vide o artigo 9º, alínea 

d))”. 

 

 

2.1.4. Síntese conclusiva  

Acompanhamos Canotilho (1991, pp. 8 e 9) quando afirma existir no ordenamento 

jurídico-constitucional português uma verdadeira "constituição do ambiente", global e 

coerente, e não simples pontualizações constitucionais, fragmentárias e assimétricas, 

que assenta na constitucionalização de um direito fundamental ao ambiente, de um 

dever fundamental de defender o ambiente, bem como num conjunto de normas-fim e 

normas tarefas que apontam para um dever jurídico-constitucional geral de protecção 

do ambiente a cargo do Estado (38). 

Face à pujança constitucional em matéria de ambiente é, do nosso ponto de vista, 

legítimo poder afirmar-se sem qualquer hesitação que a constituição portuguesa é 

efectivamente verde, sem embargo de que o âmago dessa “verdura” ou, melhor dito, 

da “constituição do ambiente” radica no artigo 66º, da CRP, onde está consagrado um 

explícito direito subjectivo fundamental do ambiente.  

Importa, por último, referir que, há uma questão que actualmente se coloca ao 

legislador constitucional moderno no domínio da defesa do ambiente: saber como é a 

protecção do ambiente deve fazer parte do texto constitucional: se como um fim do 

Estado ou se como um direito fundamental? 

 

Trata-se de uma questão importante porque os preceitos enunciadores dos fins do 

Estado não garantem o direito subjectivo individual de acção ou reclamação, enquanto 

os direitos fundamentais, estão ligados aos direitos de acção. Logo, a intensidade da 
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protecção do indivíduo através dos direitos fundamentais é muito maior do que a 

protecção dada pelas disposições sobre os fins do Estado. Daí se dizer que em 

princípio (teoricamente) a protecção do ambiente ficará melhor consagrada num direito 

fundamental do que numa norma sobre os fins do Estado (Munch, 1994, pp. 48 a 50).  

 

 

2.2. O ambiente na legislação ordinária  

Seria impossível abordar toda a legislação existente em Portugal no domínio do 

ambiente, não só devido à sua extensão, mas também porque não constitui o cerne do 

nosso estudo. De acordo com a doutrina existem dois diplomas incontornáveis em 

matéria de ambiente.  

O primeiro é a Lei de Bases do Ambiente, publicada em 7 de Abril de 1987, sob o nº 

11/87. Surgida por vontade e iniciativa do então Secretário de Estado do Ambiente, 

Eng. Carlos Pimenta, aprovada quase por unanimidade (com o voto contra do CDS e 

do deputado independente Borges de Carvalho), a LBA marcou profundamente a 

ordem jurídica portuguesa. Apesar de ser, em simultâneo, objecto de aplausos 

efusivos e de críticas demolidoras, a verdade é que a LBA constituiu um marco 

histórico na evolução do direito português.  

Desde logo, como anota Pereira Reis (1992, p. 5), “pelas portas que teve a coragem 

de abrir, pelos princípios gerais que soube consagrar e pela chamada de atenção que 

fez para as grandes questões que hoje se colocam no domínio do direito do ambiente”, 

acrescentando que “por alguma razão a Lei de Bases portuguesa é frequentemente 

citada dos mais diversos fóruns internacionais como um dos mais interessantes 

diplomas legais publicado em matéria de ambiente nos últimos tempos.” 

Depois, porque a LBA foi, parafraseando Nunes Correia (2012, p. 33), atenta a sua 

natureza profundamente esclarecida e inovadora, um “verdadeiro roteiro da acção 

pública em matéria de ambiente nos 25 anos que se seguram”, ainda que a 

dinamização da LBA tenha ocorrido apenas após 1990, por força da necessidade de 

transpor directivas oriundas da então Comunidade Europeia (Amado Gomes, 2009b, 

p.162). 

Com efeito, praticamente todas as áreas tratadas na LBA foram objecto de enorme 

densificação jurídica após a sua publicação. É o caso, entre outros, do ar, da água, 

dos resíduos, da conservação da natureza da aplicação do princípio do poluidor-
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pagador e do utilizador-pagador, do princípio da responsabilidade ambiental ou da 

avaliação de impactes ambientais. Ora, não foi por acaso que a legislação mais 

marcante em matéria de ambiente tenha sido publicada após a LBA e não antes. Não 

foi seguramente uma mera coincidência, sem fazermos descaso de a UE ter 

funcionado como fonte propulsora externa. 

E como observa Correia de Campos (2012, p. 53), mesmo “áreas não consideradas, 

ou pouco consideradas, nessa lei emergiram como prioritárias. É o caso das 

alterações climáticas ou da estratégia nacional para o desenvolvimento sustentável. E 

assistiu-se ainda à afirmação de áreas de política pública especialmente relevantes 

para o ambiente, que desde então se estruturaram, amadureceram e se tornaram 

aliadas da política de ambiente, embora não tuteladas por ela. É o caso do 

ordenamento do território, nomeadamente com a elaboração do plano nacional da 

política de ordenamento do território e a cobertura de todo o país de planos regionais 

de ordenamento do território ou o estabelecimento de uma política energética 

fortemente incentivadora das energias renováveis e verdadeiramente promotora de 

uma “descarbonização” da economia”.  

Tal como salienta Pereira Reis (1992, p. 5), é inegável que a LBA “marcou 

decididamente, tal como já o fizera a Constituição de 1976, não só o ritmo legislativo 

mas acima de tudo o conteúdo, a filosofia e os princípios informadores de um vasto 

leque de diplomas que, de forma directa ou indirecta, actuam sobre os componentes 

ambientais”, constituindo assim uma baliza incontornável do nosso ordenamento 

jurídico – ambiental. Em sentido aproximado, Gaspar (2005, p. 35) sustenta que 

durante a vigência da LBA registou-se uma “produção legislativa galopante”. Mas para 

o autor, tem-se “confundido iniciativa legislativa com iniciativa política ou seja, tem-se 

procurado actuar politicamente por «via decretal» e consequentemente empobrecido a 

dignidade de acção legislativa, bem como a sua racionalidade, pelo que constituem 

desafios que impõem uma reflexão aprofundada no mundo jurídico”, crítica que não 

podemos deixar de acompanhar. 

 

De facto, existe, entre nós, e desde há muitos anos, um torrente legislativa que 

perpassa várias áreas, não poucas vezes inconsequente, sem que daí advenham 

resultados positivos, com a agravante de que essa legislação é, muitas vezes, 

deficiente do ponto de vista técnico. Além disso, não é cabalmente executada pela 

Administração e pelos particulares. Uma coisa é o que está na lei e outra coisa é a 

forma como a Administração e os particulares, e inclusive os Tribunais, executam a lei. 

No fundo, é a velha distinção anglo-saxónica que importa trazer a colação: “law in 
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books” e “law in action”. No mesmo enfiamento, Freitas do Amaral (1996, p. 19) 

sublinha “de nada valerá termos legislação muito completa, mesmo que seja muito 

bem redigida e muito bem concebida, se os Tribunais não estiverem sensibilizados 

para esta problemática, e se não forem capazes de corajosamente impor as medidas 

que sejam adequadas nos casos de ofensa ecológica. De nada valerá a lei se os 

Tribunais não chamarem a si a responsabilidade de serem co-participantes na ingente 

e fundamental tarefa da protecção do ambiente, que a todos nos impõe a nossa 

consciência de cidadãos activos”.  

 

O segundo diploma, que ocorreu em circuito paralelo com a própria LBA, aliás, 

apresentado em conjunto, como um todo, em alguns projectos em apreciação na IV 

legislatura (39) é a Lei nº 10/87, de 4 de Abril, referente às Associações de Defesa do 

Ambiente, mais tarde substituída pela Lei nº 35/98 de 18 de Julho, que rege as 

Organizações Não - Governamentais do Ambiente. 

Vamos optar por centrar a nossa atenção apenas na LBA, porque constitui o diploma 

enquadrador da política ambiental em Portugal e é a partir deste diploma em 

conjugação com os programas de governo e com as leis orgânicas de cada governo 

que podemos encontrar em cada momento histórico os vectores que foram 

considerados prioritários da política de ambiente ou, por outras palavras, as diferentes 

opções políticas de cada governo em matéria de ambiente.  

A LBA é comummente considerada um marco histórico no que concerne ao direito 

português e a sua existência uma diferença assinalável em relação aos ordenamentos 

jurídicos de outros países. Com efeito, em numerosos países a regulamentação 

ambiental encontra-se dispersa em numerosos diplomas legais. É o caso, por 

exemplo, da Alemanha. Neste país, com assinala Rehbinder, (1994, pp. 255 e 256), “o 

direito alemão do ambiente possui dois traços característicos, nomeadamente, a 

fragmentação e a densidade de regulamentação”, o que se vem a traduzir na 

inexistência de qualquer código do ambiente e mesmo de uma lei de bases do 

ambiente. Em 1994 o governo federal começou a dar os primeiros passos no sentido 

de codificar a legislação ambiental”.  

No entanto, não é despiciendo lembrar que tentou forjar-se em pleno Estado Novo 

uma Lei – Quadro do Ambiente. Em resultado da actividade desenvolvida pela 

Comissão Nacional do Ambiente e a importância crescente dos problemas ambientais, 

reconheceu-se paulatinamente a necessidade de se definir num diploma legal um 

conjunto de princípios básicos a seguir em matéria de política do ambiente. Nesse 
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enfiamento, em fins do ano de 1973, princípios de 1974, foi elaborado um projecto de 

proposta de lei sobre a defesa do ambiente que não chegou a ser aprovado pela 

Assembleia Nacional.  

Esse projecto de proposta de lei constituiu a primeira tentativa, ainda que frustrada, de 

dotar o país com uma verdadeira Lei-Quadro do Ambiente, tal como resulta das suas 

principais bases. A importância deste documento e por ser pouco conhecido justifica 

plenamente a transcrição na íntegra das suas bases:  

“Base I – Incumbe ao Estado assegurar a defesa do ambiente contra os diversos 

factores que possam contribuir para a sua degradação. 

Base II – A defesa do ambiente implica a racional gestão e preservação da qualidade 

dos recursos naturais, tais como a terra, o ar, a fauna, a flora, em termos adequados a 

conciliar as necessidades do desenvolvimento económico com a protecção e 

valorização de um quadro de vida propício à saúde e ao bem-estar das populações. 

Base III – É dever de todas as entidades públicas e particulares cooperar com o 

Estado na defesa do ambiente, quer respeitando e protegendo o meio natural, quer 

evitando ou combatendo as diversas formas de poluição 

Base IV – O Estado e as demais pessoas colectivas de direito público fomentarão a 

participação das entidades privadas nas iniciativas com interesse para a protecção do 

ambiente.  

Base V – Compete ao Conselho de Ministros, dentro dos princípios enunciados nesta 

lei, a definição da política global da defesa do ambiente, bem como a sua coordenação 

com as políticas de fomento económico e de progresso social.  

Base VI – Na definição e execução da política de defesa do ambiente serão 

considerados como objectivos básicos:  

a) A prudente exploração e utilização dos recursos naturais em termos que 

não comprometam irremediavelmente as potencialidades do país; 

b) A eliminação ou, quando esta não for técnica e economicamente viável, a 

redução das diversas formas de poluição, mediante o condicionamento ou 

proibição de comportamentos de que resultem para o ambiente prejuízos 

socialmente inadmissíveis;  

c) O racional ordenamento do território por forma que a urbanização das 

populações, a ocupação do espaço rural e a localização das actividades 
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industriais se conformem com a necessidade de obviar a disfunções 

ambientais.  

Base VIII – Incumbe ainda ao Estado orientar o ensino no sentido de abranger 

matérias relativas à defesa do ambiente, estimulando igualmente, pelo recurso aos 

meios de comunicação social, a consciencialização dos cidadãos relativamente aos 

problemas criados pela poluição.  

Base X – 1 – É permitido ao Estado, no âmbito da política de defesa do ambiente 

contra as diversas formas de poluição atmosférica, aquática, radioactiva, sonora, dos 

solos, ou outras, proibir ou condicionar o exercício de actividades poluidoras.  

      2 – Quando se trate de actividades existentes e às quais previamente se 

não haja imposto a adopção de eficazes dispositivos contra a poluição, poderá o 

Estado contribuir equitativamente para o combate aos factores de poluição, desde que 

se verifique que a viabilidade económica do empreendimento em causa poderá ser 

gravemente afectada pelo cumprimento das medidas exigidas pela defesa do 

ambiente.  

Base XI – Sem prejuízo do dever que incumbe ao Estado de assegurar a protecção 

das populações contra as disfunções ambientais, responsabilizando os respectivos 

agentes pelas perdas e danos a que dêem causa, é reconhecido às autarquias locais 

e aos particulares, quando sejam gravemente afectados pelo exercício de actividades 

poluidoras, o direito de exigir a adopção de medidas específicas contra a poluição ou a 

compensação dos prejuízos que resultem da recusa ou da inviabilidade técnica ou 

económica da adopção dos adequados dispositivos de defesa do ambiente.  

Base XIV – Diplomas especiais regulamentarão os limites de poluição tolerável, as 

medidas preventivas e repressivas respeitantes às actividades poluidoras e bem assim 

a estrutura orgânica e o modo de funcionamento da Comissão Nacional do Ambiente”. 

Podemos considerar como antecedentes históricos mais remotos da LBA de 1987 os 

projectos de lei a seguir indicados: o projecto de lei nº 487/I, intitulado de “Lei – 

Quadro do Ambiente e qualidade de vida”, apresentado pelo Partido Socialista (PS) e 

publicado no Diário da Assembleia da República, de 28 de Maio de 1980 (pp. 1037 a 

1041), referente à I legislatura (1976 – 1980); o projecto de lei nº 230/II, intitulado de 

“Defesa do ambiente e a protecção da natureza e do património”, apresentado pelo 

ASDI (Associação Social-Democrática Independente) e publicado no Diário da 

Assembleia da República, de 6 de Junho de 1981 (pp. 2824 – 2834), referente à II 

legislatura (1980 – 1983); o projecto de lei nº 278/II, intitulado de Lei – Quadro do 
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ambiente e qualidade de vida”, apresentado pelo Deputado Gomes Fernandes do PS 

e publicado no Diário da Assembleia da República, de 28 de Novembro de 1981 

referente à II legislatura; o projecto de lei nº 311/II, intitulado de “Lei – Quadro do 

Ambiente”, apresentado pelo Partido Popular Monárquico (PPM) e publicado no Diário 

da República, de 11 de Fevereiro de 1982 (pp. 1100 a 1109), referente à II legislatura; 

e o projecto de lei nº 102/III, intitulado de “Defesa do ambiente e a protecção da 

natureza e do património”, apresentado pelo ASDI e publicado no Diário da 

Assembleia da República de 28 de Junho de 1983, referente à III legislatura; o 

projecto-lei nº 213/III, intitulado de “Lei – Quadro do ambiente e qualidade de vida”, 

apresentado pelo PS e publicado no Diário da Assembleia da República de 24 de 

Setembro de 1983, referente à III legislatura; o projecto de lei nº 354/III, intitulado de 

“Lei – Quadro de ambiente e qualidade de vida”, apresentado pelo PS e publicado no 

Diário da Assembleia da República de 26 de Maio de 1984, referente à III legislatura; 

e, finalmente, o projecto de lei nº 444/III, intitulado de “Lei – Quadro de Bases do 

Ambiente e qualidade de vida”, apresentado pelo PSD e publicado no Diário da 

Assembleia da República de 6 de Março de 1985, referente à III legislatura (1983 – 

1985). 

Quanto aos antecedentes históricos imediatos da actual LBA, importa referir que foram 

apresentados quatro projectos de lei de Bases do Ambiente na Assembleia da 

República: o projecto de lei nº 12/IV, intitulado de “Lei de Bases do Ambiente e 

Qualidade de Vida”, apresentado pelo PSD e publicado no nº 2 da II série do Diário da 

Assembleia da Republica, de 13 de Novembro de 1985 (pp. 51 - 60), referente à 1ª 

Sessão Legislativa da IV Legislatura (1985 – 1987); projecto de lei nº 63/IV, intitulado 

de «Lei Quadro do Ambiente e Qualidade de Vida», apresentado pelo PS e publicado 

no nº 12 da II Série do Diário da Assembleia da República, de 7 de Dezembro de 1985 

(pp. 377- 382), refrente à 1ª Sessão Legislativa da IV Legislatura; o projecto de lei nº 

79/IV, intitulado “Lei Quadro do Ambiente”, apresentado pelo Deputado independente 

Borges de Carvalho e publicado no nº 17 da II Série do Diário da Assembleia da 

República, de 21 de Dezembro de 1985 (pp. 529 - 537), referente à 1ª Sessão 

Legislativa da IV Legislatura e, por fim, o projecto de lei nº 105/IV, intitulado de «Lei 

Quadro do Ambiente e Ordenamento do Território», apresentado pelo Deputado 

independente Gonçalo Ribeiro Telles e publicado no nº 25 da II Série do Diário da 

Assembleia da República, de 23 de Janeiro de 1986 (pp. 773 - 783), referente à 1ª 

Sessão Legislativa da IV Legislatura.  
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Dito isto, vamos de seguida fazer uma análise sintética da LBA que é o principal 

documento normativo do nosso país (Freitas do Amaral, 1994b, p. 245) ou, melhor 

dito, o diploma enquadrador da política ambiental em Portugal.  

Importa, antes de mais, referir que a LBA procurou, como bem acentua Cordeiro 

(1994, p. 391), dar corpo ao vector constitucional ambiental e assim desenvolver os 

respectivos princípios como decorre, aliás, expressis verbis do artigo 1º da LBA que 

preceitua que “ a presente lei define as bases da política de ambiente, em 

cumprimento do disposto nos artigos 9º e 66º da Constituição da República”.  

Coube, portanto, à LBA a tarefa de densificar os preceitos constitucionais, onze anos 

depois da sua consagração, na Lei fundamental, do artigo 66º sobre o direito ao 

ambiente, criando assim o quadro “infra – constitucional “, mas “supra – legal”, para 

uma efectiva política ambiental (Gaspar, 2005, p. 36). Ou seja, a LBA é um diploma de 

valor reforçado em resultado do valor atribuído às leis de bases, nos termos do nº 2 do 

artigo 112º da CRP, pelo que os diplomas legais que desenvolvam as orientações 

legislativas plasmadas na LBA terão que ter presente tal enquadramento hierárquico – 

normativo. É preciso ter presente que uma lei de bases é uma base para futuras leis. E 

a LBA deve ser entendida como a “Constituição” para as leis ambientais.  

A par da definição do quadro legal que, na sequência das normas constitucionais 

(artigos 9º e 66º) e em consonância com estas, devem reger as relações do Homem 

com o Ambiente, em ordem a assegurar uma efectiva protecção das suas diversas 

componentes, a LBA procurou alcançar, de acordo com Pereira Reis (1992, p. 7) outro 

objectivo distinto: fixar as grandes orientações da política do ambiente. Ainda segundo 

o autor, a LBA pretendeu “garantir o direito dos cidadãos a um ambiente de vida 

humano e ecologicamente equilibrado (direito ao ambiente), tal como a Constituição o 

consagrou, ou seja, como um dos direitos fundamentais. Não admira, pois, face a esta 

dupla vertente da Lei de Bases que nela encontremos normas de natureza 

programática a par de verdadeiras normas jurídicas, no sentido exacto do termo”.  

Quanto à arquitectura geral, a LBA, que contém a disciplina genérica fundamental em 

matéria de ambiente, desenvolve-se ao longo de 9 capítulos e 52 artigos (40). O 

capítulo I ocupa-se dos princípios e dos objectivos. No artigo 2º encontramos o 

princípio geral da protecção do ambiente. No artigo 3º estão enunciados oito princípios 

específicos, a saber: o princípio da prevenção, do equilíbrio, da participação das 

populações, da unidade de gestão e acção, da cooperação internacional, da procura 

do nível mais adequado da acção e da recuperação e responsabilização.  
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De acordo com Freitas do Amaral (1994b, p. 247), “alguns destes princípios têm 

carácter jurídico – por exemplo, o princípio da prevenção e o princípio da 

responsabilização. Outros são directivas programáticas dirigidas à Administração 

Pública – por exemplo, o princípio da unidade de gestão e acção ou o princípio da 

cooperação internacional. Todos, uns e outros, ajudam a definir o sentido do que se 

pretende seja uma política nacional de ambiente”, através da influência que exercem 

sobre a actividade legislativa e sobre a prática administrativa do Estado.  

Neste capítulo encontramos ainda a definição de vários conceitos essenciais em 

matéria de protecção do ambiente, como sejam “ambiente”, “paisagem”, “qualidade de 

vida”, “conservação da natureza” e “ordenamento do território”. Apesar de considerar 

que o legislador fez bem em enunciar conceitos, já que se tratava de matéria nova 

sobre a qual não havia tradição, Freitas do Amaral (1994b, p. 246) não deixa de 

considerar que o legislador foi infeliz em matéria de definições. Segundo este autor do 

ponto de vista jurídico e até do ponto de vista lógico, as definições dos conceitos 

balizadores em matéria de ambiente [entre os quais figura a definição de ambiente] 

estatuídas na Lei de Bases do Ambiente deixam bastante a desejar. Não são muito 

rigorosas e muitas delas sobrepõem-se: por exemplo, nas definições de ambiente, de 

qualidade de vida e qualidade do ambiente, de paisagem e contínuo natural, há muitas 

sobreposições. Não houve um trabalho rigoroso de demarcação conceptual. No 

entanto, o facto de a lei dar algumas definições ajuda a entender o significado das 

normas que a lei contém e, em qualquer caso, é com base nessas definições que 

devem ser entendidos e interpretados os dispositivos da Lei de Bases do Ambiente, 

conclui o autor.  

Os capítulos II e III da Lei de Bases ocupam-se dos componentes ambientais que se 

encontram classificados em duas grandes categorias: os naturais e os humanos.  

Os componentes naturais (capítulo II) são o ar, a luz, a água, o solo, o subsolo, a flora 

e a fauna, enquanto a paisagem, o património natural e construído e a poluição 

constituem os componentes humanos. (capítulo III).  

Relativamente a cada um destes tipos de componentes ambientais, o legislador 

dedicou um ou mais artigos, fixando normas destinadas a assegurar, quer a 

necessária protecção, quer a redução da degradação ambiental, através de uma 

adequada disciplina das actividades humanas.  

Em relação aos componentes naturais, Pereira Reis (1989, p. 49) considera que a LBA 

introduziu uma inovação digna de registo ao considerar a luz como componente 
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ambiental. Segundo o autor, “não temos conhecimento que o ordenamento jurídico de 

qualquer outro país tenha dado relevo a este factor que, talvez pela sua imaterialidade, 

é habitualmente esquecido. Em ordem a assegurar níveis de luminosidade adequados 

à qualidade de vida admite, por exemplo, a fixação de restrições no tocante ao volume 

dos edifícios a construir na periferia dos espaços verdes e de normas especificamente 

aplicáveis à construção de fogos para habitação, escritórios, fábricas, escolas e 

demais equipamento social”.  

Em relação aos componentes humanos, importa sublinhar um erro técnico flagrante e 

grosseiro do legislador apontado pela doutrina ao considerar a poluição como um dos 

componentes ambientais humanos. Amado Gomes (2009, p. 188) considera mesmo 

tratar-se do momento mais infeliz da LBA. Ora, salta à vista que a poluição não é um 

valor ambiental a proteger. É, isso sim, uma ofensa aos valores ambientais protegidos. 

Como anota Freitas do Amaral (1994c, p. 20) “constitui erro técnico do legislador 

afirmar, no artigo 17 da Lei de Bases do Ambiente, que a poluição é um componente 

ambiental a proteger pelo direito; é claro que não é o que o direito aprova e estimula é, 

não a poluição, mas o combate contra a poluição”.  

No mesmo enfiamento, Cruz Santos et al. (s/data, p. 99) refere que “a poluição é, sem 

dúvida, uma criação essencialmente humana, mas é algo de exterior e ameaçador em 

relação ao ambiente, é precisamente algo que importa combater e não preservar” 

idêntica incoerência seria, por exemplo, considerar as pragas como parte da flora”.  

O capítulo IV da LBA ocupa-se dos instrumentos da política de ambiente e de 

ordenamento do território que estão enunciados ao longo das 18 alíneas do nº 1 do 

artigo 27º. De acordo com Pereira Reis (1989, p. 50) a alínea r) corresponde à 

consagração legal do princípio do poluidor – pagador, acrescentando que o legislador 

fugiu, com alguma malícia, a assumir este princípio no seu local próprio (o artigo 3º), 

para depois o vir a consagrar, ainda que de forma indirecta, no artigo 27º.  

O capítulo V da LBA ocupa-se do licenciamento e situações de emergência. O artigo 

33º trata do licenciamento. O artigo 34º trata da declaração de zonas criticas e de 

situações de emergência.O artigo 35º trata da redução e da suspensão de laboração e 

o artigo 36º refere-se à transferência de estabelecimentos.  

O capítulo VI ocupa-se dos organismos responsáveis em matéria de ambiente.  

O capítulo VII ocupa-se dos direitos e deveres dos cidadãos no domínio do ambiente. 

Neste capítulo está, entre o mais, assegurado o acesso dos cidadãos aos Tribunais 

com vista a prevenir ou fazer cessar as causas de degradação ambiental e 
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consagrado o princípio de que as agressões ao ambiente originam responsabilidade 

civil pelos danos causados e implicam que o agente reponha a situação que existia 

anteriormente à infracção.  

O capítulo VIII trata do direito sancionatório (penalização), dispondo o artigo 45º sobre 

o Tribunal competente, o artigo 46º sobre os crimes contra o ambiente, o artigo 47º 

sobre contra – ordenações ambientais e o artigo 48º sobre a obrigatoriedade de 

remoção das causas da infracção e da reconstituição da situação anterior.  

Finalmente, o capítulo IX ocupa-se das disposições finais. Neste capítulo prevê-se a 

obrigação de publicar legislação especial para regulamentar as normas plasmadas na 

LBA que não são de aplicação imediata, ou seja, as chamadas normas de natureza 

programática, o que é, aliás, natural numa lei de bases. Não era possível, nem 

desejável verter num único diploma todas as normas que devem reger a protecção do 

ambiente. Por um lado, devido à vastidão da matéria ambiental. Por outro lado, devido 

à complexidade técnica de muitas matérias de cariz ambiental. Deste modo, o 

legislador optou por consagrar um conjunto de normas genéricas, de natureza 

programática, cuja aplicação efectiva carece de regulamentação posterior, no fundo, o 

tal “impulso inter – orgânico desencadeado por uma lei”, como sustenta Rebelo de 

Sousa (1991, p. 15).  

No entanto, é possível encontrar na LBA verdadeiras normas jurídicas, no sentido 

exacto do termo (normas jurídicas strictu sensu), isto é, normas de aplicação imediata 

e directa, por não estarem dependentes de regulamentação para poderem vigorar. 

Integram o primeiro grupo, ou seja, as normas que reúnem todos os requisitos para 

aplicação imediata os nºs 2 e 3 do artigo 8º, o nº 3 do artigo 9º, os nºs 3, 4 e 5 do 

artigo 24º. Integram o segundo grupo, designadamente, o nº 3 do artigo 10º, o nº 4 do 

artigo 13º, o nº 6 do artigo 15º e o nº 2 do artigo 16º. (Pereira Reis, 1989, p. 49).  

Se é verdade que a LBA pode ser considerada, ao tempo, avançada, atento o seu 

conteúdo e opções adoptadas (41), não é menos verdade que volvido mais de 30 anos 

a bondade da LBA foi paulatinamente desaparecendo com o tempo. Assim, não é de 

admirar, pois, que Freitas do Amaral (1994a, p. 16) tenha considerado já em 1994 que 

a LBA nos soa já um pouco ultrapassada e, porventura, demasiado subordinada às 

necessidades do Homem: porque ela fala, no fundo, em proteger a vida do Homem, 

em garantir a qualidade de vida do Homem, em assegurar a saúde e o bem estar do 

Homem, em garantir a utilização dos recursos naturais como pressuposto básico do 

desenvolvimento do Homem… Ou seja, foi uma lei excelente na altura, mas ainda 

marcada por uma clara concepção antropocêntrica e do mundo e da vida, uma 
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concepção em que o Homem é o centro de tudo, e em que tudo gira em torno dos 

interesses, das preocupações, das aspirações e das necessidades do Homem.” 

Por seu turno, Schmidt (2000, p. 11) considerou que a LBA, dez anos após a sua 

vigência, “envelhece na maternidade onde nasceu. Há dez anos que vive sem licença 

de sair à rua, de conhecer gente, de actuar, de produzir efeitos, de viver. Uma lei de 

bases é uma base para leis. Ou seja, o que lhe dá vida, saúde e movimento são os 

diplomas regulamentadores. Pois esta lei é como um corpo feito só com pés e sapatos 

– ainda não lhe deixaram ter pernas para andar nem cabeça para pensar”, isto apesar 

de o artigo 51º. afirmar que todos os diplomas legais necessários à sua 

regulamentação seriam forçosamente publicados no prazo de um ano, o que 

consabidamente não ocorreu.  

Não obstante é, segundo cremos, dado adquirido que a LBA foi uma lei bem 

intencionada e inovadora, sendo natural que decorridos tantos anos após a sua 

entrada em vigor tenha “envelhecido” e necessite de ser “rejuvenescida”. Nesta 

medida, não é de estranhar que tenha sido despoletado o processo de revisão da 

actual LBA durante a XI legislatura (2009 – 2011), cuja iniciativa partiu do grupo 

parlamentar do PSD, antecipando-se ao próprio governo, cujo programa apontava, 

como uma das suas principais medidas, a revisão da LBA. O PSD apresentou na 

Assembleia da República, em 14 de Abril de 2010, o projecto de lei nº 224/XI, 

intitulado “Revisão da Lei de Bases do Ambiente”, publicado no Diário da Assembleia 

da República em 21 de Abril de 2010 (pp. 19 a 41), contendo uma exposição de 

motivos e 43 artigos.  

Por seu turno, o PCP apresentou na Assembleia da República em 29 de Novembro de 

2010 o projecto de lei nº 456/XI, intitulado “Estabelece as Bases da Política de 

Ambiente”, publicado no Diário da Assembleia da República em 2 de Dezembro de 

2010 (pp. 24 a 50), contendo uma breve nota explicativa e 56 artigos.  

Em 30 de Novembro de 2010, o PEV apresentou na Assembleia da República o 

projecto de lei nº 457/XI, intitulado “Lei de Bases do Ambiente”, publicado no Diário da 

Assembleia da República em 2 de Dezembro de 2010 (pp. 51 a 76), contendo uma 

nota justificativa e 49 artigos.  

Sucede, porém, que todos os projectos de lei conducentes à revisão da LBA de 1987 

apresentados durante a XI Legislatura caducaram com o pedido de demissão 

formulado em 23 de Março de 2011 pelo Primeiro – Ministro, Eng. José Sócrates, ao 

Presidente da República, Prof. Cavaco Silva, que, por sua vez, dissolveu, a 
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Assembleia da República, por decreto publicado no Diário da República, I série, nº 69, 

de 7 de Abril de 2011.  

À laia de conclusão, acompanhamos Nunes Correia (2012, p. 33) quando afirma que a 

nova LBA terá de ser substancialmente diferente da LBA de 1987, até porque hoje as 

condições são muito diferentes das de 1987. Assim, a nova LBA “mais do que 

programática, deve estar no plano da “metapolítica”, trazendo racionalidade e 

inteligibilidade global a todo o edifício que entretanto foi construído. Mais do que 

normativa, a nova lei deve reflectir grandes linhas de orientação e assegurar que os 

próximos passos a dar sejam no sentido da melhoria da eficácia global, contribuindo 

para uma integração mais harmoniosa entre ambiente e desenvolvimento e 

contribuindo para evitar qualquer retrocesso relativamente aos progressos alcançados 

e às fasquias estabelecidas”. 
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Capítulo III 

A EMERGÊNCIA DA QUESTÃO AMBIENTAL COMO NOVO PARADIGMA DOS PA RTIDOS 

POLÍTICOS EM PORTUGAL  

 

“Não se trata aqui de uma questão política. Trata-se de uma questão moral. Uma questão que 

afecta a sobrevivência da civilização humana. Não se trata de uma questão em que a esquerda 

se opõe à direita; trata-se de uma questão em que o certo se opõe ao errado. Em termos muito 

simples, é errado destruir a habitabilidade do nosso planeta e arruinar as perspectivas de todas 

as gerações a seguir à nossa”. 

Al Gore 

O Ataque à Razão 

 

“Hoje, o tema do ambiente deixou de ser tão “digestivo”, mas tornou-se politicamente mais 

“nutritivo”. Ou seja, o tempo de diplomacia acabou, pois escrever sobre ambiente e 

ordenamento do território implica actualmente confrontar os grandes poderes económicos na 

sociedade portuguesa. A questão ambiental já está assim incontornavelmente confrontada a 

sua dimensão política concreta. Sabe-se bem melhor agora quais são os valores ambientais 

mais importantes a preservar no País; sabe-se quais são as maiores chagas do (des) 

ordenamento territorial a evitar; e quais são as redes de interesses que o parasitam. Sabe-se 

também quanto o ambiente se tornou central na auto-estima dos cidadãos e como vai dar a 

tanto debate cívico como uma multidão que aflui a uma peça”. 

 

Luisa Schmidt 

Portugal Ambiental- casos & causas 

 

“Novas atitudes e tecnologias com vista à sustentabilidade estão já bastante disseminadas, 

experimentadas e demonstradas. Falta a vontade política para as implementar em toda a sua 

abrangência e continuam a ser penalizadas pelas perspectivas autistas que insistem em 

considerar a malignidade intrínseca do Homem e dos seus sistemas económicos relativamente 

a essas preocupações  

João Paulo Fernandes 

A política e o ambiente. A dimensão do individuo 
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1. A protecção do ambiente como questão política da  actualidade 

 

1.1. Considerações gerais 

Salta à vista que a protecção do ambiente é um problema da sociedade e, como tal, 

exigia uma solução politica, ou seja, a intervenção dos actores políticos. A poluição e 

outros graves danos causados ao ambiente aliados à consciencialização dos 

problemas ambientais pelas populações, que passaram a exigir, a dado trecho, a 

intervenção dos poderes públicos, estão na base da transmudação do ambiente como 

problema meramente social em questão política. Nas palavras de Amado Gomes 

(1999a, p. 44), “acabou-se o sonho da abundância dos recursos naturais e despertou-

se para o pesadelo do mundo finito”. Os problemas ambientais e a sua percepção pela 

opinião pública trouxeram o ambiente para o centro do debate político, obrigando os 

Estados a tomar medidas que foram prima facie de carácter essencialmente curativo. 

Associada ou contemporânea com o despertar do ambiente como questão política 

está também o movimento de “Maio de 68”. As revoltas “estudantis” de 1968, a que se 

aliaram milhares de trabalhadores, e que balançaram os E.U.A., Alemanha, França, 

Itália e muitos outros países, foram uma ofensiva que deixou rastos na esfera cultural 

politica e social. E no que tange ao ambiente, o movimento estudantil de Maio de 1968 

lançou palavras de ordem contra o modelo de crescimento então vigente que ignorava 

e afectava o ambiente. E uma das palavras de ordem surgidas nas manifestações 

estudantis dos finais dos anos 60 e utilizadas como slogan político foram “poluidor 

pagador” (Aragão, 1997, p. 8), expressão que, de resto deu origem a um dos mais 

importantes principios da política ambiental e que Aragão (1997, p. 11) classifica como 

a “pedra angular da política comunitária do ambiente”.   

Também na emergência do ambiente como questão política estão os movimentos 

ecologistas dos anos 70 que vão pugnar por um modelo de sociedade alternativo e 

utópico, perante a “falência das ideologias”, ditas tradicionais, apresentando, como 

observa Pereira da Silva (2002, p. 19), a ecologia como a panaceia para todos os 

problemas politicos da sociedade, levando ao extremo a politização da “questão 

ambiental” que, até então, nem sequer pertencia ao domínio da política. Verifica-se, 

nas palavras de Pereira da Silva (2002 p.19) não só a politização da ecologia, mas 

também a própria partidarização, com o surgimento de partidos verdes, que assumem 

a configuração de partidos de contestação ou, se se preferir, partidos radicais, atento o 

discurso político utilizado que propunha soluções extremas e inexequíveis para a 

resolução dos problemas da sociedade em geral. 
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Aliada ao despoletar do ambiente como questão política estão ainda as conferências 

internacionais que se debruçaram sobre a “questão ambiental”. Merecem particular 

destaque as Conferências de Estocolmo de 1972 e do Rio de 1992. A Conferência de 

Estocolmo, além de “oficializar” a preocupação internacional com a questão ambiental, 

como já referimos anteriormente, deixou desde logo bem patente a necessidade de 

adesão do poder político para a protecção do ambiente. Não foi por acaso que as 

primeiras leis de bases do ambiente, também chamadas leis-quadro do ambiente, que 

tratam os diversos problemas do ambiente de forma integrada, começaram a surgir 

após a histórica conferência de Estocolmo (Soromenho- Marques, 1996, p. 64 e 65) e 

que em Portugal se gizou, entre os finais de 1973 e o inicio de 1974, a primeira 

tentativa de dotar o país com uma lei de bases do ambiente que acabou por naufragar.  

Do mesmo passo, não foi por acaso que a maior parte das estruturas ambientais 

foram criadas em inúmeros países após a conferência de Estocolmo e até mesmo 

pouco antes por causa da dita conferência. Foi, de resto, o caso de Portugal, onde o 

primeiro orgão governamental, dedicado à orientação de uma política pública de 

ambiente - A Comissão Nacional de Ambiente - foi criado em 1971, na sequência da 

recepção, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Março de 1969, da 

nota/convite do Secretário-Geral das Nações Unidas, onde é dado conhecimento 

oficial da aprovação, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, da resolução nº. 

2398, que convocou a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, a 

ter lugar em Estocolmo, em 1972, e que permitiria a participação do Governo 

português nas reuniões preparatórias e na conferência propriamente dita (Soromenho-

Marques, 1998, pp. 81 e 82). 

Por seu turno, além da “explosão mediática” dos problemas ambientais, a Conferência 

do Rio colocou o ambiente na primeira linha das agendas políticas dos diversos 

Estados. Isto é, a Conferência do Rio, tornou a ecologia (leia-se ambiente) uma alínea 

fundamental da agenda política mundial, além de transformar a ecologia numa 

questão do foro internacional: “se algo mudou a partir daqui foi que ficou mais claro 

que cada Estado deve responder perante o mundo pelos seus atentados ao ambiente. 

Os problemas ecológicos sempre tiveram um alcance planetário, mas doravante serão 

tratados como uma questão mundial ao nível político, e caminha-se no mesmo sentido 

ao nível jurídico” (Malheiro, 1996, p.13). 

Em jeito de conclusão, o ambiente tornou-se uma preocupação ao mais alto nível, e 

que passou a estar inscrita nas agendas políticas, tanto internacionais como nacionais, 

por intermédio dos factores supra-referidos em conjugação com a divulgação massiva 

dos fenómenos do aquecimento global do planeta e das alterações climáticas, da 
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desertificação, da rarefação da camada de ozono, da destruição da biodiversidade, 

etc. que estão, repisando, a pôr em causa, tal como enfatiza Ramalho (1990, p.13) os 

mais profundos interesses da Humanidade, impedindo o aproveitamento das enormes 

potencialidades das espécies existentes no planeta para a melhoria das condições de 

vida da espécie humana.  

 

 

2. Os partidos políticos portugueses e a protecção do ambiente 

2.1. Os partidos políticos de governo e o ambiente “verde-escuro” entre 1974 e 

1979 

Se a consciência social da importância dos problemas do ambiente não foi imediata, 

também a reacção dos partidos políticos portugueses foi deferida e paulatina, ainda 

que lenta e tardiamente em relação aos seus congéneres da nossa área civilizacional, 

como adiante se demonstrará. 

A explicação está, desde logo, na circunstância de Portugal não ter sido, 

parafraseando Soromenho-Marques (2000, p. 77 e 78), pioneiro da modernidade, com 

o seu cortejo de revoluções industriais, que marcaram a ascensão da vaga de 

destruição dos ecossistemas planetários que caracterizou os séculos XIX e XX e, 

portanto, conclui o autor, Portugal não foi, nem podia ser, também pioneiro da 

consciência ambiental (1). 

Antes do 25 de Abril de 1974, o ambiente não tinha grande expressão junto do poder 

político instituído e do partido único do “regime” (a União Nacional). Tal como assinala 

Schmidt (1999, p. 3), “Portugal, até aos anos 70 continuava convencido que o País era 

lindo e que a Pátria era perfumada como Jacinto a encontrou na Cidade e as Serras. 

ao entrar de comboio a caminho de Tormes. Os “problemas ambientais” resumiam-se 

a uma questão de qualidade das peras, de colheitas de vinho, de caldas bordalesas”. 

O ambiente era um tema secundário e marginal, o que até certo ponto é 

compreensível porque os problemas ambientais com que Portugal então se deparava 

eram reduzidos e localizados, além de ocultados, ao contrário do que se passava 

noutros países do continente europeu, dado o fraco desenvolvimento industrial e 

económico do país.  

Não se ignoram as degradações e poluição provocadas pelas grandes indústrias 

existentes ao tempo, onde pontificavam as ligadas ao sector das celuloses. Todavia, 

não tinham grande visibilidade, além de serem politicamente ocultados (Schmidt, 
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1999, p. 3) e localizados. Além disso, como observa Schmidt (1999, p. 3) “poucos 

acreditavam que fosse verdade já haver ambientes venenosos no Barreiro, no Seixal, 

em Cacia ou em Estarreja”. Não obstante, a verdade é que os níveis de 

industrialização e de urbanização eram notoriamente muito baixos, o que terá 

desencadeado menos, ainda que em termos relativos, situações de ruptura ambiental 

que alertam e preocupam as populações. 

Não se ignora também que o sistema jurídico português de então compreendia já um 

conjunto de diplomas de cariz ambiental. Servem de exemplo o Decreto de 24 de 

Dezembro de 1901, que definia o regime florestal e defesa dos povoamentos 

florestais; o Decreto n.º 13658, de 20 de Maio de 1927 sobre a protecção da riqueza 

florestal do país, com o objectivo de impedir a redução da área florestal pela 

regularização dos cortes de arvoredo; a Lei n.º 1951, de 9 de Março de 1937, que 

estabelecia as bases para a proibição da plantação de eucaliptos ou de acácias; o 

Decreto-Lei n.º 28 039, de 14 de Setembro de 1937, que proibia, com várias 

excepções, a plantação ou sementeira de eucaliptos, acácias, mimosas e de aliantos a 

menos de 20 metros de terrenos cultivados e a menos de 30 metros de nascentes, 

terras de cultura de regadio, muros e prédios urbanos, o Decreto-Lei n.º 28 040, de 14 

de Setembro de 1937, que regulava o arrancamento de plantações ou sementeiras 

feitas contra as disposições da Lei N.º 1951, alterada designadamente pelo Decreto-

Lei n. 28 039, de 14 de Setembro de 1937; o Decreto-Lei n.º 28 468, de 15 de 

Fevereiro de 1938, que regulava o arranjo, incluindo o corte em derrama, das árvores 

em jardim, parque, mata ou mancha de arvoredo existente em zonas de protecção de 

monumentos nacionais, edifícios de interesse público ou edifícios do Estado de 

reconhecido valor arquitectónico; a Lei N.º 1971, de 15 de Julho de 1938, que 

estabelecia as bases do povoamento florestal (Corrêa da Silva, 1992, p. 57 e 58); a Lei 

nº. 2069, de 24 de Abril de 1954 que promulgou medidas sobre beneficiação de 

terrenos cuja autorização seja indispensável para garantir a fixação e a conservação 

do solo; a Lei nº. 2132, de 26 de Maio de 1967, que promulgou o regime jurídico da 

caça; o Decreto nº. 36270, de 8 de Maio de 1947, que aprovou o regulamento da 

segurança das instalações para armazenamento e tratamento industrial de petróleos 

brutos, seus derivados e resíduos; o Decreto nº. 49998, de 8 de Maio de 1969, que 

criou a Comissão de Toxologia dos Pesticidas; o despacho ministerial nº. 3170, de 5 

de Janeiro, que proibia o emprego do DDT nos produtos armazenados para consumo 

humano ou animal; a Portaria nº. 53/71, de 3 de Fevereiro, que aprovou o 

Regulamento Geral da Segurança e Higiene do Trabalho nos Estabelecimentos 
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Industriais; e a Lei nº. 9/70, de 19 de Junho, mais conhecida por Lei de Protecção da 

Natureza (2). 

No entanto, como bem reconhece Monteiro (1982, p. 21), muitas normas estavam 

ultrapassadas e em algumas áreas eram notórias as lacunas legislativas, 

acrescentando ainda que a fiscalização era praticamente inexistente e que quase 

faltavam os meios técnicos necessários ao estudo dos problemas. 

Do mesmo passo, não se ignora que o III plano de fomento (1968-1973), um plano de 

desenvolvimento para o país, continha algumas referências às questões ambientais 

(Soromenho-Marques, 2000, p. 78); que foi em pleno Estado Novo tomada a decisão 

de criar o primeiro parque nacional, o Parque Nacional da Peneda - Gerês, através do 

Decreto nº.181/71, de 8 de Maio, foram criadas várias reservas naturais nos Açores e 

na Madeira (v.g. a reserva integral na Caldeira do Faial, através do Decreto n.º 78/72, 

de 7 de Março; a reserva integral na Montanha da Ilha do Pico, através do Decreto n.º 

79/72, de 8 de Março; a reserva da Lagoa do Fogo, através do Decreto n.º 152/74, de 

15 de Abril; e a reserva natural nas ilhas selvagens, através do Decreto n.º 458/71, de 

29 de Outubro) e, por último, que foi criada, através da Portaria nº. 316/71, de 19 de 

Junho, da Presidência do Conselho de Ministros, a primeira estrutura pública, com 

atribuições de comissão interministerial para a coordenação de todas as actividades 

dos vários departamentos em matéria do ambiente. Seria a Comissão Nacional do 

Ambiente, inicialmente integrada na Junta Nacional de Investigação Cientifica e 

Tecnológica (JNICT), presidida antes e após o 25 de Abril de 1974 por José Correia da 

Cunha, e cuja existência legal foi motivada por uma “reacção a um impulso externo” 

(Soromenho-Marques, 1998, p. 83) (3), ou seja, o já mencionado convite formulado ao 

governo presidido por Marcello Caetano pelo Secretário- Geral das Nações Unidas 

para a participação portuguesa no processo que conduziria à Conferência de 

Estocolmo (4). 

Apesar da existência de legislação no domínio da protecção do ambiente, a verdade é 

que este tema não estava, nem de perto nem de longe, na primeira linha de 

preocupações e prioridades do Estado Novo. 

Por outro lado, o ambiente não inquietava a população portuguesa antes do 25 de 

Abril de 1974 que estava, aliás, pouco desperta para o assunto em apreço (5), à 

excepção de um grupo de personalidades ligadas ao meio académico e cientifico que 

tiveram a audácia e a coragem de fundar, em 1948, a primeira associação 

ambientalista portuguesa – a Liga para a Protecção da Natureza (LPN), “ a mãe de 

todas elas”, nas palavras do seu ex-presidente Eugénio Sequeira (apud Guerra, 1998, 
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p.115) – quando o regime politico de então era abertamente avesso a qualquer forma 

de associativismo que não controlasse (Vasconcelos, 1994, p. 16) (6). 

Neste enfiamento, Almeida Fernandes (1995, p. 5) refere que a criação da LPN no 

contexto político em que surgiu foi um rasgo difícil, pois, “a ideia de associar activos, 

em especial universitários era algo de muito suspeito, tão suspeito que durante um 

período longo, até 1970, o grupo de duas ou três centenas de sócios, manifestou a 

sua actividade apenas através de escritos publicados em revistas científicas, de 

militância nas suas aulas universitárias e de uma ou outra visita de estudo, 

congressos, reuniões… (7), pelo que a sua projecção pública era quase nula, pese 

embora produzir trabalhos de alta qualidade. Muito a propósito, Vasconcelos (1994 

p.16) sublinha: “se abrisse muito o bico, corria o risco de ver a porta fechada”. 

Ainda em relação às dificuldades que a LPN teve de enfrentar para levar por diante os 

seus objectivos, Almeida Fernandes (1995, p. 6) refere, a título de exemplo, que “ a 

simples oposição, junto do Presidente da República Américo Tomás, à construção da 

estrada Galapos-Portinho, baseada no impacte que ela iria ter nas matas mais 

importantes da Serra da Arrábida, provocou a suspeição subversiva que movimentou a 

PIDE”. 

Entre 25 de Abril de 1974 e 1979, o tema do ambiente continuou a não estar na 

“ordem do dia” das preocupações dos governos e dos partidos políticos, apesar das 

referências geralmente feitas ao ambiente nos programas de governo e nos 

programas políticos e eleitorais dos diferentes partidos. 

De igual modo, o ambiente não concitava a atenção da esmagadora maioria da 

população portuguesa, pese embora terem surgido após o 25 de Abril, com o Portugal 

desamordaçado com a criação do clima democrático necessário à arma típica do 

movimento ambientalista (a contestação), grupos ecologistas que proliferavam como 

cogumelos e, com o peso da esquerda como pano de fundo, apontavam para uma 

ruptura com o consumismo, na esteira dos movimentos ecologistas existentes nos 

E.U.A. e na Europa (Vasconcelos, 1994, p. 17) (8). No entanto, esses grupos gozavam 

de muita pouca credibilidade perante a opinião pública e o poder político, sendo até 

olhados muitas vezes como “fundamentalistas”. A este propósito, Caninas e Lemos, 

(1990, p. 51), referem que durante muito tempo os apologistas do ambiente “foram 

verdadeiros marginais na sociedade dos homens, uma espécie de missionários da 

salvação da Terra”. Na mesma linha, Anjos Duarte (1999, p. 48), sublinha que “nos 

anos 70, a principal dificuldade dos protagonistas do ambiente era a de conseguirem 

ser respeitados, ouvidos e olhados com credibilidade. Muitas vezes, forma vistos como 
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profetas da desgraça, agentes subversivos contra o “desenvolvimento” ou ainda como 

agitadores da esquerda clássica no plano político”. 

Não é, portanto, de estranhar que o ambiente não fosse uma questão ou um assunto 

prioritário junto dos dirigentes políticos dos diferentes partidos no período que se 

seguiu imediatamente após o 25 de Abril de 1974. Desde logo, porque vivia-se uma 

conturbada situação sociopolítica, devido à transição de regime político; à instabilidade 

política associada à crispação ideológica: no prazo de dois anos houve seis Governos 

provisórios, três sublevações cívico-militares, Estados de Sítio e confusão 

generalizada (Eloy, 1994 p. 334); à difícil situação económica do país do pós 25 de 

Abril (Soares, 2001, pp. 245 e 246). Na mesma linha, Freitas do Amaral (1998, p.17) 

sustenta que “Portugal viveu, de fins de 1974 até 25 de Novembro de 1975, um 

processo revolucionário típico, de inspiração e modelo comunista, mas com muito 

folclore e anarquia pelo meio, devidos à actuação da extrema-esquerda, civil e militar. 

Como descreveu o democrata e anti-salazarista de sempre Francisco Sousa Tavares, 

foi “ um ano de inferno, paranóia e idiotice”. 

O clima político, social e económico que então se vivia efusivamente favorecia, tal 

como bem sustenta Vasconcelos (1994, p.17), mais a adesão às causas políticas do 

que ambientais. A sociedade estava, compreensívelmente, mais virada para a 

melhoria das condições de vida (v.g. questões do trabalho e dos salários, saneamento 

básico) e para a reconquista ou reconhecimento dos direitos civis, sociais e politicos 

que haviam sido suprimidas ou fortemente condicionados pelo Estado Novo. E a 

própria imprensa, em geral, dava pouca importância a tudo o que não fosse 

directamente associado à política e à vida partidária, lembra Matos (1994, p. 28). Face 

às razões supra-aduzida, o ambiente era inevitavelmente um tema marginal e 

minoritário. 

Contudo, é possível verificar que alguns dos programas de governo dos seis governos 

provisórios formados após o 25 de Abril de 1974 não deixaram de contemplar, ainda 

que laconicamente, algumas linhas à questão ambiental. 

 

 

2.1.1. Os governos provisórios e o ambiente 

O I governo provisório  formou-se com base nas grandes correntes político-

ideológicas que viriam a transformar-se nos principais partidos da democracia: o PS, 

dirigido po Mário Soares, o PCP, cujo Secretário-geral era Álvaro Cunhal, e o novo 

PPD, além do MDP/CDE e da participação individual dos membros da SEDES 
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(Associação para o Desenvolvimento Económico e Social) e de independentes 

(Oliveira Martins 1994, p. 138). Tomou posse em 15.05.1974 e foi presidido pelo 

Professor Adelino da Palma Carlos. 

As linhas programáticas do I Governo Provisório publicadas no Decreto-Lei nº. 203/74, 

de 15 de Maio (Diário do Governo nº. 113/74, I série) eram oito, a saber: Organização 

do Estado, Liberdades Cívicas, Segurança de pessoas e bens, politica económica e 

financeira, politica social, política externa, política ultramarina e política educativa 

cultural e de investigação. No âmbito da política social está referenciado como um dos 

objectivos a prosseguir a “protecção à natureza e valorização do meio ambiente”. 

De acordo com a Lei orgânica do I Governo Provisório, aprovada pelo citado Decreto-

Lei nº. 203/74, de 15 de Maio, o ambiente começou por ser uma atribuição da 

subsecretaria do Estado do Ambiente, inaugurada pelo Arquitecto Ribeiro Telles, sob a 

dependência do Ministério do Equipamento Social e Ambiente, cujo primeiro titular foi 

o Engenheiro Manuel Rocha (9). 

Durante o I governo provisório não há a registar a publicação de qualquer tipo de 

legislação sobre a conservação da natureza, pese embora os programas políticos do 

PS e do PSD de 1974 fazerem expressis verbis referência ao ambiente, como se 

demonstrará mais adiante. 

O II governo provisório , que tomou posse em 17.07.1974 e terminou o seu mandato 

em 30.09.1974, foi chefiado pelo General Vasco Gonçalves. 

O II governo provisório não tem propriamente um programa de governo. Assumiu, com 

efeito, como referencial o programa M.F.A. (Movimento das Forças Armadas), o que 

ressalta do discurso de tomada de posse do Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves, onde 

é referido, entre o mais, “ a decisão inabalável de cumprir escrupulosamente o 

programa das forças armadas”, o compromisso de que “não haverá desvios ao 

programa do movimento das forças armadas, pois ele possui a flexibilidade suficiente 

para permitir o progresso”, reiterando a promessa de que” tudo farei para cumprir a 

nobre tarefa de que me incumbiu, que toda ela se resume no integral cumprimento do 

programa do Movimento das Forças Armadas”. 

E no aludido programa do M.F.A. é feita lateralmente alusão ao tema do ambiente na 

alínea b) do n.º 6 do ponto B (Medidas a curto prazo) que preconiza o lançamento de 

“uma nova política social que, em todos os domínios, terá essencialmente como 

objectivo a defesa dos interesses das classes trabalhadoras e o aumento do 

progressivo, mas acelerado, da qualidade de vida de todos os portugueses”. 
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Em termos de estrutura orgânica do II governo provisório, foram aportadas alterações 

pelo Decreto-Lei n.º 338/74, de 18 de Julho (Diário do Governo n.º 166/74, série I, 1º 

Suplemento). No entanto, manteve-se o Ministério do Equipamento Social e Ambiente, 

agora ocupado por José Augusto Fernandes. Continuou como Subsecretário de 

Estado do Ambiente o Arquitecto Ribeiro Telles. 

Durante o mandato deste governo, foi emanado o Decreto-Lei n.º 354-a/74, de 14 de 

Agosto, que aprovou novas disposições sobre o regime da caça.  

Seguiu-se o III governo provisório  (de 30.09.1974 a 26.03.1975), continuando a ser 

chefiado por Vasco Gonçalves. Não obstante a introdução de alterações na orgânica 

do III governo provisório (Decreto-Lei 517/74, de 2 de Outubro e outros diplomas 

subsequentes), manteve-se o Ministério do Equipamento Social e Ambiente e a 

Subsecretaria de Estado do Ambiente e com os mesmos titulares. 

Ao contrário dos governos anteriores, o III governo provisório apresentou um programa 

de governo bem estruturado, intitulado “programa de política económica e social”. No 

capítulo dedicado às políticas sectoriais, foi contemplada a política de ambiente (ponto 

11), nos termos seguintes: 

1) “A política nacional do ambiente deverá ter como objectivos genéricos a atingir os 

seguintes: 

a) Criação de paisagens biologicamente activas e equilibradas, tendo em vista o 

desenvolvimento económico, a valorização social e a cultura; 

b) Utilização do território e dos recursos naturais, sem afectar o equilíbrio 

biológico, a estabilidade física, a qualidade estética das paisagens, os 

monumentos e os patrimónios naturais, salvaguardando a qualidade do ar, da 

água e do solo e a fauna silvestres; 

c) Valorização de sanidade, do conforto, dos benefícios sociais económicos e da 

qualidade de vida em qualquer implantação humana. Integração da população 

urbana e rural; 

d) Integração no espaço biofísico das infra-estruturas necessárias ao 

desenvolvimento e das intervenções devidas ao progresso tecnológico. 

2) As medidas que se prevêem a curto e médio prazos para prosseguir os objectivos 

genéricos são: 

- luta contra a poluição atmosférica; 

- luta contra a poluição da água; 
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- avaliação dos efeitos dos compostos químicos no ambiente, em especial no 

solo, e correspondente fiscalização; 

- redução do ruído; 

- constituição de parques naturais, reservas, paisagens protegidas e espaços 

verdes urbanos de recreio e protecção; 

- valorização do ambiente rural através da promoção do conforto, saneamento 

e recreio; 

- promoção de campanhas de divulgação e esclarecimento dos problemas do 

ambiente; 

- estudo dos problemas referentes ao ciclo hídrico e à gestão da água; 

- medidas imediatas de racionalização do consumo e valorização global das 

condições de infiltração, armazenamento e drenagem; 

- medidas de conservação da Natureza de carácter genérico para todo o País 

ou específicas em relação a determinadas espécies e biocenoses; 

- valorização e defesa da paisagem através de medidas de caractér genérico 

ou específico em relação a áreas degradadas, depósitos de sucata, areeiros, 

pedreiras e saibreiras; 

- condicionamento efectivo da publicidade na paisagem rural e urbana; 

- estudo e resolução integrada dos problemas hidráulicos, de poluição, de 

ordenamento fluvial, de biologia, de pesca, turismo, etc., dos rios”. 

Durante o III governo provisório foram, entre outros, aprovados o Decreto-Lei n.º 

733/74, de 21 de Dezembro, que define o regime da exploração das coutadas com fins 

turísticos e do exercício da actividade veneratória nas mesmas; a Portaria n.º 391/75, 

de 26 de Junho, que estabelecia uma zona de protecção destinada à defesa de uma 

“dormida” natural de pombos bravos existentes nas herdades da Sesmaria do 

Sequeiro, Ralhagueira, Mosteias e Moutinho, situadas na freguesia de Cabeção. 

Em 26.03.1975 toma posse o IV governo provisório  e cujo mandato cessa em 

08.08.1975. Desta feita, à luz das alterações introduzidas na orgânica deste governo 

(Decreto-Lei n.º 158-A/75, publicado no Diário do Governo nº 72/75, série I, 2.º 

suplemento), o ambiente é promovido a Secretaria de Estado, ocupando o cargo de 

Secretário de Estado o Arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles. Continua Vasco Gonçalves 

como Primeiro-Ministro e José Augusto Fernandes como Ministro do Equipamento 

Social e Ambiente. 
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Não se conhece o respectivo programa de governo. No entanto, durante o consulado 

do IV governo provisório foram aprovados o Decreto-Lei n.º 162/75, de 27 de Março 

que cria a Reserva do Sapal de Castro Marim-Vila, o Decreto-Lei n.º 343/75, de 3 de 

Julho, que disciplina determinadas actuações susceptíveis de degradar o solo e a 

paisagem (depósitos de lixos, sucatas, ferro-velho, etc) e o Decreto-Lei n.º 357/75, de 

8 de Julho, que aprova medidas de protecção ao relevo natural, ao solo arável e ao 

revestimento vegetal. Além disso, continua bem patente, à semelhança dos governos 

anteriores, a preocupação com o saneamento básico nas localidades sem 

saneamento básico. 

Segue-se o V governo provisório  (08.08.1975 a 19.09.1975), que continua a ser 

presidido pelo General Vasco Gonçalves, mas cujo executivo foi desta vez apoiado 

apenas pelo P.C.P. e pelo M.D.P./C.D.E. (Oliveira Martins, 1993, p.138).  

O V governo provisório apresenta um programa de governo “ideologicamente 

carregado”, em razão dos objectivos propugnados: “unificação progressiva da 

vanguarda política da revolução e do seu suporte social; estruturação progressiva dos 

órgãos unitários de base em ligação com o M.F.A.; desenvolvimento da consciência 

social do processo em curso, pela revolução cultural e utilização correcta e 

responsável dos meios de comunicação social; superação da crise resultante do 

desmantelamento do poder monopolista do grande capital; criação de condições para 

uma economia planificada, controlada pelos trabalhadores e orientada eficazmente 

para a transição para o socialismo; descentralização administrativa em articulação 

com a orgânica do planeamento; adopção de acções consequentes na política 

externa, em obediência ao principio da independência nacional e promovendo 

esquemas de cooperação que contribuam efectivamente para a construção do 

socialismo em Portugal”. 

A palavra-chave é a transição para o socialismo em torno da qual giram os grandes 

objectivos deste governo. O ambiente passa a ser subalternizado em relação a outros 

temas. O ambiente passa a ser como um desconhecido. 

Desde logo, porque só com muito esforço se consegue descortinar a questão 

ambiental no respectivo programa de governo quando se afirma no n.º 2 do ponto C 

(Estratégia de Desenvolvimento), integrado no capitulo II (Tarefas económicas 

fundamentais da transição para o socialismo) que “o objectivo anterior implica 

prosseguir uma estratégia de desenvolvimento, determinando mudanças progressivas 

nos padrões de consumo e no modo de vida da população portuguesa”. 



 194 

Em termos de estrutura orgânica (Lei nº 10/75. de 7 de Agosto, publicada no Diário do 

Governo nº 181/75, Série I, 2º Suplemento), mantém-se o Ministério do Equipamento 

Social e do Ambiente (M.E.S.A.), agora liderado pelo Engenheiro Henrique Manuel 

Araújo de Oliveira Sá. No entanto, é extinta a Secretaria de Estado do Ambiente e em 

seu lugar aparece a Secretaria de Estado da Habitação e do Urbanismo, ocupando o 

lugar de Secretário de Estado Fernando Esteves Vicente. 

Apesar do manifesto desinteresse pela questão ambiental, em Junho de 1973 foi 

publicado pelo M.E.S.A., um pequeno livro sobre ambiente, intitulado “Primeiro Ano ao 

Serviço da Revolução”, com 13 páginas. E nesse livro, apontam-se como principais 

problemas ambientais as construções que alastram pelas áreas periféricas das 

grandes cidades, destruindo a paisagem existente pois aumentam, por um lado, os 

edifícios-dormitórios e, por outro, os bairros clandestinos; o crescimento urbano, feito à 

base do lucro fácil obtido à custa de transformação do solo de uso agrícola de baixo 

valor em solo urbano, que já possui um preço elevado, e que surtiu como 

consequências a falta de saneamento e equipamento, a inexistência de espaços e 

canais libertos de construções ou vias onde a Natureza tenha lugar; a poluição das 

águas dos rios pelos esgotos urbanos e fabris; o abandono dos campos devido à falta 

de infra- estruturas indispensáveis ao conforto mínimo. 

Em 19.09.1975, o Almirante José Batista Pinheiro de Azevedo é empossado Primeiro-

Ministro do VI governo provisório que cessa o seu mandato em 23.07.1976. O IV 

governo provisório toma posse num período especialmente difícil. A situação 

politicamente social, económica e financeira era dramática, em consequência das 

nacionalizações sem critério e consequente fuga de empresários, das ocupações de 

casas e terras e todo o desvario do P.R.E.C. (Processo Revolucionário em Curso) 

(Soares, 2011, p.274 e 275) (10). Efectivamente o país estava numa situação aflitiva 

devido ao desvario estatizante do Gonçalvismo, que diríamos, quase esquizofrénico, 

afrontando clamorosamente com os ideais democráticos que presidiram ao golpe de 

Estado operado em 25 de Abril de 1974, e que pôs termo ao regime totalitário que 

vigorou em Portugal até então. 

A nível programático, o VI governo provisório é omisso em matéria de ambiente. O 

motivo desta omissão estará, seguindo cremos, na existência de outros temas mais 

prementes, atenta a grave situação em que o país se encontrava. 

Os objectivos traçados pelo VI governo provisório a curto prazo (ponto 3.2) e que 

decorriam da conjuntura política, económica e social eram: 

a) “Estabelecimento da paz, tranquilidade e ordem públicas, e respeito pela 
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legalidade; 

b) Consolidação das conquistas da Revolução; 

c) Consolidação das instituições democráticas, com pleno reconhecimento das 

liberdades fundamentais, 

d) Resolução dos problemas mais agudos levantados pelo desemprego, pelas 

injustiças económicas e sociais, pelo retorno massivo dos portugueses das ex-

colónias e pela necessidade de vencer a crise económica e financeira e a 

batalha da economia”. 

Em todo o caso, a lei orgânica do VI governo provisório não deixou de consagrar ao 

ambiente uma Secretaria de Estado que é integrada na Presidência no Conselho de 

Ministros, ficando na dependência directa do Primeiro-Ministro (cfr. Decreto Lei n.º 

585-A/75, publicado no Diário do Governo n.º 241/75, I série, 1.º suplemento). E por 

via do despacho do Primeiro-Ministro, de 18 de Novembro de 1975, publicado no 

diário do Governo n.º 267, I série, foram delegados no Secretário de Estado do 

Ambiente todos os poderes que competiam ao chefe do Governo e que eram ab initio 

atribuídos Ministro do Equipamento Social e do Ambiente. É novamente empossado 

agora como Secretário de Estado do Ambiente o Arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles. 

Por outro lado, é durante a vigência do VI governo provisório que é publicado o 

Decreto-Lei n.º 550/75, de 30 de Novembro, publicado no Diário da República n.º 

226/75, I série, de 30 de Setembro, que estabeleceu a organização e o esquema de 

funcionamento da Secretaria de Estado do Ambiente, a par da reorganização da 

Comissão Nacional de Ambiente. 

Apontam-se no artigo 2º do citado diploma legal como objectivos prioritários da política 

nacional do ambiente, definida pelo governo e levada a cabo pelo Secretário de 

Estado do Ambiente: 

a) “A promoção da qualidade de vida das populações; 

b) A organização do espaço físico, harmonizando o desenvolvimento económico e 

social com a cultura e a utilização racional da biosfera; 

c) O ordenamento da paisagem, tendo em vista o equilíbrio biológico, a 

estabilidade física, as situações ecológicas e a qualidade estética; 

d) A conservação da fauna e flora silvestres; 

e) A protecção das paisagens naturais primitivas e humanizadas, dos sítios e dos 

valores culturais, estéticos e históricos neles incluídos; 



 196 

f) A salvaguarda da qualidade do ar, e da água, da valorização biológica do solo 

e da capacidade da regeneração dos recursos naturais renováveis; 

g) O planeamento dos aglomerados humanos de modo a garantir a gradual 

obtenção de benefícios sociais económicos e culturais e a integração da 

população rural e urbana; 

h) A coordenação da execução da política do ambiente nos diferentes serviços 

públicos; 

i) Promover a participação das populações na definição e execução da política do 

ambiente; 

j) Promover a fiscalização permanente e eficaz da qualidade do ambiente, 

através dos diferentes serviços e entidades e da aplicação das medidas 

preventivas e repressivas necessárias; 

l) Colaboração com o Ministério dos Assuntos Sociais nos aspectos de saúde 

relacionados com o ambiente; 

m) A colaboração com o Ministério da Educação e Investigação Científica, o 

Ministério da Defesa Nacional e outros departamentos do Estado responsáveis, 

na preparação e desenvolvimento de planos de estudo a todos os níveis, 

desde o ensino básico, e de cursos indispensáveis para a concretização de 

uma política do ambiente, tais como a arquitectura paisagística, a engenharia 

biológica e sanitária, a ecologia aplicada, etc.” 

Para a prossecução dos objectivos traçados para a política nacional do ambiente, são 

criados ou reestruturados os seguintes organismos: a comissão Nacional do Ambiente, 

o Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico, o Serviço de 

Estudos do Ambiente e as Comissões Regionais do Ambiente (art.º 3º, n.º 1). Tanto a 

Comissão Nacional do Ambiente como o Serviço Nacional de Parques, Reservas e 

Património Paisagístico são organismos dotados de personalidade jurídica e 

autonomia administrativa e financeira (cfr. artigos 5º e 19º). 

Nos termos do artigo 6º, cabe à Comissão Nacional do Ambiente: 

a) “Coordenar os programas e actividades relacionados com o ambiente, que 

sejam da responsabilidade dos vários departamentos de estado; 

b) Dar parecer sobre a legislação preparada por outros organismos e que, directa 

ou indirectamente, respeite ao ambiente; 

c) Dar parecer sobre os assuntos respeitantes ao planeamento económico e 
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ordenamento do território que se relacionem com o ambiente; 

d) Dar parecer sobre os planos elaborados pelos organismos públicos e privados 

no âmbito de estudos e acções respeitantes à política do ambiente; 

e) Promover, tendo em atenção a política nacional de gestão da água, a 

coordenação das actividades dos vários organismos públicos com competência 

nesta matéria, naquilo que diz respeito ao ambiente; 

f) Promover uma acção coordenada no estabelecimento de normas e padrões 

que visam a qualidade do ambiente e avaliar os efeitos da sua aplicação; 

g) Gerir os fundos que sejam postos à sua disposição, quer por imposição fiscal 

directa, quer por dotação orçamental; 

h) Dar parecer e coordenar a participação portuguesa, quando esta for de 

natureza interdepartamental, em reuniões internacionais no domínio do 

ambiente, acompanhando as actividades delas decorrentes; 

i) Manter relações de cooperação com organismos estrangeiros interessados nos 

assuntos relativos ao ambiente e fomentar o intercâmbio e difusão de 

informações, científicas e técnicas, neste campo; 

j) Incentivar a colaboração e participação da população na valorização do 

ambiente, através da realização de campanhas de divulgação de 

conhecimentos e do incentivo à constituição de associações de carácter 

popular; 

l) Incentivar na juventude o interesse pelos problemas do ambiente, organizando 

actividades concretas em que ela possa colaborar; 

m) Estudar e dar parecer sobre assuntos respeitantes ao ambiente que lhe sejam 

submetidos”. 

A Comissão Nacional do Ambiente é constituída por órgãos e serviços, sendo os 

órgãos, o Presidente, a Comissão Interministerial e o Conselho Administrativo e os 

Serviços Administrativos, Grupos de Trabalho, Fundo Nacional do Ambiente e Serviço 

Nacional de Participação das Populações (artigo 7º). 

Por seu turno, nos termos do artigo 20º, compete ao Serviço Nacional de Parques, 

Reservas e Património Paisagístico as seguintes atribuições: 

a) “A inventariação de paisagens e sítios e respectivos elementos caracterizantes, 

designadamente construções isoladas, conjuntos históricos, artísticos rurais ou 

mistos de carácter erudito ou popular e elementos naturais individualizados na 
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paisagem, tais como rochedos, penedos, matas e árvores; 

b) A definição de áreas de protecção e a promulgação de medidas que protejam 

os valores culturais definidos na línea anterior; 

c) O estudo e protecção das paisagens naturais, primárias e humanizadas, de 

reconhecida qualidade estética ou interesse científico; 

d) O estudo do enquadramento e integração na paisagem de monumentos, 

estações arqueológicas, aglomerados rurais, objectos construídos e naturais; 

e) Propor a constituição de parques naturais, reservas e paisagens e sítios 

protegidos; 

f) Orientar e promover a elaboração dos planos de ordenamento dos parques 

nacionais, reservas e paisagens e sítios protegidos; 

g) Gerir os fundos que sejam postos à sua disposição, quer por imposição fiscal 

directa, quer por dotação orçamental; 

h) Garantir a melhor utilização dos parques, reservas e paisagens e sítios 

protegidos com vista à valorização cultural, cívica e física da população e 

realizar os estudos de ordem científica para o efeito necessários; 

i) Criar e manter um serviço de manutenção de parques nacionais e reservas; 

j) Criar e manter um corpo de guias e vigilantes da Natureza.” 

O Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico tem como órgãos 

um Presidente, um Conselho de Planeamento, um Conselho Científico e um Conselho 

Administrativo, ficando a dispor, como serviços, de Serviços Técnicos, Serviços 

Administrativos, Grupos de Trabalho e Fundo de Parques, Reservas e Património 

Paisagístico (artigo 21º). 

Estatui o n.º 1 do artigo 32º que o Serviço de Estudos do Ambiente compreenderá os 

seguintes gabinetes: 

a) Qualidade do Ambiente; 

b) Novas Paisagens; 

c) Conservação da Natureza e Protecção da Paisagem; e  

d) Sociologia do Ambiente. 
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As funções destes organismos são, entre outras, propor uma metodologia e uma 

acção que sejam comuns aos organismos interessados na Conservação da Natureza, 

protecção da paisagem e gestão dos recursos naturais. 

Finalmente, as Comissões Regionais do Ambiente têm como órgãos o Presidente, a 

Comissão Consultiva e Grupos de Trabalho (artigo 38, n.º 1) (vide figura 2). 

 

Figura 2 

Organograma da Secretaria de Estado do Ambiente 

 

    

                 
MESA - Ministro do Equipamento Social e do Ambiente 

SEA - Secretário de Estado do Ambiente 

CNA - Comissão Nacional do Ambiente 

SNPR - Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico 

SEA - Serviço de Estudos do Ambiente 

CRA - Comissões Regionais do Ambiente 

AL - Autarquias Locais 

ATR - Assessores Técnicos Regionais 

QA - Gabinete Qualidade do Ambiente 

NP - Gabinete das “Novas Paisagens” 
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CP - Gabinete da Conservação da Natureza e Protecção da Paisagem 

SA - Gabinete de Sociologia do Ambiente 

CID - Centro de Informação e Documentação  

 

Fonte: “Primeiro Ano ao Serviço da Revolução”, M.E.S.A., Junho de 1974, p. 4. 

 

Durante o VI governo provisório foi emanado o Despacho da Presidência do Conselho 

de Ministros, de 9 de Março de 1976, que cria o Centro de Estudos de Migrações e 

Protecção de Aves (C.E.M.P.A.) e publicado o Decreto-Lei n.º 388/76, de 24 de Maio, 

que cria a Reserva do Sapal de Castro Marim-Vila Real de Santo António, o Decreto-

Lei n.º 557/76, de 16 de Julho, que cria a Reserva Paisagística de Almada; o Decreto-

Lei n.º 565/76, de 19 de Julho, que cria o Parque Natural da Serra da Estrela; o 

Decreto-Lei n.º 613/76, de 27 de Julho, que cria a Reserva Natural do Estuário do 

Tejo; o Decreto-Lei n.º 622/76, de 28 de Julho, que cria o Parque Natural da Arrábida; 

e o Decreto-Lei n.º 613/76, de 27 de Julho, que promulga o novo regime de protecção 

à Natureza e criação de parques nacionais. 

De referir que a primeira legislação saída da Secretaria de Estado do ambiente 

procurou, sobretudo, atalhar a três situações em especial: a desordem de ocupação 

do território, a defesa do solo agrícola e a defesa do arvoredo (Ribeiro Telles, 2002, p. 

31). De referir ainda que tanto a criação e organização da Secretaria de Estado do 

Ambiente, como a acção desenvolvida por esta Secretaria de Estado (v.g. produção 

de legislação nas esferas da protecção dos solos agrícolas, do relevo natural e do 

ordenamento do território, etc.) deveu-se essencialmente ao voluntarismo, 

sensibilidade e inteligência do seu titular, Arquitecto Ribeiro Telles (Soromenho-

Marques, 2000, p. 79), já que, repisando, o ambiente não era, ao tempo, assunto 

prioritário, quer junto dos partidos que participaram nos governos provisórios, quer 

junto dos próprios governos provisórios que, apesar de tudo, não deixaram de 

considerar o ambiente, sem embargo de que a atenção dada à questão ambiental 

fosse mais “decorativa” do que “substantiva”, tal como, aliás, se veio a verificar ao 

longo de vários governos constitucionais. 

A justificação para a consideração do ambiente pelos governos provisórios num 

período em que Portugal atravessava uma forte convulsão política, social e económica 

estará, do nosso ponto de vista, na intenção em manter uma linha de continuidade 

com o regime político anterior que já tinha dado alguns passos na defesa do ambiente. 

Em segundo lugar, no embalo da tomada de posição da comunidade internacional 
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traduzida na Declaração de Estocolmo de 1972, à qual, como anota Amado Gomes, 

(2006, p. 39), a “revolução dos cravos” não deixou de se associar e que suporta a 

consagração do objectivo de protecção de ambiente na C.R.P. de 1976. Em terceiro 

lugar, à iniciativa do titular da “promovida” Secretaria de Estado do Ambiente, 

Arquitecto Ribeiro Telles. 

Em jeito de conclusão, entre 1975 e 1976, a acção política na área do ambiente pode 

ser qualificada de “verde escuro”, ou seja, não foi notória. A política de ambiente não 

era ainda considerada prioritária no seio dos governos provisórios que tinham de 

acudir às mais elementares carências de que o país carecia em matéria de 

infraestruturas básicas, além de estarem compelidos a fazer face à grave situação 

política, social, económica e financeira do país. À excepção de Ribeiro Telles, “um 

monumento vivo” da defesa do ambiente em Portugal, concordamos com Matos (1994, 

p. 28) quando afirma que após o 25 de Abril de 1974, o ambiente era um ilustre 

desconhecido a não ser que se falasse de saneamento básico. 

Por outro lado, havia pouca sensibilidade da população em geral para os problemas 

do ambiente. Depois, não havia grandes diferenças de opinião em matéria ambiental 

entre o PS, o então PPD (rebaptizado de PSD em Outubro de 1976 na sequência do 

“cisma de Aveiro” em que 40 deputados, eleitos para a Assembleia Constituinte, 

abandonaram o partido e formaram um grupo independente na Assembleia, a que 

chamaram “Movimento Social-Democrático” (MSD) (Frain, 1998, p. 87) (10a)) e PCP, 

partidos que participaram, à excepção do V governo provisório, em todos os governos 

provisórios que foram empossados até à entrada em vigor da CRP de 1976 e que têm 

representação parlamentar desde as eleições para a Assembleia Constituinte. 

Questionado sobre esta particular matéria, ou seja, se notava diferenças em matéria 

ambiental entre PS, PPD e PCP, numa entrevista dada à revista Fórum Ambiente, 

Ribeiro Telles (1994, p. 15 e 16), actor privilegiado dos anos 74 e 75, respondeu 

peremptoriamente que: “não, não se notava. Achavam que era uma coisa que ainda 

não lhes roía com os seus grandes interesses, e principalmente porque aquilo que se 

estava a fazer ia intervir directamente nos municípios e aí sim é que as coisas caíam. 

Muitas vezes os presidentes das câmaras ficavam muito espantados quando lhes 

dizia: “Você tem uma lei para poder entrar na domesticação e na disciplina dos 

parques de sucata”. “Ai tenho? Nem sabia”. Havia uma despreocupação total dos 

municípios em saberem a legislação que se estava a fazer e que eles podiam utilizar. 

Para além disso, continuavam entre os sinais reveladores do nosso atraso os 

problemas derivados da ausência de esgotos”. 
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No entanto, apesar de na praxis política não existir efectivamente grandes diferenças 

de opinião de 1974 a 1975 entre o PS, o PPD, o PCP e até o CDS, que não integrou 

os governos provisórios, é possível verificar ao nível dos programas políticos que se 

lograram obter algumas diferenças que, do nosso ponto de vista, evidenciam, o 

carácter mais inovador do PPD em detrimento dos outros partidos políticos. 

O programa do PS de 1974 abordou o ambiente no ponto 3.8.5., onde preconiza que 

“em todas as áreas onde se venha a instalar o desenvolvimento industrial ou urbano 

deverá procurar manter-se o equilíbrio biológico e a estabilidade ecológica, bem como 

a valorização da paisagem, em ordem a assegurar a qualidade e vivência humana dos 

ambientes respectivos”.  

Também sublinha que “ a política de criação de parques e reservas naturais deverá 

ser incrementada nos casos em que os valores a preservar o justifique, devidamente 

completamente por redes de corredores ecológicos que compartimentem a paisagem 

rural e se entendam até aos espaços urbanos e industriais, de molde a garantir a 

preservação da fauna e da flora”. 

No domínio da exploração do solo, pugna-se pela proibição de técnicas de produção 

desequilibradas que ponham em risco a sua fertilidade. Propõe a definição de uma 

política de águas, para uma melhor gestão deste recurso, que abarca “a protecção das 

áreas de infiltração e das linhas de escoamento, bem como a determinação das 

normas a que deverá sujeitar-se a sua captação, exploração e armazenamento, face 

às múltiplas utilizações a que destine”. 

Defende que “ os efeitos poluidores de certas instalações industriais existentes terão 

de ser eliminados, ou significativamente reduzidos, mediante o tratamento dos 

efluentes que se revistam de nocividade para a saúde das populações ou para a 

deterioração do ambiente”. 

Por último, estabelece que “na instalação de novas unidades fabris será sempre 

imposta a eliminação dos agentes poluidores, internalizando-se nos custos de 

produção os investimentos para tantos necessários”. 

Por sua vez, o programa do PPD de 1974 (aprovado no 1º Congresso Nacional, 

reunido em Lisboa nos dias 23 e 24 de Novembro de 1974), intitulado “A Social-

Democracia para Portugal”, propôs, no ponto 13.1, no âmbito do ponto 13, com a 

epígrafe “a qualidade de vida e o meio ambiente”, como linhas de actuação para a 

defesa do ambiente: 
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“- Promover a instalação dum sistema nacional de controlo que permita a detecção de 

fontes e a avaliação da degradação efectiva do meio ambiente em território nacional; 

- Favorecer a inventariação, estudo, gestão e preservação de todos os recursos 

naturais, especialmente dos não renováveis; neste contexto importará o 

estabelecimento de uma política de energia que assegure simultaneamente o 

abastecimento do mercado, o desenvolvimento de novas formas de captação e de 

transformação, bem como de tecnologias que assegurem baixos consumos 

energéticos; 

- Incentivar uma política geral de conservação da natureza e das espécies biológicas; 

-instaurar uma política geral de luta contra a poluição industrial, pela adopção do 

principio do pagamento dos custos de recuperação e tratamento pela entidade 

poluidora e pela definição de critérios nacionais de implantação das unidades 

produtoras; 

- Finalmente, dirigir-se à preservação da paisagem natural e ao planeamento de novas 

paisagens compatíveis com o recreio das populações”. 

O programa do PPD realça, com muita propriedade, a essencialidade de uma 

“adequada campanha de esclarecimento e de educação” em matéria ambiental para a 

execução da política geral de defesa do ambiente e a consequente participação das 

populações nesta política, através “da difusão de uma sã e democrática atitude cívica 

de respeito pelo património natural comum”. 

O programa do CDS de 1975 também não ignorou a questão ambiental, ainda que o 

tenha feito de uma forma muito genérica e lacónica. Com efeito, no capítulo VII, 

intitulado “Pela qualidade de vida num ambiente mais humano”, dedicou uma pequena 

alínea (alínea c), sob a epígrafe “ambiente natural”, com quatro pontos, a saber: 

“- Combate à poluição sob todas as suas formas, envolvendo a criação de um sistema 

generalizado de «controlo» das várias formas de poluição e o estabelecimento de 

normas destinadas a evitar novas fontes de poluição e a diminuir a incidências das 

existentes. 

 - Adopção de planos sistemáticos de protecção da natureza, nomeadamente através 

da criação de reservas naturais e parques marítimos e da defesa da paisagem e do 

litoral. 
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- Multiplicação de espaços verdes nas cidades e vilas e sua defesa intransigente 

contra os apetites comerciais de entidades públicas e privadas. 

- Educação da juventude no sentido da protecção do ambiente e do gosto pela 

natureza”. 

O mais antigo programa eleitoral do PCP, de 1976, sob o lema “Para uma maioria de 

esquerda” é completamente omisso na área do ambiente. 

Da análise dos programas políticos supra-referidos, é possível verificar que o PPD 

apresenta no domínio do ambiente políticas mais concretas e, bem assim, propostas 

de intervenção nesta particular área mais ambiciosas. Ao invés, o PS aborda a 

questão ambiental de uma forma mais genérica e superficial. Senão vejamos. 

O PPD aposta na criação de um centro nacional de detecção das fontes poluidoras, na 

adopção de uma política geral de conservação da natureza, adopção do princípio do 

pagamento dos custos de recuperação e tratamento de resíduos pelas entidades 

poluidoras, ou seja, o princípio do poluidor-pagador que só viria a colher sufrágios nos 

tratados fundacionais das Comunidades Europeias, hoje UE, com a revisão operada 

pelo A.U.E. em 1987, estendendo a adopção deste princípio a todas as unidades 

industriais, o que revela bem o carácter progressista do PPD no domínio do ambiente.  

Outra ideia-chave que decorre do programa político do PPD de 1974, também ela 

reveladora da visão progressista deste partido político, é o acento tónico colocado na 

necessidade de apostar na educação e formação ambiental das populações, bem 

como a sua participação na implementação de uma política ambiental. 

Por seu turno, o programa político do PS de 1974 centrou-se na política de criação de 

parques e reservas naturais, na proibição de técnicas de produção desequilibradas 

que comprometem a fertilidade dos solos, na adopção de uma política de águas e, 

ainda, em paralelo com o PPD mas em moldes distintos, na imposição do princípio do 

poluidor-pagador circunscrito à instalação de novas unidades fabris, o que parece-nos 

configurar uma injustificável distorção das regras da concorrência em relação às 

unidades fabris existentes, já que estas iriam beneficiar de um tratamento mais 

benévolo ao preconizar-se que a poluição gerada por determinadas instalações 

industriais pré-existentes, logo não todas, teria de ser eliminada ou significativamente 

reduzida, mediante o tratamento dos efluentes que sejam nocivos para a saúde das 

populações ou para o ambiente. 
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O programa eleitoral apresentado pelo CDS de 1975 refere o ambiente no âmbito do 

combate à poluição em termos muito genéricos. Além disso, aborda a criação de 

reservas naturais e a defesa da paisagem e do litoral, a multiplicação de espaços 

verdes nas cidades e vilas e, finalmente, o tema de educação ambiental de uma forma 

superficial, ao contrário do PPD que trata deste particular tema em articulação com a 

execução da política geral de defesa do ambiente, deixando, claro está, subentendido 

que o sucesso de política de ambiente que defende depende, em larga medida, da 

educação da população em geral no domínio do ambiente e, inclusive, da sua 

participação, o que implica sensibilização e informação prévias sobre esta matéria. 

O programa eleitoral apresentado pelo PCP de 1976, intitulado “Para uma maioria de 

esquerda” não faz qualquer referência ao ambiente, centrando a sua atenção 

exclusivamente para outras questões de carácter social (v.g. direitos dos 

trabalhadores), cultural (v.g. reforma geral e democrática do ensino), económico (v.g. 

defesa e realização da reforma agrária, novo modelo económico que passa, entre o 

mais, pelas nacionalizações em direcção ao socialismo) e político (garantir as 

liberdades fundamentais no quadro do socialismo). 

Quanto às diferenças programáticas entre PPD e PS ao nível ambiental entre 1974 e 

1976 e o carácter mais avançado do PPD em relação ao PS, Anjos Duarte (1999, p. 

141) sustenta a tese de que o PPD era nessa altura mais avançado, porque a 

produção doutrinal do PPD era influenciada, ao tempo, pela política alemã enquanto a 

produção doutrinal do PS era influenciada pela doutrina francesa, acrescentando que 

a política alemã estava muito mais avançada do que a francesa. 

No entanto, não conseguimos descortinar os factos concretos ou as fontes em que a 

autora se alicerçou para chegar a tal entendimento, sendo certo que um dos grandes 

protagonistas da transição de Portugal para a democracia, o líder do PS, Dr. Mário 

Soares, esteve exilado em França e, por via disso, terá estado seguramente em 

contacto directo com as ideias defendidas pelos ecologistas franceses que faziam já 

então furor e serviram para forjar a ecologia política. 
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2.1.2. A “normalização democrática” e o posicioname nto dos cinco primeiros 

governos constitucionais perante a questão ambienta l 

Após seis governos provisórios, Portugal entrou no período a que Soares (2011, p. 

286) designa de “normalização democrática” que se iniciou, segundo o autor, depois 

da eleição, para Presidente da República, do General Ramalho Eanes (27 de Junho 

de 1976) e da formação do I governo constitucional, empossado em 23 de Julho de 

1976 e que foi presidido por Mário Soares. 

Por seu turno, Freitas do Amaral (2008, p. 19) sustenta que a normalização da vida 

política portuguesa data de 1976 e funda-se na conjugação dos acontecimentos 

ocorridos durante esse ano, a saber: 

“- 26 de Fevereiro: assinatura do 2.º Pacto MFA-Partidos; 

- 2 de Abril: aprovação e promulgação da Constituição de 1976; 

- 25 de Abril: entrada em vigor da nova constituição; 

- No mesmo dia: primeiras eleições legislativas, para a Assembleia da República; 

- 27 de Junho; primeira eleição por sufrágio universal do Presidente da República; 

- 27 de Junho: primeiras eleições para as assembleias legislativas das Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira; 

- 23 de Julho: posse do 1º Governo Constitucional; 

- 3 a 10 de Agosto: primeiro debate e investidura parlamentar de um governo 

constitucional; 

- 15 de Outubro: início da primeira legislatura, no Parlamento; 

- 12 de Dezembro: primeiras eleições autárquicas”. 

Para Freitas do Amaral (2008, p. 19), ano de 1976 foi um ano decisivo para a 

“normalização da vida política, para a instalação de um regime democrático e para o 

regresso à calma no quotidiano dos Portugueses”, em suma, para a normalização 

democrática de que fala Soares. E no decurso deste ano não pode deixar de ser 

referenciada, tal como faz Freitas do Amaral, a aprovação e promulgação em 2 de 

Abril da CRP em 1976 e a sua entrada em vigor em 25 de Abril do mesmo ano. 
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Fazendo descaso de outros méritos igualmente dignos de registo para a vida dos 

portugueses decorrentes da CRP de 1976, importa realçar, porque relevante para o 

presente estudo, a circunstância de, fazendo nossas as palavras de Amado Gomes 

(2006, p. 39), ter debutado pela mão da CRP de 1976 o acolhimento do valor ambiente 

na ordem jurídica constitucional portuguesa. 

A Lei Fundamental contemplou explicitamente o ambiente, consagrando o direito 

fundamental dos cidadãos ao ambiente, na senda dos ventos que vinham de fora (12), 

o que representou um importante passo em prol do ambiente e, sobretudo, num 

contexto político, social e económico pouco favorável neste particular domínio aliado à 

pouca sensibilização da sociedade portuguesa para os problemas ambientais. Apesar 

de tudo, foi ainda assim um pequeno passo, mas firme, a favor da causa ambiental, 

sem embargo de que não é suficiente de per se para garantir uma protecção efectiva 

do ambiente em Portugal. 

Dito isto, passamos à análise do I governo constitucional. 

O I governo constitucional  foi formado com base nas primeiras eleições legislativas 

livres para a Assembleia da República, em 25 de Abril de 1976, em que se sagrou 

vencedor o PS. O governo tomou posse em 23.07.1976, sob a chefia de Mário Soares, 

e cessou funções em 23.01.1978. 

Quanto à estrutura orgânica do I governo constitucional, aprovado pelo Decreto n.º 

683-A/76, de 10 de Setembro (DR n.º 213/76, série I, 1º suplemento), cuja relevância 

está em constituir um elemento fundamental, em conjugação com os programas de 

governo, para se poder descortinar as opções políticas de cada governo em matéria 

ambiental, ou, dito de outro modo, as linhas de força da política ambiental (13), a tutela 

do ambiente ficou cometida à Secretaria de Estado do Ambiente, integrada na 

Presidência do Conselho de Ministros, sob a dependência directa do Primeiro-Ministro 

(cfr. artigo 1.º, n.º 6, alínea d). É empossado Secretario de Estado do Ambiente o 

Professor Manuel Gomes Guerreiro. 

O programa deste primeiro governo constitucional está dividido em quatro capítulos: 

um capítulo introdutório, o II capítulo intitulado “enquadramento político-constitucional”, 

o III capítulo dedicado aos “objectivos e políticas do governo” e um IV capítulo sobre 

“considerações finais”. Entre os objectivos e políticas do governo, nomeadamente no 

quadro da alínea F) “responder às necessidades básicas da população e promover a 

qualidade de vida”, o programa do I governo constitucional prevê um ponto (o ponto 7) 

especificamente dedicado ao ambiente. 
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No aludido ponto 7 refere-se “a tendência de todos os Estados modernos para 

dedicarem crescente atenção ao problema em causa, mediante a instituição de 

departamentos especializados que assegurem uma permanente intervenção do poder 

público dirigida ao bom governo dos factores ecológicos e à contenção das acções 

destruidoras do equilíbrio da biosfera. Só assim ficam os governos habilitados a 

assegurar a todos os cidadãos a «qualidade de vida» a que, explicitamente, se 

referem os artigos 9.º e 66.º da Constituição da República.” 

A acção desenvolvida e a desenvolver por tais departamentos tem, pela própria índole 

das questões a tratar, carácter acentuadamente pluridisciplinar, o que implica a 

conjugação de esforços de especialistas de diversas áreas (v.g. biólogos, físicos, 

químicos, hidrologistas, engenheiros, agrónomos, silvicultores, arquitectos paisagistas, 

etc) e justifica a existência de departamentos governamentais consagrados 

especificamente aos problemas do ambiente, integrando dinamicamente, as 

actividades dos diversos especialistas. 

Para tanto, optou-se pela manutenção da Secretaria de Estado do Ambiente na 

dependência do Primeiro-Ministro. A Secretaria de Estado do Ambiente procurará 

colaborar, muito estreitamente, com os outros departamentos de Estado de algum 

modo relacionados com a sua preocupação específica, designadamente com os 

Ministérios da Agricultura e Pescas, das Obras Públicas, da Indústria e a Secretaria de 

Estado de Saúde. Em suma, considerou-se que a protecção do ambiente terá de estar 

disseminada pelos vários departamentos do Estado que não podem ignorar a sua 

dimensão ambiental, exigindo sempre uma medição das suas consequências. A 

Secretaria de Estado do Ambiente funcionará, portanto, como “elemento coordenador 

pluridisciplinar, através dos seus serviços centrais e regionais.” 

Por outro, a acção da Secretaria de Estado do Ambiente procurará “orientar-se para 

uma finalidade essencialmente preventiva que permita abolir ou diminuir as causas 

das disfunções e destabilizações dos sistemas ecológicos de que o homem e o 

ambiente são os dois elementos principais, visando não só manter um sistema 

diversificado que garanta a estabilidade ao nível da produção óptima, mas também a 

que esta fique disponível para equitativamente ser distribuída por toda a população. 

Toda a política correcta do ambiente deve ser uma política democrática: não só coloca 

ao dispor da comunidade os factores ecológicos, entre os quais avulta a terra, de 

todos o mais susceptível de apropriação privada, mas também procura utilizar as 

formas mais estáveis de energia, as quais são, simultaneamente, as menos 

concentradas, as mais acessíveis a pequenos capitais, as menos poluidoras e as mais 
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bem distribuídas por todo o território, isto é, e ultima instância o Sol, ora como 

fornecedor directo de energia, ora como fornecedor indirecto através do mar, do vento 

e das quedas de água”. 

Entre as principais medidas a tomar em Portugal, como país em vias de 

desenvolvimento, prevê-se proceder a uma utilização intensiva da mão-de-obra; 

promover obras de fomento de pequeno porte e dispersas por todo o território; orientar 

a indústria ligeira para a agricultura, com recurso a uma tecnologia de ponta que saiba 

utilizar eficientemente as nossas disponibilidades de mão-de-obra, e um planeamento 

correcto que conduza à correcção da separação entre o homem do litoral e do interior, 

ou seja, as assimetrias existentes entre o interior e o litoral. 

Como linhas gerais de uma política a curto, médio e longo prazo a integrar no Plano 

são referidos os seguintes pontos: 

a) Obstar a que a actividade industrial emita substâncias poluidoras para o meio 

ambiente; 

b) Estudar, tipos de agricultura que sejam proveitosos dos meios de produção 

nacionais; 

c) Aplicar uma política correcta de gestão da água nas bacias de recepção, 

contrariando o escoamento directo para o mar, por conseguinte, sem o 

aproveitamento pelo homem; 

d) Estudar alternativas de produção de energia, especialmente a partir da acção 

do Sol (directa ou indirecta); 

e) Intensificar-se a luta contra a poluição, especialmente nas cidades; 

f) Dotar todos os centros populacionais, em especial os rurais, com sistema de 

fornecimento domiciliário de água e de reciclagem de esgotos e lixos; 

g) Prosseguir a acção em curso de criação e manutenção de parques e reservas 

naturais, com eventuais ajustamentos, tendentes a assegurar o equilíbrio entre 

os objectivos de conservação de Natureza e da produção de alimentos; 

h) Proteger a árvore, como elemento, simultaneamente útil e decorativo, quer nas 

cidades (em bosques e jardins), quer acompanhando vias de comunicação; 

i) Promover, no mar litoral e nos cursos de água, a piscicultura; 
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j) Desenvolver junto da juventude escolar uma intensa actividade de informação 

e formação em torno das relações homem-ambiente. 

No programa do I governo constitucional, o ambiente é também abordado no âmbito 

da agricultura e pescas. No domínio da agricultura traçam-se, entre outros, como 

objectivo a utilização de forma racional dos recursos naturais, protegendo o seu 

potencial produtivo. Prevê-se submeter à Assembleia da República a preparação do 

estatuto jurídico da terra, da água e da floresta. No domínio da protecção da produção 

vegetal e animal, prevê-se, entre o mais, como objectivo a protecção do património 

genético das espécies animais de interesse económico e no domínio das florestas 

refere-se o “incremento e ordenamento dos recursos cinegéticos e piscícolas 

largamente participado, que assegure a protecção e gestão racional do património 

cinegético e piscícola das áreas interiores, bem como a produção pecuária em regime 

silvo-pastoril; a organização de um sistema nacional de prevenção e combate a 

incêndios florestais que assegure melhor coordenação das entidades oficiais e 

privadas e maior eficácia dos investimentos e a definição de uma política florestal 

nacional e regional que concilie os objectivos de produção e de oferta de matérias-

primas industrializáveis e de bens acessórios (caça e pesca) com as utilidades 

indirectas de defesa, protecção e de ordenamento e criação de espaços verdes para 

recreio, descanso e turismo”. 

Em matéria de pescas, figura como objectivo a promoção da protecção e o 

aproveitamento racional dos recursos aquáticos (das águas interiores e marinhas). No 

plano energético, propõe-se o aproveitamento do sol como fonte de energia e acelerar 

o aproveitamento dos recursos hidroeléctricos. Além disso, propõe-se continuar a 

prospecção de petróleo em Portugal e o lançamento de um programa nuclear, 

aproveitando-se o urânio nacional, na mira de reduzir a dependência do país da 

importação de petróleo como fonte cimeira de energia, o que vai ao arrepio do 

enunciado propósito de encontrar fontes de energia “limpas”, não lesivas para o 

ambiente, tais como o sol, o mar, o vento e as quedas de água. 

E a verdade é que durante o governo da responsabilidade do PS, liderado por Mário 

Soares, foi anunciada a intenção de construir uma central nuclear nos baldios do 

Moinho Velho, a dois quilómetros da aldeia de Ferrel, localizada em Peniche, 

destinada a produzir energia (14), e que gerou a “primeira genuína manifestação 

ambiental nacional”, fazendo nossas as palavras de Eloy (1994, p. 339). A motivação 

dos habitantes de Ferrel arrima-se, claro está, nos enormes riscos associados à 
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energia nuclear e à falta de soluções para o problema dos resíduos radioactivos 

produzidos pelas centrais nucleares. 

Em 15 de Março de 1976, o sino da Capela da Nossa Senhora da Guia, no centro de 

Ferrel, começou a tocar sem parar pouco passava das sete da manhã. Em resposta 

ao badalar incessante do dito sino, a população de Ferrel pegou nos instrumentos da 

sua faina quotidiana (enxadas e picaretas, manguais e podoas, sacholas e foices, 

forquilhas e ancinhos), fazendo-se transportar em camionetas com atrelados, 

debulhadoras, burros e alguns tractores, marchou em direcção aos baldios do Moinho 

Velho, local onde decorriam os trabalhos de prospecções geológias desenvolvidas por 

ordem da Companhia Nacional de Electricidade (CNE, depois EDP) para a instalação 

da projectada central nuclear. Ali chegada, a população de Ferrel interrompeu os 

trabalhos preparatórios para a construção da primeira central nuclear portuguesa. Os 

operários foram afastados, o equipamento foi desmantelado e os poços com mais de 

dois metros de profundidade fechados, com o aviso de que voltaria a proceder da 

mesma forma se as actividades fossem algum dia retomadas (Pessoa, 2006, p. 32). E 

os técnicos só voltariam com a protecção da GNR (Eloy, 1994, p. 339). 

Após esta impressionante manifestação popular de recusa pacífica e determinada que 

fez Ferrel ganhar um lugar na história das lutas ambientais em Portugal (Alho, 2009, p. 

93) e que marcou o início da luta contra a opção nuclear em Portugal que entrava 

assim na agenda política nacional, foi lançado em 1977 um apelo nacional, intitulado 

“Somos todos moradores de Ferrel”, redigido por José Carlos Marques, dinamizador 

do Grupo de Estudos “Viver é Preciso” e co-fundador do Movimento Ecológico 

Português. 

Nesse violento manifesto contra a política pró-nuclear do Governo socialista, onde 

pontificava um importante lobby nuclear, apesar de existirem no mesmo partido 

bastantes opositores, que se transformou numa palavra de ordem mobilizadora das 

futuras iniciativas contra a opção nuclear, podia ler-se: 

“Preparemo-nos. A contra-ofensiva das multinacionais nucleares está para deflagrar. É 

preciso que por toda a parte, nas escolas e nos hospitais, nos bairros e nas fábricas, 

nas faculdades e nas associações científicas, surjam comissões de solidariedade com 

a luta do Povo de Ferrel. A região de Peniche tem já a sua CALCAN (Comissão de 

Apoio à Luta Contra a Ameaça Nuclear). Mas é bom que por todo o país a ameaça 

nuclear encontre uma frente unida de partidários da Vida”. 
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Antes afirmava-se ainda: “Quando os pescadores e camponeses de uma pequena 

aldeia marítima do litoral de Peniche tocam os sinos a rebate para dizer NÃO! À 

Central Nuclear que lhes querem impingir, estão a lançar mão de um fundo telúrico 

ancestral para a abertura das novas rotas do futuro mundo. Graças a eles, Portugal 

pode, se quiser, se os Velhos do Restelo dos gabinetes da capital souberem recuar a 

tempo na sua loucura suicida, ser o primeiro país do mundo a pronunciar-se contra o 

holocausto nuclear no seu território (apud Almeida e Silva, 1985, p. 4). 

Além do Grupo de Estudos dinamizado por José Carlos Marques, a projectada central 

nuclear em Ferrel congregou múltiplas individualidades, destacando-se Afonso 

Cautela, jornalista e co-fundador do Movimento Ecológico Português, José Luis 

Almeida e Silva, economista, investigador, jornalista e director do jornal “Gazeta das 

Caldas”, Gonçalo Ribeiro Telles, bem como técnicos e vários grupos ecologistas, 

distinguindo-se o grupo Frente Ecológica e o Movimento Ecológico Português. 

Por iniciativa de José Carlos Marques, em Junho de 1977, realizou-se um fórum nas 

Caldas da Rainha, destinada a lançar uma moratória do programa nuclear português. 

A campanha anti-nuclear culminou com a realização, em Janeiro de 1978, do Festival 

Ecológico “ Pela Vida – Contra o Nuclear”, que reuniu cerca de 3000 pessoas nas 

Caldas da Rainha (15). 

Apesar dos protestos, a opção nuclear que agitava influentes sectores da opinião do 

país não esmoreceu imediatamente junto do poder político. O programa do II governo 

constitucional anunciava “com as centrais cuja construção está em curso está 

garantido o abastecimento até 1980. (…) No domínio das centrais térmicas 

apresentar-se-á à Assembleia da República o Livro Branco sobre a energia nuclear, e 

na sequência da sua discussão será eventualmente iniciada a construção do primeiro 

grupo nuclear”. Mário Soares transportava do governo anterior, a que também 

presidira, a intenção de equipar Portugal com, pelo menos, uma central nuclear. 

No entanto, o governo acabou por recuar, mais do que por razões ambientais, devido 

à conjuntura económica de emergência aliada à instabilidade política que viria a 

beneficiar o ambiente, segundo Eloy (1994, p. 335), no que diz respeito a grandes 

projectos. Com efeito, um ciclo de 5 governos iria suceder-se durante o escasso 

período de 5 anos. 

Passando agora à amostragem dos principais diplomas produzidos durante o I 

governo constitucional, importa referir, antes de mais, que a estabilidade governativa 

entre 1976 e 1980 (5 governos constitucionais) não fazia parte do léxico e da praxis 
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política portuguesa, pelo que torna-se extremamente difícil apurar o que cada governo 

efectivamente produziu no domínio do ambiente. Vamos, porém, procurar sempre que 

possível fazer referência à legislação de maior relevância produzida por cada governo 

do ponto de vista ambiental.  

Relativamente ao I governo constitucional pode afirmar-se genericamente que a 

legislação produzida está centrada para medidas anti-poluição ao nível da poluição 

sonora, atmosférica, provocada por substâncias perigosas e por compostos químicos 

e, ainda, para algumas medidas de protecção da fauna e da flora. Merecem especial 

destaque a publicação do Decreto-Lei n.º 794/76, de 3 de Novembro, que aprovou a 

nova lei dos solos, o Decreto-Lei n.º 14/77, de 6 de Janeiro, que estabeleceu as 

disposições relativas ao arranque, corte ou poda de azinheiras e o Decreto-Lei n.º 

349/77, de 25 de Outubro, que regula o ordenamento da utilização florestal. Digno de 

registo é também a aprovação, para ratificação, da Convenção Internacional sobre a 

Responsabilidade Civil pelos prejuízos devidos à Poluição por Hidrocarbonatos, 

concluída a em 29 de Novembro de 1969 (Decreto-Lei n.º 694/76, de 21 de Setembro), 

a aprovação, para ratificação, da Convenção para a Prevenção da Poluição Marinha 

de Origem Telúrica (Decreto n.º 1/78, de 7 de Janeiro) e, ainda, a aprovação, para 

ratificação, da Convenção para a Prevenção da Poluição Marinha por Operações de 

Imersão de Detritos e Outros Produtos, concluída em Londres em 1972 (Decreto n.º 

2/78, de 7 de Janeiro). 

Segue-se o II governo constitucional , cuja formação resultou de um acordo de 

incidência parlamentar entre o PS e o CDS, por exigência expressa do Presidente da 

República, General Ramalho Eanes, na mira de garantir a confiança política da 

maioria dos deputados da Assembleia da República. Tomou posse em 23.01.1978 e 

cessou funções em 29.08.1978. Continuou a ser chefiado por Mário Soares, com um 

elenco governativo remodelado. 

A lei orgânica do II governo constitucional, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 41-A/78, de 7 

de Março, publicado no Diário da República n.º 55/78, Série I, 1.º suplemento, 

introduziu alterações significativas em relação ao anterior figurino governamental. O 

governo compreende um Ministério da Habitação e Obras Públicas, chefiado pelo 

Engenheiro António Francisco Barroso de Sousa Gomes, que compreende, entre 

outras, a Secretaria de Estado do Ordenamento Físico e Ambiente, cujo titular á o 

Arquitecto José Gomes Fernandes (cfr. artigo 13.º). É extinta a Secretaria de Estado 

do Ambiente (artigo 19.º). 
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À semelhança do programa do governo anterior, no programa do II governo 

constitucional o ambiente contemplou, in casu, no ponto 5 (“Habitação, obras públicas 

e ambiente”), integrado na alínea F “Responder às necessidades básicas da 

população e promover a qualidade de vida”, um dos objectivos políticos, traçados por 

este governo. 

Antes de apontar as medidas preconizadas, importa referir que o programa de governo 

justifica a inclusão da política do ambiente nas atribuições do Ministério ora 

responsável pela política de habitação e obras públicas em lugar de estar sob a alçada 

de uma Secretaria de Estado dependente do Presidência do Conselho de Ministros. 

Segundo o programa de governo em análise, a inclusão da política de ambiente no 

Ministério da Habitação e das Obras Públicas “permite dotar de coerência, à luz de 

uma filosofia de arranjo do espaço, as acções ligadas à urbanização, à habitação, às 

construções de equipamento e obras públicas e à defesa do meio ambiente”, 

acrescentando que “o agrupamento das áreas afins das políticas ligadas ao meio físico 

será útil por permitir, no âmbito do Plano, uma actuação mais coerente entre os 

objectivos e metas da política global com os programas de regionalização. Será 

também possível uma maior capacidade de intervenção, permitindo a coordenação 

mais fácil de acções em domínios até agora dispersos, pondo-se termo a uma 

separação que razões conjunturais e a necessidade de dinamizar alguns serviços 

impuseram, mas que neste momento não subsistem”. 

Neste enfiamento, é considerado, entre outros, como principais objectivos norteadores 

do sobredito Ministério a “implementação de um planeamento e gestão urbanística 

eficazes, que assegurem o efectivo comando da Administração sobre os processos 

urbanísticos e a necessária protecção do meio ambiente”. 

Nota-se uma grande preocupação no domínio do planeamento e administração 

urbanística pelo controlo do uso do solo urbano. No programa apresentado por este 

governo refere-se expressis verbis que uma política relativa ao ambiente e qualidade 

de vida e à preservação do equilíbrio ecológico, tal como a CRP prevê, necessita de 

se inserir numa política de ordenamento físico do território. 

Considera-se importante estabelecer uma política de ordenamento físico do território 

em articulação com as autarquias municipais, visando contribuir para “a definição da 

localização das expansões urbanas necessárias, respeitando as zonas a proteger 

ecologicamente ou a preservar por razões de defesa do ambiente, assim como as 

prioridades de economia de infra-estruturas e equipamentos”, entre outros objectivos. 
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Considera-se que para a realização de uma política de ordenamento físico do território 

e de protecção do ambiente terá de ter como instrumento estruturante o planeamento 

urbanístico. E neste âmbito será necessário apoiar o “processo de descentralização, 

desde logo ao nível municipal, com o reforço dos meios financeiros, técnicos e 

executivos que permita, nomeadamente, uma permanente ligação do planeamento 

urbanístico local à gestão do mesmo”, apoiar as “estruturas da administração local na 

definição e controlo da utilização do solo urbano e no desenvolvimento de programas 

de obtenção de terrenos urbanísticos adequados”, elaborar “uma lei-quadro do 

urbanismo clarificando a competência das várias instâncias e definindo as normas de 

orientação que permitam dar aos planos urbanísticos um carácter essencialmente 

estratégico” e definir a “forma institucional de participação das populações no processo 

de planeamento urbanístico”. 

No domínio da política de ambiente, o programa de governo prevê dinamizar as 

entidades existentes com competência específica e adoptar as seguintes acções, a 

saber: 

“- Estabelecimento do quadro legal adequado que formule os princípios orientadores 

da execução da política do ambiente; 

- Programa de protecção e melhoria do ambiente, incluindo modelos de previsão para 

estudo dos estuários, acções de protecção de bacias hidrográficas e redes de 

vigilância necessárias à luta contra a poluição; 

- Desenvolvimento e regulamentação das acções do Fundo Nacional do Ambiente; 

- Programa de investigação e desenvolvimento tecnológico no domínio do ambiente, 

designadamente ligados ao aproveitamento de fontes limpas de energia; 

- Reforço das acções de divulgação, participação e formação da população em geral e 

da juventude em particular com vista a uma execução eficaz da política do ambiente, a 

níveis nacional, regional e local.” 

A propósito dos mecanismos de informação, a participação dos cidadãos é, como 

anota Pimenta (1995a, p. 107) um grande desafio para a politica ambiental: “as 

pessoas têm de saber qual é o estado do ambiente, de uma forma actualizada e 

simples de ler, porque uma forma de não dar conhecimento sobre o estado do 

ambiente é, por exemplo, dar informação a mais. “ 

Ainda o programa apresentado por este governo, a tutela do ambiente foi referenciado 

no âmbito do desenvolvimento regional, onde se prevê que “ nas áreas da forte 
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expansão urbana ter-se-à em conta a melhoria das condições do habitat, para o que 

se adoptarão medidas conducentes a uma mais eficaz gestão urbanística e dos 

transportes em meio urbano”. No domínio da aquicultura, propõe-se a adopção da 

“mais correcta adequação das culturas às potencialidades dos recursos naturais, o 

solo, o clima e a água, tendo por base um correcto ordenamento cultural do território”, 

entre outras medidas. No domínio da agricultura, o governo assume o compromisso, 

no plano interno, de combater “a poluição marítimas e interiores, prevenindo a criação 

de fontes poluentes, particularmente em zonas que, pela sua riqueza piscícola ou 

aptidão para a aquicultura, devam ser mais defendidas, reprimindo com severidade as 

infracções; no plano externo, cooperará com outras nações e organismos 

internacionais interessados no combate à poluição dos mares”. 

Quanto à legislação saída durante este governo avultam, em matéria de áreas 

classificadas, parques e reservas, o Decreto-Lei n.º 613/76, de 27 de Julho, que criou 

a Reserva Natural da Ria Formosa, o Decreto-Lei n.º 4/78, de 11 de Janeiro, que 

define a orgânica dos parques, reservas e património paisagístico, a Portaria n.º 

337/78, de 24 de Junho, que aprova o regulamento da Reserva Natural de Castro 

Marim-Vila Real de Santo António. Quanto à protecção da fauna, temos a Portaria n.º 

581/78, de 21 de Setembro, que constitui uma zona de protecção permanente às 

espécies cinegéticas, localizada numa faixa de terrenos junto às arribas; em toda a 

orla marítima do concelho de Torres Vedras, a Portaria n.º 595/78, de 27 de Setembro, 

que constitui uma zona de protecção permanente às espécies cinegéticas, localizada 

numa faixa de terrenos junto às arribas da orla marítima do conselho de Mafra, e a 

Portaria n.º 603/78, de 30 de Setembro, que constitui uma zona de protecção 

permanente às espécies cinegéticas, localizada na área das arribas da orla marítima 

do concelho de Sintra. 

O III governo constitucional  foi constituído por iniciativo do Presidente da República. 

Tomou posse em 29.08.1978 e terminou o seu mandato em 22.11.1978. O executivo é 

chefiado por Alfredo Nobre da Costa. 

De acordo com a lei orgânica, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 300-A/78, de 30 de 

Setembro, publicado no Diário da República n.º 226/78, Série I, 1.º suplemento, o 

figurino deste governo compreende um Ministério da Habitação e Obras Públicas, cujo 

titular é o Engenheiro João Almeida Pina, que, por sua vez, integra, entre outras, a 

rebaptizada Secretaria de Estado do Ordenamento Físico, Recursos Hídricos e 

Ambiente, ocupada pelo Engenheiro Baltazar Barroco (artigo 14). Nos termos do 

Decreto-Lei n.º 378/78, de 4 de Dezembro, compete ao Secretário de Estado do 



 217 

Ordenamento Físico, Recursos Hídricos e Ambiente o despacho das matérias 

respeitantes a: 

a) Direcção-Geral do Planeamento Urbanístico; 

b) Direcção-Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos, que integra a 

Direcção-Geral dos Aproveitamentos Hidráulicos e o Gabinete dos Recursos 

Hídricos; 

c) Direcção-Geral do Saneamento Básico; 

d) Comissão Nacional do Ambiente; 

e) Serviço de Estudos do Ambiente; e 

f) Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagísticos. 

À semelhança dos governos anteriores, o III governo constitucional considerou a 

política de ambiente no ponto 2.8 (Política de Habitação, Obras Públicas e Ambiente) 

e, mais especificamente, no ponto 1.2 “Ordenamento Físico, Ambiente e Recursos 

Hídricos”. Em termos genéricos, temos como preocupação a inclusão dos princípios 

fundamentais da política do ambiente nos processos de decisão dos vários 

departamentos do Estado, o que implica, segundo o governo, “inventariar os 

parâmetros em que deve assentar uma utilização racional e dinâmica das 

potencialidades do País e realizar trabalhos ou estudos que permitam fundamentar 

coordenadamente as propostas de intervenção”. Temos também como importante 

proceder ao agrupamento de departamentos com responsabilidades no sector dos 

recursos hídricos, na mira de assegurar uma correcta gestão destes recursos e, em 

simultâneo, garantir “a sua estreita ligação aos objectivos constitucionais de 

preservação do equilíbrio ecológico, defesa do ambiente e qualidade de vida do povo 

português”.  

Em particular, o programa do III governo constitucional aponta como importante o 

estabelecimento de uma política de ordenamento físico do território, em íntima ligação 

com os órgãos locais, tendo em vista a diminuir as assimetrias regionais, a definição 

das zonas mais aconselhadas de expansão urbana e respeitar as zonas a proteger 

ecologicamente. Segundo este governo, o desenvolvimento da política de ambiente 

terá “de ser enquadrada num contexto de longo prazo e deve visar a manutenção de 

equilíbrios ecológicos satisfatórios, pelo que o objectivo principal será o de resolver as 

situações já criadas, e estabelecer as condições para que não se multipliquem novos 

problemas ou se agravem os existentes”. 
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Considera que se deve introduzir a variável ambiente na apreciação de projectos 

públicos e privados a partir de uma certa dimensão, que deverá prosseguir a acção de 

criação e manutenção de parques e reservas naturais, que deverá analisar-se, de 

forma sistemática, as bacias hidrográficas e dos principais estuários para a sua 

correcta gestão e que deverão ser promovidas medidas de reestruturação necessárias 

para uma conveniente gestão dos recursos hídricos, o que passará, entre o mais, pela 

implementação de acções necessárias ao estudo e definição de um Plano Nacional de 

Recursos Hídricos, pelo controlo e luta contra a poluição das bacias hidrográficas, 

através de execução de obras de recolha e tratamento de afluentes em zonas 

prioritárias. Aponta também este programa de governo para a promoção do estudo da 

legislação e normas que se mostrem necessárias para o lançamento ou 

prosseguimento de programas de protecção e melhoria do ambiente, em especial, no 

domínio do saneamento básico. 

No domínio da agricultura, propõe-se a realização do controlo efectivo dos montados e 

dos povoamentos florestais de produção lenhosa, de modo a assegurar o 

cumprimento das normas vigentes, a protecção dos solos de capacidade agrícola, dos 

recursos hídricos e do ambiente. Na área da habitação e urbanismo propõe-se 

intensificar as acções de planeamento urbanístico através de programas de planos 

concelhios e de planos de estrutura para as zonas intermunicipais ou sub-regionais, 

um processo de desconcentração e de descentralização e, ainda, a participação das 

populações no planeamento urbanístico de que dependerão a eficácia da 

Administração Urbanística. 

Atenta a curta duração (17 dias) do governo de Alfredo Nobre da Costa, a legislação 

saída foi irrisória, pelo que não é de estranhar que nada de relevante para o ambiente 

tenha sido produzido pelo III governo constitucional. 

O governo que se seguiu foi, igualmente, de iniciativa presidencial. O IV governo 

constitucional , chefiado por Carlos Mota Pinto, toma posse em 22.11.1978 e cessa 

funções em 31.07.1979. 

A organização do IV governo constitucional não diferiu muito do modelo de 

organização adoptado pelo governo anterior. De acordo com a lei orgânica, aprovada 

pelo Decreto-Lei n.º 448/78, de 30 de Dezembro, publicado no Diário da República n.º 

299/78, Série I, 5º suplemento, continua a existir um Ministério da Habitação e Obras 

Públicas, novamente liderado pelo Engenheiro João Orlindo Almeida Pina, que 

continua a tutelar a Secretaria de Estado do Ordenamento Físico, Recursos Hídricos e 
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Ambiente (artigo 16.º), e que continua a ser chefiado pelo Engenheiro Baltazar 

Barroso. 

No quadro do ponto 13, intitulado “Habitação e Obras Públicas” do programa do IV 

governo constitucional, é dedicado um item ao ordenamento físico e ambiente. Este 

item apresenta, em primeiro lugar, um breve diagnóstico da situação ambiental 

nacional. Aponta-se a falta de políticas adequadas para o ordenamento do território e 

para o ambiente, a falta de estruturas apropriadas, a falta de medidas legislativas 

conducentes ao controlo da poluição, a falta de planeamento dos recursos hídricos e 

problemas de saneamento básico. Depois, traça-se como objectivo “proteger e 

melhorar a qualidade de vida das populações e aproveitar de forma racional os bens 

naturais de que dispõe”. Para a prossecução de tal desiderato, pretende-se uma 

melhor utilização dos recursos disponíveis e uma mais conveniente ocupação do 

espaço, dotar os aglomerados populacionais de redes de água e esgotos e sistemas 

de tratamento e remoção de lixos, a utilização da água, enquanto bem natural e 

escasso, da forma mais adequada.  

Preconizam-se, entre outras, como medidas prioritárias: 

“- Formular a política nacional do Ambiente; 

- Preparar a Lei-Quadro sobre Urbanismo; 

- Promover os estudos necessários para a definição dos parâmetros que garantam a 

qualidade do ambiente, bem como estudos de impacto do desenvolvimento no 

ambiente; 

- Continuar os estudos sobre estuários e sobre a poluição do ar com a colaboração de 

organismos internacionais (PNUD e PNUA); 

- Estudar e definir os parques e reservas que deverão ser criados no País para 

protecção da natureza, bem como consolidar e desenvolver os parques e reservas já 

institucionalizados; 

- Fazer a inventariação e o estudo do património natural e paisagístico, bem como a 

proposição de acções para sua protecção; 

- Apoiar e incrementar todas as acções que conduzam a uma correcta utilização dos 

meios naturais, sensibilizando as populações e as entidades responsáveis para esse 

efeito; 
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- Promover a execução, de forma sistemática e descentralizada, do estudo de planos 

gerais de ordenamento físico do território, bem como a constituição de um banco de 

dados que permita manter permanentemente actualizados esses planos; 

- Definir as linhas programáticas e a política geral de Saneamento Básico e pô-la em 

prática, em ligação com as Autarquias; 

- Apoiar tecnicamente as autarquias que o solicitem e superintender, no aspecto 

técnico, na elaboração dos projectos de saneamento básico, bem como a sua 

coordenação; 

- Acelerar a elaboração do Plano Nacional dos Recursos Hídricos; 

- Desenvolver estudos hidrológicos e hidro-geológicos de acordo com os métodos 

mais actualizados e usados internacionalmente, com o apoio do PNUD; 

- Desenvolver estudos sobre o controle da poluição de modo a poderem tomar-se 

medidas preventivas e a minorar situações existentes; 

- Estudar e publicar a nova lei de águas, em ligação com as entidades interessadas; 

- Elaborar a lei orgânica do Conselho Nacional da Água”. 

A tutela do ambiente é abordada ainda no quadro do ponto dedicado à agricultura e 

pescas (ponto 6). Apontam-se como medidas a adoptar o estabelecimento de modelos 

de desenvolvimento agrário, equilibrados e integrados, a definição do correcto 

ordenamento agrícola do território, a definição de um código florestal articulado com o 

ordenamento do território nacional e com base na protecção dos povoamentos 

existentes, a reformulação da legislação relativa à protecção do arvoredo, a 

preparação da lei da caça e da pesca em águas interiores e a protecção dos solos 

com maior capacidade de uso agrícola, contra a expansão urbana, as obras, as 

construções e as plantações florestais. 

Visto o conteúdo programático em matéria ambiental, é tempo agora de fazer 

amostragem da legislação produzida durante o IV governo constitucional. Quanto à 

protecção da fauna, temos a Portaria n.º 774/78, de 30 de Dezembro, que 

regulamenta e fixa as zonas de pesca da truta, e aprova o regulamento da pesca em 

zonas de pesca reservada, rios truteiros; a Portaria n.º 151/79, de 5 de Abril, que fixa o 

1.º dia de Setembro e o último dia de Fevereiro seguinte para o período de defeso da 

pesca à truta em alguns cursos de água ou seus troços; a Portaria n.º 191/79, de 20 
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de Abril, que proíbe o exercício da pesca nas zonas de pesca reservada das lagoas da 

serra da Estrela.  

Quanto a áreas classificadas, é criada a Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto, 

através do Decreto-Lei n.º 41/79, de 6 de Março; é definido e constituído como sítio 

classificado o Monte de S. Bartolomeu (ou de S. Brás) situado no concelho de Nazaré, 

através do Decreto-Lei n.º 108/79, de 2 de Maio; é classificada a gruta do Zambujal e 

delimitada a sua área de protecção, através do Decreto-Lei n.º 140/79, de 21 de Maio; 

é criado o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, através do Decreto-Lei n.º 

118/79, de 4 de Maio; e é fixado os limites do Parque Natural da Serra da Estrela, 

através do Decreto-Lei n.º167/79, de 4 de Junho. 

É ainda, de registar que durante o consulado deste governo foi aprovada, para 

ratificação, a Convenção Internacional sobre a Intervenção no Alto Mar em Caso de 

Acidente que Provoque ou Possa vir a Provocar a Poluição por Hidrocarbonetos 

(Decreto n.º 88/79, de 21 de Agosto). 

O V governo constitucional  toma posse em 31.07.1979, tendo sido constituído por 

iniciativa do Presidente da República. Termina o seu mandato em 03.01.1980. É 

liderado pela Engenheira Maria de Lurdes Pintasilgo. 

O figurino organizativo deste governo é desenhado pelo Decreto-Lei n.º 386/79, de 19 

de Setembro, publicado no Diário da República n.º 217/79, Série I. O ambiente 

continua dependente do Ministério da Habitação e Obras Públicas, desta vez chefiado 

pelo Engenheiro Mário Adriano Fernandes de Azevedo, que continua a tutelar a 

Secretaria de Estado que agora se chama Urbanismo e do Ambiente e cujo novo 

titular é o Arquitecto José Palma da Silva Bruschy (cfr. artigo 16.º). 

Ao contrário dos programas dos governos precedentes, no programa do V governo 

constitucional não há nenhum capítulo ou ponto específico sobre o ambiente. A única 

referência que podemos descortinar neste programa a propósito do ambiente é feita 

no âmbito das “medidas na área económica”, em particular, no âmbito do sector da 

agricultura, onde se diz que “o objectivo de aumentar e diversificar a produção 

[agrícola] enquadrar-se-á num adequado ordenamento do território que salvaguarde 

os recursos naturais e que tenda a melhorar o fundo de fertilidade do solo”. 

Apesar da referência lacónica ao ambiente em termos programáticos, foi aprovado, 

quanto à fauna, o Decreto-Lei n.º 264/79, de 1 de Agosto, que estabelece normas 

quanto à definição e constituição de refúgios ornitológicos e áreas ornitológicas a 

recuperar. 
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Quanto a parques, reservas e áreas protegidas, temos o Decreto-Lei n.º355/79, de 30 

de Agosto, que cria o Parque Natural de Montesinho e a Portaria n.º481/79, de 7 de 

Setembro, que aprova o Regulamento da Reserva Natural do Estuário do Tejo. De 

referir, ainda, a aprovação de legislação durante este governo sobre pesticidas e 

resíduos. Em matéria de resíduos foram estabelecidas normas, visando o controlo da 

degradação do ambiente na área de implantação do complexo urbano-indústrial de 

Sines e na indústria. 

À laia de conclusão, podemos afirmar que durante os cinco primeiros governos 

constitucionais, a legislação produzida caracterizou-se por ser um amontoado de leis 

avulsas, dispersas e não poucas vezes inoperantes, que procuravam tratar 

pontualmente determinados problemas ambientais, ou seja, tratavam os problemas do 

ambiente de forma desarticulada, desgarrada e incoerente. 

A preocupação dominante dos cinco primeiros governos constitucionais e a respectiva 

acção centrou-se essencialmente, em termos práticos, em proteger os espaços 

naturais da degradação, mediante a criação de parques, reservas e outras áreas 

classificadas, tendo ainda centrado a sua atenção no saneamento básico para a 

melhoria da qualidade de vida das populações. 

Todos os programas de governo abordaram grosso modo a necessidade de 

estabelecer uma política de ordenamento do território, articulada com o poder local e 

tendo como instrumento o planeamento urbanístico, enquanto conditio sine qua non 

para a promoção de uma política ambiental, mas pouco foi feito neste domínio e a 

parca legislação saída nesta área foi um “verbo encher”, isto é, o desordenamento do 

território continuou a fazer alegremente o seu caminho. 

Foi, ainda, proposta a adopção de medidas para a protecção de solos agrícolas, uma 

política de gestão da água, uma política nacional do ambiente e a coordenação entre 

os diferentes departamentos do Estado para a defesa do ambiente, já que a política de 

ambiente não é consabidamente da exclusiva competência da Secretaria de Estado 

com a tutela do ambiente. Pouco ou nada foi feito. Aliás, paradoxalmente, todos os 

programas dos cinco primeiros governos constitucionais, apesar das referências à 

temática ambiental, tinham como meta o aumento da produtividade em relação a todos 

os sectores produtivos. A ideia-chave é maximizar a exploração dos recursos naturais.  

Neste enfiamento, podemos acompanhar Eloy (1994, p. 332) quando a firma que, 

após o 25 de Abril, tempos de brasa, a política de ambiente caracterizou-se pela 

incapacidade do Estado de enquadrar a sociedade: “as nacionalizações e ocupações 
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de terras numa lógica produtivista e de uso máximo de recursos conduziram a graves 

erros, seja no sector industrial, por não propiciar investimentos na melhoria da 

rentabilidade e do produto, seja no sector agrícola, por ter por base uma lógica de 

utilização máxima da terra, sem entender à perenidade dos sistemas biológicos que a 

sustentam”. 

 

 

2.2. Os partidos políticos e o ambiente “verde desl avado” 

Com os governos da Aliança Democrática (AD), o ambiente iria conhecer ganhos 

consideráveis, em especial devido a um pequeno partido, o Partido Popular 

Monárquico, liderado pelo Arquitecto Ribeiro Telles. O ambiente ganhou, nas palavras 

de Eloy (1994, p. 332) “porta-fólio ministerial” com os governos da AD. Do mesmo 

passo, o ambiente obtém igualmente alguns ganhos com o governo do bloco central, 

em especial devido a um jovem e irreverente Engenheiro chamado Carlos Pimenta 

que viria a ocupar a Secretaria de Estado do Ambiente e dar inicio, parafraseando Eloy 

(1994, p. 335) ao “reviralho na indolência nacional” em matéria ambiental. Sem querer 

adiantar já conclusões, a acção dos governos da AD e do governo do bloco central 

justifica que se possa falar entre 1980 e 1985 em ambiente “verde deslavado”.  

Dito isto, vamos agora centrar a nossa atenção nos partidos políticos que lograram 

alcançar o poder em 1980, com base nos resultados das eleições legislativas 

realizadas em 1979. 

O VI governo constitucional , constituído com base na coligação eleitoral celebrada 

entre o Partido Social-Democrata (designação tomada pelo PPD a partir de 1977), o 

CDS e o PPM, tomou posse em 03.01.1980, sob a chefia de Francisco Sá Carneiro. O 

seu mandato terminou em 09.01.1981, na sequência do falecimento do Primeiro-

Ministro. 

A lei orgânica do VI governo constitucional, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 3/80, de 7 

de Fevereiro, publicado no Diário da República n.º 32/80, Série I, 2.º suplemento, 

coloca a Secretaria de Estado do Ordenamento e Ambiente sob a alçada da 

Presidência do Conselho de Ministros (cfr. artigo 6.º). Importa realçar que, ao abrigo 

do artigo 5.º do citado diploma legal, os Secretários de Estado não dispõem de 

competência própria, mas apenas de competência delegada, o que significa que só 

podem actuar nas situações em que haja delegação de poderes. O cargo de 
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Secretário de Estado do Ordenamento e Ambiente foi ab initio ocupado pelo 

Engenheiro Ilídio Alves de Araújo e, posteriormente, pela Dra. Aurora Margarida 

Borges de Carvalho. 

O programa do VI governo constitucional está estruturado em três capítulos. O 

primeiro capítulo está dedicado à “organização do Estado democrático”. O segundo 

está reservado à “política económica e social” e o terceiro à “educação e qualidade de 

vida”. No âmbito do terceiro capítulo está consagrado um ponto ao ordenamento e 

ambiente (ponto 18). 

Traça-se como objectivo genérico a prosseguir e que justifica a inclusão da Secretaria 

de Estado do Ordenamento e Ambiente sob a dependência da Presidência do 

Conselho de Ministros a adopção de “uma política coerente de ambiente integrada na 

actividade de todos os Ministérios”.  

 

Considera-se importante: 

a) “Manter os processos ecológicos vitais como factores de regulação do clima, 

de manutenção de produtividade agrícola, e de protecção contra catástrofes 

como as inundações e a erosão; 

b) Preservar as paisagens não degradadas. Criar factores de correcção de áreas 

degradadas ou desprotegidas. Estabelecer normas de utilização no uso de 

recursos naturais; 

c) Avaliar previamente o impacte dos grandes empreendimentos a executar, 

designadamente instalações, parques industriais e outros complexos; e 

d) Defender o património histórico-cultural e o património natural e desenvolver a 

política de criação de parques naturais, reservas e sítios classificados e de 

conservação da natureza”. 

 

O governo propõe publicar nova legislação nos domínios do uso, fabrico, formulação 

comercialização, transporte e armazenagem de produtos tóxicos ou perigosos; do uso 

de pesticidas; e do uso de produtos químicos e farmacêuticos, designadamente na 

indústria alimentar. 
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O governo considera necessário estudar uma lei geral de prevenção e controlo da 

poluição, na mira de regular a qualidade das águas interiores, estuarias, marítimas e 

subterrâneas, evitar a poluição do ar e das águas por determinadas instalações 

industriais, controlar os ruídos industriais e estabelecer os níveis toleráveis de poluição 

sonora e dos gases dos veículos motorizados. 

No quadro da agricultura e pescas, estabelece-se, entre outros, como objectivo a 

protecção adequada dos recursos naturais e a manutenção da capacidade de 

reconstituição dos recursos renováveis. E, por último, a propósito da produção agro-

pecuária e florestal, este governo propõe adoptar medidas de ordenamento agrário do 

território, tendo em vista o gradual ajustamento da utilização da terra às suas 

potencialidades, bem como medidas de protecção do património florestal, vigilância e 

luta contra incêndios. 

Quanto à legislação produzida durante o VI governo constitucional, temos como a 

mais relevante, a propósito da protecção da fauna, o Despacho Normativo n.º 96/80, 

de 19 de Março, que fixa os quantitativos máximos das espécies de moluscos bivalves 

cuja apanha é permitida por cada indivíduo por dia, para consumo próprio, em terrenos 

do domínio público, o Decreto Regulamentar n.º 11/80, de 22 de Abril, que aprova o 

Regulamento da Apanha e Exploração de Amêijoas e outros Bivalves; e a Portaria n.º 

352/80, de 26 de Junho, que constitui uma zona de protecção permanente às espécies 

cinegéticas, desde o limite do concelho da Lourinhã com o de Torres Vedras até ao 

lugar de Areia Branca. 

Quanto à flora, temos o Decreto-Lei n.º 150/80, de 23 de Maio, que proíbe os cortes e 

arrancamentos de árvores e arvoredos em prédios expropriados e nacionalizados ao 

abrigo da reforma agrária, e o Decreto-Lei n.º 504/80, de 20 de Outubro, que 

estabelece normas relativas à apanha, concentração e distribuição de plantas 

marinhas. 

Relativamente a áreas classificadas, temos a Portaria n.º 26-F/80, de 9 de Janeiro, 

que aprovou o regulamento do Parque Nacional da Arrábida; o Decreto-Lei n.º 198/80, 

de 24 de Junho, que cria a Reserva Natural do Paul do Boquilobo; e o Decreto-Lei n.º 

430/80, de 1 de Outubro, que cria a Reserva Natural do Estuário do Sado.   

São, igualmente, merecedores de especial destaque a aprovação do Decreto-Lei n.º 

292/80, de 16 de Agosto, que proíbe a extracção de areias na faixa costeira entre a 

linha de baixo-mar de águas vivas equinociais e o limite da margem das águas do mar, 
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e do Decreto-Lei n.º 477/80, de 15 de Outubro, que cria o inventário geral do 

património do Estado. 

De referir, também, que foram aprovados durante este governo legislação sobre os 

limites de poluição sonora e ruído, legislação que definiu normas de segurança para 

as redes de distribuição de substâncias perigosas, armazenagem de pesticidas e, por 

último, foi aprovado o Regulamento Geral de Segurança e Higiene do Trabalho nos 

Estabelecimentos Industriais.  

Importa, por ultimo, registar que durante o VI governo constitucional foi aprovado, para 

a ratificação, a convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e 

Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção - Convenção de Washington (Decreto-Lei n.º 

50/80, de 23 de Julho), a Convenção sobre Zonas Húmidas de Importância 

Internacional – Convenção Ramsar (Decreto n.º 101/80, de 9 de Outubro), a 

Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias pertencentes à Fauna 

Selvagem – Convenção de Bona (Decreto n.º 103/80, de 11 de Outubro) e a 

Convenção sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiriça a Longa Distância (Decreto 

n.º 45/80, de 12 de Julho).  

Segue-se o VII governo constitucional , cuja formação resultou, mais uma vez, da 

coligação que englobava o PSD, o CDS e o PPM. Toma posse em 09.01.1981 e cessa 

funções em 04.09.1981. Desta feita, o executivo é liderado pelo Dr. Francisco Pinto 

Balsemão. 

São aportadas novidades pela lei orgânica do VII governo constitucional, aprovada 

pelo Decreto-Lei n.º 28/81, de 12 de Fevereiro, publicado no Diário da República n.º 

36/81, série I, no que tange ao ambiente. É criado o Ministério da Qualidade de Vida, 

cuja justificação está, de acordo com os considerandos da própria lei orgânica, na 

crescente importância dos problemas ligados ao ordenamento e ambiente, entre 

outros. Pela primeira vez, o ambiente ganha relevo e dignidade em Portugal, 

considerando o âmbito internacional, como bem observa Eloy (1994, p. 335). O novel 

Ministério da Qualidade de Vida integra duas Secretarias de Estado: a Secretaria de 

Estado da Comunicação Social e a Secretaria de Estado do Ordenamento e do 

Ambiente (cfr. artigo 18.º). Este Ministério é, inicialmente, chefiado pelo Dr. Augusto 

Ferreira do Amaral (até 4 de Junho de 1981) e, depois, pelo Dr. João Carlos Vaz Serra 

de Moura. Por seu turno, a Secretaria de Estado do Ordenamento e Ambiente é 

ocupado pela Dra. Aurora Margarida Borges de Carvalho. 
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À semelhança do programa do governo anterior, o VII governo constitucional dedicou 

espaço ao ordenamento e ambiente (ponto 13), no quadro do capítulo IV, intitulado 

“Melhoria de qualidade de vida”. A título introdutório, o governo faz, desde logo, 

questão de salientar que a qualidade de vida não pode ser encarada como um luxo ou 

aspecto secundário do bem-estar dos portugueses, mas antes como algo essencial 

para esse bem-estar. 

Em jeito de breve diagnóstico, este programa de governo refere que o “puro 

crescimento quantitativo deixou de ser desejável e mesmo possível face as limitações 

de capacidades do espaço geográfico para suporte de vida humana e à preocupante 

escassez dos recursos”, o que implica uma gestão adequada dos recursos, quer no 

tempo, quer no espaço, de forma a poder obter-se deles o melhor e mais duradouro 

proveito. E esta tomada de posição é um elemento distintivo em relação aos anteriores 

governos que pugnaram, todos eles, pelo aumento mais eficiente dos recursos 

naturais. Para este governo, a desejada gestão adequada dos recursos carece, como 

base fundamental, do ordenamento do território. Consciente da expansão 

desordenada e inconsciente que se vinha verificando, o governo considera que é 

necessário “viabilizar um desenvolvimento harmonioso tendente à manutenção 

produtora dos recursos e especialmente atento à escala do território e da comunidade 

nacionais”. Nesta medida, o governo propõe-se lançar uma política global de 

ordenamento do território, que terá por base “legislação, trabalhos, acções e orgânica 

administrativa, que permitam a definição objectiva da áreas e condições de expansão 

urbana e industrial bem como o regime do uso dos recursos biofísicos para fins 

agrícolas e para actividades extractivas”. 

O programa do VII governo constitucional traça três objectivos gerais, merecendo 

especial destaque dois deles, a saber: 

a) “assegurar uma autêntica regionalização, bem como o papel importante do 

poder local na definição dos planos de ordenamento e na sua execução”; e 

b) “garantir a participação das populações e das suas livres associações na 

formatação das decisões, mantendo-as informadas sobre os pressupostos 

destas”. 

Em matéria de gestão dos recursos principais, a política de ambiente gizada por este 

governo é bastante ambiciosa. Vai do “ar” à “água”, passando pelo “solo”, “fauna e 

flora”.  



 228 

Quanto ao “ar”, o governo propõe-se desenvolver a legislação já aprovada pelo 

governo anterior e promover a sua aplicação (v.g. os valores limite para as emissões 

de certos tipos de poluentes atmosféricos, a instalação de redes de vigilância da 

qualidade do ar e à institucionalização das respectivas estruturas de gestão). 

No que toca ao sector da “água”, é valorizada a importância de elaborar um plano 

nacional dos recursos hídricos, que passa pela sua inventariação, classificação dos 

meios receptores em função das utilizações actuais e potenciais, regulamentação das 

descargas poluentes e criação de entidades gestoras das diversas bacias 

hidrográficas com a participação dos autarcas e dos utentes, o que permite verificar o 

ensejo de um envolvimento alargado no tratamento desta questão, no fundo um 

compromisso comum. 

Em relação ao “solo”, o governo propõe “desenvolver metodologias de uso dos solos 

que contrariem as erradas expansões urbana e industrial, a florestação industrial, a 

aplicação indeterminada de compostos químicos na agricultura e a sua introdução no 

solo”. 

Finalmente, quanto à fauna e á flora, a prioridade do governo vai no sentido de 

“manter os processos ecológicos vitais como factores de regularização do clima, de 

manutenção da produtividade agrícola e da protecção contra a erosão, as inundações 

e outras catástrofes. Preservar a diversidade genética como sustentáculo da produção 

de alimentos, como banco de predadores naturais de testes e como base de 

enriquecimento cultural”. 

O governo define, ainda, como linhas de actuação desenvolver os processos de 

gestão de áreas classificadas e a classificação de novas áreas; reduzir e controlar a 

poluição, através da celebração de contratos-programa; a avaliação do impacte 

ambiental dos novos projectos; a consagração do princípio do poluidor-pagador; o 

desenvolvimento de uma política de educação ambiental e a preparação de um banco 

de dados nacionais e internacionais referentes ao ambiente. 

Quanto à legislação produzida com maior relevo durante o VII governo constitucional, 

temos, no que toca à fauna, o despacho normativo n.º 192/81, de 1 de Agosto, que 

estabelece as normas relativas à protecção da cultura de espécies imaturas e o 

Decreto-Lei nº 263/81, de 3 de Setembro, que aprova o Regulamento de Protecção 

dos Mamíferos Marinhos na Zona Costeira e Zona Económica Exclusiva Continental 

Portuguesa.  
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Quanto às áreas protegidas, temos o Decreto-Lei n.º 264/81, de 3 de Setembro, que 

cria a Reserva Natural da Berlenga, o Decreto-Lei n.º 294/81, de 3 de Setembro, que 

cria a Reserva Natural da Serra da Malcata e o Decreto-Lei n.º 292/81, de 15 de 

Outubro, que cria a Área de Paisagem Protegida de Sintra-Cascais. 

De referir também a aprovação de legislação sobre poluição atmosférica, com a 

fixação para a zona de actuação directa do Gabinete da área de Sines dos valores 

para o dióxido de enxofre e partículas totais em suspensão; a aprovação do 

Regulamento Geral das Comissões de Gestão do Ar; legislação sobre poluição sonora 

e substâncias perigosas; e legislação industrial.  

Digno de registo é, ainda, a aprovação, para ratificação, da Convenção Relativa à 

Protecção da Vida Selvagem e do Ambiente Natural na Europa - Convenção de Berna 

(Decreto n.º 95/81, de 23 de Julho). 

O VIII governo constitucional  é empossado em 04.09.1981. Cessa funções em 

09.06.1983. É novamente, constituído pela coligação entre o PSD, o CDS e o PPM. 

Continua a ser chefiado por Francisco Pinto Balsemão. 

A lei orgânica do VIII governo constitucional, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 290/81, de 

14 de Outubro, publicado no Diário da República n.º 236/81, série I, introduz 

alterações em relação ao modelo de estruturação do governo anterior. O governo 

continua a compreender o Ministério da Qualidade de Vida que passa a integrar as 

Secretarias de Estado do Ordenamento e Ambiente e dos Desportos (cfr. artigo 6.º). 

No entanto, o Ministro da Qualidade de Vida passa também a ser Ministro de Estado, 

de acordo com a novel orgânica deste governo, que criou dois lugares de Ministros de 

Estado. O objectivo que presidiu à criação de um dos lugares de Ministro de Estado foi 

“valorizar o tratamento dos problemas de ordenamento do território, da protecção do 

ambiente, dos desportos e, em geral, da qualidade de vida”, tal como está plasmado 

na própria lei orgânica. Houve o propósito deliberado de promover e valorizar a 

questão ambiental, até pela escolha do titular. O cargo de Ministro de Estado e da 

Qualidade de Vida é agora ocupado pelo Arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles. Como 

Secretária de Estado do Ordenamento e Ambiente mantém-se a Dra. Aurora 

Margarida Borges de Carvalho até 9 de Fevereiro de 1982, data em que é exonerada 

do cargo. 

Tal como seria expectável, o programa do VIII governo constitucional debruçou-se 

sobre a temática ambiental. No ponto III. 3., intitulado “Qualidade de vida: Valorizar o 

homem e o ambiente”, o programa deste governo começa, desde logo, por referir que 
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as políticas de desenvolvimento económico, cultural e de bem-estar que o governo 

preconiza e que têm como objectivo último a melhoria da qualidade de vida dos 

portugueses deverão obedecer a uma gestão racional dos recursos naturais e 

contribuir para a valorização progressiva das potencialidades do território, 

acrescentando que a qualidade de vida não se confina à remuneração do trabalho e à 

segurança social. Ao invés, depende principalmente da possibilidade que os cidadãos 

e as comunidades devem ter de viver num ambiente propício à sua condição humana. 

Salta à vista que esta nova concepção de desenvolvimento representa um avanço 

assinalável em relação aos anteriores governos e constitui inclusivamente uma 

abordagem progressista do conceito de desenvolvimento que não se esgota no 

aumento dos salários e da protecção social propiciada pela Segurança Social aos 

cidadãos e, ainda, no crescimento do PIB quando se afirma que “o crescimento 

meramente quantitativo deixou de ser possível”. O vanguardismo da concepção de 

desenvolvimento vertida neste programa arrima-se, em especial, na circunstância de 

apenas em 1987, através do relatório Bruntland, ter sido propugnada a promoção do 

desenvolvimento económico e social “ambientalmente sustentável”. 

De acordo com o programa gizado pelo VIII governo constitucional, “o crescimento 

meramente quantitativo deixou de ser possível devido às limitações do espaço 

geográfico, à natureza finita dos recursos naturais, à alarmante escassez de muitos 

deles e ainda à sistemática destruição da capacidade de regeneração dos de maior 

fragilidade ecológica”, pelo que importa impedir a “expansão desordenada das 

actividades económicas e a destruição do património comum, repensar a dimensão 

das intervenções no território e evitar o abandono de muitos recursos valiosos”.  

Porque a política de ambiente está intimamente relacionada com o ordenamento do 

território ou, dito de outro modo, porque “sem ordenamento do território não há política 

de ambiente”, tal como tem sido insistentemente sustentado por Ribeiro Telles (1994, 

p. 16), o governo decidiu apostar no ordenamento do território, procurando envolver o 

poder autárquico na definição do ordenamento e na sua execução, o que evidência 

uma tendência para a descentralização. 

O governo propôs-se, ainda, quanto aos elementos essenciais, adoptar as seguintes 

medidas: 

• “Desenvolver uma política de gestão da qualidade do ar em áreas especiais, 

com institucionalização das respectivas Comissões de Gestão do Ar; 
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• Controlar a poluição do ar em fontes pontuais, situadas fora das áreas das 

Comissões de Gestão, por sector-problema, com fixação de valores limite nas 

emissões e introdução do contrato-programa de redução da poluição; 

• Promover o licenciamento industrial, através da definição dos mecanismos 

técnico-administrativos para uma intervenção eficaz ao nível de prevenção e 

da fiscalização e do estabelecimento de valores para as emissões e para a 

qualidade do ar; 

• Prosseguir uma política de combate à poluição sonora; 

• Definir objectivos de quantidade e de qualidade para as águas, de forma a 

possibilitar a hierarquização de utilizações alternativas e a definição do regime 

de condicionamento dessas utilizações; 

• Criar os instrumentos legislativos, administrativos, técnicos económicos 

adequados à gestão racional dos recursos hídricos nacionais, na perspectiva 

da futura integração europeia e da necessidade de renegociação dos 

convénios luso-espanhóis; 

• Rever a legislação de protecção do solo vivo; 

• Continuar as acções desenvolvidas no que respeita à definição e execução da 

política de controlo de produtos químicos nocivos e de gestão de resíduos 

sólidos; 

• Disciplinar a actividade económica de exploração de inertes, introduzindo a 

recuperação e a valorização das áreas utilizadas; 

• Manter os processos ecológicos como factores de regularização do clima, da 

manutenção da produtividade agrícola, da protecção contra a erosão e outras 

catástrofes, e de preservação da diversidade genética; e 

• Desenvolver a política da educação ambiental”. 

Quanto à legislação produzida, importa referir, no que toca à fauna, o Decreto-Lei n.º 

316/81, de 26 de Novembro, que aprova o regulamento de pesca no troço 

internacional do Rio Minho e a Portaria n.º 742/82, de 30 de Julho, que constitui a 

zona de pesca reservada denominada “Grupo das Lagoas da Serra da Estrela e que 

aprova também o seu regulamento. Relativamente à protecção da flora, temos o 

Decreto-Regulamentar n.º 55/81, de 18 de Dezembro, que regulamenta a defesa do 
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património florestal. No domínio das áreas protegidas, são criadas a Área de 

Paisagem Protegida da Serra do Açor, através do Decreto-Lei n.º 67/82, de 3 de 

Março, e o Parque Natural de Alvão, através do Decreto-Lei n.º 237/83, de 8 de Junho. 

É aprovado o Decreto-Lei n.º 403/82, de 24 de Setembro, que estabelece os critérios a 

que devem obedecer a extracção de areias e outros materiais inertes dos leitos e 

margens dos cursos de água, o que constitui uma aposta no princípio da prevenção 

que se estende, segundo Anjos Duarte (1999, p. 82), à aprovação de normas sobre o 

combate ao ruído, controlo de substâncias químicas, exploração de pedreiras e 

prevenção do tabagismo. 

Quanto ao ordenamento do território, por iniciativa do então Ministro de Estado e da 

Qualidade de Vida, Arquitecto Ribeiro Telles, que desde sempre revelou possuir uma 

visão progressista e inovadora sem paralelo, foram criados dois instrumentos jurídicos 

incontornáveis: primeiro, a Reserva Agrícola Nacional (RAN), através do Decreto-Lei 

n.º451/82, de 16 de Novembro, e, depois, a Reserva Ecológica Nacional (REN), 

instituída pelo Decreto-Lei n.º321/83, de 5 de Julho, que, segundo Matos (1994, p. 29), 

para muitos portugueses tratava-se apenas de mais uma utopia de Ribeiro Telles. A 

ideia era, como anota Schmidt (2000, p.80), dotar o país de dois instrumentos 

legislativos que delimitassem áreas sensíveis e de interesse ambiental (REN) e 

agrícola (RAN). 

A RAN foi criada para impedir a destruição dos solos com aptidão agrícola que 

“constituem elementos fundamentais no equilíbrio ecológico das paisagens, não só 

devido à função que desempenham na drenagem das diferentes bacias hidrográficas, 

como também na diferenciação e caracterização do zoneamento do espaço agrícola”. 

Visa garantir “a racional utilização dos solos, a sua conservação e melhoramento”. Por 

isso, a RAN integra, tal como dispõe o artigo 1.º do citado diploma legal, “os solos com 

maior aptidão para a produção de bens agrícolas indispensáveis ao abastecimento 

nacional, para o pleno desenvolvimento da agricultura e para o equilíbrio e 

estabilidade das paisagens”. 

Por seu turno, a REN foi instituída com o propósito de “salvaguardar, em determinadas 

áreas, a estrutura biofísica necessária para que se possa realizar a exploração dos 

recursos e a utilização do território sem que sejam degradadas determinadas 

circunstâncias e capacidades de que dependem a estabilidade e fertilidade das 

regiões, bem como a permanência de muitos dos seus valores económicos, sociais e 

culturais”. A REN integra, pois, “todas as áreas indispensáveis à estabilidade ecológica 
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do meio e à utilização racional dos recursos naturais, tendo em vista o correcto 

ordenamento do território” (artigo 1.º). 

A ideia da REN é, para Schmidt (1993, p. 57) simples e lógica: se o ambiente e a 

ecologia só forem protegidos nas áreas demarcadas como áreas protegidas, com o 

PDEC (Processo de Desenvolvimento Em Curso) que a autora defendia que Portugal 

estava a viver após a adesão à então CEE, com o especial contributo dos fundos 

europeus, o país seria, a breve trecho, «semeado» de manchas «protegidas» para 

irmos ver o que é bonito, e, nos largos intervalos, é fartar, vilanagem: obras, manilhas, 

cabos eléctricos, auto-estradas… Uma espécie de EN 10 generalizada com vista 

sobre rios Trancões”. 

Ribeiro Telles (1994, p.17), na primeira pessoa, esclareceu numa entrevista dada à 

revista “Fórum Ambiente” que “a REN não tem por função defender aqueles locais 

onde existe flora, animais ou sistemas ecológicos… Isso são parques e a REN está 

fora dos parques. Todo o desenvolvimento de um país moderno necessita de se 

enquadrar também num sistema de vida natural, que pode inclusivamente incluir 

culturas. E a Reserva Ecológica Nacional é esse sistema. Mesmo que não haja 

nenhuns elementos a conservar num determinado espaço a planear, tem que existir 

reserva ecológica. Por isso é que eu coloquei dentro da reserva ecológica uma coisa 

que fez muita confusão a muita gente: as faixas laterais das estradas principais e das 

auto-estradas (que já foram retiradas), porque são evidentemente terrenos com 

grandes dimensões, que não têm outra utilização que era funcionarem também como 

reserva ecológica. Evidentemente que teriam de ser cobertos com vegetação 

climática, que poderiam servir como corredores de vida selvagem, etc”. 

Em suma, acompanhando Schmidt (1993, p. 57), a “ REN é, pura e simplesmente, a 

aplicação de variáveis ambientais e paisagísticas que todo o processo de planeamento 

e ordenamento tem de contemplar sempre que se pretenda fazer uma intervenção 

num território, seja construir prédios, fazer estradas, instalar fábricas, abrir 

hipermercados, implantar estufas ou plantar eucaliptais. É também uma garantia de 

protecção das águas (superficiais e profundas), já que evita, por exemplo, a poluição 

de solos permeáveis. É assim, uma expressão elementar da eficiência mínima de 

qualquer governação; e consiste em definir um patamar de medidas cautelares do 

interesse público”. 

É certo que a REN proíbe todas as acções que diminuam ou destruam as funções e 

potencialidades dos solos que a integram (artigo 13.º). Proíbe, por exemplo, a 

construção em zonas instáveis (dunas), críticas (leito das cheias) ou em zonas de 
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máxima infiltração, para proteger os lençóis de água (Schmidt, 1993, p. 58). Todavia, a 

REN “não serve só para proibir; serve sobretudo para disciplinar: explicita as regras de 

utilização do território”, lembra Schmidt (1993, p. 59). E serve também para ajudar a 

evitar algumas calamidades públicas, tais como cheias, o que constitui um dos 

principais objectivos da REN para Schmidt (1993, p. 58). 

A propósito da aprovação da REN e da RAN, figuras fundamentais de ordenamento do 

território que entrariam em todo o planeamento, Ribeiro Telles (1994, p. 19 e 20) 

confidenciou na entrevista dada à revista “Fórum Ambiente” que a “RAN e a REN 

foram conseguidas nos últimos quinze dias em que foi ministro, quando, de facto, os 

ministros já estavam um pouco distraídos e com as malas feitas”, acrescentando que 

“senão não tinha conseguido”. Ou seja, segundo as palavras de Ribeiro Telles, os 

membros do Conselho de Ministros não estavam conscientes das implicações daquilo 

que estavam a aprovar. Seriam outros Ministros que mais tarde viriam a aperceber-se 

do alcance da RAN e da REN. 

De referir ainda que apesar da sua bondade, originalidade e importância enquanto 

instrumento de ordenamento do território, a REN passou por várias vicissitudes.  

Desde logo, o diploma que instituiu a REN não ter sido regulamentado no prazo 

estipulado no artigo 9.º de 120 dias, ou seja, ficou 7 anos estagnada, o que levou 

Schmidt (1993, pp. 57 e 60) a falar ironicamente em “Reserva Esquecida Nacional” em 

lugar de Reserva Ecológica Nacional e a sustentar que “não pode ter sido inocente a 

suspensão de uma regra de tão evidente interesse público”. Salta à vista que houve 

falta de vontade política de estruturar a REN. 

Em segundo lugar, foi ter visto algumas das suas normas serem declaradas 

inconstitucionais com força obrigatória geral, pelo Acórdão n.º 368/92 (processo n.º 

162/92), proferido pelo Tribunal Constitucional, por violação da reserva de lei 

parlamentar decorrente do (então) artigo 168, nº 1, alínea g), da CRP (16), ou seja, 

devido à inexistência de uma lei enquadradora da política ambiental que só seria 

propiciada em 1987 pela Lei de Bases do Ambiente (17). 

A terceira vicissitude, se assim se pode referir, é, volvidos 7 anos de inoperância, a 

modificação e substituição da REN e de outros textos legislativos sobre o 

ordenamento do território (RAN e PDM) por “legislação mais permissiva, que abre 

gravosas excepções ao melhor ordenamento espacial e uso do solo” (Eloy, 1994, p. 

337). No mesmo enfiamento, Schmidt (2000, p.16) sustenta que a legislação sobre a 

REN, a RAN e os PDM (Planos Directores Municipais) foram sendo meticulosamente 
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boicotada ou neutralizada. A título de exemplo, a RAN sofreu várias desanexações, 

incluindo a estapafúrdia possibilidade de, a partir de 1993, se poderem implantar 

campos de golpe e eucaliptais nos solos abrangidos pela RAN. Por sua vez, a REN foi 

ficando por definir, não fosse, segundo a autora, atropelar os PDM e as suas licenças 

de obras. Em consequência da permissividade ambiental introduzida pelas alterações 

legislativas, muitas autarquias aproveitaram para urbanizar zonas sensíveis. A 

permissividade, a par das excepções e alçapões, da nova legislação em matéria de 

ordenamento do território permitiu as maiores aberrações ambientais com a 

aquiescência do poder central e do poder local. Um outro exemplo acabado de boicote 

inequívoco da legislação sobre o ordenamento do território pelos agentes políticos 

apontado por Schmidt (2000, p. 16) é o caso da aprovação do despacho conjunto em 

1994 que, fazendo descaso dos planos regionais do Algarve e do Alentejo Litoral 

(PROTAL e PROTALI), elaborados para conter a urbanização e o desordenamento 

dessas áreas, veio abrir excepções para os então chamados projectos estrurantes 

(com investimentos superiores a 10 milhões de contos) e de interesse público, o que 

leva a autora a questionar se o interesse ambiental não será público. Não por acaso 

Eloy (1994, p. 337) refere que “desde 1976 que a legislação sobre o ordenamento do 

território tem sido um “verbo-de-encher” face aos interesses especulativos da 

urbanização, do turismo ou da rentabilização de solos e uso de recursos”. 

E a situação não é pior, porque a REN, apesar de tudo, tem de algum modo impedido 

que o crescimento urbano se tenha desenrolado mais desregradamente quanto o 

desejariam os interesses económicos e especulativos.  

Outro grande feito de Ribeiro Telles enquanto ministro do VIII governo constitucional 

foi, a par da RAN e da REN, a aprovação do Decreto-Lei n.º 208/82, de 26 de Maio, 

que instituiu os Planos Directores Municipais, que só passaram a ser obrigatórios em 

1990, por pressão europeia (Schmidt, 2000, p. 16), bem como a aprovação do 

Decreto-Lei n.º 338/83, de 20 de Julho, que criou os Planos Regionais de 

Ordenamento do Território (PROT) (18). 

Em jeito de balanço, a acção política em matéria ambiental durante os governos da AD 

em que o Dr. Augusto Ferreira do Amaral e o Arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles 

sucederam-se no Ministério da Qualidade de Vida, foi relevante, por duas ordens de 

razões.  

Em primeiro lugar, devido à “farta legislação” produzida, como reconhece, entre outros 

Eloy (1994, p. 332), merecendo, do nosso ponto de vista, especial realce a adopção 

de dois importantes instrumentos de ordenamento do território que têm a “marca 



 236 

registada” do Arquitecto Ribeiro Telles: a RAN e a REN, este último um instrumento 

verdadeiramente original, como sublinha Soromenho-Marques (2000, p. 80). Apesar 

do seu pioneirismo em tantas áreas do ambiente, os E.U.A., por exemplo, não dispõe 

de um instrumento magnífico de ordenamento do território como a REN (Soromenho-

Marques, 1998, p. 86). A segunda razão prende-se com a circunstância de 

megaprojectos terem esbarrado na complexa teia em que o poder desta coligação 

assentava (Eloy, 1994, p. 332). 

Infelizmente, a REN não foi regulamentada no prazo estipulado e os PDM só se 

tornaram obrigatórios em 1990. Mas a aprovação da RAN, da REN, dos PDM e dos 

PROT não deixaram de constituir um marco e uma marca indelével da actuação de 

Ribeiro Telles enquanto titular da pasta da Qualidade de Vida e líder do PPM que teve, 

igualmente, um importante papel no seio da coligação. Não é despiciendo lembrar que 

o PPM foi o primeiro partido a abraçar abertamente a “causa ambiental” em Portugal 

(19), assumindo-se quase como um partido ecologista, sem embargo de defender 

também “causa monárquica”, razão pela qual não podemos considerar tout court o 

PPM um partido ecologista ao contrário de Freitas do Amaral (2011, p. 736) que 

sustenta que o PPM assumiu-se desde 1974 como o primeiro partido “verde” em 

Portugal. 

Segue-se o IX governo constitucional  formado através de um acordo pós-eleitoral de 

incidência parlamentar entre o PS e o PSD, com base nos resultados das eleições 

legislativas realizadas em 1983 e que ficou conhecido como governo do “bloco central. 

A formação de um governo PS-PSD foi ditada pela grave situação económica do país 

que exigia uma colaboração bipartidária. Neste período, Portugal era, como anota 

Frain (1998, p.150), economicamente “um cesto roto”, o que levou, aliás, à intervenção 

do Fundo Monetário Internacional (FMI). Nesta medida, Portugal precisava de um 

executivo estável e coerente, com capacidade para negociar as condições do 

programa de austeridade que o FMI impunha para a recuperação da economia. Por 

outro lado, Portugal e Espanha estavam envolvidos em longas e difíceis negociações 

com a então CEE sobre as condições da sua adesão, o que também justificava a 

necessidade de estabilidade governativa e a aliança entre o PS e o PSD (Frain, 1998, 

p. 149). Este governo toma posse em 09.06.1983 e cessa funções em 06.11.1985. O 

Primeiro-Ministro indigitado é o Dr. Mário Soares.  

A lei orgânica do IX governo constitucional, aprovada pelo Decreto-Lei n.º344-A/83, de 

25 de Julho, publicado no Diário da República n.º 169/83, série I, 1º suplemento, 

mantém o Ministério da Qualidade de Vida que integra a Secretaria de Estado dos 
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Desportos e a Secretaria de Estado do Ordenamento e do Ambiente (cfr. artigo 25.º). 

O Ministério da Qualidade de Vida é chefiado pelo Dr. António Capucho até 

12.06.1984. Depois, passa a ser chefiado pelo Dr. Francisco Sousa Tavares até 

10.07.1985. 

A Secretaria de Estado do Ambiente é, inicialmente, ocupada pelo Engenheiro Carlos 

Pimenta que se demite do cargo exequo com o Dr. António Capucho, sendo 

substituído pelo Professor Engenheiro Eduardo Oliveira Fernandes. Após a demissão 

do Dr. Francisco Sousa Tavares, a estrutura orgânica do governo é alterada pelo 

Decreto-Lei n.º 279-A/85, de 19 de Julho (publicado no Diário da República nº 164/85, 

série I, 1.º suplemento). É extinto o Ministério Qualidade de Vida, o que consubstancia 

em nosso entender uma despromoção do ambiente, já que a tutela do ambiente fica 

confinado a uma Secretaria de Estado integrada na Presidência do Conselho de 

Ministros (artigo 6.º). Nos termos do n.º 3 do artigo 8.º do citado diploma legal, as 

competências atribuídas por lei ao Ministro da Qualidade de Vida passam a ser 

exercidas pelo Vice-Primeiro-Ministro. E a Secretaria de Estado do Ambiente é 

colocada na directa dependência do Vice-Primeiro-Ministro (cfr. n.º 2 do artigo 8.º). 

O ambiente está contemplado no capítulo V (“Sector Social e Cultural”) do programa 

do IX governo constitucional. No ponto 5, intitulado “Ordenamento do território e 

ambiente. Desportos. Defesa dos consumidores” refere-se às principais orientações 

em matéria de ambiente e ordenamento do território. Entre elas, podemos destacar 

“encarar o crescimento económico e social não apenas em termos quantitativos, mas 

essencialmente em termos qualitativos, dedicando especial atenção às políticas que 

visem a expansão ordenada das actividades económicas e das populações, a gestão 

integradas e racional dos recursos naturais, a conservação da natureza e a qualidade 

do ambiente; implementar essas políticas de forma eficaz e duradoura, o que 

pressupõe o apoio e a participação activa das populações em geral e dos eleitos locais 

em particular”. E para tal desiderato, o governo propõe promover acções de 

sensibilização dos professores, autarcas, jovens e animadores culturais. 

Quanto às principais medidas preconizadas no programa de governo na esfera do 

ordenamento e do território, destacamos: 

“- Efectuar o levantamento ecológico do País, incluindo o estudo de aptidões de uso 

de solo e detecção de zonas sensíveis; 

- Aprovar e emitir normas orientadoras da definição de planos de ordenamento locais e 

regionais a elaborar pelas autarquias; 
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- Estudar particularmente determinadas zonas específicas – estuários, zonas 

protegidas, linha de costa; 

- Aprovar a legislação básica e o respectivo quadro normativo complementar, com 

particular atenção à compatibilização da situação portuguesa com o quadro legal 

vigente na CEE; 

- Formar um quadro de pessoal técnico capaz de apoiar a implementação e gestão 

das redes de controlo; 

- Exigir efectivação obrigatória de estudos de impacte ambiental como condição prévia 

de realização de projectos que, pelas suas características, o justifiquem; e 

- Introduzir formalmente os aspectos ambientais no processo de planeamento e 

eventualmente no regime fiscal”. 

É tempo agora de passar em revista a legislação produzida durante o consulado deste 

governo. Sobre a protecção da fauna, temos a Portaria n.º 1038/83, de 14 de 

Dezembro, que cria seis zonas de protecção permanente às espécies cinegéticas, 

localizadas nas áreas das arribas da orla marítima a sul do Tejo, limitadas à linha da 

costa incluindo as ilhotas adjacentes, e numa linha paralela para o interior, a uma 

distância aproximada 1 km; a Portaria n.º 691/84, de 6 de Setembro, que estabelece 

as zonas de protecção dos «habitats» da costa rochosa portuguesa; a Portaria n.º 

129/85, de 7 de Março, que aprova o Regulamento de Exploração de Zonas de Caça 

Condicionada Administradas pela Direcção-Geral de Florestas. 

Quanto à protecção da flora, temos o Decreto-Lei n.º368-A/83, de 4 de Outubro, que 

condiciona a exportação da matéria-prima lenho de pinheiro, quer em toro, quer em 

estilhas; o Decreto Regulamentar n.º 67/85, de 22 de Outubro, sobre a defesa do 

património florestal. 

Quanto a áreas classificadas, temos o Decreto-Lei n.º 168/84, de 22 de Março, que 

cria a Área de Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de Caparica. 

Em matéria de ruído, temos o Decreto-Lei n.º 271/84, de 6 de Agosto, que estabeleceu 

disposições relativas à construção de instalações destinadas a boîtes, discotecas e 

certos espectáculos ao ar livre e outras actividades similares, na perspectiva de 

controlo da poluição sonora. 

Importa, ainda, referir que foi durante o IX governo constitucional decidiu-se dar como 

enterrada a opção nuclear em Portugal. O I governo constitucional iniciou a 
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propaganda para a construção de uma central nuclear que estava, aliás, prevista no 

programa de governo e que gerou uma forte contestação dos habitantes de Ferrel, 

onde ficaria localizada a sobredita central nuclear. Durante o primeiro governo da AD 

descobriu-se que Ferrel estava muito perto de uma falha sísmica, o que implicava 

reanalisar o projecto de instalação de uma central nuclear do nosso país e, em 

especial, naquela localidade. Foi constituída uma comissão para elaborar o plano 

energético nacional. Surpreendentemente, o plano energético nacional previa a 

construção de centrais nucleares, o que constituía um embuste para Eloy (1994, p. 

340). Segundo o autor, “se a tentativa de inventariar e sistematizar informação e 

projectar cenários era altamente meritória, e o exercício foi um sucesso do ponto de 

vista da produção realizada, já a estrénua e insidiosa tentativa de, alterando 

resultados, introduzindo valorações políticas e distorcendo dados económicos, fazer 

entrar a energia nuclear em base no sistema energético nacional constituía uma 

notória manipulação. No salão de festas do Castelo de S. Jorge o ministro da Indústria 

anunciou, em 1982, de 3 a 5 centrais nucleares até ao ano 2000 e de 12 a 15 até 

2010”. O IX governo constitucional, dirigido por Mário Soares, decidiu rever o plano 

energético elaborado em 1983 (20). E a verdade é que o plano energético nacional 

que previa a construção de centrais nucleares em Portugal acabou por ser chumbado 

em dois sucessivos Conselhos de Ministros (Fevereiro e Junho de 1984), em larga 

medida devido à acção do então Secretario de Estado do Ambiente, Engenheiro 

Carlos Pimenta. 

À semelhança dos governos da AD, durante o governo do chamado “bloco central” 

saiu legislação com relevo no domínio do ambiente com a “marca registada” de um 

“cometa” que se começava a avistar, nas palavras de Eloy (1994, p. 335), chamado 

Carlos Pimenta que iniciou, segundo o mesmo autor, o “reviralho na indolência 

nacional” no domínio do ambiente e que também esteve na origem do chumbo, pelos 

Conselhos de Ministros do “bloco central”, do plano energético nacional que previa a 

instalação de centrais nucleares em Portugal. Como anota Eloy (1994, p.336), com 

dados técnico-científicos e, acima de tudo económicos, Carlos Pimenta evitou a 

desastrosa opção pela energia nuclear em 1984-1985 e que Chernobyl viria, em 1986, 

postergá-la para um sarcófago. 

Em síntese, podemos caracterizar o período em que tomaram posse quatro governos 

constitucionais como o período do “verde deslavado”, em especial, devido à actuação 

notória e visionária do Arquitecto Ribeiro Telles e aos primeiros passos trilhados pelo 

Engenheiro Carlos Pimenta, cujo grande vitória foi, sem dúvida, impedir a instalação 

de centrais nucleares no nosso país. 
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2.3. Os partidos políticos e o ambiente “esverdeado ” a partir de 1986: o advento 

das questões ambientais na agenda político-partidár ia 

O ano de 1986 representa um marco para a “questão ambiental” em Portugal. E a 

verdade incontornável é que a partir de 1986 quase subitamente todos os partidos 

políticos portugueses vieram ao ambiente, como quem vai a um novo oráculo. 

“Pintaram-se de verde”, pelo menos no discurso, escrevem Joanaz de Melo e Pimenta 

(1993, p. 137). Em 1986, a ecologia disseminou-se por todo espectro político 

português e a popularidade das questões ambientais aumentou substancialmente, 

sublinha Múrias (1992, p. 22). 

Vários factores justificam, do nosso ponto de vista, o protagonismo e a inserção das 

preocupações ambientais na agenda político-partidária a partir de 1986. 

Desde logo, a integração de Portugal na então Comunidade Europeia determinou a 

inevitabilidade do reconhecimento do ambiente pelos diferentes partidos políticos, até 

como bandeira eleitoral, na mira de angariar votos. Com efeito, a entrada de Portugal 

na Comunidade Europeia e a consequente abertura à Europa, permitiu que as 

preocupações ambientais, frequentes em toda a Europa, passassem a ser abordadas, 

com maior vivacidade, em Portugal. E como corolário da integração europeia, os 

governos portugueses, independentemente da sua base ideológica, tiveram de 

transpor para o ordenamento jurídico português o “acquis communautaire”, ou seja, o 

acervo legislativo comunitário, mormente em matéria ambiental. 

E a verdade é que na sequência da adesão feita às Comunidades Europeias que criou 

obrigações de índole ambiental, os governos portugueses viram-se efectivamente 

forçados a acelerar os instrumentos político-jurídicos no domínio do ambiente (21). E 

este entendimento é sufragado, entre outros, por Schmidt (2000, p.1) que sustenta 

peremptoriamente que “a adesão à CEE em 1986, coincidente com o Ano Europeu do 

Ambiente, veio pressionar internamente a constituição de um quadro jurídico e a 

execução de medidas e políticas públicas ambientais”. Garcia (2004, pp. 154 e 155) 

replica a mesma ideia, afirmando o seguinte: “se uma lei em Portugal estabelece 

valores máximos para a concentração de ozono no ar, é porque existe uma directiva 

comunitária fixando esses limites. Se porções do território nacional são legalmente 

classificados como zonas de protecção especial para aves selvagens é porque a UE 

assim determina que o seja, se existe um processo de avaliação de impacte ambiental 

para determinados projectos, é porque está é uma exigência do direito cominitário”, 

donde conclui que “uma grande parte do direito nacional na área do ambiente nasce 

da legislação comunitária da União Europeia”. 
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Repisando, Amado Gomes (2006, p.p. 53 e 54) sustenta que “o edifício que alberga o 

quadro jurídico de protecção do ambiente em Portugal tem os seus alicerces em 

directivas comunitárias (…). O enquadramento sistemático da tutela ambiental em 

Portugal é, pois, tributário da integração comunitária e do respeito pelos princípios da 

lealdade e da uniformidade na interpretação e aplicação das normas comunitárias” 

(22), ressalvada, segundo Schmidt (2000, p.16) a Lei das Bases do Ambiente e 

algumas “cruzadas” de Ribeiro Telles, posição que também nós subscrevemos. Neste 

enfiamento, razão tem, destarte, Schmidt (2000, p.16) quando afirma que em sede 

ambiental quase tudo veio a “reboque” da União Europeia” (23).  

Em paralelo com a integração de Portugal na Comunidade Europeia, em 1986 foi 

eleito o “Ano Europeu do Ambiente”, o que também obrigou os partidos políticos 

portugueses a falarem de ambiente. Em resultado desta acção comunitária, que incluiu 

uma grande campanha de sensibilização da opinião pública sobre a problemática 

ambiental, nunca em Portugal se falou tanto de ambiente e tão esclarecidamente (24). 

O ambiente passa a estar na “moda” como nunca e os partidos não podiam deixar de 

aderir a essa nova “moda” que, além disso, estava a ter uma importância crescente do 

ponto de vista eleitoral em muitos países europeus. 

Os partidos políticos assumiram o ambiente devido, igualmente, à “mundialização” de 

muitos problemas ambientais que, claro está, desconheciam fronteiras físicas e 

políticas. E a consciencialização da “mundialização” dos problemas ambientais por 

parte dos partidos políticos nacionais advinha da divulgação massiva, pelos órgãos de 

comunicação social, destes problemas, mas sobretudo da ratificação feita pelos 

sucessivos governos portugueses de importantes convenções internacionais de índole 

ambiental. 

Em suma, o advento da “questão ambiental” no leque das preocupações dos principais 

partidos políticos portugueses, independentemente de pertencerem, ou não, ao 

chamado “arco governativo”, resultou quo tale da “força propulsora externa” 

desencadeada pela Comunidade Europeia a que Portugal aderiu em 1986. 

À preponderante “pressão externa comunitária” juntou-se, ainda que em menor 

medida, outros dois “factores internos” que, também eles, contribuíram para lançar o 

ambiente para todo o espectro político-partidário a partir de 1986. Em primeiro lugar, a 

actuação corajosa e marcante do Secretário de Estado do Ambiente do X governo 

constitucional, Engenheiro Carlos Pimenta, que vai obrigar os demais partidos a olhar 

para o ambiente com outros olhos, pelo menos, no plano da retórica, como veremos 

mais adiante. Em segundo lugar, na óptica de Schmidt (2000, p. 1), a ocorrência dos 
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primeiros episódios graves de conflitos na sociedade portuguesa a propósito do 

ambiente: “ a resistência popular contra uma exploração de caulino a céu aberto em 

Barqueiros, iniciada em 1986, que se saldou na morte de um rapaz, em 1989, e ficou 

conhecida pela “guerra dos caulinos”; a polémica em torno da cíclica ameaça de 

instalação da lixeira nuclear em Aldeadávilla junto à fronteira do Douro (1987); o 

encalhe do cargueiro Reijin com mais de 5000 automóveis e a intenção governamental 

de o afundar denunciada pelos ecologistas em Bruxelas (1988); o acampamento de 

protesto contra o alargamento do Campo de Tiro de Alcochete (1988); a maré negra 

provocada pelo cargueiro Marão em Sines (1989); bem como a reacção popular em 

Aboboreira e Valpaços contra o plantio de eucaliptos por parte das celuloses, que 

implicou o arranque de centenas de pés e confrontos com a GNR (1989). As imagens 

bárbaras da guarda a cavalo avançando sobre os agricultores evocam os mais 

emblemáticos episódios das revoluções do século”. 

Dito isto, passamos agora à análise do X governo constitucional, sem antes referir 

que, na campanha que antecedeu o acto eleitoral de 1985, nenhum dos quatro 

grandes partidos (PSD, PS, CDS, e PCP) julgou importante dar destaque às questões 

ambientais e ao ordenamento do território no debate político (Schmidt, 2000, pp. 16 e 

17). 

 

 

2.3.1. Os partidos políticos de governo e o ambient e até 2002 

O X governo constitucional  é constituído com base nos resultados das eleições 

legislativas, realizadas em 1985 e em que se sagrou vencedor o PSD. Toma posse em 

06.11.1985 e termina o seu mandato em 17.08.1987, na sequência da aprovação, pela 

Assembleia da República, de uma moção de censura. À frente do novo elenco 

governativo está o Professor Aníbal Cavaco Silva. 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 497/85, de 17 de Dezembro, publicado no Diário da 

República n.º 290/85, Série I, que aprovou a lei orgânica do X governo constitucional, 

é criado o Ministério do Plano e da Administração do Território, que compreende 

quatro Secretarias de Estado: a Secretaria de Estado do Planeamento e 

Desenvolvimento Regional, a Secretaria de Estado da Administração Local e 

Ordenamento do Território, a Secretaria de Estado do Ambiente e dos Recursos 

Naturais e a Secretaria Estado da Investigação Cientifica (cfr. artigo 13.º, n.º 1). 
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Para o novel Ministério do Plano e da Administração do Território transitam do extinto 

Ministério da Qualidade de Vida, entre outros, a Secretaria-Geral do Ministério da 

Qualidade de Vida, a Direcção-Geral do Ordenamento, a Direcção-Geral da Qualidade 

do Ambiente, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, o Instituto António Sérgio 

do Sector Cooperativo, a Junta Nacional de Investigação Cientifica e Tecnológica, o 

Gabinete de Estudos e Planeamento do extinto Ministério da Qualidade de Vida, o 

Conselho Nacional de Publicidade, o Conselho Nacional para a Investigação Cientifica 

e Tecnológica, o Conselho Nacional de Prevenção do Tabagismo, o Serviço Nacional 

de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, e as Comissões de Gestão do Ar 

(cfr. n.º 2 do artigo 13.º) É criado no Ministério do Plano e da Administração do 

Território, o Gabinete de Estudos do Ordenamento do Território e do Ambiente, que 

resulta da fusão do Gabinete de Estudos e Planeamento, anteriormente integrado no 

extinto Ministério da Qualidade de Vida, e dos núcleos do urbanismo e recursos 

hídricos e saneamentos básico do Gabinete de Estudo e Planeamento da Habitação e 

Obras Públicas, anteriormente integrado no Ministério do Equipamento Social. (cfr. n.º 

4 do artigo 13.º). 

No novo modelo orgânico deste governo, a Secretaria de Estado do Ambiente e dos 

Recursos Naturais perde a tutela do ordenamento do território que, entretanto, se 

autonomizou. Mas ganha em contrapartida, tutela de outras áreas, tais como a defesa 

do consumidor, saúde pública e os recursos hídricos. 

O Ministério é chefiado pelo Professor Valente de Oliveira. Para ocupar a Secretaria 

de Estado do Ambiente e dos Recursos Naturais é chamado Carlos Pimenta, um 

jovem engenheiro com muito idealismo e uma capacidade de trabalho transbordante, 

fazendo nossas as palavras de Eloy (1994, p. 335), que se fez acompanhar por um 

conjunto de colaboradores empenhados e entusiastas da causa ambiental a que 

podíamos chamar os “Pimentinhas”, e que viria a agitar as águas do “sector ambiental” 

até ser, nas palavras de Schmidt (2000, p. 17) ”bruxelizado”, ou seja, “deportado” para 

o Parlamento Europeu. 

O programa do X governo constitucional está estruturado em quatro grandes capítulos. 

O ambiente é especificamente abordado no II capítulo (“Desenvolver a economia”), 

mais exactamente no âmbito do ponto 2, intitulado “Planeamento e desenvolvimento 

regional”. A titulo introdutório, considera-se importante que a dimensão ambiental seja 

integrada nas outras politicas sectoriais, realçando-se a necessidade de “estabelecer 

uma estreita relação entre a economia e o ambiente, planeando e programando 

atempadamente as acções neste domínio”. 
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Entre outras, o governo anuncia como medidas prioritárias propor à Assembleia da 

República a aprovação da lei de bases do ambiente; publicar legislação sobre estudos 

de impacte ambiental (EIA), com a salvaguarda da participação das populações; 

regulamentar os aspectos mais relevantes do princípio do poluidor-pagador; publicar 

legislação relativa ao ambiente e conservação da natureza, onde se contam o 

regulamento geral do ruído, a legislação sobre efluentes e substâncias tóxicas 

perigosas, a inventariação e protecção do património cinegético; adaptar ao direito 

comunitário a legislação portuguesa existente em matéria ambiental; e consolidar e 

estruturar os serviços responsáveis pela implementação da política de ambiente e 

recursos naturais. 

O governo considera importante, no domínio dos recursos hídricos, continuar a criar 

órgãos gestores de bacias hidrográficas; adoptar medidas de protecção e valorização 

dos recursos e áreas sensíveis (v.g. litoral, rias e estuários, florestas, etc.) e de 

combate à erosão e degradação dos solos. 

A propósito da agricultura, o governo propõe apoiar a valorização e defesa do 

património florestal. E na área das pescas, o governo considera necessário conhecer 

os recursos piscatórios realmente existentes para uma correcta exploração dos 

mesmos, com a preocupação de acautelar com rigor a conservação das espécies. 

Antes de centrarmos a nossa atenção na legislação produzida durante o X governo 

constitucional no domínio do ambiente, importa referir primeiro o trabalho desenvolvido 

pelo então Secretário de Estado do Ambiente e dos Recursos Naturais, até que 

porque este governo ficou marcado na área do ambiente pela forte personalidade e 

pelo carisma de Carlos Pimenta. 

Porque a adesão à Comunidade Europeia exigia-o e porque a Secretaria de Estado do 

Ambiente e dos Recursos Naturais não existia em termos operativos, Pimenta tomou, 

desde logo, a iniciativa de tomar a Secretaria de Estado que encabeçava operativa, 

mediante a reorganização dos serviços, que Ribeiro Telles (1994, p. 18) considera ser 

uma das iniciativas mais importantes de Carlos Pimenta, a par de mandar “deitar 

aquelas barracas abaixo”. Sem embargo, Ribeiro Telles considera errada a opção de 

Carlos Pimenta de ter integrado no Ambiente os Serviços Hidráulicos por entender 

terem muito mais poder do que o próprio ambiente e que isso transformou o ambiente.  

Depois, Carlos Pimenta promoveu a estruturação do “edifício ambiental”, através de 

dois tipos de abordagem: uma abordagem sistémica que se traduziu em dois 

documentos distintos. O primeiro foi a auditoria à política ambiental portuguesa ou, 
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melhor dito, ao estado do ambiente em Portugal, realizado pelo governo holandês. O 

segundo documento foi a elaboração do primeiro relatório sobre o estado do ambiente 

em Portugal após o 25 de Abril de 1974, lançado em Outubro de 1986 e que foi 

apresentado com a proposta de orçamento da Secretaria de Estado do Ambiente e 

dos Recursos Naturais (25). 

A segunda abordagem foi sectorial, ou seja, fazer aprovar legislação para as 

diferentes áreas (v.g. ruído, água, etc.). Carlos Pimenta promoveu também a 

assinatura dos primeiros contratos-programa entre a Secretaria de Estado do 

Ambiente e dos Recursos Naturais e os sectores da actividade económica mais 

poluidores, designadamente celuloses, curtumes e suinicultura, com o propósito de 

reduzir a carga poluente dentro de um determinado calendário e metas pré-

estabelecidas. 

No activo de Carlos Pimenta está aquilo que Eloy (1994, p. 336) designa de “reposição 

da autoridade de Estado”, ou seja, a tomada de medidas contra o desordenamento do 

litoral e a ocupação ilegal do domínio público marítimo, mediante a demolição de 

casas clandestinas na Arrábida, Lagoa de Albufeira e Ria Formosa (Schmidt, 2000, p. 

2), que Pimenta conseguiu com o apoio concertado da Direcção-Geral da Marinha, 

que estava sob a dependência do Ministro da Defesa, a quem cabia a gestão do 

domínio público marítimo, e da Direcção-Geral de Florestas, que estava sob a 

dependência do Ministro da Agricultura, Pescas e Alimentação, a quem cabia a gestão 

das florestas. A demolição de mais de três mil construções, que ocupavam ilegalmente 

praias e parques naturais foi, segundo Cavaco Silva (2004, p. 132), “um dos combates 

mais difíceis e mediáticos do governo contra o desordenamento do território”, 

acrescentando que “Carlos Pimenta e, depois, Macário Correia, enquanto Secretários 

de Estado do Ambiente, foram os rostos corajosos do governo em defesa do litoral e 

restituição das praias ao uso público”. 

A par desta acção corajosa e mediática, a oposição firme de Carlos Pimenta e do 

Governo português à pretendida instalação de uma lixeira nuclear, pelo governo 

espanhol, em Aldeadávilla, a 700 metros da nossa fronteira, junto ao Douro, em 1987, 

e que movimentou associações ambientalistas portuguesas e espanholas, permitiram 

que a Secretaria de Estado do Ambiente e dos Recursos Naturais e o seu titular 

granjeassem grande notoriedade e respeitabilidade junto da opinião pública. Além 

disso, permitiram o reforço da legitimidade desta Secretaria de Estado. Não é, pois, 

exagero afirmar-se que o ambiente entrou na popularidade e na consagração com 

Carlos Pimenta. E neste enfiamento, Múrias (1992, p. 23) afirma que “com o sucesso 
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de Pimenta, o PSD nunca mais deixou de ganhar terreno nestas matérias [de foro 

ambiental] aos outros partidos”. E de facto, como observa o próprio Pimenta na 

primeira pessoa e Joanaz de Melo (1993, p. 138), foram os governantes do PSD que 

montaram a estrutura administrativa do Estado no domínio do ambiente, sem embargo 

de que o sector pró-ambiental dentro do PSD foi sempre minoritário: não se conseguiu 

impor na Assembleia da República, nem nas orientações do partido social-democrática 

e do governo, acrescentando que a situação nos outros partidos políticos com assento 

parlamentar é semelhante: os defensores do ambiente constituem correntes 

minoritárias e as questões ambientais estão, na prática, no fundo da lista das 

prioridades. Se bem que estas afirmações tenham sido feitas em 1993, elas continuam 

infelizmente actuais. 

Passando agora à legislação produzida durante o mandato do X governo 

constitucional, destacamos, desde logo, a Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º 11/87, de 

7 de Abril), uma das maiores apostas do então Secretário de Estado Carlos Pimenta e 

cuja elaboração acompanhou a pari passu (26). Foi aprovada quase por unanimidade. 

Depois, a Lei das Associações de Defesa do Ambiente (Lei n.º 10/87, de 4 de Abril 

que, em conjunto com a aprovação de Lei de Bases do Ambiente tornou, nas palavras 

de Joanaz de Melo e Pimenta (1993, p. 151) o ambiente institucional e socialmente 

respeitável. 

Temos, ainda, o Decreto-Lei n.º 28/87, de 14 de Janeiro sobre a comercialização do 

amianto e dos produtos que o contenham; o Decreto-Lei n.º 224/87, de 3 de Junho, 

que estabelece as normas relativas à prevenção dos riscos de acidentes graves que 

possam ser causados por actividades industriais, bem como a limitação das suas 

consequências para o homem e o ambiente; o Decreto-Lei n.º 251/87, de 24 de Junho, 

que institui o Regulamento Geral do Ruído, a Portaria n.º 374/87, de 4 de Maio, que 

aprova o Regulamento dos Resíduos Industriais; o Decreto-Lei n.º 89/87, de 26 de 

Fevereiro, sobre zonas ameaçadas pelas cheias; o Decreto-Lei nº 280-A/87, de 17 de 

Julho, que estabelece medidas relativas à notificação de substâncias químicas e à 

classificação, embalagem e rotulagem de substancias perigosas. 

A propósito da fauna, temos o Decreto-Lei n.º 278/87, de 7 de Julho que fixa o quadro 

legal regulamentador do exercício da pesca e das culturas marinhas. No domínio da 

flora, temos o Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de Maio, que estabelece as disposições 

quanto ao condicionamento do arranque de oliveiras e a Lei n.º 19/86, de 19 de Julho, 

que estabelece sanções em caso de incêndios florestais. Quanto a áreas protegidas, 
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temos o Decreto-Lei n.º 373/87, de 9 de Dezembro, que cria o Parque Natural da Ria 

Formosa. 

De referir, ainda, a aprovação do Decreto do Governo nº 25/87, de 10 de Junho, que 

aprovou para adesão o Protocolo de 1987 relativo à Convenção Internacional para a 

Prevenção da Poluição por Navios, feito em Londres em 17 de Fevereiro de 1978. 

Em jeito de balanço, a acção governativa do X governo constitucional em matéria de 

ambiente merece nota positiva ou, parafraseando Eloy (1994, p.336), merece “caixa 

alta”, em larga medida devido à reposição da autoridade do Estado” e à aprovação da 

Lei de Bases do Ambiente que colocou a fasquia ambiental a um nível extremamente 

elevado, mas que esbarrou em obstáculos de vária ordem, nomeadamente a falta de 

legislação complementar no prazo estipulado de um ano e a aprovação de diplomas 

regulamentares que não foram implementados, devido, segundo Eloy (1994, p. 338), à 

falta de fiscalização, excesso de burocracia e a compadrios.  

Para concluir, a gestão ambiental durante o X governo constitucional mereceu “caixa 

alta”, mas foi, de acordo com Eloy (1994, p. 336) tão alta que em 1987 o Parlamento 

Europeu recebia com guia de marcha do Professor Cavaco Silva o Engenheiro Carlos 

Pimenta e, por via disso, “o ambiente nacional voltava a mergulhar na escuridão”, de 

acordo com o citado autor. A propósito da guia de marcha recebida pelo Engenheiro 

Carlos Pimenta, acompanhamos Schmidt (2000, p. 4) quando afirma, com grande 

lucidez, que “e quanto a protagonistas, que cada vez que há bons políticos na pasta 

do ambiente, toca a retirá-los depressa, não vá “aquilo” pegar-se a mais gente…”  

Segue-se o XI governo constitucional  constituído com base nos resultados eleitorais 

em que o PSD obteve uma assinalável vitória política. Pela primeira vez na história do 

regime político pós-autoritário, um partido politico recebeu mais de 50% dos votos 

populares Foi, com efeito, o primeiro governo monopartidário da história da 

democracia portuguesa com apoio parlamentar maioritário desde o 25 de Abril de 

1974 e o primeiro a completar o período correspondente a uma legislatura. Foi, nas 

palavras de Cavaco Silva (2004, p. 15) “uma manifestação inequívoca do querer e do 

sentir do povo português”. Segundo Frain (1998, p. 184), os votos do PSD foram 

“votos contra a instabilidade do governo e de apoio à modernização, à garantia de 

segurança e ao carisma de Cavaco”. Toma posse em 17.08.1987. O terminus do 

mandato ocorre em 31.10.1991. O governo é presidido pelo Professor Aníbal Cavaco 

Silva. 
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Nos termos do Decreto-Lei n.º 329/87, de 23 de Setembro, publicado no Diário da 

República n.º 219/87, Série I, 1.º Suplemento, que aprova a lei orgânica do XI governo 

constitucional, a tutela do ambiente está sob a dependência do Ministério do 

Planeamento e Administração do Território que compreende quatro Secretarias de 

Estado, onde avultam a Secretaria de Estado da Administração Local e do 

Ordenamento do Território e a Secretaria de Estado do Ambiente e dos Recursos 

Naturais (cfr. artigo 11.º, n.º 1). O Ministro do Planeamento e Administração do 

Território é o Professor Valente de Oliveira e o Secretário de Estado do Ambiente e 

dos Recursos Naturais é o Engenheiro Macário Correia.  

A estrutura orgânica do governo sofre uma alteração a partir de 1990, por força do 

Decreto-Lei n.º 262/90, de 30 de Agosto, publicado no Diário da República n.º 200/90, 

Série I. Nos termos do artigo 2.º do citado diploma legal é criado o Ministério do 

Ambiente e Recursos Naturais que é ab initio ocupado pelo Professor Fernando 

Ferreira Leal. A rebaptizada Secretaria de Estado do Ambiente e Defesa do 

Consumidor passa a estar sob a dependência do recém-criado Ministério do Ambiente 

e Recursos Naturais (cfr. n.º 1 do artigo 21-A). Macário Correia continua a chefiar a 

aludida Secretaria de Estado, mas passa doravante a reportar-se ao Professor 

Fernando Ferreira Leal. Em resultado das alterações aportadas à lei orgânica inicial do 

XI governo constitucional, o Ministro do Ambiente e Recursos Naturais passa a 

exercer a tutela sobre a Empresa Pública das Águas Livres, E.P. (cfr. n.º 2 do artigo 

21.º - A). Do mesmo passo, passam a ficar integrados ou dependentes deste novel 

ministério determinados serviços e organismos que estavam anteriormente integrados 

ou dependentes do Ministério do Planeamento e da Administração do Território, a 

saber: 

a) Direcção-Geral da Qualidade do Ambiente; 

b) Direcção-Geral dos Recursos Naturais; 

c) Serviço Natural de Parques, Reservas e Conservação da Natureza; 

d) Instituto Nacional do Ambiente; 

e) Instituto Nacional da Defesa do Consumidor; 

f) Gabinete de Protecção e Segurança Nuclear; 

g) Gabinete de Saneamento Básico da Costa do Estoril; 

h) Área de Paisagem Protegida Sintra/Cascais; 
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i) Conselho de Publicidade; 

j) Comissão Interministerial do Ambiente e dos Recursos Naturais. 

Dois meses depois de ter decidido criar o Ministério do Ambiente e Recursos Naturais, 

Cavaco Silva (2004, p. 311) faz em 16 de Março de 1990 uma comunicação ao país, 

através da televisão e da rádio, para sensibilizar os portugueses para a importância 

das questões ambientais e para anunciar a decisão governamental de elaborar um 

Plano Nacional de Política do Ambiente, visando garantir a articulação entre a política 

de desenvolvimento económico e social e a defesa do ambiente. «A defesa do 

ambiente é, acima de tudo, uma questão de responsabilidade. Responsabilidade em 

relação aos outros, que terão de suportar a poluição e os estragos provocados pelas 

nossas acções. Responsabilidade em relação às gerações vindouras, que terão de 

viver com um património natural degradado pela nossa incúria», afirmou então Cavaco 

Silva. 

A partir de 24.04.1991 o titular do Ministério do Ambiente e dos Recursos Naturais 

passa a ser o Professor Carlos Borrego, mantendo-se Macário Correia como 

Secretário de Estado. 

De ainda referir que com os governos da AD, o ambiente ganhou “porta-fólio 

ministerial”, tomando emprestada a feliz expressão de Eloy (1994, p. 332), mas foi 

durante o XI governo constitucional que se operou uma mudança que importa registar, 

apesar do alcance não ser tão grande como seria expectável: o ambiente passa de 

Secretaria de Estado integrada no Ministério do Planeamento e Administração do 

Território a ministério autónomo, com um nomem iuris próprio - Ministério do 

Ambiente. Ou seja, o ambiente é, finalmente, elevado a ministério, ganhando assim 

um novo estatuto. 

Apesar da boa intenção, o governo cometeu um “erro de palmatória”, apontado por 

diversos autores. É que retirou da tutela do novel Ministério do Ambiente e dos 

Recursos Naturais todos os poderes e competências sobre o ordenamento do território 

(que ficam a cargo do Ministério do Planeamento e da Administração do Território – 

cfr. artigo 11º da sobredita lei orgânica) e que, segundo Ribeiro Telles (1994, p. 17), “a 

partir daí foi a débacle total. Não há política do Ambiente que prossiga sem estar 

assente numa política de ordenamento do território. A partir do momento em que se 

separou o Ambiente do Ordenamento do Território passámos a ter uma política por 

sectores. Faz-se uma política de conservação da natureza mas, ao mesmo tempo, 

tudo quanto se faz à volta dessa área não tem nada que ver com essa conservação da 
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natureza. Por exemplo, o sector da construção viária é um sector que atinge o país no 

que tem de mais essencial. Atingem o país sem perceberem o que estão a fazer”. Na 

mesma linha, Schmidt (2000, p. 17) considera que o ambiente e o ordenamento do 

território são dois campos indissociáveis e que a opção do governo “é o que se chama 

dar nozes e tirar os dentes. O ambiente, apesar de elevado a ministério, nem por isso 

ganhou mais peso: quanto mais nome, menos coisa”. 

Eloy (1994, p. 338) conclui, um tanto exageradamente, que “na orgânica 

governamental surgiu um ministério do ambiente para tratar das poluições”. A 

afirmação peca por algum exagero porque, mal ou bem, verificou-se um alargamento 

do âmbito das competências do recém-criado Ministério do Ambiente a domínios 

importantes como a gestão do litoral e a caça nas áreas protegidas, como observa 

Schmidt (2000, p. 2), sem menosprezar o importante óbice que constitui a falta de 

competência sobre o território. 

À semelhança do programa do governo anterior, o programa do XI governo 

constitucional não deixou de dedicar algumas linhas à questão ambiental e fê-lo no 

quadro do capítulo III, intitulado “Promover o bem-estar. Reforçar a solidariedade”. No 

ponto 5 “Ambiente e recursos naturais”, o governo afirma, a título introdutório, que a 

concretização dos objectivos da política ambiental estão dependentes de dois 

pressupostos incontornáveis. O primeiro é a sensibilização e formação de cidadãos e 

instituições. O segundo é a actualização constante do conhecimento da situação e da 

evolução provável do ambiente e dos recursos naturais e da sua relação com as 

outras políticas sectoriais, tanto a nível central como a nível regional. 

Concretizando, o governo considera importante dedicar uma particular atenção à 

legislação sobre ambiente e recursos naturais, no sentido da sua sistematização e 

adaptação aos inúmeros regulamentos comunitários, realçando a importante tarefa de 

regulamentar a Lei de Bases do Ambiente. O governo considera também da maior 

importância promover a investigação científica, o intercâmbio e o desenvolvimento 

tecnológico no domínio do ambiente; prosseguir a política de defesa do litoral; reforçar 

o conceito do domínio público marítimo, mediante a realização de planos específicos 

de ordenamento e desenvolvimento em consonância com o estabelecido na Carta 

Europeia do Litoral; e a lutar contra as disfunções tão frequentes como as 

urbanizações em locais inadequados, a poluição e a erosão. Por outro lado, o governo 

compromete-se a promover a defesa da REN e da RAN, articulando a política do 

ambiente com a política do ordenamento do território; a promover a aplicação do 

princípio do utilizador-pagador e do princípio do poluidor-pagador; a criar e consolidar 
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o novo sistema institucional de gestão dos recursos hídricos; a elaborar uma nova lei 

da água; a assinar contratos- programa com as indústrias mais poluentes, visando a 

redução da carga poluente; a aprovar legislação sobre o novo sistema de 

licenciamento e legislação sobre os estudos de impacte ambiental. 

O governo afirma que será dada especial ênfase à definição de uma estratégia 

nacional de conservação da natureza, articulada com as orientações comunitárias e 

que tenha em conta a definição das espécies cinegéticas, direitos dos animais em 

geral, comércio de plantas e animais, protecção de arvoredos, preservação de biótipos 

e protecção das espécies raras, impondo-se simultaneamente a criação de uma lei 

quadro para as áreas protegidas. Por último, o governo assume o compromisso de 

promover o desenvolvimento de programas e projectos de informação e educação 

ambiental. 

É tempo agora de passar em revista os principais diplomas publicado durante a 

vigência do XI governo constitucional. 

Relativamente a diplomas de aplicação genérica, avultam o Decreto-Lei n.º 186/90, de 

6 de Junho, que sujeita a uma avaliação de impacte ambiental os planos e projectos 

que, pela sua localização, dimensão ou características, sejam susceptíveis de 

provocar incidências significativas no ambiente, e o Decreto Regulamentar n.º 38/90, 

de 27 de Novembro, que regulamenta o regime de avaliações de impacte ambiental. 

Relativamente ao ruído, temos a Portaria n.º 879/90, de 20 de Setembro, que 

estabelece disposições legais sobre a poluição sonora emitida por diversas 

actividades e que procedeu à transposição para o ordenamento jurídico nacional de 

diversas directivas comunitárias relativas à emissão de ruído.  

No domínio da água, temos o Decreto-Lei n.º 70/90, de 2 de Março, que define o 

regime de bens do domínio público hídrico; o Decreto-Lei n.º 74/90, de 7 de Março que 

estabeleceu normas de qualidade da água em funções dos usos; o Decreto-Lei n.º 

86/90, de 16 de Março, que aprova o regulamento das águas minerais; o Decreto-Lei 

n.º 85/90, de 16 de Março, que aprova o regulamento das águas mineroindustriais; o 

Decreto-Lei n.º 84/90, de 16 de Março, que aprova o regulamento de exploração das 

águas de nascente e o Decreto-Lei nº 283/91, de 9 de Agosto, que transpõe para a 

ordem jurídica interna a directiva nº 80/777/CEE do Conselho, de 15 de Julho, relativa 

à exploração e comercialização de águas minerais naturais. 

No domínio do ar, temos o Decreto-Lei n.º 352/90, de 9 de Novembro, sobre a 

protecção e controlo da qualidade do ar (de acordo com as regras comunitárias).  



 252 

No domínio dos resíduos, temos o Decreto-Lei n.º 121/90, de 9 de Abril, sobre o 

movimento transfronteiriço de resíduos perigosos. 

Em matéria de ordenamento do território, temos o Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de 

Junho, que estabelece o novo regime da RAN; o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de 

Março, que revê o regime jurídico da REN; o Decreto-Lei n.º 176-A/88, de 18 de Maio, 

que revê o regime jurídico dos planos regionais de ordenamento do território; o 

Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 de Março, que disciplina o regime jurídico dos planos 

municipais de ordenamento do território; o Decreto-Lei n.º 302/90, de 26 de Setembro, 

que define o regime jurídico de gestão urbanística do litoral; e o Decreto-Lei n.º 

316/90, de 13 de Outubro, que prevê a intervenção do Ministério do Ambiente e 

Recursos Naturais na gestão da REN. 

Quanto à protecção da fauna, temos a Lei n.º 90/88, de 13 de Agosto, sobre a 

protecção do lobo ibérico; a Portaria n.º 957/89, de 28 de Outubro, que proíbe o 

exercício da caça em várias áreas dentro dos limites da Reserva Natural do Estuário 

do Sado; a Portaria nº 997/89, de 17 de Novembro, que regulamenta a caça no 

Parque Natural da Arrábida; a Portaria n.º 174/90, de 8 de Março, que estabelece 

restrições à pesca comercial na reserva marinha da Berlenga; o Decreto-Lei n.º 

114/90, de 5 de Abril, que promove a aplicação da Convenção CITES; o Decreto-Lei 

n.º 75/91, de 14 de Fevereiro, que estabeleceu medidas de protecção das aves que 

vivem no estado selvagem em território nacional, etc. 

Em relação à protecção da flora, temos o Decreto-Lei n.º 139/88, de 22 de Abril, que 

estabelece medidas de ordenamento das áreas percorridas por incêndios florestais; o 

Decreto-Lei n.º 172/88, de 16 de Maio, que aprova medidas de protecção ao sobreiro; 

o Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de Maio, que estabelece a proibição do corte 

prematuro de povoamentos florestais; o Decreto-Lei n.º 174/88, de 17 de Maio, que 

estabelece a obrigatoriedade de manifestar o corte ou arranque de árvores; o Decreto-

Lei n.º 175/88, de 17 de Maio, que estabelece o condicionamento da arborização com 

espécies florestais de rápido crescimento (v.g. eucaliptos); o Decreto-Lei n.º 180/89, 

de 30 de Maio, que estabelece regras de ordenamento das zonas percorridas por 

incêndios florestais em áreas protegidas; e o Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de 

Outubro, que regula a ocupação do solo, objecto de um incêndio florestal, ou seja, 

estabelece a proibição, pelo prazo de 10 anos, de construções e alterações do coberto 

original de áreas ardidas. 

Em relação a áreas classificadas, temos o Decreto-Lei n.º 241/88, de 7 de Julho, que 

cria a Área de Paisagem Protegida do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina; o 
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Decreto-Lei n.º 392/91, de 10 de Outubro, que cria os Sítios Classificados de Rocha 

da Pena e Fonte Benémola, no Município de Loulé; o Decreto-Lei n.º 393/91, de 11 de 

Outubro, que cria os Sítios Classificados da Granja dos Serrões e de Negrais, no 

município de Sintra; e o Decreto-Lei n.º 394/91, de 11 de Outubro, que cria o Sítio 

Classificado de Montes de Santa Olaia e Ferrestelo, no município da Figueira da Foz.  

É, ainda, de registar o Decreto-Lei n.º 23/88, de 1 de Setembro, que aprova, para 

adesão, a Convenção de Viena para a Protecção da Camada de Ozono, o Decreto-Lei 

n.º 20/88, de 30 de Agosto, que aprova, para ratificação, o Protocolo de Montreal 

sobre as substâncias que empobrecem a camada de ozono.  

Uma análise aturada da vasta legislação saída durante o XI governo constitucional 

permite verificar que resultou da necessidade de transpor ou adaptar para o 

ordenamento jurídico português directivas comunitárias. O XI governo constitucional 

estava já bastante ligado ao direito comunitário. No entanto, o governo não poucas 

vezes transpôs deficientemente actos comunitários. Serve de exemplo, o Decreto-Lei 

n.º 186/90, de 6 de Junho sobre os estudos de impacte ambiental, que corresponde a 

uma transposição da directiva 85/337/CEE, do Conselho, de 27 de Junho de 1985 e 

que obriga qualquer grande empreendimento a apresentar uma avaliação prévia dos 

efeitos que irá produzir sobre o ambiente e as populações afectadas. Ora, essa 

directiva europeia, já desactualizada, não foi adaptada devidamente, o que leva 

Schmidt (1993, p. 26) a afirmar que “lembra uma aldrabice de maus alunos, “adiante! 

adiante!”, O que interessa é “sacar” a “massa” da CEE…” 

É que aludido o Decreto-Lei sobre os estudos de impacte ambiental (EIA) prevê que 

um conjunto de grandes obras não estão contempladas, isto é, estão dispensadas de 

avaliação de impacte ambiental e, além dessas, caso a caso, o governo pode 

dispensar de avaliação de impacte ambiental certos empreendimentos, 

nomeadamente os de interesse para a defesa e segurança nacionais (cfr. artigo 2.º, 

n.º 4 e artigo 8.º). E pior do que isso, o parecer da AIA do Ministério do Ambiente não 

é vinculativo (cfr. artigo 6.º). 

Como bem anota Schmidt (1993, p. 27), os pareceres “são só para ler. Ou seja, os 

outros ministros não se importam que o ambiente diga lá qualquer coisinha, mas de 

resto… (pensará o governo, ao menos, reciclar o papel gasto nestes pareceres?)”. Por 

outro lado, os estudos são feitos sem qualquer controlo sério de qualidade, logo não 

tem grande serventia. 
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A propósito da elaboração do Decreto-Lei dos estudos de impacte ambiental, Schmidt 

(1993, p. 26) escreve que: “tudo isto é feito no âmbito da Presidência de Conselho de 

Ministros, sem sequer haver consulta aos técnicos e serviços do Estado competentes 

na matéria, ou seja, os tais a quem o Estado pagou anos de trabalho na preparação 

desta lei. Lei que, aliás já podia estar cá fora há muito tempo, sem ter sido precisa a 

«ameaça» europeia… É claro que traduzir apenas a directiva obsoleta e impô-la à 

pressa como lei deu uma «bela» vantagem ao governo: pequena, rápida e genérica, 

ela facilita a abertura de brechas, excepções, ambiguidades. Só para ter uma ideia da 

«bela» lei que o governo preferiu, para se sentir mais desembaraçado, basta ver a lista 

dos sectores que nesse decreto-lei ficaram dispensados de avaliação de impacto 

ambiental: celuloses, cimentos, têxteis, barragens, estaleiros navais… (a 

regulamentação desta lei, muito recentemente promulgada, corrigiu algumas destas 

«tortices», sem deixar contudo, de ser uma lástima também). (Decreto-Lei n.º 38/90, 

de 27 de Novembro). É fartar, vilanagem! Em Portugal o ambiente está barato como o 

carapau de gato. Depois de mão-de-obra – toca a emigrar; depois das praias – toca a 

construir; agora o ambiente natural – toca a estragar. E, assim, fábricas, estradas, 

portos, etc., vão poder fazer-se sem que os donos, o governo ou os cidadãos, em 

geral, saibam se os fazem mal ou não. Até que doa… Outro aspecto muito grave desta 

legislação é que, mesmo para os estudos necessários, não há mínimas regras de 

exigência de qualidade nem se definem directrizes para a estrutura e conteúdo dos 

estudos. Logo, os EIA podem perfeitamente ser péssimos e, mesmo assim, bastar 

para calar a boca às queixas ambientais” (27). 

Aliado à deficiente transposição das directivas comunitárias assinalada por Schmidt, 

está também o atraso sistemático dos governos em fazer essa transposição para a 

ordem jurídica portuguesa. Por outro lado, importa referir a falta atempada de 

regulamentação da legislação ambiental aprovada, bem como o incumprimento 

frequente da legislação ambiental, em larga medida devido a uma insuficiente e 

incoerente fiscalização e à permissividade de uma parte significativa dessa legislação, 

com excepções e alçapões (Além do diploma sobre EIA, veja-se o caso do Decreto-Lei 

n.º 327/90, de 22 de Outubro, que proíbe construir durante dez anos em áreas 

percorridas por incêndios e que, volvidos alguns meses, é alterada pelo Decreto-Lei 

n.º 54/91, de 8 de Agosto, que veio permitir o que era proibido. Ou seja, por força do 

novo diploma legal “os proprietários de terrenos com povoamentos florestais 

percorridos por incêndios dispõem de um prazo de 180 dias após o incêndio para 

solicitar o levantamento da proibição prevista no n.º 2”). Bem frisa Schmidt (2000, p. 

12), “muita letra e pouca prática”.  



 255 

Efectivamente, o problema da nossa legislação, por vezes muito progressista, é o da 

sua regulamentação, implementação e fiscalização, que podemos desde já avançar 

constituir uma característica comum a todos os governos constitucionais que têm 

conduzido o destino do nosso país. Em sentido concordante, também Garcia (2004, p. 

162) sustenta que “qualquer que seja a lei em causa, a sua boa aplicação depende de 

uma boa fiscalização por parte do Estado. E este é, sem sombra de dúvida, o elo fraco 

da legislação ambiental do país”. 

O XII governo constitucional  foi formado pelo PSD, com base nos resultados das 

eleições legislativas de 1991 em que conquistou, uma vez mais, a maioria dos votos 

do eleitorado nacional, desfrutando do apoio de uma maioria absoluta de deputados 

na Assembleia da República. Tomou posse em 31.10.1991 e terminou o seu mandato 

em 28.10.1995. Ocupou, novamente, o cargo de Primeiro-Ministro o Professor Aníbal 

Cavaco Silva. 

Na lei orgânica do XII governo constitucional, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 451/91, de 

4 de Dezembro, publicada no Diário da República n.º 279/91, Série I-A, 1.º 

suplemento, mantém-se o Ministério do Ambiente e Recursos Naturais, cujo Ministro é 

coadjuvado no exercício das suas funções por dois Secretários de Estado. A Dra. 

Maria Teresa Gouveia é empossada Secretaria de Estado Adjunta do Ministro do 

Ambiente e Recursos Naturais. O Engenheiro António Manuel Taveira da Silva é 

empossado Secretário de Estado do Recursos Naturais (cfr. n.º1 do artigo 21.º do 

citado diploma legal). É chamado para presidir o Ministério do Ambiente e Recursos 

Naturais o Prof. Carlos Borrego que vai ocupar o cargo até 11.06.1993, após o que é 

substituído pela Dra. Maria Teresa Gouveia. 

Tal como sucedeu no governo anterior, foram introduzidas alterações na estrutura 

orgânica deste governo. Uma das alterações foi introduzida pelo Decreto-Lei n.º 

299/93, de 31 de Agosto, publicado no Diário da República n.º 204/93, série I-A. Nos 

termos do n.º 1 do artigo 21.º do citado diploma legal, o Ministro do Ambiente e 

Recursos Naturais passa a ser coadjuvado no exercício das suas funções pelo 

Secretário de Estado dos Recursos Naturais, cujo cargo continua a ser ocupado pelo 

Eng. António Taveira da Silva, e pelo Secretário de Estado do Ambiente e do 

Consumidor, cujo cargo passa a ser ocupado pelo Prof. Joaquim Manuel Poças 

Martins até ao final da legislatura. 

O programa do XII governo constitucional debruçou-se sobre o ambiente no capítulo 

IV, intitulado “Reforçar a solidariedade melhorar a qualidade de vida”, mais 

concretamente no ponto 8 (“Ambiente e recursos naturais”). A título introdutório, o 
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programa traça como objectivo político e um imperativo ético, o desenvolvimento 

harmonioso e ecologicamente equilibrado do país, enfatizando a necessidade de 

conciliar o crescimento económico com a defesa dos valores naturais e ambientais, 

em suma, pugna-se pelo desenvolvimento sustentado. Neste programa propõe-se dar 

maior relevo aos princípios da prevenção e da solidariedade, na mira de os problemas 

ambientais poderem ser detectados e solucionados na sua fonte; rever, aperfeiçoar e 

aprofundar a Lei de Bases do Ambiente, a Lei das Associações de Defesa do 

Ambiente e a legislação relativa à REN, à RAN e à avaliação de impactes ambientais. 

É preconizada a uniformização da legislação ambiental e facilitar o acesso à justiça 

por parte dos cidadãos e organizações não governamentais.  

No domínio dos recursos hídricos, o programa refere que será implementado o 

Instituto Nacional da Água. A par disso, será preparada uma nova lei da água e de um 

código de usos da água. Serão implementados os princípios do utilizador-pagador e 

do poluidor-pagador. O governo propõe promover um pacto ambiental, através da 

assinatura de contratos-programa e outras formas de cooperação com as indústrias e 

as autarquias. É também preocupação do governo promover a manutenção da boa 

qualidade do ar e a redução dos índices de poluição atmosférica nas áreas críticas.  

Em matéria de resíduos, o governo propõe incentivar acções de reciclagem e 

iniciativas para a recuperação de todos os resíduos susceptíveis de ser valorizados. 

No domínio da conservação da natureza, o governo preconiza, entre o mais, aprovar a 

Lei-Quadro da Áreas Protegidas, implementar programas de reflorestação das áreas 

protegidas e rever a Lei da Caça. O programa refere que será implementada uma 

política de defesa e valorização do litoral e estimulada a participação dos cidadãos e 

todos os agentes sociais na definição das políticas a adoptar. Por fim, o governo 

pretende aprovar o Plano Nacional da Política do Ambiente. 

Apesar de autonomizado, o programa do XII governo constitucional aborda no ponto 9 

o ordenamento do território, articulando a política de ordenamento do território com 

uma racional gestão dos recursos naturais, a protecção do ambiente e a preservação 

das zonas de elevado interesse paisagístico e ecológico. Nesse enfiamento, o governo 

propõe, entre outras medidas, a aprovação da Lei de Bases do Ordenamento do 

Território. 

É tempo agora de apresentar uma amostragem dos principais diplomas produzidos por 

este governo. 
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Em sede dos chamados diplomas de aplicação genérica, temos o Decreto-Lei nº 

259/92, de 20 de Novembro, que estabelece o regime das entidades acreditadas para 

intervir no domínio da qualidade do ambiente, ou seja, um diploma que incide sobre a 

fiscalização do ambiente; a Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/95, de 21 de 

Abril, que aprovou o Plano Nacional da Política de Ambiente (PNPA), o primeiro plano 

com estas características a ser publicado em Portugal, onde estão “carimbadas”, ou 

melhor dito, definidas as orientações estratégicas de uma política de ambiente, os 

objectivos e as acções programáticas especificas do Ministério do Ambiente e 

Recursos Naturais, os objectivos e acções programáticas intersectoriais e, bem assim, 

os instrumentos para a implementação da politica do ambiente.  

Não se trata, portanto, como anota Condesso (2001, p. 372) “um plano de actividades 

do Ministério do Ambiente”, mas “um instrumento destinado a pôr em evidência a 

coerência dos investimentos que vão ser realizados na área específica do ambiente e 

a reforçar articulação entre o ambiente e as outras áreas de governação, num quadro 

de desenvolvimento global da sociedade portuguesa”, partindo do pressuposto vertido 

nos próprios considerandos da supra-referida Resolução que “ambiente e 

desenvolvimento são faces indissociáveis da mesma realidade”. 

De salientar, ainda, que a Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/95, de 21 de 

Abril, foi ditada por dois factores externos abertamente declarados nos considerandos 

da própria Resolução, ou seja, (i) a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992 e que “tornou claro que a 

política de ambiente não é apenas mais uma politica sectorial. Com efeito, mais do 

que formular uma política de ambiente em si mesma, o que é verdadeiramente 

importante é que todos os sectores adoptem cada vez mais, eles próprios, políticas de 

ambiente devidamente articuladas e alicerçadas numa visão conjunta” e (ii) o processo 

de convergência europeia em que Portugal está empenhado e que tem, a par das 

dimensões económicas e sociais, uma dimensão ambiental importante e inseparável 

das outras dimensões. E isto porque ambiente é, tal como sublinhado nos 

considerandos da aludida Resolução, “um elemento fundamental do modelo de 

desenvolvimento do País”. 

Temos também a Lei n.º 83/95, de 31 de Agosto (a Lei de Participação e de Acção 

Popular), que define os casos e os termos em que podem ser exercidos o direito de 

participação popular em procedimentos administrativos e o direito de acção popular 

para o promover a prevenção, a cessação ou a perseguição judicial de várias 

infracções, entre as quais contra a preservação do ambiente, estatuídas no artigo 52.º, 
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da CRP; e o Decreto-Lei n.º 309/93, de 2 de Setembro, que regula o acesso a 

informação em matéria de ambiente. 

Merece, ainda particular realce a consagração no código penal dos crimes de “Danos 

contra a Natureza” (artigo 278.º) e de “Poluição” (artigo 279.º), realizada após a 

revisão operada pelo Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de Março. A justificação técnico-

jurídica está, de acordo com Figueiredo Dias e Pereira Mendes (2002, p. 17), na 

indiscutível relevância ética das condutas que põem em causa as condições do 

ambiente (28). 

No domínio da água, temos o Decreto Regulamentar n.º 18/92, de 13 de Agosto, que 

aprova o regulamento sobre águas minerais naturais; a Portaria n.º 324/93, de 19 de 

Março, que define as condições a que as águas minerais naturais devem obedecer 

para poderem ser consideradas bacteriologicamente próprias; o Decreto-Lei n.º 

379/93, de 5 de Novembro, que permite o acesso de capitais privados às actividades 

económicas de captação, tratamento de resíduos sólidos; o Decreto-Lei n.º 45/94, de 

22 de Fevereiro que regula o processo de planeamento de recursos hídricos e 

elaboração e aprovação dos planos dos recursos hídricos; o Decreto-Lei n.º 46/94, de 

22 de Fevereiro que estabelece o regime de licenciamento da utilização do domínio 

hídrico, sob jurisdição do Instituto da Água; o Decreto-Lei n.º 47/94, de 22 de Fevereiro 

que estabelece o regime económico e financeiro da utilização do domínio público 

hídrico, sob jurisdição do Instituto da Água; o Decreto-Lei n.º 48/94 de 22 de Fevereiro 

que regula o processo de planeamento de recursos hídricos e a elaboração e 

aprovação dos planos de recursos hídricos; o Decreto-Lei n.º 319/94, de 24 de 

Dezembro que estabelece o regime jurídico da construção, exploração e gestão dos 

sistemas multimunicipais de captação e tratamento de água para consumo público, 

quando atribuídas por concessão, e aprova as respectivas bases; e o Decreto-Lei n.º 

147/95, de 21 de Junho que cria o observatório nacional de sistemas multimunicipais e 

municipais de captação, tratamento e distribuição de água para consumo público, de 

recolha, tratamento e rejeição de efluentes e de recolha e tratamento de resíduos 

sólidos e regulamenta o regime jurídico da concessão dos sistemas municipais, etc. 

Em matéria de áreas classificadas, temos o Decreto-Lei n.º 280/94, de 5 de 

Novembro, que cria a zona de Protecção Especial do Estuário do Tejo. 

Quanto à protecção da fauna e da flora, temos o Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de 

Janeiro, mais conhecido como Lei de Protecção da Natureza; a Lei n.º 92/95, de 12 de 

Setembro (Lei de protecção de animais) e o Decreto-Lei n.º 283/94, de 11 de 

Novembro, que transpõe para a ordem jurídica interna a directiva n.º 91/493/CEE, do 
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Conselho, de 22 de Julho, que adopta as normas sanitárias relativas à produção e à 

colocação no mercado dos produtos das pescas. 

Em relação ao ordenamento do território, temos o Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de 

Novembro, que aprova o regime jurídico de loteamentos urbanos; o Decreto-Lei n.º 

274/92, de 12 de Dezembro, que altera o diploma legal (Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 

de Junho) que define o regime jurídico da RAN; o Decreto-Lei n.º 309/93, de 2 de 

Setembro que regulamenta a elaboração e a aprovação dos planos de ordenamento 

da orla costeira; o Decreto-Lei n.º 151/95, de 24 de Junho sobre os planos especiais 

de ordenamento de território; e o Decreto Regulamentar n.º 32/93, de 15 de Outubro, 

que estabelece as regras de uso, ocupação e transformação do solo na orla litoral 

entre São Martinho do Porto e a Lagoa de Óbidos. 

Em matéria de resíduos, podemos destacar o Decreto-Lei n.º 82/95, de 22 de Abril que 

transpõe para a ordem jurídica interna várias directivas que alteram a Directiva n.º 

67/548/CEE, do Conselho, de 27 de Julho, relativa à aproximação das disposições 

legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes à classificação, embalagem 

e rotulagem de substâncias perigosas; o Decreto-Lei n.º 296/95, de 17 de Novembro 

que estabelece regras relativas à transferência de resíduos; e a Portaria n.º 1147/96, 

de 26 de Dezembro, dos Ministérios da Industria e Energia, da Saúde, do Ambiente e 

Recursos Naturais e do Mar, que estabelece as condições de licenciamento para a 

descarga, armazenagem, deposição ou injecção no solo de águas residuais ou de 

resíduos de indústria de dióxido de titânio. 

No domínio da indústria, temos o Decreto-Lei n.º 259/92, de 20 de Novembro, sobre a 

intervenção das entidades acreditadas para a defesa do ambiente e o Decreto-Lei n.º 

204/93, de 3 de Junho, sobre a prevenção de acidentes graves industriais. 

Não podemos deixar de destacar, igualmente, o Decreto n.º 20/93, de 21 de Junho, 

que aprova, para ratificação, a Convenção-Quadro sobre as Alterações Climáticas e o 

Decreto n.º 37/93, de 20 de Outubro, que aprova, para ratificação, a Convenção sobre 

Controlo de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e a sua Eliminação. 

À laia de conclusão, podemos afirmar que durante o mandato dos XI e XII governos 

constitucionais foi produzida legislação relevante em matéria ambiental. No entanto, a 

maioria esmagadora dessa legislação foi aprovado por imposição comunitária, tal 

como viria a verificar-se ostensivamente, como veremos de seguida, no governo 

presidido pelo Engenheiro António Guterres. Ou seja, a causa imediata da construção 

de “edifício jurídico ambiental” português foi a necessidade/obrigação de transpor para 
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a ordem jurídica nacional as directivas comunitárias “verdes”. Não é, pois, exagero 

afirmar-se que a adesão de Portugal à então CEE constituiu um factor de dinamização 

e reestruturação vital da politica de ambiente em Portugal, mais dominada pela 

pressão comunitária do que por uma vontade intrínseca dos sucessivos governos que 

foram, aliás, incapazes de tornar completamente eficazes os quadros legais que foram 

criando.  

A explicação para esta situação insólita estará naquilo a que Schmidt (1993, p. 5) 

convencionou designar de PDEC (Processo de Desenvolvimento em Curso), para o 

qual contribuíram os avultados fundos europeus. O país estava consabidamente 

atrasado em praticamente todos os sectores de actividade económica e os fundos 

comunitários iriam permitir desenvolver o país. É que se é verdade, como reconhece 

Schmidt (1993, p. 5) que o PDEC introduziu melhorias em certos circuitos da vida 

quotidiana dos cidadãos, por exemplo ao nível de infra-estruturas, não se pode ignorar 

as graves alterações ambientais propiciadas pelas pressas do desenvolvimento. A 

autora refere também que o PDEC encarou erradamente as questões ambientais, quer 

como um inimigo, quer como um luxo, acrescentando que “até agora a politica 

ambiental tem sido para a política do executivo um mero adorno. Ambiente é o ar 

condicionado ou o jardim, ou seja, o “bom ambiente” em condomínio fechado. O que 

caracterizou o PDCE ao longo de todos estes anos foi a irresponsabilização, 

autorizada aliás pela administração, do crescimento selvagem. Da construção civil 

desordenada às implantações fabris anárquicas; desde a dissipação dos valores 

públicos ambientais e paisagísticos até ao soçobrar da autoridade de Estado às mãos 

da chamada força negocial dos “interesses” e das suas pressões. Fez-se tudo a correr 

e atropelando todo o bom senso, todo o rigor técnico e até mesmo todas as regras que 

o próprio planeamento estatal, ora impunha, ora cuidava de atrasar. Depois, as 

situações de facto passaram automaticamente a situações de direito. Não é só o 

pequeno construtor que, em Portugal, faz a sua moradia no bairro clandestino “à 

multa” – significativa expressão popular que exprime muito do funcionamento da 

administração portuguesa. Todos os interessados levaram à sua frente regras e 

princípios até conseguirem fincar o seu projecto onde muito bem decidiram e 

entenderam”.  

Por seu turno, para Mattoso (1996, p. 62) a explicação estará na circunstância de “a 

sociedade actual já não pode viver sem indústrias e a produção não se pode conceber 

sem lucros para os empresários. Um objectivo político que consistisse em reduzir 

substancialmente estes lucros para os aplicar à preservação do ambiente seria 

totalmente irrealista, por mais vantajosa que fosse para a humanidade. Os políticos 
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que reconhecem a necessidade de preservar o ambiente exercitam, por isso, a sua 

capacidade de conciliação dos interesses opostos, tentando minorar as consequências 

mais perniciosas das indústrias poluentes, reduzir as agressões ao ambiente, 

incentivar os processos de reciclagem dos lixos, criar uma legislação penalizadora dos 

infractores. Mas evitam cuidadosamente por em causa os fundamentos básicos da 

sociedade moderna, que se apoia na concorrência, no lucro e no consumo 

desenfreado. Sabem perfeitamente que a destruição das grandes indústrias 

produtoras, com a fatal consequência da falta de trabalho e do desemprego, deixaria 

sem meios de subsistência todos aqueles que vivem delas”. Deste modo, a legislação 

ambiental promulgada é “metida na gaveta” sempre que possível, ficando à espera de 

melhores dias”.  

O ambiente apresentava-se assim como uma impertinência de líricos (Schmidt, 2000, 

p. 18). Não é, pois, de estranhar que o ambiente fosse colocado numa posição de 

menoridade e, consequentemente, o Ministério do Ambiente e de Recursos Naturais 

ficasse subalternizado ao Ministério das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações. 

O Ministério do Ambiente e Recursos Naturais, apesar de dever ter maior capacidade 

de intervenção, inerente ao estatuto de ministério, de gozar do apoio, ao nível da 

administração central, de Institutos com uma intervenção sectorial (Instituto de 

Promoção Ambiental (IPAMB), Instituto de Meteorologia, Instituto para a Conservação 

da Natureza (ICN), Instituto do Consumidor, e Instituto da Água, bem como da acção, 

a nível regional, das Direcções Regionais do Ambiente e Recursos Naturais (Norte, 

centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve), que, em bom rigor, constituem 

serviços desconcentrados do Ministério, foi incapaz de impor a sua posição nos 

principais conflitos com outros ministérios, designadamente impedindo a aprovação de 

projectos polémicos, na distribuição de competências, no fazer cumprir 

escrupulosamente a legislação publicada e na publicação de textos legais mais 

consentâneos com a defesa do ambiente.  

A esta particular situação parece não ser alheio a falta de carisma dos governantes 

que detiveram a pasta do ambiente após a “irradiação” de Carlos Pimenta aliada à 

baixa prioridade que as questões ambientais frequentemente assumem nos governos. 

Segundo Schmidt (2000, pp. 18 e 19), os quatro titulares pós-Pimenta do Ministério do 

Ambiente e Recursos Naturais entretiveram-se a maior parte do tempo com 

“miudezas” ridículas, fazendo descaso da “clamorosa urgência de coisas bem mais 

importantes”.  
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E a este propósito Schmidt (2000, pp. 18 e 19) refere: “quem não se lembra de 

Macário Correia, num país onde tudo faltava fazer, a lutar com pundonor contra a 

poluição tabágica? E de Fernando Real, de enxada em punho, a plantar uma 

arvorezita mediterrânica, enquanto deixava as plantações de eucalipto continuar a 

devassar o País de norte a sul, sem qualquer plano florestal? O mesmo que veio 

proclamar a execução dos estudos de impacte ambiental, para logo a seguir aceitar 

que eles fossem dispensados de tudo quanto era decisivo e, nos restantes casos, que 

os pareceres do seu próprio ministério não tivessem força vinculativa… Quem não se 

lembra de Carlos Borrego, depois de participar no notável Livro Branco sobre o 

Ambiente, aceitar um cargo no governo e começar a agir como se o livro afinal fosse 

cor-de-laranja… Até escolheu a crucial semana da discussão em Conselho de 

Ministros da nova travessia do Tejo para tirar umas férias…Veio, por fim, a 

melancólica Teresa Gouveia (…). Entretanto, Teresa Gouveia, absorvida pela 

campanha eleitoral em Beja, não repara que nos últimos conselhos de ministros se 

tomam à pressa algumas polémicas decisões. A quinze dias das eleições aprovaram-

se dezenas de PDM, mas alguns deles sem delimitação definitiva da Reserva 

Ecológica Nacional (REN). Tradução: o empecilho ecológico não deve obstar às 

urbanizações. Autorizem lá primeiros os prédios que nós depois encaixamos a REN 

com as sobras… A correr, revêem-se também alguns projectos imobiliários de grande 

envergadura, sobretudo nos litorais algarvio e alentejano. Cavaco Silva, 

aparentemente tão duro há uns meses contra a degradação do “seu” algarve, veio 

agora abrir mão de uns nacos de REN e RAN para que a Lusotur construa hotéis e 

apartamentos na falésia de Vila Moura”. 

No mesmo diapasão, Matos (1994, p. 29) afirma que o ambiente é apenas chamado à 

ribalta sob a condição de não incomodar, acrescentando que os responsáveis pelo 

ambiente têm, quase sempre, perdido todas as contendas que travam com os outros 

ministérios. Por exemplo, Macário Correia não conseguiu impor um novo traçado para 

a Via do Infante; Fernando Real conseguiu aglutinar contra si a fúria de tudo e de 

todos com a apresentação do primeiro Plano Nacional do Ambiente; Carlos Borrego 

não fez vingar as suas teses sobre as opções a tomar nos casos da Barragem do 

Alqueva e da nova ponte sobre o rio Tejo - o caso mais bem estudado e acompanhado 

tecnicamente pela LPN, GEOTA e QUERCUS, com o apoio pontual de outras ONGA, 

que assim demonstraram, para Vieira (1997, p. 41), a sua elevada maturidade 

científica (29) e, por último, Teresa Gouveia ganhou o perfil de perdedora, em razão 

do licenciamento obtido para a urbanização das propriedades do Abano e do Raso, na 

área protegida de Sintra-Cascais.  
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Dito isto, passamos à análise do XIII governo constitucional  sob a liderança do 

Engenheiro António Guterres. É formado pelo PS com base nos resultados das 

eleições legislativas de 1995. Toma posse em 28.10.1995 e cessa funções em 

25.10.1999, no termo da legislatura. 

A estrutura orgânica do XII governo constitucional, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 296-

A/95, de 17 de Novembro, publicado no Diário da República n.º 266/95, Série I-A, 1.º 

suplemento, continua a contemplar o Ministério do Ambiente. No entanto, à 

semelhança do governo anterior, o ordenamento do território continua sob a alçada de 

outro ministério, in casu o Ministério do Planeamento e da Administração do Território 

(cfr. artigo 14, n.º 1), o que lhe valeu as mesmas criticas feitas a propósito da opção 

tomada pelo governo anterior em que o ordenamento do território ficou igualmente sob 

a dependência do Ministério do Planeamento e da Administração do Território. Nos 

termos do n.º 1 do artigo 25.º do citado diploma legal, o Ministro do Ambiente é 

coadjuvado pelo Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Ambiente e pelo 

Secretário de Estado dos Recursos Naturais. Ocupa a pasta ministerial a Professora 

Elisa Ferreira. Inicialmente, o Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Ambiente é 

o Engenheiro José Sócrates e a Secretaria de Estado dos Recursos Naturais é 

ocupada pelo Engenheiro António Rocha de Magalhães. Integram o Ministério do 

Ambiente os serviços e organismos até aqui compreendidos no Ministério com idêntico 

nome (cfr. n.º 2 do artigo 25.º). 

Registaram-se várias alterações na estrutura orgânica do XIII governo constitucional. 

Uma delas aportada pelo Decreto-Lei n.º 55/98, de 16 de Março, publicado no Diário 

da República n.º 63/98, Série I-A, em que o Ministro do Ambiente passa a ser 

doravante coadjuvado pelo Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Ambiente e 

pelo Secretário de Estado do Ambiente (cfr. n.º1 do artigo 25.º). A partir 27 de 

Novembro de 1997, o cargo de Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Ambiente 

é ocupado pelo Engenheiro António Rocha Magalhães. Por sua vez, o Engenheiro 

José Guerreiro da Silva é empossado, na mesma data, Secretário de Estado do 

Ambiente. 

No programa do XIII governo constitucional, o ambiente é referido no ponto 8 que 

encontra-se integrado no capítulo III, intitulado “Economia e Desenvolvimento”. No 

âmbito das grandes orientações, o governo eleva como um dos objectivos 

absolutamente prioritários conferir paulatinamente à problemática ambiental um 

estatuto de vector essencial, integrante e indispensável de qualquer estratégia de 

desenvolvimento, quer seja de médio ou longo prazo. E neste enfiamento, propõe-se 
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retirar ao ambiente a “carga” ou conotação negativa que desde cedo se associou à 

defesa do ambiente como obstáculo às políticas de crescimento económico quando a 

defesa do ambiente e o crescimento económico não são necessariamente 

incompatíveis.  

Neste programa de governo reconhece-se expressis verbis que o ambiente tem 

ocupado um espaço marginal e que terá de sair desse espaço, transformando-se num 

denominador comum da definição de políticas globais e sectoriais. Considera este 

programa que questões como a da qualidade de vida nas concentrações urbanas ou 

da desertificação do interior só poderão ser resolvidas se o planeamento e gestão do 

ambiente e recursos passarem a gozar de um estatuto distinto daquele que lhe tem 

sido reconhecido. Também considera importante a abertura à participação dos 

cidadãos nas decisões da administração; o papel das ONG de ambiente; garantir o 

reforço do conhecimento disponível sobre questões ambientais; reforçar a articulação 

interministerial na fase de planeamento de acções, no que concerne à gestão e 

aplicação dos preceitos legais vigentes e, ainda, na área da fiscalização a posteriori do 

respectivo cumprimento; a articulação entre o ambiente e o ordenamento do território; 

a articulação entre o ambiente e os sectores produtivos (indústria, agricultura e 

desenvolvimento rural, florestas, pescas e aquicultura, etc. O programa considera, 

igualmente, essencial a consolidação e articulação dos vários instrumentos 

normativos, visando, mais do que a produção de diplomas legais, o reforço da 

articulação entre os diplomas legais existentes e esferas de competências 

desarticuladas; a revisão de alguns instrumentos jurídicos vigentes e a modernização 

da estrutura administrativa, na mira de garantir eficácia no cumprimento da lei. 

Para a prossecução dos objectivos traçados neste programa, o governo preconiza, 

entre outras, a adopção das seguintes medidas: o reforço do Conselho Nacional da 

Água, revendo e completando a legislação em vigor; a elevação dos níveis de 

atendimento a propósito do abastecimento de água e saneamento básico da grande 

maioria da população; o desenvolvimento de uma política de melhoria do ambiente 

humano; o reforço da articulação com os diversos sectores, designadamente os 

produtivos, a fim de introduzir o vector ambiental nas respectivas estratégicas de 

desenvolvimento; a promoção de estratégias de reciclagem, reutilização e redução de 

consumos de materiais, recursos naturais e energia, em detrimento de medidas 

meramente corretivas; a preparação de amplo programa de educação ambiental que 

permita sensibilizar e formar os cidadãos em matéria de ambiente; a optimização da 

articulação entre o sector privado, conjugando o interesse público com os critérios de 
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maximização de eficácia; e análise da utilização e aproveitamento dos recursos 

financeiros disponibilizados pelo Fundo de Coesão para a resolução dos grandes 

problemas nacionais de cariz ambiental. 

Quanto aos principais diplomas legais produzidos durante este governo, podemos 

destacar os seguintes: 

Em sede de legislação ordinária geral, temos a Lei n.º 35/98, de 18 de Julho, que 

define o novo estatuto das organizações não governamentais de ambiente. 

No domínio do ar, temos a Portaria n.º 646/97, de 1 de Agosto, dos Ministérios da 

Administração Interna, da Economia e do Ambiente que transpõe para o direito interno 

a Directiva n.º 64/63/CE, de 20 de Dezembro, relativa ao controlo de emissões de 

compostos orgânicos voláteis resultantes do armazenamento de gasolinas e da sua 

distribuição dos terminais para as estações de serviço; e o Decreto-Lei n.º 276/99, de 

23 de Julho, que define as linhas de orientação da política de qualidade do ar e 

transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 96/62/CE, do Conselho, de 27 de 

Setembro, relativa à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. 

Quanto à água, temos o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, que estabelece 

normas, critérios e objectivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio 

aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos; o 

Decreto-Lei n.º 162/96, de 4 de Setembro, que estabelece o regime jurídico da 

construção, exploração e gestão dos sistemas multimunicipais de recolha, tratamento 

e rejeição de efluentes; o Decreto-Lei n.º 348/98, de 9 de Novembro, que transpõe 

para o direito interno, respectivamente, as Directivas n.ºs 91/271/CEE, do Conselho, 

de 21 de Maio, e 98/15/CE, da Comissão, de 21 de Fevereiro, relativas ao tratamento 

de águas residuais urbanas; o Decreto-Lei n.º 431/99, de 22 de Outubro, que transpõe 

para o direito interno a Directiva n.º 82/176/CEE, do Conselho, de 22 de Março, 

relativa aos valores limite e aos objectivos de qualidade para as descargas de 

mercúrio de sectores da electrólise dos cloretos alcalinos; a Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 82/98, de 10 de Julho, que aprova o quadro de acção, 

compreendendo as medidas de política e instrumentos jurídicos conexos, contido no 

Livro Branco “Política marítima portuária rumo ao século XXI”; a Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 83/98, de 10 de Julho, que estabelece orientações para a 

definição estratégica da política nacional para os aceanos, etc. 

Relativamente à protecção do solo, temos o Decreto-Lei n.º 11/97, de 14 de Janeiro, 

que aprova a protecção dos montados de sobro e azinho; a Lei n.º 171/99, de 18 de 
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Setembro, sobre o combate à desertificação e recuperação e desenvolvimento nas 

áreas do interior; a Portaria n.º 429/99, de 15 de Junho, dos Ministérios da Economia, 

da Saúde e do Ambiente que estabelece os valores limite de descargas das águas 

residuais, na água ou no solo, dos estabelecimentos industriais; e a Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 69/99, de 9 de Julho, que aprova o Programa de Acção 

Nacional de Combate à Desertificação (PANCD) e estabelece procedimentos 

relativamente à sua concretização. 

No domínio da protecção da fauna e da flora, temos o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 

Abril, que institui a Rede Natura 2000, procedendo à revisão da transposição para o 

direito interno de várias directivas comunitárias; a Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto, que 

institui a Lei de Bases da Política Florestal; o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, 

que revê a transposição para a ordem jurídica interna da Directiva 74/409/CEE, do 

Conselho, de 21 de Maio (relativa à conservação das aves selvagens), e da Directiva 

n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio (relativa à preservação dos habitats 

naturais e da fauna e da flora selvagens); o Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de 

Setembro, que cria diversas zonas de protecção especial e revê a transposição para a 

ordem jurídica interna das Directivas n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril, e 

92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio; Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro que 

estabelece normas relativas à Rede Nacional de Áreas Protegidas; o Decreto 

Regulamentar n.º 26/93, de 27 de Agosto, que aprova o plano regional de 

ordenamento do território do litoral alentejano; a Portaria n.º 760/93, de 27 de Agosto, 

que fixa as regras de delimitação e ocupação dos núcleos de desenvolvimento 

turístico no litoral alentejano (PROTALI); a Portaria n.º 761/93, de 27 de Agosto, que 

aprova a lista nacional de sítios (1.ª fase) prevista no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

226/97, de 27 de Agosto (transpõe para o direito interno a Directiva n.º 92/43/CEE, do 

Conselho, de 21 de Maio, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da 

flora selvagens); a Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto, 

que fixa as regras de delimitação e ocupação das áreas de desenvolvimento turístico 

no litoral alentejano (PROTALI); e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 27/99, de 

8 de abril, que adopta o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Floresta 

Portuguesa. 

Quanto às áreas classificadas, temos o Decreto Regulamentar n.º 11/99, de 22 de 

Julho, do Ministério do Ambiente, que estabelece a criação da Paisagem Protegida da 

Serra de Montejunto (área protegida de âmbito regional); o Decreto Regulamentar n.º 

13/99, de 3 de Agosto, do Ministério do Ambiente, que estabelece a criação da 



 267 

Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo (área protegida de âmbito regional); o 

Decreto Regulamentar n.º 21/99, de 20 de Setembro, do Ministério do Ambiente, que 

estabelece a criação da Paisagem Protegida do Corno do Bico; o Decreto-Lei n.º 384-

A/99, de 23 de Setembro, que cria diversas zonas de protecção especial e revê a 

transposição para a ordem jurídica interna das Directivas 79/409/CEE, do Conselho, 

de 2 de Abril, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio; e o Decreto Regulamentar 

n.º 25/99, de 27 de Outubro, do Ministério do Ambiente, que cria a albufeira de 

Sabugal como albufeira protegida. 

Em matéria de ordenamento do território, temos a Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto, que 

estabeleceu as Bases da Política de Ordenamento do Território e que figurava como 

uma das medidas prioritárias, não implementadas, tanto no programa de governo de 

1985, como no de 1991, e que define a estratégia nacional para o uso do solo. Temos, 

igualmente, o importante Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, que vem 

desenvolver as Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo, 

definindo “o regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional e municipal do 

sistema de gestão territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de elaboração, 

aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial” (cfr. artigo 1º), 

ou seja, define, com detalhe, entre o mais, o que são os diferentes planos de 

ordenamento do território, como são feitos, quem os aprova, o que é que devem 

conter; o Decreto-Lei n.º 204/99, de 9 de Junho, que regula o processo de elaboração, 

aprovação, execução e alteração dos planos regionais de ordenamento florestal 

(PROF); a Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/98, de 10 de Julho, que aprova 

as linhas de orientação do Governo relativas à estratégia para a orla costeira 

portuguesa; a Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/98, de 30 de Dezembro, 

que aprova o Plano de Ordenamento da Orla Costeira Sines-Burgau (POOC); a 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 117/99, de 6 de Outubro, que aprova o Plano 

de Ordenamento da Albufeira do Maranhão; a Resolução do Conselho de Ministros n.º 

136/99, de 29 de Outubro, que aprova o Plano de Ordenamento de Orla Costeira de 

Sado-Sines. 

Em relação à poluição latu sensu, temos a Portaria n.º 77/96, de 9 de Março, do 

Ministério do Ambiente, que estabelece as disposições legais sobre a poluição sonora 

emitida por diversas actividades; o Decreto-Lei n.º 138/96, de 14 de Agosto, que 

transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 92/3/EURATOR, do Conselho, 

de 3 de Fevereiro de 1992, que estabelece as regras a que devem obedecer a 

transferência e o reenvio de resíduos radioactivos entre Portugal e os restantes 

Estados membros da Comunidade, e entre Portugal e Estados terceiros, bem como o 
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trânsito por Portugal dos resíduos dessa natureza, desde que os mesmos excedam, 

em quantidade e concentração, os valores fixados no anexo II do Decreto 

Regulamentar n.º 9/90, de 19 de Abril; a Portaria n.º 174/97, de 10 de Março, dos 

Ministérios da Saúde e do Ambiente, que estabelece as regras de instalação e 

funcionamento de unidades ou equipamentos de valorização ou eliminação de 

resíduos perigosos hospitalares, bem como o regime de autorização de realização de 

operações de gestão de resíduos hospitalares por entidades responsáveis pela 

exploração das referidas unidades ou equipamentos; o Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de 

Setembro, que estabelece as regras a que fica sujeita a gestão de resíduos; o 

Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro, que transpõe para a ordem jurídica 

interna a Directiva n.º 94/162/CE, do Parlamento e do Conselho, de 20 de Dezembro 

de 1994, e estabelece os princípios e normas aplicáveis à gestão de embalagens e 

resíduos de embalagens, com vista à prevenção da produção destes resíduos, à 

reutilização de embalagens usadas, à reciclagem e outras formas de valorização de 

resíduos de embalagens; a Lei n.º 20/99, de 21 de Abril, sobre tratamento de resíduos 

industriais; o Decreto-Lei n.º 277/99, de 23 de Julho, que transpõe para o direito 

interno as disposições constantes da Directiva n.º 96/59/CE, do Conselho, de 16 de 

Setembro, e estabelece as regras a que ficam sujeitas as eliminações dos PCB 

usados, tendo em vista a sua destruição total; e o Decreto-Lei nº 321/99, de 11 de 

Agosto, que estabelece as regras a que fica sujeito o licenciamento da construção, 

exploração, encerramento e monitorização de aterros para resíduos industriais banais 

(RIB). 

 

No âmbito da indústria, podemos destacar o Decreto-Lei nº 77/97, de 5 de Abril, que 

cria um novo quadro legal para o transporte rodoviário de mercadorias perigosas. 

 

Segue-se XIV governo constitucional , constituído com base nos resultados das 

eleições legislativas realizadas em 1999, em que o PS obtém a vitória. Toma posse 

em 25.10.1999 e cessa funções em 06.04.2002, na sequência da aceitação do pedido 

de demissão apresentado pelo Primeiro-Ministro Engenheiro António Guterres. 

 

Com a lei orgânica do XIV governo constitucional, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 474-

A/99, de 8 de Novembro, publicado no Diário da República n.º 260/99, Série I-A, 1.º 

suplemento, são operadas alterações significativas no domínio do ambiente. Desde 

logo, a alteração do nome do ministério com a tutela do ambiente e, por arrasto, das 

respectivas atribuições. Em resposta à posição defendida desde há muito por várias 

personalidades com elevados conhecimentos nesta particular área e que, por isso, 
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consideram fundamental a articulação das políticas de ambiente e do ordenamento do 

território, é criado o Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território que integra 

ab initio apenas duas Secretarias de Estado: a Secretaria de Estado do Ambiente que 

é presidida pelo Engenheiro Rui Nobre Gonçalves e a Secretaria de Estado do 

Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, presidida pelo Dr. Manuel 

Silva Pereira. Na sequência do Decreto-lei n.º 267-A/2000, de 8 de Novembro, 

publicado no Diário da República n.º 243/2000, Série I-A, 1.º suplemento, através do 

qual foi alterada a lei orgânica, o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território 

passa a ser coadjuvado, no exercício das suas funções, com um terceiro Secretário de 

Estado, mais exactamente, com o Secretário de Estado da Administração Local, cujo 

titular é o Dr. João Clemente de Carvalho (cfr. n.º 2 do artigo 25.º). O Ministro do 

Ambiente e do Ordenamento do Território é o Engenheiro José Sócrates. 

 

Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 474-A/99, de 8 de Novembro, 

integram o Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território os serviços e 

organismos até aqui compreendidos no Ministério do Ambiente e ainda os seguintes 

serviços e organismos transferidos do Ministério do Equipamento, do Planeamento e 

da Administração do Território: 

a) Centro Nacional de Informação Geográfica; 

b) Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano; 

c) Instituto Português de Cartografia. 

 

E nos termos do n.º 4 do citado preceito, são transferidas para a tutela do Ministro do 

Ambiente e do Ordenamento do Território a Parque Expo, S.A., e a COSTAGEST, 

S.A.  

 

Por força do citado Decreto-Lei n.º 267-A/2000, que aditou dois novos números ao 

artigo 25.º, transitam da Presidência do Conselho de Ministros para o Ministério do 

Ambiente e do Ordenamento do Território, o Centro de Estudos e Formação 

Autárquica, a Direcção-Geral das Autarquias Locais e a Inspecção-Geral da 

Administração do Território (n.º 5), cabendo ao Ministro do Ambiente e do 

Ordenamento do Território promover a audição das associações representativas dos 

municípios e das freguesias relativamente a projectos de diplomas respeitantes a 

atribuições destas autarquias (n.º 6). 

 

Contra o que seria expectável, atenta a integração, num só ministério, das áreas do 

ambiente e do ordenamento do território e que constitui, aliás, para o governo, tal 
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como está plasmado no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 120/2000, de 4 de Julho, que 

aprovou a lei orgânica do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, “um 

passo determinante na concretização do principio especifico, constante da Lei de 

Bases do Ambiente, da unidade de gestão e acção e que determina a existência de 

um órgão nacional responsável pelas políticas do ambiente e do ordenamento do 

território, reconhecendo a necessidade de uma estreita articulação entre ambas para, 

em conjugação com outros factores, poder ser garantida uma melhor qualidade de 

vida aos cidadãos”, o programa do XIV governo constitucional em matéria ambiental é 

muito parco e cheio de lugares comuns. A ambição que a criação do Ministério do 

Ambiente e do Ordenamento do Território podia à partida deixar antever não está, nem 

pouco mais ou menos, reflectida no conteúdo do programa governamental. 

 

No programa do XIV governo constitucional, o ambiente é genericamente referido no 

ponto 6, com a epígrafe “A qualidade ambiental”, integrado na alínea B (“ O território 

português: factor de bem-estar dos cidadãos e de competitividade da economia”) do 

capítulo IV, intitulado “Desenvolvimento, emprego e bem-estar: uma economia 

moderna e competitiva”. 

 

As acções preconizadas pelo governo em matéria ambiental desdobram-se em quatro 

grandes áreas. Na primeira área - “gerir de forma sustentável os recursos ambientais”, 

o governo considera essencial aumentar a cobertura da população com serviços de 

abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais, mediante a 

construção de infra-estruturas que permitam uma gestão criteriosa da água; reduzir a 

produção dos resíduos sólidos urbanos, industriais e hospitalares, através da 

prevenção, da reutilização e da reciclagem, além de acelerar a construção de infra-

estruturas de tratamento; melhorar a qualidade do ar, controlando regularmente a 

evolução da sua qualidade; e concluir o Plano Nacional da Água. Na segunda área- 

“Proteger e valorizar o ambiente”, o governo propõe intervir em áreas críticas em 

termos de passivo ambiental, designadamente a contaminação dos solos, 

desertificação, poluição difusa com origem na actividade agro-pecuária, etc; e 

melhorar o ambiente urbano, através da integração de acções no domínio do 

urbanismo, dos transportes, da energia, da habitação, da acção social, da saúde, da 

promoção da qualidade do ar, do ambiente acústico e da biodiversidade em espaços 

urbanos.  

 

Na terceira área vertida no programa - “ Proteger e valorizar as áreas costeiras, dada a 

fragilidade do litoral e o facto de ser o suporte de muitas actividades económicas”, o 
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governo propõe elaborar e implementar planos de ordenamento da orla costeira 

(POOC), articulados com outros instrumentos de planeamento; desenvolver acções de 

protecção da costa, quer pela recarga de praias e a realização de obras de defesa 

costeira, quer pelo recurso à Marinha e à Força Aérea para a fiscalização da orla 

costeira; e elaborar a Carta de Risco do Litoral, para a sua requalificação e 

executando obras de protecção de dunas. 

 

Na derradeira área - “Conservar a natureza e proteger a paisagem”, o governo 

considera necessário manter a biodiversidade, o que passa pela implementação da 

Rede Natura 2000; apostar em novas actividades que gerem emprego e que assentem 

na biodiversidade e na paisagem, tais como o turismo da natureza, as termas e 

animação; incentivar e compensar as explorações agrícolas que adoptem métodos de 

produção, tendo em vista uma maior qualidade alimentar e ambiental, nomeadamente 

a agricultura biológica. 

 

A talho de foice, a propósito da modernização das redes energéticas, este programa 

considera importante a melhoria de desempenho ambiental do sistema energético, na 

mira de contribuir para a redução das emissões de CO2 e do “efeito de estufa” e, 

ainda, para diminuir o passivo ambiental sobre as gerações futuras, o que passará 

pela utilização crescente de fontes primárias mais limpas (v.g. gás natural) e pelo 

fomento das energias renováveis.  

 

Em relação à legislação mais relevante saída durante o XIV governo constitucional, 

urge referenciar a seguinte: 

 

Em matéria de legislação de carácter geral, temos o novo regime jurídico da avaliação 

de impacte ambiental, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, que 

transpôs para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 85/337/CEE, do Conselho, de 27 

de Junho de 1985, com as alterações introduzidas pela Directiva n.º 97/11/CE, do 

Conselho, de 3 de Março de 1997 (30). 

 

Em relação ao ar, temos o Decreto-Lei n.º 140/2000, de 3 de Junho que estabelece as 

disposições relativas às especificações técnicas aplicáveis às gasolinas e aos 

gasóleos a utilizar em veículos equipados com motores de ignição comandada e de 

ignição por compressão, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 

89/70/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro; o Decreto-Lei n.º 

202/2000, de 1 de Setembro que regulamenta as homologações de veículos, sistemas 
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e unidades técnicas relativamente às emissões poluentes, e transpõe para o direito 

interno as Directivas n.ºs 98/69/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 

Outubro, e 98/77/CE, da Comissão, de 2 de Outubro; o Decreto-Lei n.º 253/2000, de 

16 de Outubro que aprova o Regulamento das Emissões de Dióxido de Carbono e 

Consumo de Combustível dos Automóveis; o Decreto-Lei n.º 281/2000, de 10 de 

Novembro que fixa os limites ao teor de enxofre de certos tipos de combustíveis 

líquidos derivados do petróleo e transpõe para o direito interno a Directiva do 

Conselho n.º 1999/32/CE, de 26 de Abril; o Decreto-Lei n.º 242/2001, de 31 de Agosto 

que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 1999/13/CE, do Conselho, 

de 11 de Março, relativa à limitação das emissões de compostos orgânicos voláteis 

resultantes da utilização de solventes orgânicos em certas actividades de instalações; 

o Decreto-Lei n.º 13/2002, de 26 de Janeiro que aprova o Regulamento Respeitante 

ao Nível das Emissões Poluentes Provenientes dos Motores Alimentados a Diesel, a 

Gás Natural Comprimido ou Gás de Petróleo Liquefeito Utilizados em Automóveis e 

transpõe para o direito interno a Directiva n.º 1999/96/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 13 de Dezembro; o Decreto-Lei n.º 11/2002, de 16 de Abril, que fixa 

os valores limite e os limiares de alerta para as concentrações de determinados 

poluentes no ar ambiente; o Decreto-Lei n.º 119/2002, de 20 de Abril, sobre as 

obrigações relativas às substâncias que empobrecem a camada de ozono, adaptando 

o Regulamento (CE) n.º 2037/2000, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 

Junho; e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/2001, de 30 de Maio, que 

aprova a estratégia para as alterações climáticas.  

 

Quanto à água, temos o Decreto-Lei n.º 235/2000, de 26 de Setembro, que estabelece 

o regime das contra-ordenações no âmbito da poluição do meio marinho nos espaços 

marítimos sob jurisdição nacional; o Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro que 

aprova normas relativas à qualidade de água destinada ao consumo humano, 

transpondo para o direito interno a Directiva n.º 98/83/CE, do Conselho, de 3 de 

Novembro, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano; o Decreto-Lei 

n.º 112/2002, de 17 de Abril que aprova o Plano Nacional da Água; o Decreto 

Regulamentar n.º 19/2001, de 10 de Dezembro, do Ministério do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, que aprova o Plano da Bacia Hidrográfica do Douro; o 

Decreto Regulamentar n.º 9/2002, de 1 de Marco, do Ministério do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, que aprova o Plano da Bacia Hidrográfica do Mondego, 

etc. 
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Em relação à protecção da fauna e da flora, temos o Decreto-Lei n.º 196/2000, de 23 

de Agosto, que define o regime contra-ordenacional aplicável à realização de 

espectáculos tauromáquicos com touros de morte; o Decreto-Lei n.º 64/2000, de 22 de 

Abril que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 98/58/CE, do Conselho, 

de 20 de Julho, que estabelece as normas mínimas relativas à protecção dos animais 

nas explorações pecuárias; o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, que estabelece 

medidas de protecção ao sobreiro e à azinheira; o Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de 

Outubro, que estabelece as normas legais tendentes a pôr em aplicação em Portugal 

a Convenção Europeia para a Protecção dos Animais de Companhia e um regime 

especial para a detenção de animais potencialmente perigosos; a Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 66/2001, de 6 de Junho, que determina a elaboração do 

plano sectorial relativo à implementação da Rede Natura 2000 e constitui a respectiva 

comissão mista de coordenação; e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 

152/2001, de 11 de Outubro, que adopta a Estratégia Nacional de Conservação da 

Natureza e da Biodiversidade. 

 

Relativamente à poluição latu sensu, temos o Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de 

Agosto, que institui o regime jurídico sobre a prevenção e o controlo integrados da 

poluição e que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 96/61/CE, do 

Conselho, de 24 de Setembro; o Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, que 

aprova o Regulamento Geral do Ruído; o Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de Março, 

que aprova o Regulamento das Emissões Sonoras para o ambiente do Equipamento 

para Utilização no Exterior e transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 

2000/14/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Maio; a Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 91/2000, de 20 de Julho, que acolhe a preferência 

manifestada pela Comissão Científica Independente pela localização do projecto de 

co-incineração nas unidades cimenteiras de Souselas (Coimbra) e Outão (Setúbal); e 

a Resolução do Conselho de Ministros n.º 92/2000, de 20 de Julho, que opta pela co-

incineração como método de tratamento de resíduos industriais perigosos. 

 

Quanto a áreas classificadas, temos o Decreto Regulamentar n.º 9/2000, de 18 de 

Agosto, do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, que cria o Parque 

Natural do Tejo Internacional; o Decreto Regulamentar n.º 10/2000, de 22 de Agosto, 

do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, que cria a Reserva Natural 

das Lagoas de Santo André e da Sancha; e o Decreto Regulamentar n.º 19/2000, de 

11 de Dezembro, do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, que cria 

a Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos. 
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Em matéria de ordenamento do território, temos a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 46/2000, de 5 de Julho, que determina a revisão do plano de 

ordenamento do Parque Natural de Sintra-Cascais e o estabelecimento de medidas 

preventivas para algumas das áreas abrangidas pelo actual plano; o Decreto-Lei n.º 

13/2000, de 10 de Julho, do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, 

que declara área crítica de recuperação e reconversão urbanística o centro histórico 

da cidade de Torres Vedras; e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/2000, de 

20 de Outubro, que aprova o Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de 

Ovar-Marinha Grande. 

 

No domínio da indústria, podemos destacar o Decreto-Lei n.º 447/99, de 9 de 

Novembro, que cria, em sede de IRC, um crédito fiscal e por investimento em bens do 

activo imobilizado corpóreo para protecção ambiental para os exercícios de 1999,2000 

e 2001; o Decreto-Lei n.º 227-C/2000, de 22 de Setembro, que regula o transporte 

rodoviário de mercadorias perigosas; o Decreto-Lei n.º 46/2001, de 10 de Fevereiro, 

que aprova o regime jurídico de licenciamento das áreas de localização empresarial; e 

o Decreto-Lei n.º 142/2000, de 20 de Maio, que designa as entidades responsáveis 

pelo Sistema Português de Ecogestão e Auditoria (EMAS), para assegurar a aplicação 

na ordem jurídica interna do Regulamento (CE) n.º 761/2001, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 19 de Março. 

 

À laia de síntese conclusiva, podemos afirmar que, à semelhança dos governos do 

PSD, nos governos de PS, presididos pelo Engenheiro António Guterres, foi publicada 

abundante legislação de carácter ambiental, quase toda ditada pelas obrigações 

advenientes do estatuto de membro de pleno direito da UE que Portugal gozava (e 

continua a gozar). Durante os dois governos do PS avultam, em especial, a publicação 

do Decreto-Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto, que estabeleceu as Bases da Política de 

Ordenamento do Território, bem como a criação de um Ministério com a tutela do 

Ambiente e do Ordenamento do Território. 

 

A abundante legislação produzida não é, porém, sinónimo de melhoria efectiva de 

todas as áreas do “mundo ambiental”, porque, como observa Schmidt (2000, p. 16), 

tem sido recorrente a falta de capacidade humana, técnica e política de fazer cumprir 

integralmente o aparatoso “ramalhete jurídico”, sendo certo que as leis e a sua 

aplicação são um indicador importante do sucesso ou insucesso de uma política, in 

casu, a política ambiental. Segundo autora, instalou-se antes o hábito de desrespeitar 

o quadro legal do ambiente, acrescentando que enquanto não houver vontade política, 
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o lema continuará a ser: “em ambiente, pagar e mudar quanto mais tarde melhor…” 

Aliada à vontade política, acrescentamos nós, é necessário haver uma fiscalização 

efectiva e eficaz.  

 

Não obstante a bondade da posição sufragada por Schmidt, é inegável que houve 

progressos assinaláveis em Portugal em matéria de ambiente, sem querermos fazer 

descanso da existência de uma causa exógena, traduzida na UE. Desde logo, 

desapareceram as lixeiras a céu aberto, o despejo de resíduos nas ribeiras e nos rios 

deixou de ser uma prática corrente com a construção de aterros sanitários e de outras 

infra-estruturas de tratamento de resíduos sólidos. 

 

É ponto assente que se registou uma melhoria exponencial da taxa de cobertura da 

população com sistemas de abastecimento de água potável, bem como da colecta e 

tratamento de esgotos e resíduos sólidos urbanos, enfim, avanços não negligenciáveis 

ao nível do saneamento básico. Em paralelo, foram criados parques e reservas 

naturais e adoptadas outras medidas em prol da natureza, pese embora não serem, 

como seria curial e desejável, escrupulosamente cumpridas. O ponto mais negativo é, 

claro está, a legislação sobre o ordenamento do território que Schmidt (2000, p. 16) 

considera, e com razão, ser “uma radiografia eloquente de desgovernação crónica”. 

 

Os governos que se seguiram continuaram a produzir legislação em matéria ambiental 

“a patacos”, quase sempre por imposição comunitária, mas também para deixarem a 

sua “marca” neste domínio, independentemente de ter ou não grande alcance ou 

significado, o que constitui infelizmente uma prática corrente e de longa data entre os 

nossos governantes numa inequívoca manifestação de exibicionismo provinciano que 

está, aliás, disseminada em todas as áreas da ciência jurídica.  

 
 
 
 
2.3.2. Os outros partidos políticos com assento par lamentar e o ambiente  
 
À semelhança dos partidos do chamado “arco governativo”, os partidos que se situam 

tradicionalmente na oposição – PCP, BE e CDS (este ultimo tem logrado fazer parte 

de vários elencos governativos, através de alianças políticas pré e pós eleitorais) – 

integraram o ambiente na retórica e nos respectivos programas políticos. 
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Ab initio, em quase todos os programas políticos nacionais eram balbuciadas algumas 

preocupações ambientais, não poucas vezes meras banalidades, porque era um tema 

que estava a fazer furor em todo o mundo ocidental desde o final dos anos 60. A 

preocupação ambiental não passava, pois, de mera cosmética política. 

 

Depois, a partir do decénio de 80, a “verdura” invade todos os programas políticos, 

tomando emprestada a feliz expressão de Simonnet (1979, p. 76). Isto é, os principais 

partidos políticos portugueses “vestiram-se de verde”, pelo menos do ponto de vista 

discursivo, dando assim guarida e defendendo a causa ambiental. 

 

Como já referimos, vários factores explicam este súbito fervor ambientalista que tem 

conhecido, ao longo dos anos, um desenvolvimento espectacular. Como observa, 

muito a propósito, Alphandery et al. (1993, p.7), “hoje em dia toda a gente, ou quase, 

se declara ecologista. Ou, pelo menos, pronta a levar, finalmente, a sério a questão da 

protecção da natureza, transformada em «património comum» da humanidade. Trata-

se de um fenómeno mundial, mas particularmente impressionante entre os Ocidentais, 

convencidos da ameaça das catástrofes ecológicas, persuadidos dos perigos que 

pesam sobre o planeta e preocupados com o mundo que deixarão às gerações 

futuras. Fruto de correntes de opinião já antigas e de conversões tão súbitas quanto 

tardias, o consenso ecológico passa a dizer respeito a largas fracções da população. 

Os políticos decidem que é importante pensar «verde», os cientistas proteger a Terra, 

os industriais vender bons produtos, os consumidores modificar os seus 

comportamentos, e os habitantes das cidades e dos campos defender a sua qualidade 

de vida”. 

 

Voltando aos factores que conduziram ao despertar da sensibilidade ambiental dos 

partidos políticos, vamos agora destacar apenas três, a título de enquadramento.  

 

Em primeiro lugar, os partidos começaram a envergar o “hábito verde” na óptica do 

politicamente correcto, já que as questões de ordem ambiental, porque uma realidade 

largamente difundida, estavam na “moda”. Ora, os partidos políticos, sem excepção, 

não podiam deixar de estar na “crista da onda” sob a pena de ficarem, desde logo, 

desfasados da realidade, atento os fóruns europeus e internacionais, onde pontificava 

o debate sobre os problemas ambientais que iria conhecer o seu ponto culminante 

com a Conferência do Rio, em 1992. Depois, porque não podiam ficar ultrapassados 

em relação aos seus congéneres europeus. 
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Em segundo lugar, os partidos políticos nacionais começaram a “colorir-se” de verde 

para angariar votos. Aperceberam-se, ainda que tardiamente, que o tema do ambiente 

tinha peso eleitoral, pese embora em Portugal o ambiente não seja, do nosso ponto de 

vista, uma causa mobilizadora de primeira ordem para o eleitorado português, tal 

como acontece em outros países europeus, onde inclusive a existência de partidos 

verdes consegue, por vezes, modificar sensivelmente, o jogo eleitoral e, por isso, são 

vistos pelos outros partidos como “desmancha-prazeres”. 

 

É preciso também não perder de vista a abertura de Portugal à Europa, via CE, que 

trouxe para o debate público as questões ambientais, além de ter criado obrigações 

para os governos em matéria de ambiente e o Ano Europeu do Ambiente. 

 

Sem querer adiantar conclusões, podemos desde já afirmar que os programas e 

manifestos eleitorais dos partidos de oposição estavam ab initio cheios de banalidades 

e não passavam de mera cosmética eleitoral quando o que importa é o fundamento 

das ideias e da prática em detrimento da cosmética das palavras. Além disso, da 

análise dos programas e manifestos políticos que se lograram obter e que se fará em 

traços-largos, é possível verificar que o ambiente, mais do que uma preocupação, 

funcionava como uma “arma de arremesso” político contra o partido que ocupava o 

poder. 

 
 
 
 
2.3.2.1. O PCP e o ambiente 

O PCP, um dos “velhos” partidos políticos portugueses com assento parlamentar 

desde a Assembleia Constituinte, foi o que mais tarde atendeu às questões 

ambientais. 

O ambiente é ostracizado no primeiro programa eleitoral do PCP de 1976, intitulado 

“Para uma maioria de esquerda”, isto é, é totalmente ignorado. As preocupações 

centrais do PCP incidiam, ao tempo, no aludido programa eleitoral de 1976, entre o 

mais, sobre a melhoria das condições de vida dos trabalhadores (v.g. fixação de um 

salário mínimo nacional, aumento dos salários, aumento das reformas e das pensões), 

a reforma agrária, que permitiu a liquidação dos latifúndios do sul, as nacionalizações 

da banca e dos sectores básicos da economia, que liquidou os grupos monopolistas 

que dominavam, exploravam e asfixiavam o povo e alterou radicalmente as estruturas 

económicas do país, e a democratização da instrução e da cultura. 
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Aliás, não foi por acaso que numa obra publicada pelo partido para comemorar os 

seus 85 anos de vida, o PCP referiu-se às nacionalizações como “uma conquista 

histórica da revolução portuguesa, alcançada pela iniciativa e pela luta das classes 

trabalhadoras e das forças de resistência contra a resistência tenaz do capital 

financeiro, dos grandes grupos monopolistas e das forças reaccionárias e 

conservadoras” (PCP, 2007, p. 69) e à reforma agrária como “a mais bela de todas as 

conquistas da revolução” (PCP, 2007, p. 70). 

O primeiro programa eleitoral do PCP, de 1976, possuía uma carga ideológica muito 

acentuada, sem embargo desse peso ideológico estar também presente nos 

programas eleitorais seguintes, mas paulatinamente de uma forma mais esbatida. 

No programa eleitoral do PCP de 1979, intitulado “Um programa para Portugal de 

Abril”, apresentado para a eleição intercalar para a Assembleia da República, o partido 

dedica, pela primeira vez, algumas parcas linhas à defesa do ambiente em conjunto 

com a política de saneamento básico e a realização de infra-estruturas sociais. Neste 

âmbito, propõe a (i) rápida satisfação das carências mais prementes das populações 

que se fundam no abastecimento domiciliário de água, esgotos e remoção de lixos; (ii) 

a concretização de medidas de combate à poluição, designadamente à poluição de 

origem industrial, e de defesa do ambiente em geral (iii) a urgente definição e 

implementação de uma política de aproveitamento dos recursos hídricos, através do 

estabelecimento de um Plano Nacional de Recursos Hídricos. 

No programa eleitoral do PCP, de 1980, intitulado “Para a vitória de Abril”, não são 

aportadas quaisquer novidades em matéria ambiental. Neste programa, o PCP limita-

se a reproduzir as mesmas ideias vertidas no programa eleitoral anterior no quadro do 

ponto intitulado “Habitação para uma vida melhor”, integrado no subcapítulo “Política 

de bem-estar e cultura”. 

O programa eleitoral do PCP, de 1983, intitulado “Para a saída da crise e a solução 

dos problemas nacionais”, representa um pequeno avanço em relação aos três 

programas eleitorais precedentes que se arrima na circunstância de no capítulo IV, 

intitulado “Melhorias das condições de vida material e cultural do povo”, o PCP dedicar 

um ponto ao ambiente sob o título “Património natural e equilíbrio ecológico”, onde 

apresenta um conjunto de propostas com mais substância, de que destacamos as 

seguintes: 

“- Proibição da instalação ou trânsito de armas nucleares em território nacional; 
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- Luta contra o depósito de detritos nucleares nas fossas oceânicas, designadamente 

ao largo das costas nacionais 

- Preservação do património natural e controlo e racionalização das explorações 

florestais e dos sistemas agro-pecuários. Medidas de prevenção e combate aos 

incêndios florestais;  

- Preservação dos valores culturais e paisagísticos, e política de ordenamento de 

parques e reservas naturais;  

- Controlo da ocupação urbana do território, reformulação da legislação urbanística e 

combate aos crimes urbanísticos e a especulação imobiliária;  

- Defesa dos espaços verdes existentes e criação de novos espaços verdes nos 

centros urbanos;  

- Execução de programas de saneamento básico;  

- Aprofundamento da regulamentação antipoluição e efectiva aplicação da 

regulamentação já existente;  

- Combate imediato às graves situações de poluição de alguns rios, lagoas e praias, 

onde se verificam já preocupantes roturas de alguns equilíbrios ecológicos essenciais;  

- Controlo da localização de industrias, designadamente obrigando à realização de 

estudos de impacto ambiental;  

- Publicação de legislação e seu cumprimento efectivo, sobre lançamento de efluentes 

industriais e domésticos nos cursos de água, albufeiras, lagos e lagoas;  

- Urgente definição e aplicação de uma política de aproveitamento dos recursos-

hídricos concretizada nomeadamente no Plano Nacional de Recursos Hídricos;  

- Introdução de dispositivos de salvaguarda da qualidade das águas que entram em 

Portugal (designadamente contra efeitos de poluição radioactiva) e de medidas de 

segurança, no convénio luso-espanhol sobre utilização de águas internacionais;  

- Maior eficácia das Comissões de Gestão do Ar, e sua generalização a todo o 

território (em especial aos concelhos em que o problema da poluição tenha assumido 

já certa gravidade);  
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- Descentralização das funções de defesa do ambiente, designadamente da gestão de 

parques e reservas naturais, de modo a que essas funções não sejam um pretexto 

para aumentar a burocracia e usurpar os poderes municipais;  

- Transferências para os municípios de poderes em matéria de política de solos e de 

planeamento urbanístico; e 

- Participação efectiva das autarquias locais na definição de políticas de preservação 

do património e de defesa do ambiente, na elaboração da legislação das medidas e no 

controlo e fiscalização da sua execução”. 

Neste programa eleitoral é feita a primeira alusão ao ordenamento do território quando 

se aborda a necessidade de controlar a ocupação urbana do território e combater os 

crimes urbanísticos e, ainda, a proposta de transferir para os municípios poderes no 

domínio da política de solos e de planeamento urbanístico, além do ênfase dado à 

participação das autarquias nestas áreas, o que é explicável pela forte implantação do 

PCP ao nível do poder local. 

A propósito da política agrícola, o PCP enfatiza a questão da correcção dos solos 

aráveis e do seu uso; a preservação dos recursos hídricos; a definição de uma política 

de ordenamento florestal que sirva os interesses nacionais e possa potencializar o 

equilíbrio da utilização da floresta; a defesa do património florestal; a criação de uma 

rede eficaz de prevenção, detecção e combate aos incêndios florestais; o 

repovoamento das áreas devastadas pelos fogos; a implantação de uma rede 

adequada de parques de recepção e triagem de material lenhoso; o desenvolvimento 

de infra-estruturas que potencializem os recursos naturais, que passa pela 

recuperação, ampliação e construção de obras hidroagrícolas (v.g. Alqueva, Cova da 

Beira, Baixo Mondego, Trás-os-Montes, Baixo Vouga, Algarve). 

Em relação à política das pescas, o PCP revela também preocupações ambientais, 

ainda que algo contraditórias, ao defender a elaboração de um plano pesqueiro, 

orientado para o aumento das capturas, sem prejuízo do equilíbrio biológico. Defende 

também a existência de legislação e fiscalização eficazes e idóneas para defender a 

pesca artesanal da degradação dos recursos vivos marinhos. 

O programa eleitoral do PCP de 1985 às legislativas não ignorou a questão ambiental 

ao consagrar um ponto específico ao “património natural e equilíbrio ecológico”, 

integrado no capítulo 4 dedicado ao “Melhoramento das condições de vida material e 

cultural do povo”. No entanto, o PCP limitou-se a transcrever ipsis verbis as propostas 

vertidas no programa eleitoral anterior, ou seja, no programa apresentado para as 
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eleições para a Assembleia de República de 1983. As únicas novidades aportadas no 

programa eleitoral de 1985 prendem-se com as questões da energia e do turismo. 

Quanto à energia, e visando o desenvolvimento do sector energético nacional, o PCP 

propõe, entre o mais, a actualização do inventário dos recursos hídricos e o estudo e 

desenvolvimento das tecnologias relacionadas com as energias renováveis não 

convencionais (solar, eólica, biomassa, geotérmica), sem embargo de propor 

igualmente a reactivação da prospecção dos recursos de urânio e de carvão, 

defendendo que o aproveitamento das reservas nacionais em carvão apresenta-se, a 

curto e a médio prazo, como a melhor solução para diversificar o consumo de energias 

primárias. O PCP propõe o estudo da hipótese da introdução do gás natural e a 

utilização eficiente e racional da energia, além da eliminação de consumos supérfluos, 

poupança e conservação de energia, recuperação e reciclagem de materiais, 

racionalização da conversão e da utilização da energia. De referir ainda a propósito da 

política energética que o PCP rejeita a chamada “opção nuclear”, que chega a 

classificar de precipitada e irresponsável, atento o custo das centrais nucleares. A 

participação de Portugal no projecto e construção de centrais nucleares e as 

características dos reactores então comercializáveis, conduziriam, na óptica do PCP, 

que a “opção nuclear” acarretasse a delapidação dos recursos nacionais de urânio e 

por via disso, se convertesse num verdadeiro desastre, já que agravaria fortemente a 

dívida externa e a dependência económica, tecnológica e política do país. Não 

obstante, o PCP reconhece a e reafirma estranhamente a importância da energia 

nuclear como a energia do futuro, o que permite, concluir que não afasta tout court a 

“opção nuclear”. 

A propósito de turismo, o PCP propõe o ordenamento territorial que permita combater 

e impedir o crescimento do imobiliário especulativo, nomeadamente nas regiões 

sujeitas a maior pressão turística, na mira de se travar efectivamente a destruição 

sistemática de recursos naturais não renováveis (meio ambiente, património histórico e 

cultural, etc.). 

No programa eleitoral de 1987 verifica-se que o PCP apresenta propostas em matéria 

de ambiente com maior consistência. 

No âmbito do III capítulo, intitulado “Promover o bem-estar material e cultural do nosso 

povo, combater as injustiças e desigualdades”, o PCP dedica ao ambiente no seu 

programa eleitoral um ponto sob o título ”Equilíbrio ecológico, defesa do ambiente e do 

património cultural”. 
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Neste ponto, antes de formular as suas propostas em matéria de protecção do 

ambiente, o PCP não se coibiu de referir que foi aprovado pela Assembleia da 

República, com o seu contributo, a Lei do Quadro do Ambiente e, ainda, por iniciativa 

do PCP, a Lei sobre as Associações de defesa do Ambiente. E com o exclusivo 

propósito de lançar um “ataque político” gratuito, porque não tem exacta 

correspondência, ao tempo, com a realidade, o PCP referiu que o PSD se opôs, em 

aspectos fundamentais, à aplicação das referidas leis que corporizam, na óptica do 

PCP, uma política alternativa à gestão desgarrada, simplista e demagógica do governo 

formado pelo PSD. 

No domínio ambiental, o PCP defende a aplicação efectiva da LBA e a respectiva 

regulamentação até ao mês de Abril de 1988; a elaboração e publicação do relatório e 

do livro branco sobre o estado do ambiente em Portugal, até finais de 1987, dando 

assim cumprimento ao preceituado no art. 49.º da LBA; a aplicação de uma política de 

aproveitamento dos recursos hídricos, para fins energéticos, agro-pecuários e de 

abastecimento das populações; o combate coordenado, tanto a nível nacional como 

internacional, às situações gravosas de poluição da costa e dos cursos de água, a 

extensão coordenada e abrangendo todo o território nacional num curto espaço de 

tempo das redes de saneamento básico, de distribuição de energia e do controlo da 

poluição atmosférica, a preservação e a regeneração dos meios urbanos da sua 

qualidade ambiental e dos seus valores culturais, através de uma política realista dos 

solos urbanos que seja suportada pela gestão municipal e apoiada numa legislação 

urbanística que constitua um obstáculo à especulação e à construção clandestina; a 

defesa da paisagem, das zonas ecológicas sensíveis e dos espaços verdes, o que 

deverá ser implementado através dos esforços conjugados das instituições públicas, 

dos órgãos autárquicos e da participação das populações; combate aos incêndios 

florestais, mediante a utilização de meios tecnológicos eficazes de detecção e 

controlo, bem como através de legislação que impeça e puna as especulações que 

estão para o PCP na origem dos incêndios; a aplicação da Lei n.º 10/87, sobre as 

Associações de Defesa do Ambiente que são para o PCP agentes fundamentais da 

gestão do património natural; a proibição de depósito de detritos nucleares não só no 

território português, mas também em zonas territoriais ou oceânicas, cujos efeitos 

possam atingir o nosso país e, como medida imediata, a adopção de acções 

conducentes à anulação do projecto espanhol de instalar um depósito de resíduos 

nucleares em Aldeadávila, junto ao rio Douro; pugna pela participação efectiva das 

autarquias locais na definição de políticas de preservação do património natural, na 

aplicação de medidas de controlo e fiscalização da sua execução; e, por último, 
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defende a descentralização dos meios de investigação e de divulgação técnica, a fim 

de reforçar o papel das autarquias locais na gestão do património natural nacional. 

Passando agora à análise do programa eleitoral do PCP de 1991, intitulado “Projecto 

de futuro para um Portugal melhor”, podemos desde já avançar que este programa 

apresenta um conjunto de medidas mais concretas em matéria ambiental, dedica mais 

atenção à “questão ambiental” e aborda, pela primeira vez, explicitamente o 

ordenamento do território, dedicando-lhe um espaço autónomo, sob o título “Uma 

política humanizada de ordenamento do território. Uma vida nas cidades com 

segurança e bem-estar”, o que representa uma inequívoca promoção deste tema, sem 

embargo de ser também tratado no ponto especificamente dedicado à defesa do 

ambiente, sob o título “Promover o direito a um ambiente sadio e ecologicamente 

equilibrado”. 

Neste programa eleitoral, o PCP assume que “o ambiente é uma dimensão intrínseca 

do desenvolvimento e da qualidade de vida dos cidadãos”, considerando também que 

“a melhoria da qualidade do ambiente em Portugal exige que o Estado tenha uma 

intervenção activa no ordenamento do território, na prevenção e controlo da poluição, 

na conservação da natureza, na promoção da educação ambiental e no apoio à 

iniciativa popular”. 

À semelhança do programa eleitoral anterior, o PCP não resiste a atacar o PSD que 

esteve seis anos no poder, acusando o governo PSD de ser responsável pelo 

agravamento dos problemas ambientais do país, destacando “a poluição dos recursos 

hídricos nas zonas de maior concentração urbana e industrial; a poluição atmosférica 

associada às emissões industriais e de tráfego rodoviário; a poluição marinha com 

degradação de zonas costeiras; a destruição do coberto vegetal, com especial 

gravidade para as zonas flageladas por incêndios florestais; a plantação 

indiscriminada de eucaliptos simultânea com a destruição de montados de sobro e 

azinho, sem com isto se pôr em causa o valor económico do eucalipto quando 

devidamente implantado; a deterioração crescente das condições de vida urbana, de 

circulação, habitação e lazer”. 

Acusa ainda o governo PSD de adoptar uma política de total centralização de poderes 

e competências que impediu, segundo o PCP, o aproveitamento de preciosas energias 

locais e regionais, de autarquias, associações, escolas, cuja participação e 

envolvimento são indispensáveis. 
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O PCP considera que uma verdadeira política de defesa do ambiente passa por uma 

acção integrada. É para alcançar tal desiderato é preciso: “rigor na inventariação de 

situações, recursos, usos e seus impactos; descentralização e fomento da participação 

popular; clareza na definição de objectivos ajustados à nossa realidade; capacidade e 

meios para superar os problemas existentes.”. 

Entre as inúmeras medidas preconizadas pelo PCP para assegurar a defesa do 

ambiente, importa destacar as seguintes: 

• aceleração do processo de cobertura nacional por redes de abastecimento de 

água, saneamento básico e sistemas de tratamento;  

• democratização da gestão integrada das bacias hidrográficas;  

• apoio financeiro à reconversão de processos de fabrico e de equipamentos 

obsoletos e poluentes e à construção de instalações de tratamento de 

afluentes e resíduos industriais;  

• delimitação urgente da Reserva Ecológica Nacional, em especial das zonas de 

maior pressão urbanística, designadamente do litoral; 

• implementação do ordenamento do território aos níveis nacional e regional e 

dotação das autarquias com os meios necessários ao efectivo ordenamento 

dos territórios municipais;  

• apoio a sistemas inovadores de regularização de tráfego urbano e de incentivo 

ao transporte público;  

• apoio a acções de recuperação de áreas urbanas degradadas, 

designadamente de loteamentos ilegais desactivados, centros históricos e a 

criação de espaços verdes em meios urbanos;  

• recuperação das áreas florestais ardidas, apoio efectivo ao seu repovoamento 

e ordenamento e ao combate aos fogos florestais;  

• conservação e recuperação da cobertura florestal e arbustiva;  

• aplicação efectiva das restrições à plantação “industrial” (em regime intensivo e 

de monocultura em extensas áreas) de espécies florestais exóticas e eventual 

agravamento das limitações a essas plantações;  
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• aprovação da estratégia nacional de conservação da natureza e publicação do 

livro branco sobre o estado do ambiente;  

• aprovação de uma nova lei quadro das áreas protegidas;  

• aplicação rigorosa das regras e mecanismos de defesa dos melhores solos 

agrícolas, de reconversão dos sistemas agrícolas inadequados e em vias de 

serem abandonados e criação de programas especiais de combate à erosão e 

á desertificação;  

• alteração da legislação referente aos estudos de impacte ambiental no sentido 

de alargar o seu âmbito de aplicação e a participação no processo de 

discussão pública;  

• adequação de legislação sobre a poluição à realidade nacional e publicação de 

legislação para os domínios ainda não abrangidos;  

• defesa e correcta utilização dos recursos marinhos, estuarinos e lagunares; 

• reforço das acções de sensibilização, formação e educação da população em 

matéria de ambiente e conservação da natureza;  

• aplicação efectiva da legislação nacional e das convenções e acordos 

internacionais aceites por Portugal, em matéria de conservação da natureza e 

das espécies. 

No programa eleitoral do PCP de 1995, intitulado “Uma nova política. Uma política de 

esquerda para Portugal”, o PCP apresenta no capítulo 2 o ambiente como objectivo e 

factor de desenvolvimento, o que representa mais um avanço a assinalar em relação 

aos programas eleitorais anteriores. No quadro do aludido capítulo 2 (“Melhorar as 

condições sociais e o ambiente, como objectivos e factores de desenvolvimento”), o 

PCP dedica um ponto ao ambiente, um ponto à água e um outro ponto ao 

ordenamento do território. 

No ponto sobre a defesa do ambiente, o PCP começa, como é seu apanágio, por tecer 

algumas críticas ao PSD que ocupa o poder. Afirma que o PSD aproveitou os fundos 

comunitários, em que o ambiente é relativamente secundarizado, para “transformar os 

investimentos ambientais em fonte de negócios e lucros privados, em particular das 

multinacionais com prejuízo para as populações”. O PCP revela um preconceito 

ideológico bem patente ao longo da sua história em relação ao capital e ao lucro e que 
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se repercute no domínio do ambiente. O PCP chega a acusar o PSD e até o PS de 

promoverem a “mercantilização do ambiente”. 

Em matéria de ambiente, o PCP compromete-se a orientar a sua acção pelo objectivo 

do desenvolvimento sustentado, tendo o ambiente e a qualidade de vida como 

preocupação essencial. Preconiza, entre outras medidas, democratizar e 

descentralizar a política de ambiente, envolvendo e fortalecendo o papel dos 

municípios e instituindo regiões administrativas, reforçando a participação de defesa 

do ambiente e democratizando a gestão das áreas protegidas; estimular o 

alargamento a toda a população da recolha e tratamento final dos lixos; apoiar a 

recolha selectiva de materiais; privilegiar a política de redução de resíduos urbanos e 

industriais e, ainda, a reciclagem e reutilização, dando cumprimento às directivas 

comunitárias existentes; adoptar políticas de tratamento de resíduos; assegurar o 

tratamento de resíduos industriais, nomeadamente os resíduos tóxicos e perigosos, 

além dos resíduos hospitalares; reforçar a qualidade dos estudos de impacte 

ambiental; aumentar o alcance, qualidade e transparência da informação ambiental; 

garantir a implementação do princípio do poluidor-pagador (é a primeira vez que o 

PCP faz menção a este particular princípio) encontrando formas de apoio para acesso 

à melhor tecnologia disponível, com atenção especial aos problemas das pequenas e 

médias empresas; reforçar a fiscalização e a aplicação efectiva das normas 

comunitárias e nacionais sobre poluição atmosférica, sonora e aquática; e desenvolver 

acções de ordenamento do território em estreita cooperação com as regiões e os 

municípios, realçando os grandes meios urbanos, o litoral e o interior do país. 

No domínio da água, o PCP propõe entre o mais, o ajustamento de um acordo com 

Espanha que permita a utilização optimizada por Portugal e Espanha dos recursos 

hídricos das bacias luso-espanholas; a publicação de uma lei da água e a elaboração 

de um Plano Nacional da Água e de Planos de Bacia Hidrográfica tecnicamente 

sustentados.  

O programa eleitoral do PCP de 1999, intitulado “Uma política de esquerda para 

Portugal” não deixou igualmente de contemplar a questão ambiental. Na segunda 

parte do programa (“Propostas sectoriais e específicas”) dedica um grande espaço ao 

ambiente, além de abordar autonomamente os recursos hídricos e o ordenamento do 

território. 

O PCP, para não fugir à regra, inicia o ponto especificamente dedicado ao ambiente 

com críticas que, desta feita, são dirigidas ao PS que detém então o poder. Entre 

outras, o PCP acusa o PS de ter sido incapaz de “concretizar uma política de ambiente 
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coerente na óptica do desenvolvimento sustentável do país”. Segundo o PCP a acção 

do governo PS caracterizou-se pela falta de cumprimento das promessas eleitorais, 

pela descoordenação entre o Ministério do Ambiente e os outros ministérios, pela 

transposição de actos comunitários (v.g. directivas) sem que o governo tivesse 

contribuído para que essas directivas se ajustassem à realidade e aos interesses 

nacionais, aliás, não poucas vezes as directivas ficaram, em rigor, por cumprir ou são 

apenas parcialmente executadas, pela não elaboração do Plano Nacional do 

Ambiente, pela não concretização da Lei da Água, pela manutenção de uma situação 

de insegurança, devido á ausência de uma fiscalização adequada que foi, aliás, 

reconhecida pelo próprio governo em várias situações, tais como o caso das vacas 

loucas, as dioxinas dos frangos importados da Bélgica, e do consumo de produtos 

geneticamente modificados, pelo deficiente aproveitamento dos fundos comunitários 

destinados à área do ambiente, a que acresceu a sua gestão desequilibrada, etc. 

No programa eleitoral ora em análise, o PCP afirma que a “luta” que vem 

desenvolvendo em matéria de ambiente assenta nas seguintes premissas, a saber: 

“a) Os conceitos de desenvolvimento e de ambiente não são dissociáveis. O 

desenvolvimento deve ser, necessariamente, encarado sob as mais diversas 

perspectivas, designadamente a económica, a social, a cultural, a ecológica, a 

ética e a estética. Isto é, a perspectiva ambiental tem de estar, sempre, presente 

em todas as políticas sectoriais, e não encarar o desenvolvimento numa exclusiva 

perspectiva económica, como vulgarmente tem vindo a acontecer, o que apenas 

serve para negar o próprio princípio do desenvolvimento; 

b) O PCP entende a política de protecção e de valorização ambiental como um meio 

indispensável à dignificação do Homem e da sua relação com a natureza e como 

um direito fundamental da Humanidade; 

c) O PCP sempre afirmou que o grau de eficácia de uma política de ambiente 

depende, em boa medida, da vontade e do empenhamento do Estado e dos 

governos a quem compete o seu delineamento. Isto, não exclui o papel, também 

primordial, que às populações e à sociedade em geral cabe na protecção e 

valorização ambiental, o que implica um esforço contínuo e empenhado na 

educação, sensibilização e mobilização dos cidadãos face aos problemas e às 

estratégias que a política de ambiente encerra;  

d) O PCP considera, ainda, que a questão ambiental assume, cada vez mais, um 

carácter global, que não reconhece fronteiras regionais ou nacionais e que por isso 
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mesmo carece do reforço de uma rigorosa definição e defesa que o PCP, através 

dos seus eleitos, tem vindo a promover em todos os Fórum internacionais.”. 

Por outro lado, o PCP alega que a política de ambiente que preconiza, e cujo objectivo 

último é a concretização e a prossecução de um desenvolvimento sustentável do país, 

está enquadrada por um conjunto de vectores, destacando como essenciais os 

seguintes: 

“a)  reforço da participação democrática dos cidadãos;  

b) a prática de um ordenamento na base de uma perspectiva de defesa ambiente 

face à instalação das actividades humanas e de uma maior racionalização e 

democratização dos processos de gestão da REN e da RAN; 

c) a urgente ultrapassagem das inadmissíveis taxas de carência que ainda se 

registam, quanto à disponibilidade de infra-estruturas de base; e 

d) a preservação e exploração sustentável dos recursos naturais”. 

Quanto às medidas a adoptar em matéria ambiental, o PCP considera importante 

elaborar o Plano Nacional de Ambiente; promover o direito à informação e à educação 

ambiental; garantir a justa aplicação do princípio do poluidor-pagador; assegurar uma 

particular atenção às zonas onde a degradação ambiental assume proporções críticas 

(v.g. risco de desertificação e de desastres naturais, problemas agudos de poluição, 

etc.); defesa da qualidade do ar, da água e dos solos, da reflorestação, da protecção 

dos sistemas ecológicos, da biodiversidade e das espécies protegidas e em vias de 

extinção; promover o combate activo contra o provável aumento do risco de destruição 

da camada de ozono ou de aumento do efeito de estufa e o consequente aquecimento 

global; estimular o recurso a formas inovadoras de obtenção de energia (solar, eólica, 

de marés); rever o Plano Estratégico Nacional de Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade, entre outras medidas já veiculadas no programa eleitoral de 1995. 

 

 

2.3.2.2. O CDS-PP e o ambiente 

Vamos agora fazer uma breve peregrinação em torno dos programas e manifestos 

eleitorais do CDS-PP e ver quando e em que termos a “questão ambiental” foi tratada 
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por este partido político que está presente na vida política portuguesa desde a 

Assembleia Constituinte. 

O CDS foi um dos partidos políticos, tradicionalmente na oposição, que mais cedo 

atendeu à “questão ambiental”. Fê-lo no programa político de 1975, em apenas quatro 

singelos parágrafos. 

Sob o capítulo VIII, intitulado “Pela qualidade de vida num ambiente mais humano”, na 

alínea c), com o título “Um ambiente natural mais puro”, o CDS pugna pelo combate à 

poluição sob todas as suas formas; a adopção de planos de protecção da natureza, 

através da criação de reservas naturais e parques marítimos e da defesa da paisagem 

e do litoral; a multiplicação de espaços verdes nas cidades e vilas e a sua defesa 

contra os interesses económicos de entidades públicas e privadas; e a educação 

ambiental da juventude. 

Com manifesto interesse no âmbito desta temática, na alínea b), com o título “Cidades 

mais humanas”, o CDS preconiza, entre o mais, a “adopção de um novo urbanismo, 

de dimensão mais humana, que contrarie o crescimento das grandes cidades e 

estimule a criação de centros urbanos de tipo médio” e a adopção de medidas que 

promovam a participação dos cidadãos na elaboração de planos urbanísticos, 

nomeadamente através do lançamento de debates públicos, da criação de comissões 

de moradores e da realização de “referendos” municipais”. 

De referir, ainda, que para o CDS o país precisa de industrializar-se, mas esta 

necessidade não pode implicar o arrastamento para os vícios da sociedade de 

consumo, designadamente cidades gigantes, céus cobertos de fumo, a substituição da 

natureza pelo betão armado, Importa, na óptica do CDS, “dominar o progresso, para 

que todo o progresso que conquistarmos seja um progresso humano”. 

No programa eleitoral do CDS de 1976, intitulado “Programa global para a 

reconstrução da economia portuguesa”, o ambiente, pura e simplesmente, eclipsou-se, 

ou seja, este programa não prevê nenhum ponto específico sobre a problemática 

ambiental. No ponto dedicado à agricultura, integrado no capítulo VI, sob o título 

“Aspectos sectoriais prioritários”, conseguimos descortinar esforçadamente uma 

referência lateral sobre o ambiente ao afirmar-se que “dentro de uma política de 

defesa e conservação dos recursos naturais, impedir-se-á, por todos os meios, que os 

solos de elevada e média potencialidade sejam ocupados por construções de qualquer 

natureza, minimizando nos restantes as agressões ecológicas e promovendo acções 

de defesa da flora e da fauna naturais”. O programa eleitoral do CDS de 1976 está 
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centrado exclusivamente nos graves problemas da economia portuguesa e no modelo 

que se mostra adequado para a viabilização da economia nacional. 

O ambiente reaparece em força com a AD, formada pelo PSD, CDS e PPM. No 

programa eleitoral de governo da AD de 1979, a título introdutório, no ponto intitulado 

“Uma melhor qualidade de vida”, afirma-se, com muita pertinência, que o progresso 

material foi paulatinamente libertando o homem da submissão à natureza, da 

ignorância e da doença, o que se traduziu numa existência mais digna e mais segura 

oferecida a biliões de homens, mas acabou também por produzir efeitos nefastos.  

Afirma-se no aludido programa eleitoral que “por causa da sua lógica e da sua ética 

puramente quantitativas, a civilização industrial deformou a face do mundo e começou 

a dominar os seus criadores. Hoje, porém, a consciência universal apercebeu-se de 

que é indispensável deter este processo e pensar, não apenas na quantidade de bens 

e serviços produzidos, mas também na qualidade de vida, que eles devem servir e 

nunca determinar”. 

Torna-se, pois, necessário planear as cidades e os campos, fazer um uso responsável 

dos recursos naturais e das fontes energéticas e, ainda, encorajar a comunicação 

social a sensibilizar os cidadãos para um futuro melhor. 

Segue-se à breve introdução, um diagnóstico sintético sobre o estado do ambiente em 

Portugal, onde são abordados os efeitos da poluição que eram conhecidos para 

muitos portugueses conheciam: rios que se transformam em valas de detritos; poeiras 

que obrigam a ter casas fechadas e contaminam hortas e culturas; cheiros incómodos; 

ruídos que impedem o direito ao repouso. Refere-se também às habitações 

impessoais dos grandes centros, sem espaços verdes e sem possibilidades de 

convívio e recreio comunitário e aos monumentos e zonas históricas que nalguns 

casos foram destruídos ou foram envolvidos por construções inapropriadas que lhes 

retiraram toda a beleza. 

De acordo com o programa eleitoral sub judice, a AD propõe combater os problemas 

ambientais de alcance nacional, através de uma política de ambiente que defenda e 

aperfeiçoe o espaço que nos rodeia. Elege como objectivos a prosseguir, a 

salvaguarda das zonas históricas urbanas e a recuperação do conjunto de edifícios 

com interesse cultural e histórico; a preservação das paisagens rurais; a protecção da 

fauna e da flora, dos rios, das matas e das zonas húmidas; a criação de parques 

naturais e reservas, de acordo e com a participação das populações; a luta contra a 

poluição; o reforço da actividade normativa e fiscalizadora do Estado e das autarquias 



 291 

locais sobre os processos de uso, fabrico, comercialização, transporte e armazenagem 

de produtos ou efluentes tóxicos e perigosos; a promoção da obrigatoriedade da 

realização de estudos que avaliem, na sua totalidade, os custos e benefícios, directos 

e indirectos, dos projectos de grandes empreendimentos, como condição prévia da 

sua execução. 

Em matéria de protecção dos recursos naturais, a AD defende a gestão racional da 

água, solo, subsolo, florestas e fauna. Quanto à água, mandará inventariar os recursos 

de água, além de assegurar a sua qualidade e correcta utilização. Quanto aos solos, 

propõe tomar medidas para que estes sejam utilizados segundo as suas aptidões e se 

mantenham ou valorizem os níveis de fertilidade, evitando-se assim a erosão. 

No domínio energético, a AD propõe estabelecer um plano energético nacional; 

estimular todas as formas de poupança de energia; e lançar um programa de 

investigação e desenvolvimento no domínio energético. 

Em matéria de urbanismo, a AD compromete-se a pôr termo à especulação com o 

solo urbano, defendendo um novo conceito de urbanismo. Preconiza uma expansão 

urbana que respeita os vales e as encostas impróprios para construção, permitindo a 

implantação de zonas verdes. A política urbanística da AD fomentará a eliminação 

gradual dos “bairros de lata” e procurará evitar a construção de novas “cidades 

dormitório”. 

O manifesto eleitoral da AD de 1980, às eleições legislativas de que o CDS é parte 

integrante, intitulado “Um governo para 4 anos”, continua a contemplar a “questão 

ambiental”, ainda que inserida no âmbito da qualidade de vida. Neste manifesto, a AD 

faz um pequeno balanço do que foi feito no domínio ambiental, após o que vem 

elencar os valores que defende, entre os quais se conta a qualidade de vida. Quanto 

ao trabalho realizado, a AD alega ter protegido o ambiente e o quadro de vida e feito o 

aproveitamento dos recursos naturais, através da criação de reservas naturais; da luta 

contra a poluição que degrada o ambiente, destrói as condições de vida colectiva e 

desumaniza a paisagem; da adopção da campanha de poupança de electricidade, a 

fim de lutar contra os desperdícios e melhorar o aproveitamento dos recursos naturais, 

etc. 

Em matéria de defesa do ambiente, o manifesto eleitoral de 1980 não apresenta 

medidas concretas, remetendo para as propostas enunciadas no programa eleitoral da 

AD de 1979. 
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Num manifesto eleitoral do CDS de 1983 às eleições legislativas, o ambiente volta a 

desaparecer, o que permite concluir que o CDS considera esta matéria uma questão 

menor e eleitoralmente pouco mobilizadora em comparação com outras questões de 

foro político. E a verdade é que este manifesto procura dar resposta a cinco objectivos 

fundamentais, onde não figura, nem sequer lateralmente, a temática ambiental, a 

saber:  

“1.  Concretizar o programa e os princípios democrata-cristãos do CDS. 

1. Enfrentar e resolver a crise política, com mais autoridade política. 

2. Enfrentar e resolver a crise social com mais solidariedade social. 

3. Enfrentar e resolver a crise económica, com mais liberdade económica. 

4. Governar o país com uma Nova Aliança Democrática que seria a via do 

enfrentamento da crise nacional e da implementação das reformas propostas”. 

No manifesto eleitoral do CDS de 1987 às eleições legislativas, sob o lema “Assumir o 

presente construir o futuro”, o ambiente volta a reaparecer. No capítulo VI, intitulado 

“Um Portugal mais português. Um governo mais Europeu”, o CDS dedica o ponto 12 

ao ambiente, afirmando, desde logo, que “uma verdadeira política de ambiente deve 

ser ajustada às realidades do nosso país e pensando nas próximas gerações”. Apesar 

de regressado, nada de novo e significativo é apresentado no manifesto eleitoral de 

1987 em matéria ambiental. Com efeito, persiste a abordagem de lugares comuns 

nesta matéria. 

Neste manifesto, o CDS defende a adopção de instrumentos mais eficazes de luta 

contra a poluição da água dos rios, águas subterrâneas e do mar – que tem sido 

esquecida pelos sucessivos governos, já que constitui um grande atentado à saúde 

dos cidadãos; contra a poluição do ar; contra o ruído; a degradação urbana e 

paisagística da costa portuguesa; a desflorestação; a erosão e desertificação do sul do 

país e a má gestão do espaço. O CDS considera importante estabelecer novos 

acordos e rever os convénios com a Espanha; propõe a definição das normas e 

instrumentos de aplicação em Portugal da política comunitária do ambiente e defende, 

pela primeira vez, a aplicação do princípio do poluidor-pagador. 

O ambiente é, ainda, genericamente abordado no II capítulo (“As exigências básicas 

da democracia cristã”), quando se afirma no ponto 13 que: “se as exigências do 

desenvolvimento e da modernização impõem reformas estruturais, não podem 

conduzir a um economicismo que produza a violência do desenraizamento cultural, 
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devendo respeitar as exigências ecológicas com a efectivação da responsabilidade 

dos utilizadores poluentes”. 

Do mesmo passo, o programa eleitoral do CDS de 1991, intitulado “A verdadeira 

estabilidade”, faz menção ao ambiente no capítulo VI. Neste programa o CDS dedica 

oito parágrafos a este tema, onde propõe várias medidas, nomeadamente a 

implementação de uma coordenação efectiva entre os diferentes ministérios 

envolvidos na política global do ambiente, destacando a articulação entre Saúde e 

Ambiente; adopção de um plano integral de combate aos incêndios florestais, que, na 

óptica do CDS, passa pela limpeza das matas, plantação arbórea adequada, correcta 

política de recursos hídricos com aproveitamento das águas de escorrência em 

pequenas albufeiras, reactivação da rede de guardas florestais e pela melhoria do 

equipamento das corporações de bombeiros; a despoluição dos rios portugueses; 

celebração de convénios com a Espanha, na mira de assegurar a qualidade da água 

dos nossos rios internacionais; a adopção de medidas para combater a poluição das 

praias nacionais; o maior empenhamento na elaboração ou revisão de planos de 

ordenamento do território e urbanísticos, de modo a evitar a crescente degradação da 

paisagem; a tomada de medidas efectivas de combate ao ruído, em especial nas 

cidades de Lisboa e Porto; a implementação de uma estratégia de conservação da 

natureza, com o rigoroso cumprimento das normas sobre a RAN e a REN; e a criação 

de auditores independentes, com a missão de vigiar e certificar o cumprimento das leis 

vigentes sob a defesa do ambiente, por parte de empresas públicas e privadas. 

No programa político do CDS, aprovado no XI Congresso (Extraordinário), realizado 

em Janeiro de 1993, o partido altera a sua denominação, somando-se à sigla CDS a 

expressão “Partido Popular”, passando a usar doravante a sigla CDS/Partido Popular. 

Este programa reporta-se ao ambiente no ponto 2, sob o título “Um partido 

naturalmente ecológico”, integrado no capítulo III. Valores éticos. 

No aludido ponto 2, o CDS/PP considera a natureza um valor ético: vida e natureza 

são dois valores indissociáveis e a habitabilidade do planeta depende da preservação 

do ambiente e a dignidade da vida depende da sua qualidade. O CDS/PP auto 

proclama-se um partido ecológico, referindo que “só uma errada concepção da história 

das ideias permite que se atribua à esquerda em geral uma legitimidade ecológica”, 

acrecentando que o seu ecologismo não é extremista nem tecnocrático, na medida em 

que discorda que a ecologia seja transformada num movimento que acaba por 

prescindir da ideia de progresso, ou seja, ecologia e desenvolvimento não são 

incompatíveis para o CDS/PP. Do mesmo passo, o CDS/PP discorda uma concepção 



 294 

institucional da ecologia que conduz os governos a criar estruturas que do ponto de 

vista formal são importantes para o ambiente, mas sem lhes atribuir os meios e a 

capacidade de influência em todas as políticas sectoriais. 

Neste programa é, ainda, referido que “ a definição da democracia-cristã como força 

de valores morais, e a sua abertura democrática a ideias conservadoras, tem tradição 

inequívoca no dominío do ambiente. Para nós, a ecologia é um valor cristão e 

conservador, porque no seu verdadeiro significado representa a vontade de conservar 

a natureza. Defender a natureza e proteger o ambiente significa, aliás, aceitar na 

acção política valores típicos da tradição da direita democrática: nem tudo é 

transformável, há um dever de continuidade, os povos devem ser respeitados na sua 

diferença e tradição”. Nesta óptica, o ecologismo seria uma doutrina ou ideologia de 

direita que corresponde, aliás, à matriz ideológica do CDS/PP. 

O programa eleitoral e de governo do CDS/PP de 1995, intitulado “Vamos dar lugar a 

Portugal”, contemplou o ambiente no capítulo IX, sob o título “Ambiente: aumentar a 

qualidade de vida e defender a saúde pública”. Neste programa, o CDS/PP afirma, 

antes de mais, que a defesa do ambiente deve começar na educação dos cidadãos, 

mas não se esgota em meras soluções pedagógicas, atento os graves problemas 

ambientais com que o país se defronta. E esses problemas, que estão relacionados 

entre si, devem constituir as prioridades de acção do futuro governo.  

Para o CDS/PP, o primeiro problema ambiental é o da poluição tóxica da água (v.g. 

recursos hídricos subterrâneo e de superfície, de potencial utilização para 

abastecimento público). Em segundo lugar, está o problema da deposição 

descontrolada de resíduos domésticos e industriais. Em terceiro lugar, a grande 

carência de equipamentos e infraestruturas básicas no abastecimento de água e no 

tratamento de esgotos e lixos. Em quarto lugar, está o problema da ignorância sobre o 

impacto ambiental de inúmeras actividades produtivas e inclusive de obras públicas. 

Por último, a maior parte da legislação não é aplicada, o que significa que o 

desrespeito do ambiente reverte em benefício de alguns.  

O CDS/PP definiu onze prioridades em matéria ambiental, com a particularidade de 

efectuar a contextualização que suporta cada uma delas. Primeiro, o aprovisionamento 

de água, que implica a adopção de um programa de emergência que mobilize os 

meios nacionais de investigação e o arranque imediato da construção das 

infraestruturas necessárias. Segundo, a cobertura total do território em abastecimento 

de água potável e rede de esgotos com tratamento. Terceiro, vigiar os transvases de 

água em Espanha que não poucas vezes provocam a queda brutal dos caudais à 
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entrada de Portugal. Por outro lado, o CDS/PP defende a construção de pequenas e 

médias barragens agrícolas, de norte a sul do país, que, aumentando a área regada, 

permitirão uma produção agrícola mais regular e independente das oscilações do 

nosso clima mediterrânico. Quarto, controlar a incineradora de resíduos industriais, 

nomeadamente o cumprimento das normas de filtragem, segurança e de atenuação 

dos efeitos poluentes. Quinto, controlar o trânsito transfronteiriço de resíduos 

industriais e tóxicos e esse controlo deve ser feito junto dos possíveis locais de 

destino, devido à impossibilidade prática de efectuar esse controlo nas fronteiras. Isto 

é, na óptica do CDS/PP, o governo deve promover uma guerra impiedosa às lixeiras 

ilegais e um aturado policiamento de todos os sistemas e equipamentos de deposição 

ou eliminação de resíduos legalizados em Portugal. Sexto, levantamento rigoroso dos 

resíduos e efluentes tóxicos produzidos em Portugal porque, segundo o CDS/PP, “a 

desactualização da legislação e o atraso na aplicação das directivas comunitárias, 

uma fiscalização quase inexistente e a habituação geral a este ambiente de facilidades 

transformou Portugal num paraíso para a produção descontrolada de todos os tipos de 

resíduos e para a sua deposição ao ar livre de uma forma selvagem um pouco por 

todo o lado”. Sétimo, tratar e rentabilizar os resíduos urbanos, avançando-se com a 

recolha selectiva, a reutilização e a reciclagem com a colaboração das autarquias 

locais. Oitavo, recolha e tratamento dos resíduos urbanos por empresas, ou seja, o 

CDS/PP defende a gestão empresarial da recolha e das diversas opções de 

tratamento dos resíduos. Nono, proteger a orla costeira, que impõe pôr termo à guerra 

de competências entre os Ministérios do Plano, do Ambiente e da Defesa Nacional, à 

ausência de planos de ordenamento e, ainda, uma fiscalização enérgica da poluição 

marítima criminosa. Décimo, parques naturais e áreas protegidas, nomeadamente a 

definição de um quadro legal e administrativo efectivo. Décimo-primeiro, combater o 

ruído para melhorar o ambiente urbano. 

Em matéria de ordenamento do território, o CDS/PP dedica-lhe um ponto autónomo no 

seu programa eleitoral de 1995, enfatizando a necessidade de uma lei de bases do 

ordenamento do território como ponto de partida de políticas sectoriais importantes, 

tais como o urbanismo, a gestão dos solos, a política do loteamento e o estatuto da 

relação entre a propriedade privada e o bem público. 

A lei de bases do ordenamento do território defendida pelo CDS/PP deve definir os 

princípios essenciais e os objectivos nacionais de uma política de ordenamento e 

definir também quem paga, o quê, e quanto na gestão da cidade e do território. Após a 

lei de bases do ordenamento do território, o CDS/PP propõe-se promover a 

elaboração de um código do urbanismo e de uma nova lei dos solos. 
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Em suma, a política de ordenamento gizada pelo CDS/PP terá como objectivo 

principal pôr cobro ao caos urbanístico e à desorganização territorial e caracterizar-se-

á pela descentralização, desburocratização e segurança jurídica. 

De referir, por último, que a primeira preocupação da política de ordenamento do 

território propugnada pelo CDS/PP é o repovoamento das zonas rurais e a segunda 

preocupação consiste na aplicação de uma política de qualidade de vida integrada nos 

subúrbios desumanizados, em particular em Lisboa e Porto. 

O programa eleitoral do CDS/PP de 1999, intitulado “A alternativa para Portugal”, 

dedica no capítulo IX sobre os recursos naturais um ponto sobre o ambiente, que está 

subdividido em três partes distintas. Na primeira parte é efectuado sob o pretexto de 

uma diagnóstico um rol de críticas ao governo socialista que o CDS/PP estende aos 

governos que têm governado Portugal e que, segundo o próprio CDS/PP, “não 

conseguiram definir uma verdadeira política ambiental, mas sim uma política 

incongruente, descoordenada e meramente acessória”. A segunda parte está 

reservada aos objectivos traçados em matéria ambiental e a terceira parte trata das 

medidas e acções propostas pelo CDS/PP. 

O CDS/PP elege, entre outros, como objectivos da “sua” política de ambiente:  

“1. Pôr termo, em definitivo, ao tratamento meramente lateral das questões ambientais 

e prosseguir o objectivo de assegurar a permanente compatibilização das políticas de 

desenvolvimento, no quadro do propósito estratégico fundamental de fazer funcionar o 

mercado a favor do ambiente, através de uma nova prática de contratualização com os 

agentes económicos e de mudanças no sistema fiscal;  

2. Sensibilizar e educar os cidadãos e os agentes económicos, através de acções 

pedagógicas;  

3. Instalar, manter e actualizar uma rede moderna de monitorização e controlo do 

estado do ambiente em todo o país;  

4. Estabelecer uma estratégia e um sistema nacional de redução, reutilização, 

reciclagem e tratamento de resíduos, designadamente os industriais;  

5. Criar um sistema de gestão integrada dos recursos hídricos baseada nas bacias 

hidrográficas; 

6. Controlar o trânsito transfronteiriço de resíduos industrias e tóxicos;  
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7. Proteger a orla costeira da enorme pressão urbanística e ausência de planos de 

ordenamento e de ameaça de poluição nas costas, praias e estuários;  

8. Combate ao ruído, essencialmente urbano, nomeadamente através de uma 

urgente regulamentação;  

9. Aprovar e implementar uma estratégia de conservação da natureza dotada de 

mecanismo de gestão e protecção das áreas ecologicamente mais sensíveis, em 

particular dos parques e reservas naturais e da rede natura 2000;  

10. Aumentar a transparência no acesso à informação e à justiça ambientais, 

nomeadamente através da participação das ONG;  

11. Cobertura total do território em abastecimento de água potável de qualidade e rede 

de esgotos;  

12. Exercer vigilância na regulamentação e aplicação do acordo hídrico luso-espanhol, 

de forma a garantir a qualidade e os caudais fluviais adequados;  

13. Definir uma política global de tratamento de resíduos sólidos e implementação de 

soluções baseadas na sua redução e tratamento adequado à sua natureza e 

toxicidade;  

14. Garantir um controlo efectivo, através de fiscalizações consistentes, do 

cumprimento das normas ambientais por parte dos agentes potencialmente 

poluentes, e aplicar intransigentemente e em tempo útil as sanções contra-

ordenacionais e penais previstas para as situações de incumprimento”. 

O CDS/PP preconiza em prol do ambiente as seguintes acções e medidas: 

“1. Actualizar e codificar a legislação nacional do ambiente, atentos aos novos 

desenvolvimentos do direito europeu e internacional;  

2. Alterar o procedimento na aplicação de sanções em caso de violações de normas 

ambientais, no sentido de garantir uma mais célere e efectiva aplicação das 

mesmas; 

3. Adoptar legislação razoável sobre os níveis de ruídos admissíveis nas zonas 

urbanas, rurais e industriais, estabelecendo sanções adequadas e de aplicação 

imediata aos infractores;  
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4. Nos primeiros cem dias da legislatura, o CDS-PP apresentará as bases da sua 

poltica ambiental em que o ambiente será considerado como um factor de 

desenvolvimento que fomentará a consciência social dos portugueses e balizará o 

seu conceito de cidadania; ´ 

5. Um código ambiental actual, abrangente e consistente que aglutinará a legislação 

ambiental promulgada;  

6. Uma lei de certificação ambiental das empresas que estabelecerá a 

obrigatoriedade da certificação anual por auditores ambientais independentes, 

junto com a apresentação do relatório e contas das empresas potencialmente 

poluentes, da conformidade do respectivo funcionamento com a legislação 

ambiental”. 

Da análise dos programas partidários do CDS/PP salta à vista que nada de 

verdadeiramente inovador é proposto por este partido no domínio do ambiente, 

limitando-se a apresentar objectivos e medidas que não diferem grosso modo 

daquelas que são formuladas pelos outros partidos políticos nacionais mais 

representativos. 

 

 

2.3.2.3. O BE e o ambiente 

No manifesto fundador do BE de 1999, intitulado “Começar de novo”, e que serviu 

para se apresentar aos portugueses nas eleições europeias e legislativas de 1999 

(elegeu dois deputados), o BE aborda o ambiente no âmbito da globalização que este 

partido político considera ser uma “civilização da injustifiça” e que perpassa grande 

parte do referido manifesto. 

Sob o título “A globalização contra o desenvolvimento”, o BE começa por afirmar que 

“não há globalização em abstracto. A globalização é a que existe: ela concentra a 

abundância em poucas mãos, delapida os recursos naturais e energéticos em 

benefício de poucos países e é incapaz de debelar a fome e a miséria onde quer que 

ela se manifeste no planeta”. 

O BE considera que a globalização é responsável pela delapidação dos recursos 

naturais e energéticos do planeta e que o progresso técnico é incapaz de conseguir 

compensar este fenómeno, acrescentando que a globalização elevou de tal modo os 
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hábitos e comportamentos de consumo nas sociedades do chamado mundo 

desenvolvido (a que o BE classifica de primeiro mundo) que hipotecam, para as 

gerações vindouras, os equilíbrios necessários entre o homem e a natureza. O BE 

refere ainda que, apesar da constatação e do reconhecimento da “mundialização” dos 

problemas ambientais, tais como o buraco da camada de ozono, a destruição das 

reservas naturais dos oceanos e dos continentes, a rápida aceleração da 

desertificação e desflorestação de grandes territórios, as principais iniciativas 

internacionais para inverter a crise ambiental global não têm sido capazes de produzir 

resultados visíveis. Todavia, o BE sustenta que é possível dar uma resposta 

convincente aos novos problemas da civilização moderna, dando como exemplo a 

viabilidade de uma política de redução acelerada dos resíduos e programar a sua 

reutilização e reciclagem, mas não apresenta qualquer medida concreta para o efeito. 

Por outro lado, o BE encara o armazenamento controlado dos resíduos apenas como 

último recurso, mas não permitindo que este possa transformar-se “num pretexto para 

adiar as soluções fundamentais que se baseiam na não produção de produtos tóxicos 

e predadores do ambiente. Não há razões, a não ser de facilidade e negócio, para 

uma política de ambiente que tenha no centro a incineração e a co-incineração”. 

Ao contrário dos outros partidos, quer os do chamado “arco governativo”, quer os da 

oposição, o BE, que se situa desde a sua constituição na oposição política, limitou-se 

a tecer generalidades sem substância e qualquer impacto sobre a “questão ambiental”, 

não tendo sequer se dado ao trabalho de apresentar medidas e acções concretas para 

a defesa do ambiente em Portugal e, sobretudo, para a resolução dos problemas 

ambientais nacionais ainda existentes. E porque se trata de um partido político recente 

e que alcançou representação parlamentar desde o primeiro acto eleitoral a que 

concorreu, é lícito concluir que este partido não vislumbrou, pelo menos ab initio, o 

ambiente como uma causa mobilizadora do ponto de vista eleitoral, preferindo dar 

atenção a outros temas que serviram de alavanca e afirmação política. 
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CAPÍTULO IV 

A POLITIZAÇÃO DE ECOLOGIA – A ECOLOGIA POLÍTICA  

 

 

“Na década passada, surgiu um movimento ambiental à escala mundial como reacção a 

mudanças fundamentais e potencialmente perigosas da biosfera da Terra. E esse movimento 

não se limitou a atacar a poluição, os aditivos alimentares, os reactores nucleares, as auto-

estradas e os aerossóis para o cabelo. Obrigou-nos também a repensar a nossa dependência 

da natureza. Em consequência disso, em vez de nos concebermos empenhados numa guerra 

sangrenta com a natureza, estamos a mudar para uma opinião nova, que dá ênfase à simbiose 

ou harmonia com a Terra. Estamos a passar de uma postura de adversários para uma de não- 

adversários.” 

Alvin Toffler 

A Terceira Vaga 

 

 

“As árvores ambientais estão a florir actualmente. É a primavera colorida e perfumada do 

ambientalismo. As ideias surgem com cada desabrochar das flores. Ao longo das próximas 

décadas, estas árvores mudarão de forma, terão novos ramos e folhas. A linguagem e as 

metáforas do ambientalismo continuarão em mudança. As identidades ecológicas irão 

desenvolver-se de um modo dinâmico. A convergência de muitas disciplinas, o reconhecimento 

largamente difundido da transformação global do ambiente, a integração inevitável da 

comunicação global – estas tendências irá catalisar o crescimento intelectual do 

ambientalismo. Vão surgir novas palavras e ideias. Haverá inúmeras folhas novas nas árvores. 

À medida que aumenta a velocidade dos ventos sociais e políticos, as raízes precisarão de 

força e de vitalidade. Pois a floresta está em perigo e as árvores necessitam de protecção. 

Uma árvore não pode sobreviver sozinha e a floresta é meramente uma ilha num planeta 

amplo”.  

Michell Thomashow 

A Identidade Ecológica 
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1.O ecologismo: uma nova ideologia política? 

1.1. Considerações gerais 

 

Contra aquilo que poderia ser considerado à partida como um dado adquirido, a 

questão de saber se o ecologismo representa uma nova ideologia política não é uma 

questão linear, até porque a generalidade dos manuais de ciência política dos mais 

insignes autores omitem, pura e simplesmente, o ecologismo, isto é, não apresentam 

o ecologismo como uma das ideologias políticas. 

Trata-se de um tema, cujo debate ainda está em curso ou, melhor dito, um 

pensamento político ainda em formação. Segundo Eckersley (2005, p. 325), parte do 

debate em curso a respeito de considerar, ou não, o pensamento político verde como 

uma filosofia política distinta resulta do desacordo sobre os contornos precisos do 

pensamento político verde e dos laços teóricos entre diferentes ideias no conjunto das 

ideias verdes. 

E esse desacordo de que fala Eckersley tem subjacente para o autor duas razões 

principais. Desde logo, a circunstância do pensamento político verde não ter um 

começo claro, nem arrebatados profetas, nem ainda um discurso dominante: “Não há 

uma teoria que encime tudo (como no caso de um Karl Marx) nem pedra de toque 

influente como A Riqueza da Nações ou o Capital. Como corpo de ideias, tem 

numerosos antecedentes no pensamento ocidental que podem ser remontados a 

fontes gregas e cristãs, ao romantismo dos séculos dezoito e dezanove, ao 

transcendentalismo americano, à emergência da ciência da Ecologia e às muitas 

filosofias políticas do século dezanove que tinham posições críticas dos efeitos 

desumanizadores e destruidores da revolução industrial – muito em particular o 

socialismo utópico e o anarquismo comunal”. E o citado autor acrescenta que o 

pensamento político verde, na sua manifestação contemporânea, é ecléctico, isto é, 

possui uma “ vasta variedade de ligações filosóficas entre o pensamento ecológico 

radical e uma selecção de filosofias políticas críticas (por exemplo, feminismo, 

socialismo democrático, anarquismo), tradições indígenas e religiões orientais e 

ocidentais (por exemplo, budismo, Espiritualidade da Criação) – para indicar apenas 

algumas”. E este patente ecletismo poderá ser visto como um sinal de que o 

pensamento político verde ainda está em processo formativo, aqui residindo a razão 

para o pensamento político verde não ser considerado uma ideologia política. 
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A segunda razão do referido desacordo apontada por Eckersley prende-se com a 

palavra “verde” ser frequentemente utilizada numa variedade de diferentes contextos. 

Ou seja, serve para designar diferentes ideias ecológicas e políticas, mas também 

diferentes agentes ou “transportadores” políticos dessas ideias. A título de exemplo, 

Eckersley (2005, p. 325) refere que “ a frase «movimento verde» é usada, por vezes, 

para descrever (i) simplesmente o movimento da ecologia ou do ambiente, ou (ii) um 

novo agrupamento político progressivo dos novos movimentos sociais (tipicamente, a 

ecologia, a paz, o das mulheres, a justiça social, a ajuda ultramarina e os movimentos 

dos direitos indígenas), com o movimento ecológico a desempenhar um papel de eixo 

central no fornecimento de uma matriz teórica de cobertura para a «nova política», 

dando assim uma primazia especial às preocupações ecológicas”. 

Efectivamente, o pensamento político verde não tem um discurso dominante, como 

reconhece Simonnet (1979, p. 94) ao afirmar que “ os ecologistas não têm um 

programa comum e concebem as suas ideias como achando-se em evolução 

perpétua”. Do mesmo passo, o pensamento político verde não tem “ arrebatados 

profetas”, ainda que Thomashow, (1998, p. 82) considere Henry David Thoreau, John 

Muir e Rachel Carson as raízes do pensamento ecológico, precursores da identidade 

ecológica que mais tarde veio enformar a ideologia ecológica. E a par destes, Freitas 

do Amaral (2011, p. 734) refere, ainda, Hans Jonas, filósofo alemão, pelo contributo 

para enquadrar filosoficamente a ecologia e o pensamento “verde”, através de duas 

obras, e que, segundo o autor, esteve ainda na origem (indirecta) da criação e 

afirmação crescente dos movimentos de partidos verdes. 

No entanto, e ao contrário da posição sustentada por Eckersley, podemos localizar 

historicamente o surgimento do pensamento político verde ou, se se preferir, do 

ideário ecologista, enquanto movimento social e político, no final dos anos 60. 

Concordamos com Cans (1993, p. 201) que foi com o safanão planetário de 1968, de 

São Francisco a Roma, de Paris a Berlim, passando por Praga, que faz nascer o 

ecologismo. Na mesma linha, Cruz (1980, p. 60) sustenta que “na senda da grande 

explosão de Maio de 68, grande número de militantes políticos e sindicais, desiludidos 

com a prática das suas organizações orientaram-se para os diversos movimentos 

autónomos que tinham a virtude de afrontar problemas reais (…) Progressivamente, 

estes grupos que se iam (…) abeirando do nascente ecologismo, deram-lhe uma 

importante base de militância, a par de uma certa experiência política que evitará (…) 

a sua absorção pelo sistema” (1). 
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1.2. Caracterização do pensamento político verde 

Feita a introdução do tema, cujo debate não está fechado devido ao ecletismo 

significativo das ideias verdes e das diferentes manifestações políticas dessas ideias, 

vamos agora determo-nos sobre os traços que permitem caracterizar o pensamento 

político verde. Para o efeito, vamos guiar-nos nos ensinamentos de Eckersley que 

sustenta ser possível identificar e agrupar um feixe de características nucleares do 

pensamento político verde, através (i) da condensação genérica das principais 

características mais recorrentes das plataformas políticas existentes, (ii) dos 

programas políticos dos partidos verdes e (iii) dos movimentos políticos verdes em 

geral, sem embargo do carácter eclético das ideias verdes.  

Na óptica de Eckersley (2005, pp. 326 a 331), pensamento político verde possui as 

seguintes características nucleares: 

1) Um cuidado por e uma preocupação com a crise ecológica; 

2) Uma ética de respeito pela integridade ecológica da terra e da sua miríade de 

espécies; 

3) Uma ontologia relacional, isto é, um reconhecimento da interdependência 

social e ecológica; 

4) Aceitação da ideia de que existem limites ecológicos ao crescimento; 

5) Um apoio correspondente a uma sociedade ecologicamente sustentável que 

respeite os limites ecológicos; 

6) Apoio político a alterações radicais sociais, tecnológicas e económicas para 

desenvolver uma sociedade ecologicamente sustentável; 

7) Equidade intergeracional e intrageracional; e  

8) Um empenhamento na democracia participativa e na descentralização do 

poder ao mais baixo nível praticável. 

A “raison d´être” do pensamento político verde é a preocupação com a crise ecológica 

e o objectivo de solucionar essa crise, o que nos remete para o conceito de “mundo 

ecologicamente sustentável”, que, segundo Eckersley, permite dar um carácter 

distintivo do pensamento político verde face a outras filosofias políticas. 

A sustentação da integridade ecológica da Terra e o florescimento das espécies 

constitui uma posição ética base do pensamento político verde. De acordo com esta 

ideia não basta proteger a natureza porque ela cuida do homem. Ao invés, o homem 

tem o dever de proteger a natureza para o próprio bem dela, por causa do seu valor 
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intrínseco, da sua dignidade e beleza. À luz deste entendimento fica afastada tout 

court uma visão meramente utilitarista da natureza. 

Intimamente ligada à ética verde de respeito pela integridade da Terra está uma 

ontologia que reconhece e inter-relação de todas as formas de vida. Para Eckersley 

(2005, p. 327), “segundo esta compreensão do mundo, não só somos todos 

constituídos pelas nossas relações sociais e biológicas mas também tudo o que 

fazemos tem repercussões sociais e ecológicas”, acrescentando que esta “ontologia 

suporta a ética verde prática de agir no mundo com (…) um maior sentido de 

preocupação e respeito pelo destino dos outros” e uma avaliação mais aturada de que 

as actividades humanas geram consequências para o homem e para os outros 

(humanos e não humanos). E “a ontologia e a ética verdes, em conjunto, originam uma 

abordagem cautelosa da avaliação de riscos, incluindo a avaliação de impacte 

ambiental e tecnológico e uma rejeição da noção prometeica que os humanos são 

capazes de controlar inteiramente todas as suas intervenções no mundo natural”, 

conclui o autor. 

A ideia de que há limites ecológicos ao crescimento constitui, igualmente, uma ideia 

central do pensamento político verde. Importa referir, desde já, que esta ideia é 

inseparável do apelo verde a favor de uma sociedade ecologicamente sustentável. A 

Terra tem uma capacidade de carga ecológica limitada, pelo que o homem deve 

respeitar os limites ecológicos ao crescimento económico e populacional, sob a pena 

de provocar problemas ecológicos, tais como o aumento da poluição, a destruição de 

recursos naturais, a diminuição da biodiversidade, etc., que podem pôr em risco a 

sobrevivência, tanto da espécie humana como das espécies não humanas.  

O desenvolvimento de uma sociedade ecologicamente sustentável, uma preocupação 

primordial do pensamento político verde, tem implicações de grande impacto, a nível 

económico, tecnológico, e social. O crescimento sustentável requer que os recursos 

naturais não sejam explorados para além da sua capacidade de auto- regeneração, 

que a produção de resíduos não exceda a capacidade de carga ou absorção dos 

ecossistemas, o controlo do crescimento populacional, a adopção de tecnologias 

“limpas”, novas formas de utilização da energia e dos recursos naturais, novos 

modelos de produção industrial (seja capitalista, seja socialista de estado centralmente 

planificado, já que ambos comungam da mesma “superideologia” do industrialismo 

desenfreado), alteração dos padrões de consumo e do próprio estilo de vida em geral. 

Tudo isto representa uma alteração radical do modelo de sociedade actual que não é 

propugnado pelos partidos políticos “tradicionais”. 
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Outra característica do pensamento político verde é, segundo Eckersley, a equidade 

intergeracional e intrageracional. O conceito de equidade intergeracional, sempre 

presente nos debates sobre o desenvolvimento sustentável, traduz a ideia de que 

devemos preservar o ambiente em benefício das gerações vindouras, bem como das 

espécies não humanas, na esteira da posição ética base do pensamento político 

verde. Mas esse dever não implica que as gerações presentes tenham de sacrificar 

todas as suas necessidades em prol das gerações futuras. É reconhecido às gerações 

presentes o direito de satisfazer as suas próprias necessidades, mas deverão faze-lo 

de uma forma sustentável, pelo que a equidade intrageracional mostra-se também 

essencial. “Isto implica, no mínimo dos mínimos, a noção de um igual direito de todas 

as pessoas à satisfação das necessidades básicas da vida, juntamente com a ideia de 

que os ricos não deveriam fazer recair sobre os pobres os seus custos ecológicos, 

nem consumir mais do que a sua justa parte” (Eckersley, 2005, p. 329). 

A derradeira característica do pensamento político verde é a defesa da democracia 

participativa e do aumento da descentralização do poder político (2). Os ecologistas 

reservam um papel central à sociedade civil, pelo que apontam a necessidade de 

diminuir o poder centralizador do Estado e reforçar as relações de reciprocidade e de 

cooperação da sociedade civil. 

Na esteira de Eckersley (2005, pp. 328 e 329) importa ainda referir que a agenda 

política verde é muito mais ampla do que a simples protecção ambiental. Sem 

embargo de a crise ecológica constituir a pedra de toque do pensamento político 

verde, na agenda verde contam-se, entre o mais, objectivos políticos que visam 

conseguir maior equidade social e ambiental, incluindo uma distribuição mais 

equitativa de “bens” e “males ambientais”, e um maior controlo democrático da vida 

social e económica. 

Também reflectindo sobre o pensamento político verde ou, mais de acordo com as 

palavras do autor, sobre o ecologismo, Lara (2011, p. 573) sustenta, em síntese, que 

existem princípios e atitudes de que depende e que marcam esta filosofia política 

distinta, a saber:  

1)  “Prioridade concedida à qualidade da relação ecológica humana; 

2) Oposição à sociedade industrial e pós-industrial, de consumo, de progresso 

ilimitado, de crescimento, de base tecnológica, de desperdício, de consumo de 

fontes não renováveis de energia; 

3) Desconfiança sistemática do Estado enquanto aliado da indústria e do 

capitalismo transnacional; 
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4) Acção directa através de militantes e uso de campanhas propagandísticas de 

grande impacto público. Uso da violência, se necessário”. 

 

 

1.3  Pensamento político verde – uma ideologia polí tica distintiva 

As características nucleares do pensamento político verde anteriormente enunciadas 

permitem sustentar a seu carácter distintivo em relação a outras filosofias políticas e, 

consequentemente, afirmar que este pensamento representa uma ideologia distinta, 

digna de um lugar no panteão das ideologias políticas, tais como liberalismo, o 

socialismo, o anarquismo, o fundamentalismo, etc.  

E não serve na óptica de Eckersley (2005, p. 335), para desqualificar o pensamento 

político verde como filosofia política distinta ou, melhor dito, como uma nova ideologia 

política, o facto de estar impossibilitado de arrojar “uma linhagem filosófica clara e 

distinta, uma voz unificada e uma identidade bem firmada”, pois, segundo o autor, “não 

é, afinal, apreciavelmente diferentes de outras filosofias políticas como o anarquismo, 

o conservadorismo, o liberalismo, o socialismo e o feminismo, que têm todas histórias 

intelectuais desiguais, inconsistências, sobreposições com outras tradições, 

discussões internas e facções. E, todavia, todos esses corpos de pensamento político 

são ainda reconhecidos como «famílias» ou tradições políticas mais ou menos 

distintas”. 

A verdade é que ao impor limites materiais ao crescimento económico, ao defender 

valores diferentes da procura do lucro e a alteração do sistema industrial moderno, em 

suma, ao pugnar por uma outra forma de produzir, de consumir e de viver, o 

ecologismo não pode deixar de ser considerado uma novel ideologia política.  

No mesmo sentido, Lara (2011, p. 572) sustenta que o ecologismo é uma ideologia 

porque visa intervir ao nível económico, social e político, inspirando-se nas análises e 

conclusões da ciência ecológica, transformadas, para o efeito, em bandeira, além de 

perpectivar um “ataque directo à sociedade de consumo, à economia de crescimento 

industrial e à ilimitação do progresso tecnológico”. E esse ataque de que fala Lara, 

como pode parecer à primeira vista, não é apenas em relação ao sistema industrial 

capitalista, mas também o socialismo de Estado planificado é alvo de crítica, porque 

este preconiza, igualmente, o crescimento económico desregrado, apesar de 

denunciar a exploração do homem pelo homem. 
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Também Dobson (apud Eckersley, 2005, pp. 333 e 334) defende o ecologismo como 

ideologia política distintiva. Segundo Dobson, o ecologismo “defende que uma 

existência sustentável e realizada pressupõe alterações radicais na nossa relação com 

o mundo não humano e no nosso modo de vida social e política” e constitui uma 

ideologia, na medida em que contém uma descrição analítica da sociedade (onde se 

conta uma explicação da crise ecológica e das doenças sociais associadas a essa 

crise), uma visão de uma sociedade alternativa e um programa de acção política. E é 

uma ideologia distinta e única porque, segundo Dobson (2002, pp. 148 a 150), o 

ecologismo coloca no centro das suas preocupações a relação entre o homem e o seu 

meio e a relação entre os homens entre si e, ainda, a relação entre o homem e o 

mundo natural. Aliás, noutro escrito, Dobson (1999, p. 236) já afirmava taxativamente 

que o ecologismo era a única ideologia politica que tinha como preocupação a relação 

entre o ser humano e o ambiente, bem como a relação entre os seres humanos. Ou 

seja, como observa Nunes Correia (Moura e al., 1999, p. 41), “o ecologismo está 

sempre ligado à interpretação, à leitura da natureza, do ponto de vista de interacção 

entre as espécies, nomeadamente entre as espécie homem e as restantes”. 

Em síntese, acompanhando Lara (2011, p. 571) podemos afirmar-se que o 

“ecologismo é claramente uma ideologia de segunda geração em que a realidade 

material concreta determina uma acção política e, consequentemente, uma 

principiologia simples e uma doutrina simplista, enunciativa e justificativa” e que se 

transformou a partir da década de 90, por intermédio dos partidos verdes ou 

ecologistas que conseguiram ganhar posição nos parlamentos nacionais e no 

Parlamento Europeu, numa das mais sólidas expressões ideológicas do final do século 

XX a nível internacional (Lara, 2011, p. 573). 

Para finalizar, resta referir que o ecologismo, à semelhança de todas as ideologias 

políticas, enfrenta, de acordo, de acordo com Dobson (2002, p. 160), o problema de 

colocar as suas ideias em prática: “a distância entre o que temos agora mesmo e o 

lugar para onde os verdes querem chegar é tão grande que a credibilidade prática do 

ecologismo é questionável”. É ponto assente que os partidos verdes e os grupos de 

pressão têm obtido grande impacto, defendendo a alteração dos estilos de vida, bem 

como comunidades sustentáveis. No entanto, a industrialização segue, na prática, o 

seu rumo na maior parte do planeta e constitui uma aspiração para o resto dele. 

 

 

 



 308 

2. Da militância ecologista à criação dos partidos verdes 

O movimento ecologista e de defesa do ambiente, também chamado movimento 

ambientalista, tem as suas raízes históricas nos movimentos naturalistas do século 

XIX que estavam associados ao interesse que se gerou na Europa sobre a exploração 

dos novos continentes, bem como sobre a polémica em torno da origem e 

desenvolvimento das espécies desencadeada pelos trabalhos de Lamark e Darwin 

(Joanaz de Melo e Pimenta, 1993, p.144). 

O movimento ecologista e de defesa do ambiente pode ser desdobrado em duas 

grandes fases. 

Na primeira fase, de cunho marcadamente conservacionista, a preocupação era a 

salvaguarda de determinados recursos naturais, da fauna e da flora, contra a utilização 

excessiva e a destruição provocada pela actividade humana e cuja justificação 

desaguava na prudência e na estética. Pretendia-se, por exemplo, evitar a extinção 

das espécies. O movimento ecologista, nesta fase, estava ligado às elites intelectuais, 

nomeadamente aos meios universitários e científicos que tinham em vista preservar a 

natureza selvagem. 

Na segunda fase do movimento ecologista ou ambientalista, ocorrida na segunda 

metade do século XX, adoptou-se uma concepção de ambiente muito mais vasta, isto 

é, este novo movimento passa a preocupar-se com a preservação dos recursos 

naturais, mas também com os valores, instituições, tecnologia, organização social e, 

ainda, com a forma como o homem influenciava o uso e a conservação dos recursos 

naturais. 

Dito de outro modo, o novo movimento em que os ecologistas profissionais e as 

associações ambientalistas que iam sendo criadas ganharam grande peso, “passou a 

ocupar-se de todos os aspectos relacionados com o ambiente natural: terra, água, 

minerais, todos os organismos vivos e processos vitais, atmosfera e clima, calotes 

polares e profundidades oceânicas remotas, e até mesmo o espaço. Voltou-se 

também para a situação do homem, tanto no plano das comunidades como no das 

necessidades individuais de habitação e condições de vida, e deu ênfase à relação 

entre os ambientes artificial e natural” (O ambiente no mundo, 1986, p. 45). 

O novo movimento ecologista tinha, pois, uma percepção mais ampla e cientificamente 

sofisticada da relação existente entre o homem e o ambiente, e um leque mais amplo 

de preocupações ambientais, ditados pelo “facto de a violação dos princípios 

ecológicos ter atingido o ponto em que, na melhor das hipóteses, a qualidade de vida 
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estava ameaçada e, na pior das hipóteses, em perigo, a longo prazo, a sobrevivência 

própria da humanidade” (O ambiente no mundo, 1986, p. 45). 

Sem fazermos descaso de que existiam já algumas associações ambientalistas 

durante a primeira fase, a verdade é que a segunda fase do movimento ecologista ou 

ambientalista passou a contar nas suas fileiras com muitas e cada vez mais poderosas 

associações ambientalistas que, em comunhão de esforços com os cientistas e o forte 

impulso dos órgãos de comunicação social, começaram a fazer uma divulgação 

massiva junto do grande público das evidências crescentes da relação entre os 

problemas ambientais e a actividade humana que a ciência veio posteriormente 

confirmar. 

Com o fulgor que as questões ambientais estavam a assumir, assistiu-se a partir da 

década de 70 à entrada de militantes ecologistas no “jogo político”, sem embargo de 

não se ter tratado de uma questão consensual, nem pacífica, entre as associações 

ambientalistas na Europa. Simonnet (1979, p. 71) lembra que na Europa, um certo 

número de associações não aceitaram a passagem à intervenção política. Grupos de 

defesa dos utentes ou comissões de salvaguarda, limitaram as suas acções a 

objectivos precisos e locais, como por exemplo a defesa de uma paisagem, ou um 

tema mais geral, como a política dos transportes. Numerosos grupos ecológicos 

temiam, segundo a autora, demasiado as organizações do tipo partido político, para se 

deixarem encerrar nelas. No entanto, algumas associações seriam mais tarde 

tentadas pelo “palco político”, actuando como actores políticos. 

Não obstante a passagem dos ecologistas à intervenção politica não ser, nem de perto 

nem de longe, consensual, coube a França dar o primeiro passo naquilo a que 

Simonnet (1979, p. 69) designa de transposição dos militantes ecologistas para uma 

segunda etapa: a entrada na política, que poderá muito bem ser encarado como o 

desenvolvimento natural do movimento ecologista. 

É em França, no início dos anos 70, que a ecologia reivindicou, pela primeira vez na 

Europa, a sua dimensão política (6), com a candidatura de dois militantes ecologistas 

às eleições legislativas francesas de 1973 e a candidatura de René Dumont às 

eleições presidenciais franceses de 1974 (7). 

Nas eleições legislativas de 1973 dois militantes ecologistas ousaram subir  

à cena política. O primeiro em Ain, outro em Mulhouse. Obtiveram, respectivamente, 

9,3% e 2,7% dos votos. Volvido um ano, René Dumont apresentou-se às eleições 

presidenciais em Maio de 1974, na sequência do falecimento do Presidente francês 

Pompidou que levou à convocação de eleições presidenciais antecipadas. René 
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Dumont, um ancião com um espírito jovem de 70 anos, agrónomo e economista, 

sorridente na sua inseparável camisola vermelha foi o candidato “verde” escolhido por 

várias associações de defesa do ambiente que vislumbraram esta candidatura como 

uma oportunidade imperdível para se fazerem ouvir junto do público francês, 

divulgando as ideias ecologistas. 

E os telespectadores franceses viram René Dumont, um desconhecido, a falar-lhes de 

ecologia e a bradir-lhes um copo de água diante do nariz. Segundo Bréchon (1992, p. 

4), René Dumont fez uma campanha “muito pouco francesa”, isto é, preferiu optar por 

abordar a pilhagem do terceiro mundo e o superpovoamento, bem como a 

necessidade de não esgotar os recursos naturais. Na época, como anota Cohn-Bendit 

(AAVV, 2001, p.270) toda a gente considerou René Dumont um “alegre doidivanas”. 

Todavia, segundo o autor, esse candidato presidencial que bebeu um copo de água 

perante milhões de franceses na televisão fez saber que, se continuarmos a 

desenvolver as actividades humanas sem ter em conta o nosso ambiente, essa água 

vai tornar-se, em breve, um elemento raro e caro. 

René Dumont obteve apenas 1,32% dos votos, ou seja, conseguiu seduzir 337.000 

franceses. Apesar de ter obtido uma votação sem grande expressão, a “campanha 

Dumont” contribui para reforçar e consolidar o movimento ecologista francês e, em 

especial, para forjar a ecologia política (Simonnet, 1979, p. 70). 

A partir de 1973 começam a formar-se na Europa vários partidos verdes que 

paulatinamente foram ganhando grande protagonismo de vários países europeus. 

Em Portugal, o precursor da ecologia política é encarnado pelo Professor Arquitecto 

Ribeiro Telles, antes mesmo de integrar o PPM. Foi o primeiro académico que teve a 

audácia de dar o “salto” da vida académica para o campo da proposta política em 

matéria ambiental, através de uma assombrosa intervenção televisiva a propósito das 

grandes cheias que assolaram a cidade de Lisboa em 1967. Em directo, Ribeiro Telles 

surge na televisão a denunciar as causas da tragédia que, segundo ele, estavam na 

errada política social e de urbanismo do regime ditatorial. Foi a primeira vez que, em 

público, se falou destes problemas em Portugal, constituindo uma inequívoca tomada 

de posição política no domínio do ambiente (Ribeiro Telles, 2002, p. 31). A postura 

política de Ribeiro Telles está bem patente na fundação, em 1957, do Movimento dos 

Monárquicos Independentes, a que se seguiria o Movimento dos Monárquicos 

Populares, assumindo-se claramente contra o salazarismo; no apoio à candidatura 

presidencial do general “sem medo” Humberto Delgado em 1958; e na candidatura, 

em 1969, à Assembleia Nacional, como independente, dentro das listas pró-socialistas 
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da Comissão Eleitoral de Unidade Democrática (CEUD), liderado pelo Dr. Mário 

Soares, não tendo sido eleito, tal como os demais candidatos das listas de oposição. 

Resta referir que em Portugal o primeiro partido verde, pelo menos assim é intitulado, 

aparece em 1983. 

 

 

3.O posicionamento ideológico dos partidos verdes: à esquerda ou à direita? 

Os partidos verdes e os militantes ecologistas são comummente colocados à 

esquerda, porque rejeitam o capitalismo que reputam, aliás, como responsável de 

todos os maléficos que condenam. 

No entanto, os partidos ecologistas rejeitam tout court o “rótulo” esquerdista, 

considerando que não podem ser incluídos nas classificações políticas tradicionais.  

Antes de debruçármo-nos sobre esta interessante questão, vamos primeiro fazer um 

breve apontamento sobre a origem matricial da dicotomia política esquerda-direita, 

sem antes deixar de referir a forma corrosiva como Ortega y Gasset encara a distrinça 

entre esquerda e direita. Para Ortega y Gasset (apud Ferreira da Cunha, 2007, p. 311) 

“ser de esquerda, como ser de direita, uma das infinitas maneiras que o homem pode 

escolher para ser um imbecil; ambas, com efeito, são formas de hemiplegia moral”. 

Vivemos num mundo de dicotomias, conceito originário do grego “dichotomia”, que 

significa “divisão em duas partes”. Como anota Correia (2012, p. 7), as dicotomias são 

“uma tendência do nosso modo de ver e de pensar o real, por um lado no sentido 

relacional, por outro lado no sentido oposicional. As dicotomias, no sentido distintivo 

do seu conteúdo, constituem uma representação de modo a descobrir e a pôr em 

evidências as diferenças entre os dois termos nela contidos, e a valorizar essas 

diferenças em proveito de um dos termos e em detrimento do outro. Neste sentido, 

enquanto oposição, ao interpretarem o outro como contrário, as dicotomias dão-se 

como categorias de análise, estruturando o real, e sistematizando o pensamento”. 

As dicotomias são um mundo bastante vasto que pretendem dividir o real em dois 

campos distintos. No nosso quotidiano usamos frequentemente muitas dicotomias: 

grande-pequeno, dou-amargo, calor-frio, tudo-nada, público-privado, etc. Os diversos 

ramos do saber científico são também dominados por dicotomias. Por exemplo, no 

direito falamos em direito público por oposição a ao direito privado. Do mesmo modo, 

a política está repleta de dicotomias próprias: liberalismo-marxismo, capitalismo-

socialismo, democracia-autoritarismo, esquerda-direita, etc. 
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A compreensão da realidade política dividida entre esquerda e direita remonta à 

revolução francesa, quando os Estados Gerais Franceses entre Junho e Agosto de 

1789, transformados em Assembleia Constituinte, iniciaram em Versalhes um debate 

sobre o grau de mudança face à ordem social estabelecida em geral, e sobre o direito 

de veto do monarca, em particular (Freire, 2006, p. 38). O tema central em discussão 

era saber se o rei poderia, ou não, dispor de um direito de decisão superior à 

soberania nacional, ou seja, “de um poder com primazia em relação aos 

representantes do povo reunidos em corpo político no que diz respeito à expressão da 

lei”, no quadro do regime da monarquia institucional que estava a instaurar-se 

(Correia, 2012, p. 11). Por outras palavras, no decurso do debate sobre a Constituição 

para o reino foi suscitada a questão de saber se se devia dar ao rei o poder de veto 

sobre a feitura das leis 

Os partidários do direito do veto real sobre a legislação produzida instalaram-se na 

sala (aquilo a que hoje se designa de assembleia ou parlamento) à direita do Rei. Por 

seu turno, os adversários do reconhecimento do poder de veto real em matéria 

legislativa instalaram-se à esquerda. Por outras palavras, “a ala direita era favorável à 

manutenção (ou, no máximo, mudança gradual) da ordem estabelecida, o que 

passava, nomeadamente por dar ao Rei poder de veto sobre a feitura das leis. Os 

representantes sentados no sector esquerdo da câmara, pelo contrário, eram a favor 

de mudanças significativas no status quo, o que passava, nomeadamente, por ser 

contra o veto real em matéria legislativa”. E foi precisamente em função de uma 

questão meramente topográfica que nasceu a dicotomia esquerda-direita (Correia, 

2012, p.11). 

 

Figura nº 3 

Topografia politica do Parlamento francês em 1789 

 

 

 

Fonte: Freire (2006, p. 39). 
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Esta dicotomia que resultou do lugar ocupado por cada representante do povo em 

Versalhes ou, melhor dito, pelos partidários e adversários do direito de veto real, 

possui, para Céu Pires (2012, p. 173) um significado político que se expandiu 

progressivamente, primeiro, para a restante Europa, depois, para o resto do mundo: “à 

direita, sentavam-se os defensores da ordem estabelecida, da tradição e das 

instituições que garantiam a estabilidade. À esquerda, os apoiantes da mudança, os 

defensores de posições que procuravam o novo, definindo-se pela sua radicalidade. A 

tradição que se instituiu a partir desta disposição espacial traduziu-se em duas 

culturas políticas diferentes: uma, conformista e de ceticismo acerca da possibilidade 

de mudar o mundo e outra, optimista, dos que confiam na possibilidade de mudanças 

sociais através da acção política. Esta forma de colocar o problema revela percepções 

da realidade diferentes e assenta em matrizes antropológicas diversas, uma dando 

prioridade ao imobilismo e individualismo e a uma certa naturalidade das 

desigualdades, outra, valorizando a acção colectiva e a capacidade transformadora 

dela decorrente. Esta última sublinha o carácter histórico/cultural dos seres humanos e 

da sua acção, isto é, das suas construções simbólicas e materiais”. 

Nascida na revolução francesa, a divisão politica entre a esquerda e a direita ganhou 

desde então uma assinalável importância, funcionando, como anota Freire (2006, p. 

31) como forma de categorizar ou classificar as ideologias, além de ser um 

instrumento de classificação das posições politicas dos diferentes partidos (e/ou 

candidatos/eleitos), um código de comunicação entre forças politicas, meios de 

comunicação social e eleitores e, por último, um instrumento de orientação dos 

eleitores na interpretação dos fenómenos políticos e na tomada de decisões.  

Quase a finalizar, importa referir a “talho de foice” que a dicotomia política esquerda-

direita, herdada da revolução francesa é, hoje em dia, alvo de reflexão alargada sobre 

a sua validade e actualidade. E a reflexão em curso é ditada, entre o mais, pela 

”viagem” ao longo dos tempos dos grandes temas ideológicos da direita para a 

esquerda, e da esquerda para a direita, temas esses que constituíam o núcleo duro, 

ora da direita, ora da própria esquerda. Exemplificando, há matérias que pertenciam 

tradicionalmente à direita (a defesa da etnicidade) e que passaram a ser também 

defendidas pela esquerda. Por outro lado, há matérias que eram tradicionalmente 

“pertença” da esquerda (a ecologia) e que passaram a integrar a agenda política da 

direita. Acresce ainda que sempre houve várias esquerdas e várias direitas, que 

tornou geralmente impossível a redução a um “ideal-tipo unitário (Correia, 2012, p. 12). 

Também sobre o assunto, Ferreira da Cunha (2007, pp. 301 e 312) sustenta que a 

divisão clássica do espectro político entre direita e esquerda é pobre e em parte 
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ultrapassada, por causa de terceiras vias, superações, contradições e hibridações, 

mas apesar de tudo, esta divisão ainda move-se. 

Por último, é igualmente de salientar que a prática política nem sempre corresponde 

com as matrizes ideológicas (de esquerda ou de direita) dos partidos políticos, o que 

tem permitido a vários autores sustentar a ausência de sentido da dicotomia esquerda-

direita no tempo presente (3). Vista a origem da clivagem esquerda-direita, vamos 

agora centrar a nossa atenção sobre a classificação da ecologia política, ou seja, se 

os partidos verdes podem ser considerados de esquerda ou, pelo contrário, de direita. 

A maioria dos autores aponta para a “tendência esquerdista” dos partidos e militantes 

ecologistas, por várias razões. 

Desde logo, porque os partidos verdes atacam o capitalismo - o grande responsável 

pela degradação do ambiente, a sociedade de consumo e a ilimitação do progresso 

tecnológico.  

Em segundo lugar, porque o ecologismo resultou do esquerdismo de 1968, pelo que a 

sua matriz ideológica é de esquerda (Cans, 1993, p. 201). Nas palavras do autor, “o 

esquerdismo de 68 irriga subitamente um ecologismo que até ai se tinha mantido 

estreitamente naturalista”. É preciso ter presente que muitos militantes ecologistas 

saíram do movimento de Maio de 1968. Em sentido algo aproximado, Lara (2011, p. 

571) sustenta que a politização do ambiente deveu-se em boa medida à acção 

internacionalista do maxismo-leninismo na fase final do Segundo Mundo.  

Em terceiro lugar, porque os militantes ecologistas seriam não mais do que uma 

espécie “reciclada” de marxistas e de outros esquerdistas desiludidos com a prática 

das organizações em que militavam. Privados ou desiludidos com o marxismo e com o 

rumo das suas organizações, os militantes de esquerda e de extrema-esquerda 

encontraram uma nova via: o ecologismo que, em muitos casos, substituiu o 

marxismo. Não é por acaso que muitos ecologistas têm conotações passadas e 

presentes com a esquerda. É o caso de René Dumont, o candidato ecologista às 

eleições presidenciais francesas de 1974, que nunca ocultou a sua presença à 

esquerda socialista. É também o caso de Conh-Bendit, um ex-comunista, a quem nas 

barricadas de Maio de 68 chamavam Dany, o vermelho e que se converteu, 

pacatamente, à causa ambiental (Cans, 1993, p. 119).  

E essas conotações levam, por exemplo, Cans (1993, p. 119) a referir, com especial 

ironia, “ Os verdes? Um nariz postiço para mascarar uma reciclagem de Vermelhos. 

Há quem, parafraseando a comparação do rabanete com os socialistas (vermelhos por 
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fora, brancos por dentro), recorra à imagem da melancia: verde por fora, vermelha por 

dentro”. 

Em quarto lugar, porque os partidos verdes condenam, frequentemente, a política das 

formações de direita, concedendo assim à esquerda o benefício da dúvida. Deste 

modo, revelam a sua inclinação para a esquerda. 

Em quinto lugar, porque, como anotam Alphandery et al (1993, p. 64), “os valores 

políticos dos verdes comungam das tradições de esquerda quando, empenhando-se 

na defesa da liberdade, da autonomia e da igualdade, se opõem ao nacionalismo e se 

fazem antimilitaristas e anticolonialistas”, acrescentando que a ecologia política quer-

se libertadora do homem e das suas opressões. 

Noutra perspectiva, mas na mesma linha, Céu Pires (2012, p.176) defende que 

integram o património da esquerda novos elementos, entre os quais o conceito de 

responsabilidade. Segundo a autora, “na actual era da globalização, a noção de 

internacionalismo, sempre associada à esquerda, deverá ser colocada em termos de 

co-responsabilidade de todos os cidadãos (e não apenas do Estado) pelos outros 

seres, os semelhantes, mas também por todas as outras espécies. Ou seja, assumir 

que somos responsáveis pela vida do Planeta e que, de uma solidariedade de classe, 

se pode transitar para uma solidariedade de vida”, acrescentando que existem vários 

elementos que apontam para uma ligação estreita entre a esquerda e a defesa do 

ambiente e a preservação da vida. 

Apoiando-se na obra de Hans Jonas, o Principio de Responsabilidade, onde é 

reformulado o imperativo categórico Kantiano nos seguintes termos: “age de tal modo 

que os efeitos da tua acção sejam compatíveis com a permanência de vida humana 

autêntica na Terra”, Céu Pires (2012, p. 177) defende que “a reflexão sobre as 

questões ecológicas, os riscos de degradação e de extinção mas também sobre as 

perspectivas de solução, poderão dar um contributo para o reequacionamento da ideia 

de esquerda. Sobretudo a partir da nova ideia de responsabilidade que poderia 

“salvar” as esquerdas da sua fixação exclusiva nas exigências de direitos. Também o 

retomar da ideia de solidariedade como conceito chave não só para a solução dos 

problemas sociais mas também dos problemas ambientais, poderá ser um contributo 

para essa ressignificação”. 

Seja como for, Céu Pires (2012, p.177) é peremptória ao afirmar que a ligação entre 

as questões ecológicas, o modo como são abordados e as perspectivas de solução 

foram historicamente integradas no âmbito da esquerda.  
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Outros autores, em manifesta minoria, colocam os partidos verdes “à direita” e, 

inclusive, na “extrema-direita”. 

Numa entrevista dada ao Nouvel Observateur, o filósofo Luc Ferry (apud Cans, 1993, 

pp. 119 e 120) descobre no movimento ecologista ecos barresianos e até 

reminiscências petainistas (o regresso à terra) (4). 

Por seu turno, Alphandery et al (1993, p.64) conseguem distinguir, no discurso 

ecologista, uma componente conservadora que lhe permitem colocar os verdes “à 

direita”. No aludido discurso é defendido que a felicidade se paga pelo preço da 

preservação da natureza, e que tudo o que é possível a um homem tem de ser 

definido em torno das suas ligações geográficas, afectivas, culturais e políticas. 

Entre nós, Belchior (2010, pp. 98 e 99) considera que os verdes contêm na sua 

génese afinidades filosóficas com o pensamento conservador. Segundo a autora, as 

preocupações ambientais aparentam ter uma maior afinidade filosófica com o 

conservadorismo do que com a esquerda, porque tanto os conservadores como os 

verdes são cépticos quanto ao progresso e aos benefícios do crescimento económico. 

E Belchior apresenta como exemplo o programa politico do CDS-PP de 1993, o partido 

que na óptica da autora melhor enquadra a família conservadora, quando ali se refere 

expressis verbis que “ a ecologia é um valor cristão e conservador, porque o seu 

verdadeiro significado representa a vontade de conservar a natureza”. Nesta medida, 

a autora conclui que a preservação da natureza, o desenvolvimento económico 

controlado, o respeito pela interdependência ou a promoção da diversidade local 

denotam uma identidade com o conservadorismo. 

Sem entrar concretamente na querela sobre o posicionamento ideológico dos verdes, 

mas a propósito de saber se o ambiente é de direita ou de esquerda, Nunes Correia 

(Moura et al., 1999, pp.55 e 56) afirma que “quando analiso a forma como a temática 

ambiental circula na nossa sociedade, dá-me vontade de concluir que ela tem aquilo a 

que eu chamaria uma mão esquerda e uma mão direita. Muitas são as coisas que, nas 

preocupações ambientais, se associam tradicionalmente a um modelo de esquerda e 

muitas são as coisas tradicionalmente associadas a um modelo de direita. O que será 

de esquerda? A ideia de um património comum é cara à esquerda. O domínio público, 

o bem público, a salvaguarda e a gestão desse bem público é algo que cola melhor 

com a esquerda. Embora a forma como a esquerda o procura fazer me pareça, muitas 

vezes, controversa. Surpreendentemente, porém, as palavras conversar, preservar, 

são, com maior frequência, integradas num léxico de direita. É o sentido da 

conservação. É o sentido da preservação. De direita será, igualmente, a exaltação da 
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ruralidade. Tal como será de direita o reconhecimento da relevância dos mecanismos 

económicos na regulação das questões ambientais. Embora, no discurso 

ambientalista, este último aspecto apareça indiferentemente à esquerda e à direita, 

julgo mais consentânea com uma postura de direita a assunção de uma lógica de 

mercado, a distribuição de incentivos económicos, etc. Em termos globais, e tentando 

fazer um balanço, parece-me que prevalecerá, ligeiramente, uma componente 

associada ao ideário de direita. No entanto, e bastaria uma rápida sondagem para o 

mostrar de maneira iniludível, a maioria dos militantes ambientalista reclama-se de 

esquerda. Um aparente paradoxo que interessaria estudar”. 

Sem embargo do manifesto sectarismo e da inclinação esquerdista dos Verdes que 

levou, aliás, a fundadora do Grupo Regional das Associações de Protecção do 

Ambiente, Marie-Paule Labey, em 1982, a acusar os Verdes franceses de serem 

demasiado influenciados pela extrema-esquerda francesa (Alphandery et al., 1993, 

p.56), a maioria dos partidos verdes exibe como principio que não estão nem à 

esquerda nem à direita, mas “para a frente” ou “acima das velhas políticas”: “Hoje, a 

escolha política básica não é entre a Direita, a Esquerda e o Centro, mas entre os 

cinzentos políticos convencionais e o Partido Verde”, dizia o manifesto do partido 

verde inglês em 1992 (Pepper, 2000, p.62). 

Dito de outro modo, os Verdes gostam de se autodefinir como não estando à esquerda 

nem à direita, mas de que estão adiante, ou seja, como anota Alphandery et al. (1993, 

p.64), postulam “uma outra cultura política que tem as suas raízes numa recusa radical 

do produtivismo e da instrumentalização da natureza”.  

“De um ponto de vista ideológico, o que distingue os Verdes dos outros partidos é a 

recusa dos poderes e dos domínios que exercem, tanto face aos outros povos, como 

face à natureza. É igualmente a afirmação de que a felicidade não se constrói 

acumulando bens materiais. A felicidade do indivíduo não se mede pelo produto 

interno bruto. Por conseguinte, a visão da sociedade não pode ser reduzida à visão 

economicista” (A. Waechter apud Bachelet, 1997, p. 161). 

O “slogan” “nem de direita nem de esquerda, mas adiante” está presente no discurso 

dos verdes de todo o mundo, e é para os verdes a sua “identidade” e a sua “verdade”, 

como sublinha Dias (2002, p.107) (5). 

Resta referir que há quem considere difícil incluir os partidos verdes nas classificações 

políticas habituais pelo que é preferível e mais significativo examinar as suas 

proporções, tanto mais que a maioria dos ecologistas está de acordo quanto aos 

grandes objectivos prioritários. É o que defende, por exemplo, Simonnet (1979, p. 94).  
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Pela nossa parte, acompanhamos Lara (2011, p. 571) quando afirma que, apesar da 

colocação “à esquerda” da maioria dos movimentos e dos partidos verdes, 

nomeadamente pela sua acção anti-industrial sistemática, é forçoso reconhecer a 

autonomia crescente desta nova família ideológica perante os seus aliados 

tradicionais. 

 

 

4. A emergência dos partidos verdes na Europa - sin opse histórica 

A “campanha Dumont” contribuiu para lançar a ecologia política. No entanto, foi o 

aparecimento dos partidos verdes que desempenhou um papel verdadeiramente 

determinante neste domínio, o que permite, aliás, considerar os partidos verdes como 

o paradigma da ecologia política. Efectivamente, é a passagem de militantes 

ecologistas a partidos, situando-se deliberadamente na luta político-partidária e que 

implica a disputa de votos com os chamados partidos políticos tradicionais, que fica 

evidente a intenção dos militantes ecologistas em conquistar um lugar de relevo no 

espaço político. 

Os partidos verdes começaram a florescer a partir do decénio de 1970, alavancados, 

regra geral, no movimento ambientalista dos respectivos países, tendo o voto nos 

partidos verdes conhecido desde então um espectacular desenvolvimento, sobretudo 

nos países da UE, onde estão representados em muitas assembleias regionais e 

locais, parlamentos nacionais e inclusive no Parlamento Europeu, onde existe um 

grupo ecologista. 

À escala mundial, os primeiros partidos ecologistas foram fundados em 1972 na 

Austrália (o United Tasmanian Group) e na Nova Zelândia (o Values Party). 

À escala europeia, o primeiro partido verde foi formado no Reino Unido. Inicialmente, 

chamou-se People Party. Foi fundado em Fevereiro de 1973 por um grupo de pessoas 

em resposta ao aumento das ameaças sobre o ambiente relatadas em duas obras 

publicadas naquela época: “A Blueprint for Survival”, de Edward Goldsmith - que foi 

texto base para os verdes ingleses, e o trabalho sobre a população (“The Population 

Bomb”) de Paul Ehrlich, datada de 1968, que abordava o excesso de crescimento 

demográfico (Garner, 1996, p.129). 

Em 1975 o People Party alterou o seu nome para Ecology Party e em 1985 para 

Green Party. Nos anos 90, o partido verde inglês deu lugar a três partidos: o Partido 

Verde da Inglaterra e País de Gales, o Partido Verde da Irlanda do Norte e o Partido 



 319 

Verde Escocês. O partido ecologista inglês foi o único partido verde nacional na 

Europa durante a década de 70 e o seu impacto político foi insignificante (Richardson, 

1995, pp. 6 e 7). 

Em 1980, foi fundada na ex-RFA (Alemanha Ocidental) o mais bem sucedido partido 

verde europeu, o Die Grünen. Está na sua origem os movimentos ecologistas. O 

partido verde alemão está dividido em duas tendências: os realo, ou realistas, que 

acreditam na necessidade de actuar no contexto da política partidária e são favoráveis 

a partilhar o poder com o SPD, e os fundi, ou fundamentalistas, que contestam o 

sistema político vigente, dando ênfase a políticas à revelia do parlamento e a 

declarações radicais, opondo-se a qualquer aliança com o SPD (Frankland, 1995, p. 

32). Contrastando com outros partidos verdes europeus, os Die Grünen alemães 

formaram na década de 90 um governo de coligação com o SPD, liderado pelo 

Chanceler Gerhard Schröder, tendo como Vice-Chanceler e Ministro dos Negócios 

Estrangeiros Joschka Fischer, líder do partido verde alemão que governou a 

Alemanha entre 1998 e 2005. 

Em 1981 foi constituído, na Suécia, o Miljöpartiet e em 1982 o Partido Ecologista “Os 

Verdes” em Portugal. Em 1983 surge o De Gronne, na Dinamarca. 

Em 1984 foi constituída uma federação dos partidos ecologistas na suíça pelos 

diversos grupos suíços que a partir de 1993 passa a usar o nome de os Verdes-partido 

ecologista suíço (8). 

Em 1984 formaram-se os Verdi, em Itália, que, em conjunto com a Federação da Lista 

Verde, criaram a Federação dos Verdes em 1990. Também em 1984 surgiu em 

França o primeiro partido verde, Les Verts. Em Maio de 1990 apareceu o segundo 

partido verde francês – Génération Ecologie – fundado por Brice Lalonde, que passa a 

defender uma ecologia “verde-rosa” (Bréchon, 1992, p. 11), cuja explicação arrima-se, 

do nosso ponto de vista, na circunstância de Lalonde ter apelado ao voto na reeleição 

de François Miterrand à presidência da república em 1988 e ter sido Secretário de 

Estado do Ambiente no governo presidido pelo socialista Michel Rocard, como anota 

Bréchon (1992, p. 11), e, posteriormente, ter sido empossado Ministro do Ambiente 

num governo socialista, o que revela o seu comprometimento com o PS francês. O 

surgimento do partido Génération Ecologie vai abalar o suporte eleitoral relativamente 

elevado dos Les Verts (14%) (Cole, 1995, p. 45). 

Em 1986 foi constituído na Áustria o partido dos Verdes, por iniciativa de Freda 

Meissner-Blau. Para finalizar, resta referir que foram posteriormente criados partidos 

ecologistas em outros países da Europa, incluindo na Europa do Leste. 
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5. A emergência dos partidos verdes em Portugal 

5.1 Considerações gerais 

Em Portugal, o PPM foi o primeiro partido político a assumir a plataforma ecologista, 

apesar de não ser propriamente um partido ecologista. A “roupagem” ecologista foi-lhe 

dada pelo Arquitecto Ribeiro Telles que tinha a intenção de tornar o PPM nem partido 

ecologista. 

O Partido Ecologista “Os Verdes”, criado em 1982, foi formalmente o primeiro partido 

verde português, seguindo-se-lhe o Movimento Partido da Terra, formado por iniciativa 

do Arquitecto Ribeiro Telles, em 1993, mas que nunca conseguiu afirmar-se no 

sistema político português, obtendo resultados eleitoralmente insignificantes, pelo que 

não vamos tratar dele neste estudo. Ainda a propósito do Movimento Partido da Terra, 

o seu insucesso é justificado por Ribeiro Telles (Moura et al, 1999, pp. 87 e 88) nos 

seguintes termos: “uma pequena formação partidária dificilmente funciona. 

Campanhas eleitorais, televisões, burocracia… tudo custa muito dinheiro. As multas, 

por falta de uma contabilidade que não tem matéria para existir, ainda atingem os 

pequenos partidos. Tal como o PPM dos seus primeiros tempos, o Partido da Terra 

reduz-se a um grupo de amigos que, regularmente, se encontram para discutir. E só 

pode dar sinal de si nos períodos eleitorais quando a comunicação social lhe confere 

um pouco de importância”. E o parco tempo de antena dado pela comunicação social 

a um pequeno partido depende, acrescentamos nós, da sorte de que seja bafejado, já 

que a prática da comunicação social em relação aos pequenos partidos é, pura e 

simplesmente, ignorá-los. 

 

 

5.2 O PEV – Partido Ecologista “Os Verdes” 

5.2.1. A origem e o nascimento do PEV 

O PEV nasceu em 15 de Dezembro de 1982 com a denominação inicial de Movimento 

Ecologista Português - Partido “Os Verdes”. Adoptou então como símbolo o sol 

estilizado. Na 2.ª Convenção Nacional Ecológica, sob o lema “Amar Verde, Pensar 

futuro, ocorrida entre 22 e 23 de Novembro de 1986, no Pavilhão Gimnodesportivo de 

Caselas, em Lisboa, os Verdes portugueses aprovam o seu programa, adoptam o 

malmequer como símbolo oficial e mudam o nome para Partido Ecologista “Os 

Verdes”. Na 3.ª Convenção Nacional Ecológica, realizada em 1989, os Verdes 

adoptam o girassol como símbolo e a sigla PEV. De acordo com a versão “oficial” do 
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próprio partido, o surgimento do PEV está associado à “vontade de um grupo de 

cidadãos de promover uma intervenção mais activa na sociedade portuguesa. 

Empenhados em alertar a opinião pública para os desafios ecológicos que então se 

colocavam a nível planetário, para os problemas de ambiente que também já se 

começavam a fazer sentir em Portugal e cientes ainda da urgência de encontrar 

respostas adequadas para os mesmos, “Os Verdes” fixaram como objectivo 

transportar estas preocupações para o mais alto nível institucional, em paralelo com o 

desenvolvimento de acções locais, a fim de contribuir para o crescimento da 

consciência ecologista dos cidadãos. 

Para cumprir estes objectivos, foram dinamizados os Colectivos Regionais de “Os 

Verdes”, que não pararam de crescer desde então; promoveram-se iniciativas 

diversificadas, denunciaram-se problemas, exigiu-se a sua resolução junto do poder e 

reflectir novas soluções para o futuro; delinearam-se estratégias para garantir a 

representação de uma voz ecologista na Assembleia da República e no poder local” 

(http://www.osverdes.pt) (9). 

A versão oficial oferecida pelo PEV quanto à sua origem e nascimento não tem, 

porém, correspondência com a forma efectiva como se operou a criação deste partido. 

É pacífico no movimento ambientalista português que a criação inesperada do PEV, 

um “partido pseudo-ecologista”, nas palavras de Duarte (1984, p. 7) foi uma “jogada de 

antecipação” do PCP. Desde logo, porque o ambiente em Portugal estava 

politicamente órfão, isto é, a eco-política portuguesa era um espaço politicamente livre. 

Havia, é certo, o PPM, do Arquitecto Ribeiro Telles que tinha como bandeira eleitoral o 

ambiente, mas a sua influência política era praticamente nula. Por outro lado, o PCP 

apercebeu-se de que nos outros países da Europa, a ecologia ganhava foros de força 

política, especialmente na Alemanha (Múrias, 1992, p. 22). Deste modo, numa tirada 

de génio, senão mesmo a “cartada do século”, que Múrias (1992, p. 22) imputa ao Dr. 

Álvaro Cunhal, o PCP previdentemente decidiu apadrinhar a formação de um partido 

verde, procurando assim preencher e esvaziar um espaço político que lhe poderia ser 

extremamente prejudicial se caísse em outras mãos, sublinha Múrias (1992, p. 22).  A 

“talho de foice”, bem anota Duarte (1984, p. 7) quando afirma que a eco-política é “um 

produto, mais um, que importámos de fora”. 

Mas o PCP, com a criação do PEV, não procurou apenas ocupar e tirar proveito 

eleitoral de um espaço politicamente livre. O PCP quis travar a erosão do seu 

eleitorado e atrair um eleitorado jovem com a criação do PEV (10). 
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De acordo com Duarte (1984, p.7), o meio ambientalista no seu todo percebeu quase 

de imediato a ideia de mestre do PCP com a criação do PEV, devido à conjugação de 

três factores. O primeiro foi aviso lançado por um grupo de pessoas, entre as quais 

Afonso Cautela, António Fonseca e António Duarte. O segundo foi a saída de um 

comunicado denunciando a farsa fabricada pelo PCP, que fez grande barulho na 

comunicação social. O terceiro foi a asneira estratégica da integração de «Os Verdes» 

na APU, depois de terem desmentido ser uma criação do PCP. Ora, contra factos não 

há argumentos. 

O aparecimento do PEV não foi, obviamente, bem acolhido pelo movimento 

ambientalista português, antes de mais, devido à sua dependência explícita do PCP, o 

que lhe valeu ser apelidado de “sombras chinesas dos comunistas” (Duarte, 1984, p. 

7) e ganhar também o epíteto jocoso de “partido melancia”: verdes por fora, mas 

vermelhos por dentro”. Depois, porque o PEV, ao contrário de muitos partidos verdes 

europeus, não tinha qualquer ligação com o movimento ambientalista nacional que 

não está, por conseguinte, na sua génese, nem nunca estabeleceu uma colaboração 

regular com aquele movimento. Muitos ambientalistas sustentaram então que quando 

o PCP surgiu com o PEV “veio prejudicar muito seriamente o movimento ecologista 

em Portugal” e só “impediu a concorrência devorando-a”. A sua ligação com o PCP 

teve ainda o condão de fazer com que daí em diante todas as organizações 

ambientalistas passassem a ser conotadas como pró-comunistas (Múrias, 1992, p. 92) 

e, consequentemente, os dirigentes das associações ambientalistas ficavam 

desagradados quando os chamavam de “verdes” (Vieira, 1997, p. 38) (11). 

O PEV reunia dois conjuntos de pessoas: quadros ligados ao PCP e ex-activistas de 

extrema-esquerda convertidos ao ecologismo. O primeiro grupo estabeleceu a 

estrutura e impôs a aliança com o PCP. O segundo forneceu o discurso e os 

deputados que eram eleitos nas listas da Aliança Povo Unido (APU) e, mais tarde, nas 

listas de Coligação Democrática Unitária (CDU). Nenhum dos grupos tinha ligações 

com o movimento ambientalista português. 

De referir, por último, que o PEV integrou em 1987 a Coordenadora dos Verdes 

Europeus, tendo ocupado o seu executivo durante dois anos; em 1993 foram membros 

fundadores da Federação dos Partidos Verdes Europeus e a Ecolojovem – “Os 

Verdes” (a juventude do PEV) foi membro fundador da Federação de Jovens 

Ecologistas Europeus e integra a Rede de Jovens Ecologistas do Mediterrâneo 

(http://www.osverdes.pt) (12). 
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5.2.2. Os objectivos e a organização interna do PEV   

Nos termos do n.º 1 do artigo 1.º dos Estatutos do PEV, aprovados na XII Convenção, 

realizada nos dias 18 e 19 de Maio de 2012, o PEV “nasceu da necessidade de agir 

pela paz, pela desmilitarização, pelo desarmamento, pela desnuclearização, pela 

justiça social, pelos direitos humanos, pela igualdade, pela protecção dos seres vivos 

e dos ecossistemas, e pela ecologia, tendo por base uma ideologia de transformação 

da sociedade que assente nestes princípios, com vista a um desenvolvimento 

durável”. 

O objectivo prosseguido pela PEV é organizar uma estrutura de intervenção política 

permanente destinada a perspectivar a reivindicação ecológica no plano político em 

termos de gestão da sociedade, com vista a transformá-la numa sociedade 

ecologicamente equilibrada (n.º 2 do artigo 1.º). 

O PEV possui estruturas organizativas de três níveis distintos: 

a) Estruturas locais (os colectivos de base); 

b) Estrutura regional (os órgãos regionais); e 

c) Estrutura nacional (os órgãos nacionais) (cfr. artigo 14.º dos Estatutos). 

São estruturas locais os Colectivos de base, constituídos pelos membros do partido 

organizados localmente, por razões de habitação ou de actividade (artigo 15, n.º 1). 

São órgãos dos Colectivos de base: 

A) A assembleia dos membros. É composta pela totalidade dos membros do 

partido, organizados localmente por razões de habitação ou de actividade 

(artigo 16.º) 

Nos termos do artigo 17.º dos Estatutos, é da competência da assembleia dos 

membros eleger os executivos locais e os delegados dos Colectivos de Base à 

Assembleia Regional e à Convenção do PEV. 

São órgãos regionais: 

A) A Assembleia Regional. É constituída pelos Delegados dos Colectivos de Base 

da respectiva região (artigo 19.º). Compete-lhe: 

a) Definir a intervenção regional no respeito pelo Programa do Partido Ecologista «Os 

Verdes» e pela orientação definida pela Convenção do Partido e pelo Conselho 

Nacional. 

b) Fazer o balanço da actividade regional e tomar medidas no que respeita ao reforço 
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do Partido na região. 

c) Eleger de entre os seus membros a Comissão Executiva Regional. 

d) Eleger a Comissão de Arbitragem Regional (cfr. artigo 20.º). 

B) A Comissão Executiva Regional. É eleita pela Assembleia Regional ou por 

designação do Conselho Nacional enquanto aquela não se realizar (artigo 

21.º). 

Cabe-lhe: 

a) Coordenar e incentivar a actividade da organização na região de acordo com os 

Princípios e o Programa do Partido e a orientação definida pelos órgãos nacionais e 

pela Assembleia Regional. 

b) Tomar posição sobre os acontecimentos da região que justifique resposta do 

Partido. 

c) Coordenar a acção dos colectivos de base e prestar-lhes informações. 

d) Eleger os representantes da Comissão Executiva Regional à Convenção do Partido 

e Conselho Nacional. 

e) Representar o Partido Ecologista “Os Verdes” a nível regional. 

f) Convocar a Assembleia Regional. 

g) Exercer os poderes disciplinares sobre os membros da respectiva região sujeitos à 

aprovação dos Órgãos Nacionais (artigo 22.º). 

C) A Comissão da Arbitragem Regional. É eleita pela Assembleia Regional e 

composta por três membros efectivos (artigo 23.º). 

Nos termos do artigo 24.º, compete-lhe: 

a) Proceder à resolução de conflitos; 

b) Intervir em processos disciplinares quando solicitado pelos outros órgãos regionais 

do Partido.  

A Comissão de Arbitragem tem, ainda, o direito de solicitar ou consultar elementos 

relativos à vida do Partido na região, necessários ao exercício da sua competência.  

São órgãos nacionais: 

A) A Convenção do PEV. É composta pelos delegados eleitos pelas assembleias 

dos membros dos Colectivos de Base e pelos representantes das Comissões 

Executivas Regionais (artigo 27.º). 
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É o órgão supremo do PEV, que se reúne de 3 em 3 anos em sessão ordinária e, em 

sessão extraordinária, por deliberação do Conselho Nacional, estando-lhe cometidas 

as seguintes competências: 

a) Definir a linha política do Partido Ecologista «Os Verdes», apreciar a actuação de 

todos os seus órgãos e deliberar sobre qualquer assunto de interesse para o Partido. 

b) Aprovar, e modificar o Programa e os Estatutos do Partido. 

c) Revogar o mandato de qualquer dos titulares dos Órgãos Nacionais do Partido se 

assim o entender estritamente necessário para a realização dos fins de «Os Verdes». 

d) Eleger o Conselho Nacional. 

e) Eleger a Comissão de Arbitragem Nacional. 

f) Eleger a Comissão Nacional de Fiscalização de Contas (artigo 26.º). 

B) O Conselho Nacional. É o órgão máximo entre convenções responsável pelo 

desenvolvimento e execução da orientação do partido, definida em Convenção 

e, bem assim, pela fiscalização política das actividades dos órgãos nacionais e 

regionais do partido (artigo 29.º, n.º 1). É composto por 35 membros eleitos em 

Convenção e um representante de cada Comissão Executiva Regional (artigo 

30.º). 

Nos termos do artigo 29.º, n.º 2, compete ao Conselho Nacional: 

a) Eleger de entre os seus membros a Comissão Executiva Nacional. 

b) Marcar a data e o local da realização da Convenção do Partido Ecologista «Os 

Verdes». 

c) Eleger o substituto de qualquer dos titulares dos órgãos nacionais do Partido no 

caso de vacatura do cargo ou de impedimento prolongado. 

d) Aprovar o regulamento da Convenção do Partido Ecologista «Os Verdes». 

e) Estabelecer as formas de cooperação com as organizações referidas no artigo 8.º 

(ou seja, todas as organizações que estejam empenhadas na prossecução de 

objectivos gerais ou particulares similares aos do PEV). 

f) Aprovar as grandes linhas de orientação das relações internacionais do Partido. 

g) Representar o Partido em Juízo e fora dele. 

h) Tomar posição expressa sobre as medidas previstas na alínea b) do número 1 do 

artigo 26.º (ou seja, aprovar e modificar o programa e os estatutos do partido), sem 

prejuízo do estabelecimento na alínea c) do n.º 2 do artigo 2.º (ou seja, discussão 
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prévia das propostas de aprovação e revisão do programa e dos estatutos do partido). 

i) Decidir sobre a participação do Partido Ecologista «Os Verdes» nos actos eleitorais 

a que se refere o n.º 3 do artigo 1.º. 

j) Definir as grandes linhas do Programa Eleitoral e os Princípios Políticos de 

participação eleitoral do Partido Ecologista «Os Verdes». 

C) A Comissão Executiva Nacional. É o órgão político permanente do PEV (artigo 

31.º, n.º 1). É formada com base nos elementos que compõem o Conselho 

Nacional e é eleita por este órgão (artigo 31.º, n.º 2). 

Compete-lhe: 

a) Estabelecer os objectivos, os critérios e as formas de actuação do Partido em 

conformidade com as deliberações da Convenção e do Conselho Nacional. 

b) Executar as decisões das Convenções do Partido Ecologistas «Os Verdes» e do 

Conselho Nacional. 

c) Coordenar o trabalho das estruturas regionais e prestar-lhes apoio. 

d) Convocar reuniões do Conselho Nacional. 

e) Propor ao Conselho Nacional as Grandes Linhas de Orientação do Partido 

Ecologista «Os Verdes» nas relações internacionais. 

f) Assegurar a gestão administrativa do Partido. 

g) Aprovar o regulamento financeiro. 

h) Regulamentar o exercício do direito de votar e ser eleito, tendo presente o artigo 

13.º. 

i) Aprovar as contas e orçamentos anuais do Partido. 

D) A Comissão de Arbitragem Nacional. É o órgão que tem a missão de velar, a 

nível nacional, pelo cumprimento das disposições constitucionais, legais e 

estatuárias por que se rege o PEV (artigo 32.º). É constituída por 5 membros 

eleitos na Convenção do Partido (artigo 33.º).  

Cabe-lhe: 

a) Proceder à resolução de conflitos; 

b) Intervir em processos disciplinares quando solicitado pelos outros órgãos nacionais 

do Partido. 

c) Emitir pareceres sobre a interpretação dos Estatutos e integração das suas lacunas 
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(artigo 34.º). 

E) A Comissão Nacional de Fiscalização de Contas. É o órgão encarregado de 

proceder à análise, fiscalização e controlo das contas da actividade do Partido 

(artigo 35.º). É composta por 3 membros efectivos eleitos na Convenção do 

Partido (artigo 36.º). Nos termos do artigo 37.º, n.º 1 dos Estatutos, compete-

lhe proceder, ao longo do ano, à análise, fiscalização e controlo das contas da 

actividade do partido, tendo de emitir um parecer anual sobre as contas do 

partido que será apresentado à Comissão Executiva Nacional. 

 

 

5.2.3. A conquista de existência política do PEV- a  política de alianças com o 

PCP 

É uma incógnita saber se o PEV conseguiria eleger algum deputado para a 

Assembleia da República se não estivesse integrado numa coligação dominada pelo 

PCP. 

A verdade é que desde o seu aparecimento no espectro político nacional, o PEV 

estabeleceu desde a primeira hora sucessivas alianças pré-eleitorais com o PCP. 

A primeira aliança eleitoral foi estabelecida no quadro da coligação, com o nome de 

Aliança Povo Unido (APU), formada com o PCP e o Movimento Democrático 

Português - Comissão Democrática Eleitoral (MDP-CDE), que havia sido criada em 

1978 e dissolvida em 1986, devido a divergências entre os partidos que integravam 

esta coligação de esquerda. 

A segunda aliança eleitoral foi firmada no âmbito do Coligação Democrática Unitária 

(CDU), formada em 1987 pelo PCP e pelo PEV. E desde 1987, o PEV concorreu a 

todas as eleições legislativas e autárquicas integradas na CDU e assim tem procurado 

afirmar-se politicamente e garantido a sua existência política, nomeadamente 

representação parlamentar. 

Em 1983 foi eleito o primeiro deputado do PEV para a Assembleia da República, nas 

listas da APU, como independente. Em 1987 foi eleito o primeiro vereador do PEV, em 

Sines, nas listas da CDU. Desde 1983, o PEV tem conseguido eleger 

consecutivamente deputados à Assembleia da República. O primeiro nas listas do 

APU e os seguintes nas listas da CDU, contando desde 1987 com dois deputados 

eleitos, ano em que é, aliás, constituído o primeiro grupo parlamentar do PEV. 
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5.2.4. A actuação do PEV 

A PEV tem feito um assinalável esforço de afirmação política, através das suas 

propostas eleitorais e das suas intervenções políticas, quer no quadro parlamentar, 

quer fora deste particular âmbito, como veremos de seguida. 

O PEV apresenta as suas ideias e opções políticas nos programas políticos, bem 

como em manifestos eleitorais. Distintamente dos outros partidos políticos, o PEV não 

apresenta um programa eleitoral antes de cada acto eleitoral. 

Em relação aos actos eleitorais, em especial, as eleições legislativas, o PEV limita-se 

a apresentar manifestos eleitorais, onde formula uma súmula das suas propostas que 

são decalcadas e, algumas vezes, um desenvolvimento do seu programa político, 

aprovado pela Convenção Nacional. 

Dito isto, vamos analisar os manifestos eleitorais para as legislativas que se lograram 

obter. 

O manifesto eleitoral para as legislativas de 1991, intitulado “Por um projecto 

ecologista”, está dividido em quatro pontos. No primeiro ponto (“para uma democracia 

mais viva e participada”, o PEV critica a inexistência de uma administração aberta, 

descentralizada e desburocratizada, apesar dos direitos e garantias inscritas na CRP. 

Defende a igualdade de direitos para as minorias religiosas e étnicas, o direito à 

diferença sexual sem segregação, o direito à objecção de consciência, o direito à 

cultura e o direito ao acesso dos dados da Administração, em especial em matéria 

ambiental. 

No segundo ponto, intitulado “por uma política para o ambiente”, o PEV defende que o 

ambiente não pode ser vislumbrado como mais uma política sectorial. Sustenta que 

nem a criação do Ministério, nem a troca de ministros serviram para resolver os 

problemas ambientais do país. Defende a ideia de que uma política para o ambiente 

não pode ser neutra ou incolor, nem pode ser alheia à política global. Nesta medida, o 

PEV preconiza uma política para o ambiente como elemento estruturante da política 

global para o país. E a sua concretização passa pela implementação da legislação 

existente, além da criação de condições conducentes à sua aplicação efectiva; 

regulamentação total da LBA; elaboração do Plano Nacional de Política do Ambiente 

(PNPA) e a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza (ENCN), através de 

debates públicos amplos e participados; dotação dos organismos responsáveis com 

recursos financeiros, técnicos e humanos necessários para o desempenho eficaz das 

suas funções; promoção da articulação e coordenação entre os vários órgãos de 

administração central e entre estes e o poder local; definição e implementação de uma 
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correcta política de ordenamento do território, a nível nacional, regional e local, com 

particular urgência no litoral; responsabilização e fiscalização dos agentes poluidores; 

sensibilização, informação e promoção da educação ambiental das populações. 

No terceiro ponto (“Para um desenvolvimento sem comprometer o futuro”), o PEV 

rejeita a “obsessão” pelo crescimento económico, desmedido e tecnológico, que 

submete os recursos e valores ambientais às leis irracionais do consumismo e que 

transforma um património da humanidade em mais um objecto de especulação e de 

lucro. Após esta breve análise, o PEV propõe um desenvolvimento que promova o 

bem-estar individual e colectivo, com a salvaguarda dos nossos valores culturais e 

ambientais. Para os Verdes, “desenvolvimento não é só abrir auto-estradas, por muito 

úteis e necessárias que sejam”. Defendem que a política económica deverá favorecer 

a multiplicidade de unidades produtivas, a promoção do cooperativismo e o 

reaproveitamento dos materiais usados na produção. A reciclagem deverá ser o 

princípio orientador para a economia do futuro. 

A regionalização e a descentralização devem ser os meios eficazes para um 

desenvolvimento e condições ecológicas de cada região. 

O ordenamento do território, tanto a nível nacional como a nível regional, terá para o 

PEV um impacto positivo no reequilíbrio dos ecossistemas e contribuirá decididamente 

para: (I) aliviar as pressões urbanísticas e industriais sobre o litoral; (II) travar a 

desertificação das zonas rurais; (III) corrigir as assimetrias e desigualdades regionais; 

(III) e assegurar a gestão nacional dos recursos. 

O PEV rejeita em absoluto a energia nuclear e defende uma política energética que 

aposta na diversificação das fontes utilizadas e na exploração equilibrada dos recursos 

tradicionais. Defende que Portugal deverá ser cada vez mais dependente do sol, do 

vento e do mar. 

No quarto e último ponto, intitulado “por um ideal de paz, independência e 

cooperação”, o PEV propõe uma política de cooperação e intercâmbio com todos os 

povos para a gestão global do sistema ecológico do planeta e para o progresso da 

humanidade. Preconiza, ainda, que a paz e a solidariedade entre os povos deverão 

ser os valores da política externa portuguesa. Por último, exigem o cancelamento do 

alargamento do campo de tiro de Alcochete (14). 

No manifesto eleitoral para as legislativas de 1995, o PEV começa por fazer uma 

crítica implacável aos sucessivos governos quanto à edificação da sociedade em que 

vivemos: geradora de insegurança, com a anulação dos indivíduos e em que se 

assistiu à delapidação do património ambiental. O PEV afirma nesse manifesto 
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eleitoral que a defesa do ambiente foi completamente ignorada pela sociedade, o que 

é visível através das opções políticas adoptadas pelos sucessivos governos, dos 

recursos hídricos aos resíduos, do ambiente urbano ao rural, da conservação da 

natureza ao ordenamento do território, da energia aos transportes, da decisão sobre a 

localização da nova ponte sobre o rio Tejo, a atitude face ao plano hidrográfico 

espanhóis e a imposição da incineração dos resíduos tóxicos. Acusam os governos do 

PSD de assumirem o lucro como um valor sagrado. 

O PEV propõe um eco-desenvolvimento, que passa pelas seguintes premissas:  

“-sustentado na regionalização; 

- garantindo o ordenamento do território; 

- apostando na defesa e promoção da diversidade ambiental, cultura e social; 

- promovendo a redução, a reciclagem e a reutilização dos resíduos, combatendo o 

desperdício de matérias-primas e de energia; 

- garantindo uma gestão adequada dos recursos hídricos e protecção do litoral; 

- apostando na preservação das nossas indústrias tradicionais e na sua modernização; 

- contribuindo para a fixação das populações no mundo rural, promovendo uma 

agricultura diversificada e compatível com o ambiente; 

- promovendo uma política florestal que passe pela preservação das nossas espécies; 

- apostando na humanização do ambiente urbano, revalorizando espaços, criando 

estruturas verdes que favoreçam a suavidade da paisagem e da vida urbana; 

- apostando em redes adequadas em transportes públicos, que levem à redução dos 

níveis de poluição”. 

O manifesto eleitoral de 1999, o PEV começa por descrever sucintamente a actividade 

desenvolvida na legislatura anterior. Nesse particular âmbito, é referida a tomada de 

posição do PEV na Assembleia da República em prol da defesa de desenvolvimento 

sustentável, qualidade de vida, justiça social, solidariedade e mudança de 

mentalidades para uma vivência colectiva mais saudável; a denúncia de agressões 

ambientais e sociais; a apresentação de propostas concretas para o equilíbrio 

ecológico; a participação em movimentos e protestos dos cidadãos contra decisões 

governamentais que implicavam uma agressão à saúde pública e ao bem-estar das 

pessoas. 

Depois, no aludido manifesto faz-se uma breve análise crítica da acção governativa. É 

referido que a LBA continuou a ser desrespeitada; manteve-se a opção pela 
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incineração, agora em cimenteiras; a não apresentação dos planos de bacia 

fundamentais para uma correcta gestão dos rios permaneceu; manteve-se a 

impunidade dos poluidores e a poluição a ser uma realidade; subsistiu a cedência aos 

interesses das celuloses e intensificou-se a monocultura do eucalipto; continuou a 

sobrecarga do litoral e a desertificação e despovoamento do interior. 

Em terceiro lugar, sob o título “Promover o eco-desenvolvimento”, o PEV apresenta as 

suas propostas, a saber: 

- garantir a utilização dos recursos; 

- assegurar o correcto ordenamento do território liberto da especulação imobiliária; 

- humanizar o ambiente humano, mediante a aposta na criação de espaços verdes e 

apostando em redes de transportes eficientes e na restrição de circulação automóvel; 

- apostar na requalificação das indústrias, promover a adopção de tecnologias de 

produção mais limpas; 

- concretizar a redução, reutilização e reciclagem dos resíduos, combatendo o 

desperdício e poupando energia; 

- combater a poluição das águas e promover a utilização de sistemas eficientes de 

poupança de água; 

- promover as espécies florestais nacionais e investir na prevenção de fogos; 

- proteger a biodiversidade, não só nas áreas protegidas, mas também fora delas; 

- garantir a segurança alimentar e a informação rigorosa aos consumidores, além de 

suspender a comercialização de produtos transgénicos. 

A par desses manifestos eleitorais, o PEV possui programas políticos, aprovados 

pelas Convenções Nacionais, que servem de linha de orientação ou guia de actividade 

do partido. Esses programas vigoram até à aprovação do programa seguinte. 

O primeiro programa político do PEV foi aprovado pela II Convenção Nacional 

(Extraordinária), realizada entre os dias 22 e 23 de Novembro de 1986, no Pavilhão 

Gimnodesportivo de Caselas, em Lisboa. Esteve em vigor até aprovação do novo 

programa, que teve lugar na IX Convenção Nacional Ecológica, realizada em 16 e 17 

de Maio de 2003, na Casa do Artista, em Lisboa.  

O primeiro programa estava estruturado em seis pontos, quase todos eles de cariz 

ambiental. O PEV começou por anunciar os (seis) critérios que elegeu como 

fundamentais para a acção política, a saber: 
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a) Humanismo; 

b) Descentralização; 

c) Qualidade; 

d) Prevenção, antecipação; 

e) Globalidade; e 

f) Longo prazo, utilização sustentada dos recursos.  

Neste programa o PEV aposta, entre o mais, no processo de regionalização que, por 

via da descentralização política, económica e cultural, propicia o exercício de uma 

democracia participada mais autêntica. O PEV considera que só através do processo 

de regionalização será possível avançar para: 

- A correcção de desigualdades regionais e locais; 

- A resolução das injustiças que historicamente têm penalizado o interior e as regiões 

desfavorecidos e carenciadas do País; 

- Estimular a participação das populações na resolução dos problemas locais, 

regionais e nacionais; 

- Tornar mais racional e equilibrada a ocupação do território; 

- Pôr termo à destruição acelerada de zonas verdes, dos recursos naturais e à 

irracionalidade urbanística. 

Quanto à política de ordenamento de território, o PEV defende que esta política terá 

de passar pela criação das regiões administrativas e por uma efectiva 

descentralização e regionalização, que permita uma maior autonomia dos órgãos 

municipais e regionais na administração do território e gestão dos recursos naturais. 

Defendem a humanização da economia e, consequentemente, criticam, o modelo 

económico assente num capitalismo que é “atroz, falido na emergência de equilíbrios 

sociais, económicos e ambientais”. A “máquina económica roda por si mesmo 

independentemente das necessidades reais”, sublinha o programa político do PEV. 

Propugnam a substituição do crescimento quantitativo que acarreta a aceleração do 

esgotamento dos recursos naturais não renováveis pela evolução qualitativa da 

economia, orientada para as necessidades humanas. O PEV refere não se opor ao 

progresso tecnológico, mas pretendem que ele seja guiado em função das carências 

reais e de harmonia com a natureza. E política económica deverá favorecer a 

multiplicidade de pequenas unidades, o desenvolvimento de cooperativismo e 

experiências de auto-gestão, mas o PEV não fecha a porta à existência de grandes 
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unidades de produção, conquanto não funcionarem em função do lucro, mas 

procurando dar resposta às necessidades reais da população. Para o PEV o princípio 

orientador para a economia do futuro deve ser a reciclagem.  

No campo energético, opõem-se frontalmente à construção e exploração de centrais 

nucleares; ao invés, defendem que, no plano da política energética, os investimentos e 

pesquisa devem ser orientados para o desenvolvimento de energias alternativas 

dentro das fronteiras do que é ecologicamente sustentável, nomeadamente a partir do 

sol. 

Quanto às florestas, o PEV defende, entre outras medidas, a definição de uma política 

a longo prazo, que contribua para a conservação dos recursos e do património natural, 

e o desenvolvimento de estudos prévios de impacto sobre as localizações de espécies 

de crescimento rápido, designadamente os eucaliptos. A explosão de plantação de 

eucaliptos em Portugal, iniciada na década de oitenta e que transformou 

significativamente a paisagem portuguesa e desencadeou um processo de abandono 

rural, é uma luta que continua a ser, ainda hoje, travada pelo PEV. 

Em matéria de pescas, o PEV defende, entre o mais, a elaboração de um plano 

nacional de pescas, a criação de reservas naturais em águas interiores e costeiras, a 

defesa da pesca artesanal e a regulamentação da actividade das pescas, ao nível da 

produção, distribuição e consumo, em consonância com o plano nacional de 

desenvolvimento. 

No domínio da protecção e conservação do ambiente, o PEV defende como princípios 

de uma política de ambiente evitar, desde a origem, a criação de poluição ou danos; a 

preservação da diversidade genética e assegurar o aproveitamento sustentado das 

espécies e dos ecossistemas. 

Quanto à protecção do solo, o PEV defende a aplicação efectiva de uma verdadeira lei 

de solos que determine a sua ocupação criteriosa em função das aptidões ecológicas 

e necessidades sociais, salvaguardando-se assim a perenidade do seu uso e a 

recuperação das situações possíveis. 

Em matéria de água, o PEV defende a definição de uma correcta política de água que 

passa não só pelo adequado enquadramento legal, mas também pela 

institucionalização de órgãos especializados que assegurem uma gestão global, 

racional, participada e unificada, aos níveis nacional, regional e local, no quadro das 

bacias hidrográficas e tendo presente a unidade do ciclo da água. 
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O PEV critica a entrega da gestão da água a empresas privadas, bem com os 

processos de privatização e de concessão dos sistemas de tratamento de esgotos e 

abastecimento. 

Quanto à qualidade do ar, o PEV defende que a poluição atmosférica deve ser 

combatida na fonte, pelo que todas as instalações susceptíveis de provocar poluição 

do ar devem possuir mecanismos próprios de tratamento. 

Num plano não já estritamente ambiental, o PEV defende os direitos das mulheres, a 

política de saúde, a defesa do consumidor, etc. 

Não obstante a desconfiança e as criticas que são apontadas ao PEV pela sua 

inequívoca conotação com o PCP, é impossível ignorar a intensa actividade do grupo 

parlamentar do PEV quando comparada com outros grupos parlamentares que vai 

desde a apresentação de projectos de lei até a propostas de alteração do orçamento 

de Estado, passando pelos projectos de resolução e de deliberação apresentados, 

audições públicas, audições no âmbito das comissões, votos de protesto, debates de 

urgência, perguntas ao governo e declarações politicas.  

Efectivamente, o PEV tem apresentado ao longo da sua existência inúmeras iniciativas 

legislativas, podendo verificar-se que uma fatia considerável dos projectos de lei 

apresentados tiveram como objecto as questões ambientais, sem embargo de que a 

actividade do PEV não se restringe às questões de índole ambiental, incidindo 

igualmente nos direitos das mulheres, nos direitos das pessoas portadoras de 

deficiência física, no direito dos emigrantes, na luta contra o racismo, na saúde, no 

direito dos consumidores, na educação, no direito dos animais, etc.   

A actividade do PEV não se tem esgotado na apresentação de projectos de lei (alguns 

dos quais têm dado origem a leis, tais como a protecção do lobo ibérico- Cans lupus 

signatus; o controlo da libertação de partículas de amianto em edifícios públicos; a 

introdução da vacina do colo do útero no plano nacional de vacinação que foi 

inicialmente rejeitada, mas foi a posteriori adoptada pelo governo; a Lei n.º 22/2000, 

de 10 de Agosto de 2000, sobre o tratamento de resíduos industriais; a Lei 93/2001, 

de 20 de Agosto, que cria os instrumentos para prevenir as alterações climáticas e os 

seus efeitos), e na participação em processos legislativos. 

Com efeito, o PEV tem, como já foi anteriormente referido, apresentado inúmeros 

projectos de resolução e deliberação, podendo destacar-se a aprovação do projecto 

de deliberação n.º 55/VII que exigiu a suspensão do processo de co-incineração de 

resíduos e a anulação da decisão dos locais escolhidos (Maceiras e Souselas), o 

projecto de deliberação n.º 27/VII, por força do qual os Serviços da Assembleia da 
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República passaram a usar exclusivamente papel reciclado e o projecto de 

deliberação n.º 15/VII, por força do qual o plenário da Assembleia da República 

passou a debater anualmente, em data próxima ao 5 de Junho, o estado do ambiente 

em Portugal.  

A par da actividade parlamentar, o PEV tem participado em movimentos de 

contestação e promovido iniciativas e acções em prol do ambiente. A título meramente 

exemplificativo, o PEV participou, entre 1987 e 1988, num amplo movimento de 

contestação contra o alargamento do campo de tiro de Alcochete, que envolveu 

autarquias, sindicatos, partidos políticos e associações ambientais. Em 1995, o PEV 

promoveu várias iniciativas e acções contra a construção da barragem hidroeléctrica 

em Foz Côa, que ameaçava submergir e degradar todo o espólio de gravuras e 

pinturas rupestres. 

Em 1996, o PEV lançou a campanha “SOS Natureza” e para o efeito criou um marco 

que simbolizava uma árvore que depois era implantado junto a um ponto específico 

poluente ou poluído. O primeiro marco foi colocado junto ao Cais das Colunas, em 

Lisboa, para assinalar a forte carga poluente do rio Tejo e a falta de tratamento de 

efluentes. 

O PEV participou em Souselas na manifestação contra a co-incineração em fábricas 

de cimento dos resíduos industriais perigosos, defendida pelo PS, tendo defendido 

outras soluções para o tratamento desses resíduos, nomeadamente a constituição dos 

CIRVER (Centros Integrados de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos 

Perigosos). 

E no decurso dos anos 90 e início dos anos 2000, o PEV promoveu a iniciativa de 

instalar, em diversas praias portuguesas, bandeiras negras, contendo a branco o 

símbolo da radioactividade, na mira de denunciar publicamente a passagem de navios 

com carga radioactiva (plutónio) ao longo da costa nacional (PEV, 2012, pp. 14, 22, 

26, 36 e 38). 

Apesar da profícua actividade do PEV, e a vários níveis, a verdade é que nunca 

conseguiu afirmar-se politicamente, nem granjear o respeito, admiração e colaboração 

do movimento ambientalista português, devido à ligação que tem ab origine com o 

PCP. Do nosso ponto de vista, o PEV só será considerado um verdadeiro partido 

verde e não um mero “acrescento” do PCP quando decidir dar o “grito do Ipiranga” em 

relação ao PCP, apresentando-se aos diferentes actos eleitorais sem alianças pré-

eleitorais com quaisquer partidos, em especial com o PCP que tem, de resto, deixado 

o lastro de não ser um partido verde autónomo. 
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De referir ainda que da análise do programa e dos manifestos eleitorais às eleições 

legislativas, podemos verificar que integra o “código genético” do PEV as ideias-

mestras dos demais partidos verdes, nomeadamente a critica recorrente ao modelo 

económico capitalista assente no crescimento quantitativo que conduz ao 

esgotamento em ritmo acelerado dos recursos naturais renováveis e não renováveis, a 

defesa da democracia participativa e da descentralização, a alteração dos padrões de 

consumo e inclusive do próprio estilo de vida, o que se traduz grosso modo numa 

alteração do modelo de sociedade em que vivemos. 

 

 

5.2.5. O peso eleitoral e o impacto do PEV no sistema polí tico português  

É impossível determinar qual o peso eleitoral efectivo e a real influência do PEV no 

sistema político nacional. Isto porque o PEV nunca se apresentou a qualquer acto 

eleitoral desligado do PCP. É certo que tem elegido regularmente deputados para a 

Assembleia da República, mas sempre através de coligações eleitorais dominadas 

pelo PCP. Como bem observa Viriato Soromenho-Marques (apud Múrias, 1992, p. 22) 

os deputados do PEV “chegaram à Assembleia sem nunca passar verdadeiramente 

pelo teste das urnas”, acrescentando que “a emergência de um grupo verde como este 

terá mesmo deixado de nariz torcido muitos dos seus congéneres alemães, 

incomodados com estas “implicações estalinistas”. Do mesmo modo, o PEV tem 

conseguido eleger vereadores e membros de assembleias municipais e de freguesia, 

mas sempre ligados ao PCP. 

Não obstante as dificuldades apontadas, parece-nos legitimo afirmar que o PEV não 

conseguiu obter o sucesso alcançado pelos seus congéneres europeus. Desde logo, 

porque estão conotados com o PCP, através da política de aliança que mantiveram 

desde a sua criação. Concordamos com Duarte (1989, p. 7) quando afirma que o PEV, 

se fosse independente do PCP, “teria feito muito mais em termos de opinião pública do 

que uma simples mossa”. Para se afirmar, o PEV tinha de se apresentar aos actos 

eleitorais desligado do PCP.  

Em segundo lugar, o insucesso por PEV encontra justificação de não ter nunca 

estabelecido qualquer colaboração ou ligação com o movimento associativo 

ambientalista nacional que poderia credibilizá-lo aos olhos da opinião pública.  

Em terceiro lugar, o PEV nunca teve verdadeiramente uma base de apoio, além de 

defrontar-se com falta de quadros. O insucesso do PEV ficou segundo Joanaz de Melo 

e Pimenta (1993, p. 138) às dissensões entre a “ala ecologista” e a “ala pró-comunista” 
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que se agudizaram em 1990 por causa da política de alianças e que culminou com a 

saída em peso da facção ecologista, acrescentando que esta cisão reduziu a 

praticamente nada a expressão política do PEV. Aliás, essas dissensões tiveram 

grande eco na comunicação social. Por exemplo, o jornal “Público”, de 10 de Julho de 

1990, publicou uma noticia, com o título “verdes” contra “verdes”, dando conta dos 

confrontos entre duas facções, uma liderada pelos então dirigentes do partido Luis 

Cardoso, André Martins e Manuela Cunha e a outra facção liderada pelos deputados 

Herculano Pombo e Maria Santos (C. Rodrigues, 1990, p. 8) (13). De acordo com a 

notícia veiculado do citado jornal “Público”, “a polémica em curso em “Os Verdes” tem 

uma explicação para os dirigentes do partido, que se confrontam, em São Bento, com 

dois representantes hostis à sua linha política: “vem da existência de diversas 

posições e não aceitarem a diversidade de opiniões”. Herculano Pombo, o principal 

visado nas acusações proferidas, foi responsabilizado por ter continuado a 

desenvolver uma campanha após a sua demissão dos órgãos de direcção do partido, 

no mês de Abril. E ainda censurado, “juntamente com mais duas ou três pessoas”, por 

nunca ter confrontado as suas posições nos órgãos internos do partido e de 

desenvolver uma campanha exterior à organização, “aproveitando-se do lugar de 

deputado e da ligação que tem com a comunicação social”. 
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CONCLUSÕES 

 

Depois deste longo e sinuoso itinerário em que (i) começámos por traçar os grandes 

problemas ambientais que assolam o nosso planeta, largamente difundidos pela 

comunicação social, e que levaram até Alphandery et al. (1993, pp. 15 e 16) a falar na 

“ecologia do medo”: “não um medo surdo, mudo, e que teria vergonha de si próprio, 

mas um medo ostensivo, que se diz e que se escreve, que se publica e se filma, se 

oferece num espectáculo à medida da mundialização da comunicação. O medo 

ecológico é um grande medo que envolve todo o planeta. “A Terra ameaçada”, “A 

Terra perde a camada de protecção”, “A Terra em perigo de morte”, “A Natureza em 

estado de emergência”, “Só temos um planeta”, protagonizam títulos de jornais, capas 

de revistas, serões televisivos e formam a ecologia-de-espectadores que, incrédulos 

ou convencidos, nos habituámos a contemplar. Os efeitos do gosto ditado pela moda, 

o gosto pelo sensacionalismo mediático não são, contudo, os únicos em causa. O 

medo ecológico cresce em terra fértil. Alimenta-se da incessante descoberta de nova 

ruínas do progresso, à nossa porta e do outro lado do mundo. Cresce com o inventário 

científico, constantemente renovado, dos danos graves, ou seja, irremediáveis, que o 

homem causou aos três elementos naturais, a água, o ar, a terra, que tornaram 

possível a vida e deram forma à existência das sociedades humanas ou animais. 

Tornam-no maior as ameaças ainda desconhecidas que pendem sobre nós, as 

poluições invisíveis que nos rodeiam, os riscos tecnológicos que se nos ocultam, e ele 

estende-se em inúmeros cenários catastróficos e proféticos de apocalipse, que nos 

previnem de que já não se trata apenas do domínio da ficção. Em resumo, aquilo que, 

ainda há pouco tempo nos teria parecido inaudito ou insensato é doravante invocado, 

com ou sem razão, como algo que faz parte do domínio do possível: a eventualidade 

de um “holocausto natural, desencadeado artificialmente, que ameaça toda a 

humanidade e com ela todas as espécies de seres vivos”; em que (ii) analisámos, 

depois, o “edifício jurídico-ambiental” nuclear e a actuação dos partidos políticos 

portugueses no domínio do ambiente e em que (iii) terminámos este estudo, 

abordando a chamada eco-política traduzida grosso modo na criação dos partidos 

verdes e na ideologia política que os enforma, é tempo de concluirmos o percurso 

inicial. 

Fá-lo-emos sob a forma de diferentes números que sintetizam as ideias centrais das 

matérias versadas no estudo que ora terminámos e, sobretudo, respondem à questão 

central de partida e às duas questões que giram na sua órbita e, bem assim, servem 
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para confirmar ou infirmar a hipótese que formulámos ab initio, ou seja, a integração 

do ambiente na retórica e nos programas políticos dos diferentes partidos políticos 

resultou de vários factores externos, nomeadamente a consciencialização colectiva 

dos problemas ambientais que são colocados à sociedade do nosso tempo e a adesão 

de Portugal à então CEE. 

Antes, porém, de apresentar as conclusões, não podemos deixar de referir a 

importante mensagem de Condesso (2001, p. 244): “o ambiente é, hoje, um património 

de toda a humanidade. Já não aceitamos que qualquer país ou empresa nos ponha 

em perigo um património que se torna cada vez mais escasso, e, portanto, mais 

precioso”. Dito isto, emergem do presente estudo as seguintes conclusões que 

respondem à pergunta de partida central e às duas perguntas complementares ou 

secundárias que estão na sua órbita e que se encontram plasmadas na página 29:  

1. Salta à vista da investigação feita que a integração do ambiente na agenda 

político-partidária portuguesa foi ditada, desde sempre, por causas exógenas, 

salvo raras excepções.  

2.  Antes do 25 de Abril de 1974, durante a primavera marcelista, foram dados 

os primeiros passos em matéria ambiental, nomeadamente a criação do primeiro 

organismo público dedicado ao ambiente – a Comissão Nacional de Ambiente – e 

a elaboração do primeiro relatório sobre o estado do ambiente em Portugal e nas 

então designadas províncias ultramarinas. Quer a existência legal da Comissão 

Nacional de Ambiente, quer a redacção do sobredito relatório foram uma reacção a 

um impulso externo, ou seja, o convite formulado ao governo português pelo 

Secretário-geral das Nações Unidas para Portugal participar na Conferência de 

Estocolmo, de 1972. 

3. Após o 25 de Abril de 1974, com a instituição do novo regime político, a 

reactividade dos governos e dos partidos políticos a factores externos significativos 

em matéria ambiental manteve-se. 

4. Desde logo, a CRP, aprovada e promulgada em 2 de Abril de 1976, apesar 

de ser pioneira e significativa nas palavras de Miranda (1995, p. 111), por 

contemplar o ambiente como direito fundamental e não apenas como tarefa 

fundamental do Estado, a verdade é que o legislador constituinte deixou-se levar 

por uma “brisa” vinda do exterior, nomeadamente a Declaração de Estocolmo – o 

primeiro instrumento internacional a proclamar explicitamente o direito do homem 
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ao ambiente, além de outras, ainda escassas, Constituições contemporâneas da 

CRP, que reconheceram, igualmente, o direito do homem ao ambiente. 

5. O ambiente não esteve, nem de perto nem de longe, na primeira linha das 

preocupações dos seis governos provisórios, formados entre 1974 e 1976, nem 

dos principais partidos políticos, apesar de serem balbuciadas algumas referências 

sobre ambiente, quer nos programas de governo, que nos programas políticos do 

PPD, PS e CDS. Excepto para Ribeiro Telles, o ambiente era um ilustre 

desconhecido, a menos que se falasse de saneamento básico, um dos grandes 

problemas com que Portugal estava confrontado. Do mesmo passo, o ambiente 

não concitava, ao tempo, a atenção da população portuguesa que estava mais 

preocupada com a melhoria das condições de vida e com o restabelecimento das 

liberdades fundamentais propiciadas pela “revolução dos cravos”, de acordo com o 

discurso político dominante ao tempo. 

6. Não obstante, durante o período dos governos provisórios, em que Portugal 

viveu um conturbado clima político, social e económico, que favorecia mais a 

adesão às questões políticas do que ambientais, foi criada a Secretaria de Estado 

do Ambiente (IV governo provisório) e aprovada alguma legislação que visou prima 

facie a desordem de ocupação do território, a defesa do solo agrícola e a defesa 

do arvoredo. Todavia, tanto a criação da Secretaria de Estado do Ambiente como 

a parca legislação produzida ficou a dever-se à acção desenvolvida pelo Arqt. 

Ribeiro Telles, que ocupou a Subsecretaria de Estado do Ambiente e, depois, a 

Secretaria de Estado do Ambiente. Apesar de tudo, este período histórico-político 

não pode deixar de ser caracterizado como “verde-escuro”, atento o volume e a 

diminuta importância da legislação produzida. 

7. Entre 1974 e 1976, o partido que se evidenciou a nível ambiental, do ponto 

de vista programático, foi o PPD. Este partido apresentou no programa político de 

1974 políticas de ambiente mais concretas e propostas de intervenção mais 

ambiciosas, destacando-se a adopção do princípio do poluídor-pagador e a aposta 

na educação e formação ambiental, apesar de Ribeiro Telles sustentar que, ao 

tempo, não se notavam grandes diferenças entre PS, PPD e PCP em matéria de 

ambiente – os partidos que integraram os governos provisórios. 

8. Os governos que se seguiram – os governos constitucionais, não ignoraram 

o ambiente, ainda que o tratamento dado à questão ambiental fosse mais 

“decorativo” do que “substantivo”, na linha da lógica do “politicamente correcto”, o 

que encontra justificação na difícil situação económica do país, aliada à 
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instabilidade política e às carências com que o país se defrontava a variadíssimos 

níveis, entre os quais o saneamento básico que era verdadeiramente uma das 

grandes preocupações de então. 

9. Os cinco primeiros governos constitucionais, formados entre 1976 e 1979, 

por diferentes partidos e sob lideranças distintas, manifestaram uma preocupação, 

mais “decorativa” do que ”efectiva”, pela questão ambiental. Os programas de 

governo estabeleciam, é certo, um conjunto de objectivos e linhas gerais de 

actuação em matéria ambiental, mas não eram, por regra, cumpridos, o que 

permite concluir a inexistência quase integral da convergência entre aquilo que 

aqueles governos proclamavam nos seus programas de governo em matéria 

ambiental e a prática política. Dito de outro modo, não havia uma efectiva 

coincidência entre as orientações políticas vertidas nos aludidos programas no 

domínio do ambiente e o seu real comportamento. Foi, igualmente, possível aferir 

a precupação “decorativa” dos referidos governos, através da criação de uma 

Secretaria de Estado do Ambiente pouco operante e sem peso político. 

10. A atenção dispensada ao ambiente ficou, sobretudo, a dever-se a ser uma 

“moda” importada do exterior que se foi sedimentando com o decurso do tempo a 

que os governos e os partidos políticos em geral cederam. Esta inequívoca 

cedência à “moda verde” não passageira está, desde logo, bem patente no 

programa do I governo constitucional, liderado pelo Dr. Mário Soares, onde se diz 

no ponto dedicado ao ambiente que havia uma tendência de todos os Estados 

modernos para dedicarem crescente atenção ao ambiente, mediante a criação de 

departamentos especializados. Apesar de encararem ab initio o ambiente em 

especial como uma “moda”, foi aprovada legislação que não teve um grande 

alcance, mas procurou fazer face a problemas localizados e pontuais E essa 

legislação caracterizou-se por ser dispersa, incompleta, incoerente e inoperante. 

11. Os governos da AD (PSD, CDS e PPM) entre 1980 e Junho de 1983 e o 

governo do bloco central (PS-PSD), formado entre Junho de 1983 e Novembro de 

1985 marcaram um novo período, a que podemos designar de “verde deslavado”, 

atento os ganhos que o ambiente vai lograr obter. É com os governos da AD que o 

ambiente ganha “porta-fólio ministerial”, parafraseando Eloy (1994, p. 332), em 

especial devido ao PPM, liderado pela Arqt. Ribeiro Telles, que constitui em nosso 

entender um “monumento vivo” da defesa do ambiente em Portugal. 

12. No VII governo constitucional o ambiente ganha relevo e dignidade em 

Portugal com a criação do Ministério da Qualidade de Vida, cuja justificação é 
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oferecida pelos considerandos da própria lei orgânica – a importância crescente 

dos problemas ligados ao ordenamento do território e ambiente. 

13. No VIII governo constitucional, formado igualmente pela AD, o Ministro da 

Qualidade de Vida passa também a ser Ministro de Estado, procurando assim 

valorizar-se o tratamento dos problemas de ordenamento do território, da 

protecção do ambiente, entre outros. O cargo de Ministro de Estado e da 

Qualidade de Vida é ocupado pelo Prof. Arqt. Ribeiro Telles que, com o seu 

espírito inquieto e empreendedor, vai forjar as bases da moderna política do 

ambiente, assente nas ideias força de que ordenamento do território é a base da 

política ambiental e de que a conservação da natureza não consistia apenas num 

conceito biológico de protecção das espécies em perigo, mas antes a gestão 

racional dos recursos e dos sistemas naturais, o que fazia dessa matéria também 

uma base indispensável do ordenamento do território. 

14. Durante o VII e VIII governos constitucionais, a acção política ambiental foi 

notória, atenta a abundante e o alcance da legislação produzida, devendo 

destacar-se a criação de dois instrumentos incontornáveis de ordenamento do 

território, a RAN e a REN, este último verdadeiramente ímpar pela sua 

originalidade, a par da criação dos PDM e dos PROT, que ficaram a dever-se ao 

voluntarismo, inteligência e vontade política de Ribeiro Telles, figura icónica do 

ambientalismo português. Ou seja, a RAN e a REN representam dois importantes 

instrumentos legislativos que não foram impulsionados por qualquer imposição ou 

factor externos, mas que resultaram da “intelligenza” nacional. 

15. No IX governo constitucional, formado entre o PS e o PSD, conhecido como 

governo do bloco central, destacou-se a acção de um “cometa” que se começava a 

avistar, nas palavras de Eloy (1994, p. 335), chamado Carlos Pimenta, que ocupou 

o cargo de Secretário de Estado do Ambiente e que está na origem da aprovação 

de legislação relevante no domínio do ambiente e, sobretudo, no impedimento da 

instalação de centrais nucleares em Portugal. Com Pimenta começa, segundo Eloy 

(1994, p. 335) “o reviralho na indolência nacional” em matéria de ambiente. 

16. O ano de 1986 representa uma viragem para a problemática ambiental em 

Portugal. Com efeito, a “verdura” invade todos os programas e manifestos políticos 

dos principais partidos portugueses, quer aqueles que integram o chamado “arco 

governativo”, quer aqueles que se situam tradicionalmente na oposição, além de o 

ambiente passar a integrar a retórica política. Tal como afirmam Joanaz de Melo e 

Pimenta (1993, p. 17), os partidos pintaram-se de verde – no discurso. 
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17. Uma plêiade de factores explica este súbito fervor ambientalista dos partidos 

portugueses. Desde logo, e em primeiro lugar, a adesão de Portugal à então CEE, 

coincidente com o Ano Europeu do Ambiente, funcionou como uma “força externa 

propulsora”, tomando emprestada a feliz expressão de Soromenho-Marques 

(1998, p. 86), para a inserção do ambiente nos programas e na retórica políticos. 

Os partidos políticos tiveram de aprender a falar de ambiente, tanto mais que, com 

a escolha de 1986 como o Ano Europeu do Ambiente que incluiu uma grande 

campanha de sensibilização sobre o tema, o ambiente passa a estar como nunca 

na “moda”. E os partidos políticos, claro está, não podiam ficar fora de “moda”. Mas 

se é certo que o discurso ambiental foi assimilado pelos partidos, não é menos 

certo que, nalguns deles, ter resultado mais em conversa do que em acção, como 

bem sublinha Nunes Correia (Moura et al., 1999, p. 81). Por outro lado, a adesão 

de Portugal à CEE criou para os governos, independentemente da sua base 

ideológica, obrigações comunitárias no domínio do ambiente. Ou seja, a 

transposição do acervo legislativo comunitário ambiental para a ordem jurídica 

portuguesa, o que os governos foram fazendo não poucas vezes a contragosto, 

além de tardia e deficientemente. Daqui resulta poder concluir-se que o quadro 

jurídico ordinário ambiental nacional foi edificado por conta de uma pressão 

externa incontornável, in casu comunitária.  

18. Os partidos políticos, em particular os partidos de governo, começaram a 

manifestar uma preocupação mais “substantiva” do que “decorativa” em matéria de 

ambiente, ou seja, começam a levar mais a séria a questão ambiental a partir de 

1986, ainda que com muitas deficiências e lacunas, porque era uma grande 

“moda”, mas porque tinha de ser, devido, antes demais, à integração europeia e, 

em segunda linha, à eclosão de problemas ambientais de alcance internacional, as 

chamadas ameaças globais do ambiente, sendo certo que a razão primordial para 

assimilação do ambiente na retórica e nos programas políticos, bem como para a 

acção política neste particular domínio foi, incontestavelmente, a adesão à CEE 

que, repisando, acarretou a imposição de transpor “directivas verdes” para a 

ordem jurídica nacional, isto é, a necessidade de pôr em vigor as disposições 

legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento 

às directivas comunitárias. 

19. À consciencialização dos problemas ambientais, facilitada pela abertura de 

Portugal à Europa, via CEE, com um enorme fluxo de informação, e à 

preponderante “pressão comunitária externa” juntam-se, num nível claramente 

marginal, dois “factores internos” que, de certo modo, contribuíram apenas para 
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disseminar o ambiente no espectro político-partidário nacional a partir de 1986: (i) 

a actuação corajosa e marcante do Eng.º Carlos Pimenta, Secretário de Estado do 

Ambiente no X governo constitucional, que obrigou os partidos políticos olhar para 

o ambiente de uma forma algo diferente e, (ii) na opinião de Schmidt (2000, p. 1), 

que sufragamos, a ocorrência dos primeiros episódios graves de conflitos na 

sociedade portuguesa a propósito do ambiente. 

20. O X governo constitucional, constituído em 06.11.1985 pelo PSD merece 

nota positiva em matéria de ambiente, devido em larga medida à forte 

personalidade, ao carisma e ao trabalho desenvolvido pelo Eng.º Carlos Pimenta 

enquanto Secretário de Estado do Ambiente e dos Recursos Naturais. Senão 

vejamos. Primeiro, reorganizou os serviços da Secretaria de Estado do Ambiente e 

dos Recursos Naturais, na mira de a tornar operativa; Segundo, promoveu uma 

auditoria ao estado ambiente em Portugal que deu origem ao primeiro relatório 

sobre o estado do ambiente em Portugal após o 25 de Abril de 1974; Terceiro, 

promoveu a celebração de contratos-programa entre a Secretaria de Estado do 

Ambiente e dos Recursos Naturais e os sectores da actividade económica mais 

poluentes; Quarto, tomou medidas contra o desordenamento do litoral e a 

ocupação ilegal do domínio público marítimo, mediante a demolição de casas 

clandestinas na Arrábida, Lagoa de Albufeira e Ria Formosa; Quinto, opôs-se com 

firmeza contra a instalação de uma lixeira nuclear, pelo governo espanhol, em 

Aldeadávilla, junto à fronteira portuguesa; Sexto, fez aprovar a LBA – diploma 

estruturante da política ambiental nacional, que ao contrário de outras iniciativas 

legislativas, não ficou a dever-se a qualquer causa exógena, isto é, não constitui 

uma obrigação decorrente da adesão de Portugal à CEE. 

21. No XI governo constitucional, no quadro de uma alteração operada à lei 

orgânica do governo, o ambiente ganha novo estatuto, com a sua elevação a 

ministério autónomo, com um nomen iuris próprio. É criado o Ministério do 

Ambiente e dos Recursos Naturais, mas desprovido da tutela sobre o ordenamento 

do território. Esta opção política gerou violentas críticas, já que ambiente e 

ordenamento são duas faces indissociáveis da mesma moeda ou, por outras 

palavras, são duas políticas interdependentes. Não é possível conceber uma 

política de ambiente desarticulada da política de ordenamento do território. Em 

termos legislativos, verifica-se que a grande maioria dos diplomas legais 

produzidos na área do ambiente resultou de um factor externo ao qual Portugal 

não podia eximir-se – as obrigações decorrentes da adesão da CEE, se bem que 

por muitas directivas comunitárias “verdes” foram tardia ou deficientemente 
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transpostas para a ordem jurídica portuguesa. E não se tratou de um mero acaso 

ou distracção; ao invés, afigura-se-nos deliberado. Serve de exemplo o Decreto-

Lei n.º 186/90, de 6 de Junho, sobre os estudos de impacte ambiental. A 

explicação estará no PDEC (Processo de Desenvolvimento em Curso) de que fala 

Schmidt (1993, p. 5), quer “cavaquista”, quer “guterrista”, e, para Mattoso (1996, p. 

62) na circunstância de a sociedade actual não poder viver sem indústrias e não 

ser concebível um modelo de produção que não seja gerador de lucros para os 

empresários. E os actores políticos estão cientes de que não podem pôr em causa 

os fundamentos básicos da sociedade moderna, assente no lucro, na concorrência 

e no consumo desenfreado e, muito menos, provocar a destruição das grandes 

indústrias produtoras que conduziria à falta de trabalho e ao desemprego. Nesta 

medida, os actores políticos procuram conciliar na medida do possível interesses 

diametralmente opostos, ou seja, a preservação do ambiente e a manutenção de 

grandes indústrias poluentes e nesse exercício chegam inclusive a “meter na 

gaveta” a legislação ambiental promulgada quando esta revela-se inoportuna para 

a prossecução dos desígnios nacionais que elegem como preponderantes: o 

desenvolvimento económico do país. 

22. Do mesmo passo, durante os XI, XII, XIII e XIV governos constitucionais foi 

produzida abundante legislação ambiental, mas, quase toda ela, mais por 

imposição comunitária do que por vontade intrínseca dos sucessivos governos que 

foram, aliás, incapazes de tornar o quadro legal ambiental nacional completamente 

eficaz, devido à falta ou tardia regulamentação dos diplomas legais aprovados e, 

ainda, à fiscalização manifestamente deficiente (v.g. falta de meios, falta de 

vontade política para tornar esses meios de fiscalização eficazes) que revelou ser 

o grande óbice da legislação ambiental nacional. 

23. Em suma, o comportamento dos partidos de governo foi ditado pela “onda 

verde” e a adesão à UE e a construção do edifício jurídico ambiental português, 

cujos alicerces estão em directivas comunitárias, resultou e andou “a reboque” da 

UE, à excepção de algumas cruzadas “quixotescas” de Ribeiro Telles, 

nomeadamente a REN, a RAN, os PDM e os PROT e, ainda, a aprovação da LBA 

que ficou a dever-se à iniciativa e ao empenho do Eng. Carlos Pimenta. 

24. Em relação ao XIV governo constitucional, importa assinalar a criação do 

Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território em resposta à ideia há 

muito defendida de que a tutela do ambiente e do ordenamento do território devem 

estar sob a alçada do mesmo ministério.  
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25. O PSD foi o partido que mais cedo e consistentemente atendeu às questões 

ambientais e, pelo menos, inicialmente de forma mais inovadora. A consistência da 

política ambiental do PSD encontrou eco, primeiro, no quadro do governo da AD e, 

depois, no primeiro governo liderado pelo Prof. Cavaco Silva (X governo 

constitucional). A isto não é alheio os actores políticos que ocuparam as 

sucessivas pastas com a tutela do ambiente. Ribeiro Telles no âmbito da coligação 

da AD e Carlos Pimenta no X governo constitucional presidido por Cavaco Silva, 

que desenvolveu uma acção notável e alcançou um sucesso tal que, de acordo 

com Múrias (1992, p. 23), o PSD nunca mais deixou de ganhar terreno no domínio 

do ambiente em relação aos outros partidos políticos. De resto, o desempenho de 

Carlos Pimenta foi tão marcante e, simultaneamente, polémico que acabou por ser 

“deportado” para o Parlamento Europeu, tal a incomodidade que provocou aos 

seus pares do governo que encaravam a defesa do ambiente levada seriamente a 

cabo por Carlos Pimenta como um obstáculo ao desenvolvimento do país.  

26. Por outro lado, não se pode perder de vista que o PSD deteve a pasta com a 

tutela do ambiente durante sucessivos governos, com a particularidade não 

despicienda de manter-se ininterruptamente no governo após a adesão de 

Portugal à então CE durante quase 10 anos. Ora, esta especial situação fez com 

que fosse o PSD, como observa um dos grandes protagonistas do ambientalismo 

português na primeira pessoa, Pimenta e Joanaz de Melo (1993, p. 138) a afirmar 

certeiramente que foram os governos do PSD que montaram a estrutura 

administrativa ambiental do Estado. O PS que assumiu os XIII e XIV governos 

constitucionais, que imediatamente se seguiram aos governos monopartidários do 

PSD, herdou a estrutura administrativa na área do ambiente montada pelo PSD, 

limitando-se a introduzir alterações em função das leis orgânicas dos respectivos 

governos. 

27. Distintamente de outros países como o Reino Unido e os EUA, onde são 

assumidas, respectivamente, pelos partidos Trabalhista e Conservador e 

Republicano e Democrata, diferenças profundas, entre o mais, em matéria de 

politica ambiental, em Portugal não é possível vislumbrar diferenças dignas de 

registo entre PS e PSD, os partidos do “arco governativo”, ao nível dos conteúdos 

dos programas eleitorais e/ou de governo. Foi, com efeito, visível diferenças ao 

nível da actuação dos actores políticos que ocuparam a pasta com a tutela do 

ambiente, em razão do seu comprometimento com a “causa ambiental” e, bem 

assim, com questões ligadas à sua própria personalidade. À excepção deste 

particular aspecto, quer o PSD, quer o PS, vão apresentando grosso modo 
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propostas políticas similares em matéria de ambiente que ficaram não poucas 

vezes no papel, excepto aquelas que foram forçadas a implementá-las por 

“pressão” da UE. Com efeito, ambos os partidos, a nível programático, foram 

apostando no combate à poluição, na conservação da natureza, na criação de 

parques e reservas naturais, no ordenamento do território, na gestão da água e na 

informação e educação ambiental. Por outro lado, PS e PSD, quando se 

encontram na oposição, não apresentam uma politica de ambiente alternativa, 

limitando-se a tirar proveito do descontentamento popular em relação a 

determinadas opções politicas do partido que está no poder, além de fazerem 

mutuamente um ataque cerrado em matéria ambiental quando estão na oposição, 

transformando o ambiente num mero instrumento de combate politico. 

28. A explicação que encontramos para a inexistência de diferenças significativas 

relativamente ao ambiente entre PSD e PS e onde não há um debate politico vivo 

sobre esta matéria está na circunstância de ambos os partidos convergirem para o 

centro, na mira de ganharem eleições e tentar assegurar governos suportados por 

uma maioria absoluta parlamentar. A verdade é que nem o PSD quer assumir-se 

como um partido conservador ou de direita, sendo certo que é um partido de matriz 

social-democrata, nem o PS quer colocar-se excessivamente à esquerda. Ou seja, 

os dois partidos de poder em Portugal não querem ser radicalmente diferentes, 

porque pretendem sempre captar parte do eleitorado oscilante um do outro que se 

situa no espaço político do centro, no “reino do centrão, sem ideologia real” 

(Ferreira da Cunha, 2007, p. 288) e que constitui “uma espécie de terra de 

ninguém em que se jogam algaras eleitorais” (Ferreira da Cunha, 2007, p. 302).  

29. Compulsados os programas e manifestos eleitorais dos partidos que estão 

tradicionalmente na oposição, pudemos verificar que até 1986 o ambiente é um 

tema manifestamente secundário. O CDS foi o primeiro partido a atender 

laconicamente às questões ambientais no programa politico de 1975 e o PCP o 

último dos “velhos” partidos a considerar muito superficialmente a questão 

ambiental, o que fez apenas em 1979 no programa eleitoral à eleição intercalar 

para a Assembleia da República. Em matéria de ambiente, verificou-se que o CDS 

foi intermitente, isto é, ignorou a problemática ambiental no programa eleitoral de 

1976 e no manifesto eleitoral de 1983 e o reaparecimento a posteriori deste tema 

no manifesto eleitoral de 1987 ocorreu em moldes muito vagos. O programa 

eleitoral do CDS de 1991 está repleto de “evidências arcaicas”, tomando 

emprestada a feliz expressão de Schmidt (2000, p. 17). No programa político de 

1993, o CDS limitou-se a tecer considerações genéricas sobre a ecologia, 
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chegando a auto-proclamar-se como um partido ecológico, com a justificação de 

que a ecologia é um “valor cristão e conservador”, logo, intrínseco à sua matriz 

ideológica. O programa eleitoral e de governo do CDS-PP de 1995 representa um 

salto qualitativo quanto à importância politica atribuída ao ambiente.  

Quanto ao PCP, é inegável que dedicou algumas linhas à defesa do ambiente nos 

programas eleitorais de 1979 e 1980, mas sem grande significado. Aliás, no 

programa eleitoral de 1980, o PCP limitou-se a reproduzir as propostas 

apresentadas no programa eleitoral imediatamente anterior, o que permite inferir 

sem grande esforço a diminuta importância atribuída a esta particular temática. A 

partir do programa eleitoral de 1980, o PCP começa crescentemente a dar maior 

atenção à “questão ambiental” que atinge maior consistência no programa eleitoral 

às legislativas de 1987 e um acentuado aprofundamento nos programas eleitorais 

seguintes.  

Por sua vez, o BE, um partido mais “jovem”, abordou o ambiente no manifesto 

fundador de 1999 que serviu de programa eleitoral às legislativas de 1999, mas fê-

lo virado exclusivamente para o fenómeno da globalização, ignorando 

completamente a realidade portuguesa em matéria ambiental, o que explica que 

não tenha apresentado qualquer acção ou medida específica para resolução dos 

problemas ambientais nacionais, nem uma proposta de politica ambiental 

alternativa. É também visível da análise dos programas e manifestos eleitorais que 

o ambiente é frequentemente usado como instrumento de luta político-partidária 

contra o partido que ocupa o poder e que está, igualmente, espelhado na colagem 

levada a cabo pelos partidos que estão na oposição às situações de 

descontentamento popular em relação a determinadas opções político-ambientais 

do partido que detém então o poder, a fim de capitalizar dividendos eleitorais.  

30. O ecologismo deve ser visto como uma ideologia política contemporânea, 

distinta das ideologias clássicas (v.g., liberalismo, conservadorismo, socialismo, 

comunismo, etc.) e digna de figurar no panteão das ideologias políticas. O 

ecologismo possui características próprias que o diferenciam de outras ideologias 

políticas, nomeadamente a oposição ao modelo de produção industrial capitalista 

que conduz ao esgotamento acelerado dos recursos naturais renováveis e não 

renováveis, à sociedade de consumo desenfreado, à ilimitação do crescimento e 

de progresso tecnológico, pugnando por uma alteração radical do modelo de 

sociedade actual, assente no desenvolvimento de uma sociedade ecologicamente 

sustentável que implica, entre o mais, novos modelos de produção industrial, 
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novas formas de utilização de energia e dos recursos naturais, alteração dos 

padrões de consumo e o controlo do crescimento populacional, além de defender 

uma ética de respeito pela integridade da natureza e de todas as espécies e, 

ainda, a defesa do ambiente em benefício das gerações vindouras, mas também 

por causa das espécies não-humanas. 

31. Os partidos verdes, o paradigma da ecologia política, apesar de auto-

definirem-se como não estando nem à “direita” nem à “esquerda” são, no plano 

ideológico, comummente colocados à “esquerda”, devido à sua posição anti-

industrial ou anti-capitalista, mas é cada vez mais difícil de recusar reconhecer a 

autonomia crescente desta nova família ideológica perante os outros partidos 

enformados por outras ideologias políticas. 

32. O PEV foi um partido “rabiscado” pelo PCP. Nasceu e continua “atrelado” ao 

PCP, o que permite qualificar o PEV como um mero “acrescento” ou “alavanca” do 

PCP e, por via disso, está desprovido da legitimidade e da força política que outros 

partidos verdes desfrutam actualmente na Europa que, contrariamente ao PEV, 

são partidos autónomos e independentes de qualquer força política e que 

possuem, por regra, uma ligação ou colaboração com o movimento ambientalista 

nacional respectivo, o que não se verifica com o PEV. Não por acaso há quem 

chegue a sustentar que o PEV é um pseudo partido ecologista. 

33. Em resultado da política de alianças com o PCP (APU e CDU), que o 

descredibiliza desde a primeira hora e que lhe valeu o epíteto jocoso “verdes por 

fora, vermelhos por dentro”, o PEV não conseguiu afirmar-se politicamente, apesar 

dos esforços que, reconhecemos, tem envidado nesse sentido, no quadro 

parlamentar e fora dele. Não obstante eleger regularmente deputados para a 

Assembleia da República desde a sua fundação, o PEV não tem qualquer peso e 

influência na sociedade portuguesa, nem no sistema político nacional, que seriam 

apenas visíveis no caso de se apresentar aos diferentes actos eleitorais desligado 

do PCP. Deste modo, seria possível verificar, efectivamente, qual a “audiência” 

eleitoral conquistada pelo PEV. 

34. Do nosso ponto de vista, enquanto encontrar-se ligado ao PCP, através de 

alianças pré-eleitorais, o PEV não conseguirá afirmar-se como um verdadeiro 

político verde à semelhança de outros partidos congéneres que têm inclusive 

alcançado o poder, através de bons resultados eleitorais que proporcionam o 

estabelecimento de alianças pós-eleitorais com outros partidos políticos. 



 350 

35. Alicerçada na análise exaustiva dos programas e manifestos eleitorais e, 

sobretudo, nos programas de governo (que constituem, por excelência, o suporte 

informativo oficial das orientações político-ideológicas dos partidos do poder, entre 

o mais, sobre a matéria ambiental, além de revelarem o seu plano de intenções de 

acção política), das leis orgânicas dos sucessivos governos, da legislação 

produzida, a par da praxis politica que foi igualmente objecto de observação, 

resulta estar plenamente confirmada a hipótese que esteve sempre presente ao 

longo do desenvolvimento deste estudo.  

Os partidos políticos portugueses foram, por regra, reactivos a fenómenos 

externos em matéria ambiental, não revelando uma capacidade de antever os 

problemas ambientais locais decorrentes da tomada de determinadas decisões 

políticas, bem como procurar soluções para esses problemas. Salvo raras 

excepções a que já nos reportarmos supra, os partidos políticos, não tiveram, com 

efeito, um comportamento proactivo quanto à adopção de iniciativas legislativas e 

outras medidas, mais ou menos inovadoras, para debelar os problemas ambientais 

que começaram a emergir em Portugal, com um maior grau de intensidade, após a 

adesão à então CEE, em 1986, com o chamado PDEC (Processo de 

Desenvolvimento em Curso) de que fala Schmidt (1993, p. 5), financiado com os 

fundos comunitários.  

É certo que foram aprovados vários diplomas legais “verdes”, após o 25 de Abril de 

1974, a fim de fazer face a problemas localizados e pontuais, além de ter havido 

uma aposta generalizada pelos diferentes partidos do “arco do poder”, porque fácil 

de executar, na criação de parques, reservas e outras áreas classificadas. No 

entanto, a assumpção do ambiente como uma preocupação mais “substantiva” dos 

partidos políticos nacionais, abandonando a mera “cosmética” eleitoral dos 

primeiros tempos, ainda que forçada por estímulos externos, expressa na 

aprovação de normas jus-ambientais e na criação de estruturas destinadas à 

protecção do ambiente, e sem embargo de que essa preocupação nunca logrou 

estar efectivamente no mesmo patamar de outras preocupações tradicionalmente 

contempladas pelos partidos políticos nacionais, adveio da constatação dos 

problemas ambientais e a convicção de que muitos desses problemas tinham 

alcance planetário, o que foi propiciado pela difusão sem precedentes pelos 

órgãos de comunicação social dos problemas ambientais, pela ratificação de 

instrumentos internacionais de cariz ambiental e pela própria participação de 

Portugal nos fóruns dedicados a esta particular temática. Ou seja, na base do 

acolhimento do ambiente pelos partidos políticos e a sua incorporação na retórica 
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e nos programas políticos (eleitorais e, sobretudo, de governo), que foram 

progressivamente dando cada vez mais espaço às questões ambientais nesses 

programas, encontram-se factores e pressões exógenas.  

E a influência dos factores ou pressões externas sobre o comportamento dos 

agentes políticos não se esgota na questão ambiental, atenta a existência de 

outros fenómenos políticos que foram também ditados por razões externas. A título 

de exemplo, e a propósito da reforma da transparência da actividade política, 

Meirinho Martins (2004, pp. 706 e 707) chegou, igualmente, à conclusão que as 

diversas iniciativas de alterações legislativas em matéria de financiamento dos 

partidos e das campanhas eleitorais, na mira da reforma da transparência política, 

foram ditadas e tratadas pelos partidos, devido à influência do ambiente político 

externo, in casu as vagas reactivas a situações de clientelismos, revelações de 

alegadas fraudes, tráfico de influências, despoletadas por diferentes agentes 

políticos, económicos e sociais. 

36. A par da consciencialização colectiva dos problemas ambientais que se 

colocam à sociedade do nosso tempo e ao qual ninguém pode ficar alheado, a 

razão determinante da inserção do ambiente no discurso, nos programas e 

manifestos eleitorais, nos programas de governo e a própria acção política em prol 

da defesa do ambiente dos principais partidos nacionais ficou a dever-se à adesão 

de Portugal à ora designada UE. Tratou-se de uma imposição externa, in casu 

comunitária, a que os partidos, em especial os partidos de governo, não podiam 

furtar-se, pese embora as plúrimas tentativas levadas a cabo para tentar boicotar 

ou desvirtuar os actos comunitários “verdes” condicionalmente transcritos para a 

nossa ordem jurídica, por obrigação decorrente da sobredita adesão à UE.  

O desvirtuamento ou boicote de que falamos prende-se com a não transposição 

atempada das directivas comunitárias em matéria ambiental ou a transposição 

deficiente, além da flexibilização de muitos diplomas legais com incidência sobre o 

ambiente e o ordenamento do território, e, ainda, a visível falta de vontade política 

em implementar um sistema de fiscalização eficiente do quadro legal ambiental 

nacional, na mira de não travar o rápido desenvolvimento do país, expresso na 

construção de infra-estruturas e no licenciamento de construções em locais 

inapropriados e nas implantações fabris anárquicas, que se revelou inconsistente 

e, sobretudo, atentatório dos valores ambientais nacionais.  

Não é despiciendo lembrar que a boa aplicação de qualquer que seja a lei em 

causa depende de uma fiscalização eficaz por parte do Estado. Ora, esta situação 
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é, sem sombra de dúvida, o elo fraco da legislação ambiental do nosso país, à qual 

nenhum partido de governo conseguiu dar uma resposta adequada. Em suma, os 

partidos políticos integraram o ambiente na retórica e nos respectivos programas e 

manifestos e começaram a agir no domínio da defesa do ambiente, porque era 

“moda” e, muito especialmente, porque tinha de ser, devido a condicionamentos 

externos, maxime as obrigações comunitárias.  

37. Não querendo fazer futurologia, aliás, não susceptível de validação científica, 

não resistimos a afirmar que os partidos políticos estão “condenados”, no quadro 

do espírito do “fado” português, a dar cada vez mais atenção às questões 

ambientais, devido à “mundialização” dos problemas ambientais, que também 

afectam o nosso país e que exigem uma acção concertada dos agentes políticos 

de diferentes países, mas especialmente à crescente consciencialização da 

opinião pública portuguesa que, a par das ONGA nacionais, vão obrigar os 

partidos do “arco da governação” a inflectir quanto à tomada de decisões politicas 

que atentem contra os valores ambientais, nomeadamente a aprovação de 

projectos perniciosos para o ambiente e a adoptar medidas que se mostrem 

indispensáveis para a preservação do ambiente, tanto a nível nacional como a 

nível internacional. E no plano internacional, não é despiciendo referir que será 

insuficiente e de pouco valerá a acção dos agentes políticos de um número restrito 

de países se a grande maioria dos agentes políticos mundiais não estiverem, 

igualmente, sensibilizados e envolvidos na “causa verde” e não manifestarem o 

seu apoio incondicional à implementação de medidas que se revelem 

cientificamente recomendadas para a resolução dos problemas de dimensão 

internacional. 

38. Importa, por último, referir que as conclusões da investigação que 

enunciámos em diferentes números não constituem “proposições” conclusivas 

fechadas ou quiçá conclusões totalmente esclarecedoras, quanto ao modo como 

actuaram os principais partidos políticos portugueses no domínio do ambiente, em 

especial os partidos que ocupam o poder, já que são esses que têm, em última 

análise, um efectivo poder de intervenção. Em face da natureza das matérias 

consideradas, nomeadamente a fluidez do objecto de estudo, o carácter 

interdisciplinar, a incerteza que domina o futuro do planeta e também caracteriza o 

ambiente político e, ainda, o carácter “inaugural” deste estudo, as conclusões 

apresentadas devem ser vistas como um contributo para o estudo do 

comportamento dos partidos políticos perante a questão ambiental e, como tal, 

estão sujeitas à critica e a novos contributos e outras abordagens. 
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NOTAS 

 

(1) Na óptica de Kaplan (1996, pp. 50 e 51) o “meio ambiente” constitui o problema de segurança 

nacional número um do século XXI. Segundo o autor, “o impacte político e estratégico da 

mobilidade das populações, do aumento das doenças, da desflorestação e da erosão do solo, 

do esgotamento da água, da poluição do ar, e provavelmente, da subida do nível das águas em 

regiões críticas e superlotadas como o delta do Nilo e o Bangladesh – acontecimentos que irão 

originar migrações em massa e, por seu turno, estimular conflitos intergrupos – constituirá o 

principal desafio da política externa do mundo pós guerra-fria. No século XXI, a água 

escasseará perigosamente em locais tão diversos como a Arábia Saudita, a Ásia Central e a 

zona sudoeste dos Estados Unidos. Poderá deflagrar uma guerra entre o Egipto e a Etiópia por 

questões relacionadas com a água do rio Nilo. Inclusivamente na Europa, já se verificaram 

tensões entre a Hungria e a Eslováquia devido à construção de diques no Danúbio, um caso 

clássico de como as disputas ambientais se interpenetram com divergências étnicas e 

historicamente enraizadas”.  

(2) Sobre a classificação dos partidos, vide Fernandes (2008), pp. 193 a 196; e Dalmases (2010), 

pp. 348 a 353. 

 

Capítulo I 

(1) A este propósito, Beand e Bouguerra (1995, p. 18) sustentam que “há dez séculos, as 

sociedades exerciam um impacte ainda moderado e reduzido sobre a biosfera. Mas à medida 

que a capacidade de aproveitar os recursos e de interferir nos processos na natureza foi 

aumentando, as sociedades cresceram, passando a deixar marcas cada vez mais profundas no 

ambiente. Nos últimos cinco séculos, tudo se acelerou: o crescimento demográfico, os 

progressos científicos e técnicos, as novas tecnologias, a conquista do mundo pelos Europeus, a 

mecanização e motorização da produção e dos transportes, a utilização crescente de energia, a 

urbanização… E de há um século para cá, o homem tem ocasionado desequilíbrios cada vez 

maiores e uma completa degradação do meio ambiente. Nas últimas décadas, principalmente, e 

não só nos territórios em que vive, mas também nos ciclos essenciais à reprodução das 

condições de vida na Terra”. 

(2) A pesquisa de Rachel Carson sobre o “mundo tóxico” do DDT e de outros pesticidas foi 

inovadora, porque como anota Thomashow (1998, p. 80), poucas pessoas atreveram-se, ao 

tempo, a questionar o apoio quase unânime dos estabelecimentos científicos e agrícolas à 

utilização de pesticidas. Segundo o autor (pp. 80 e 81), o trabalho de Rachel Carson, “exigiu 

uma coragem extraordinária por quatro razões: teve de imergir totalmente na ecologia de amor e 

de perda, de reunir dados suficientes a fim de desafiar a perspectiva dominante referente aos 

pesticidas, sofreu as humilhações de uma mulher na mira do público que desempenhava um 

papel reservado aos homens e a sua própria saúde estava em declínio”. Não obstante ter sido 

criticada pelas instituições científicas, o seu esforço e coragem não foram em vão, pois outros 

estudos acabaram por confirmar as conclusões da sua importante pesquisa. Thomashow (1998, 

p. 82) considera Carson, a par de outros autores, um dos heróis ambientais que serviram (e 

continuam a servir) de consciência do ambientalismo.  
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(3) A Conferência de Estocolmo foi participada por representantes de 113 Estados e acompanhada 

por jornalistas, cientistas, representantes de associações ambientalistas e milhares de jovens 

que lançaram o que veio a ser palavra de ordem do ecologismo “a nossa Terra é única!. O 

objectivo da Conferência de Estocolmo, tal como foi apresentado pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas, foi “servir como uma forma prática para encorajar e proporcionar directrizes para 

a acção dos governos e organizações internacionais desenhadas para proteger e melhorar o 

ambiente humano e para remediar e prevenir a sua degradação, através da cooperação 

internacional”. A Conferência de Estocolmo encontra a sua justificação em duas razões 

principais. Em primeiro lugar, o “excesso de crescimento económico. Em segundo lugar, as 

explosões sociais de 1968. Os trabalhos da Conferência de Estocolmo desenvolveram-se em 

torno das relações recíprocas que se estabelecem entre as populações, os recursos, o ambiente 

e o desenvolvimento. Como observa Branco (1992, p. 12), “partindo do princípio de que a 

humanidade constitui o bem mais precioso do planeta e que cada indivíduo tem direito a 

condições de vida satisfatórias num ambiente cuja qualidade lhe permita viver com dignidade e 

bem estar, chega-se à necessidade de como contrapartida deste princípio, o homem assumir um 

dever de protecção e melhoria do ambiente no seu próprio interesse e no dos seus 

descendentes. Para melhorar a qualidade de vida torna-se essencial promover o 

desenvolvimento económico e social em harmonia com a capacidade do planeta para a 

produção de recursos naturais. Para melhorar o ambiente e suprimir os obstáculos ao 

desenvolvimento convém assegurar uma gestão mais racional dos recursos e implementar 

políticas demográficas apropriadas”. Da conferência de Estocolmo resultaram dois documentos: 

a Declaração sobre o Ambiente humano, mais conhecida como Declaração de Estocolmo, um 

texto não vinculativo, composto por um preâmbulo e 26 princípios, e um plano de acção para o 

ambiente humano. Foi ainda criado um órgão especializado, o PNUE. De acordo com Mengah 

(1996, p. 22), em Estocolmo, a Comunidade Internacional estava particularmente preocupada 

com aquilo a que se convencionou designar como a “primeira geração dos problemas 

ambientais” (água, ar e degradação do solo provocada, sobretudo, pela actividade industrial),. 

pelo que procurou responder a estes problemas com a aprovação da Declaração de Estocolmo, 

o plano de acção para o desenvolvimento humano e com a criação do PNUE e de um fundo 

voluntário para o ambiente. Não obstante serem-lhe apontadas fraquezas ou vulnerabilidades, a 

Conferência de Estocolmo, teve inegáveis méritos. Entre muitos outros, está o impulso dado à 

criação de instituições ambientais nacionais em numerosos países e o aparecimento das 

primeiras leis de bases do ambiente que mais não foram do que a resposta da classe política ao 

repto lançado por esta histórica conferência.  

(4) De acordo com Condesso (2001, p. 74) “os textos do Clube de Roma e da Conferência da ONU 

para o Ambiente, realizada em Estocolmo em 1972, vieram trazer à colação a questão dos 

limites ao crescimento, na medida em que o desenvolvimento demográfico mundial e o modelo 

de expansão económica ocidental exportado para todos os países, em ordem à obtenção do 

mesmo nível de vida, significava a destruição do planeta, quer porque esgotaria e não geraria 

recursos suficientes, quer porque gerariam produtos poluentes não absorvíveis nem 

regeneráveis pela natureza. E aí temos a contaminação dos grandes rios, as explosões 

nucleares, o derrame de nafta, o smog devido ao ozono criado ao nível do solo, por reacção 

química, envolvendo óxidos de azoto, compostos orgânicos voláteis e luz solar e, em geral, o 

envenenamento da atmosfera urbana, a desaparição das florestas, a eliminação da camada de 
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ozono nas camadas superiores da atmosfera, deixando passar os raios ultravioletas, o efeito 

estuda, etc…”.  

(5) No relatório Brundtland é posto em causa o modelo de desenvolvimento adoptado pelos países 

desenvolvidos e “exportado” para os países pobres. Em substituição desse modelo, propõe-se 

um novo modelo que proteja os recursos naturais: o desenvolvimento sustentável ou duradouro. 

Foi no Relatório Brundtland que nasceu o conceito de desenvolvimento sustentável (Vieira, 

2002b, p, 15). Em sentido contrário Condesso (2001, p, 72) que sustenta que o princípio do 

desenvolvimento sustentável aparece já formulado na Declaração Mundial de Estocolmo sobre o 

Ambiente. Segundo Moreira (1993/1994, p. 582) o Relatório Brundtland defendeu um 

desenvolvimento sustentável, mas sem definição. Ainda em relação ao relatório Brundtland, 

Sage (1996, p. 186) refere que o aludido relatório captou a atenção do público devido à sua 

preocupação central com o desenvolvimento sustentável, acrescentando que ele apareceu para 

apoiar a nova agenda política na qual o imperativo de maior cooperação entre governos seria 

também complementada pelo reconhecimento da necessidade de uma maior participação 

efectiva das pessoas na tomada de decisões. Sobre outros aspectos do relatório Brundtland, 

vide Deléage (1995c, p. 43).  

(6) Bachlet (1997, p. 185) define desenvolvimento sustentável como “aquele que responde às 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras para 

responderem às suas próprias necessidades; consequentemente, as retiradas do stock de 

recursos não devem ser superiores ao crescimento natural dos recursos e a sustentabilidade da 

exploração requer, no mínimo, a manutenção no tempo de um stock constante de capital 

natural”.  

(7) A par do relatório Brudtland, também ditou a realização da Conferência do Rio o estado do 

ambiente do planeta, ou melhor dito, a deterioração do estado do ambiente. De 1972, ano em 

que se realizou a primeira conferência mundial dedicada ao ambiente, a 1989 o ambiente não 

conheceu quaisquer melhorias. Pelo contrário, o estado de ambiente degradou-se 

consideravelmente, como foi, aliás, reconhecido por Maurice Strong, Secretário-Geral da 

Conferência de Estocolmo e, depois, da Conferência do Rio, ao afirmar que “o doente piorou; o 

ambiente do planeta está mais deteriorado”. As razões são evidentes: o consumo de 

combustíveis fósseis aumentou substancialmente, bem como a produção industrial, em paralelo 

com a intensificação do comércio internacional. Por outro lado, a rarefacção da camada de 

ozono e as alterações climáticas vieram trazer novos contornos, de incidência global, ao 

problema da poluição atmosférica; ao mesmo tempo que a devastação das florestas, a 

desertificação e a extinção das espécies selvagens não parou de aumentar.  

(8) Também Pimenta e Joanaz de Melo (1993, p. 53) defendem que “no que toca à divulgação dos 

problemas globais do ambiente, é inegável que a ECO 92 foi extraordinariamente positiva. 

Nunca como agora os meios de comunicação falaram tanto das ameaças do Planeta, nunca 

como agora se discutiu publicamente as relações entre ambiente e desenvolvimento”; 

Rosmaninho, Marques e Joanaz de Melo (1992, p. 16) que sustentam ainda que “apesar dos 

fracos resultados da CNUAD no que toca a compromissos concretos dos governos (lembremo-

nos que é estritamente uma conferência governamental), não pode deixar de ser considerado 

como positivo o fluxo de informação provocado, os contactos, a consciencialização, que têm 

alimentado este debate para a mudança. (...) As reuniões, documentos e movimentações 

desenfreadas pela ECO 92 contribuíram significativamente para a consciencialização da opinião 

pública (...). É esta movimentação da sociedade civil que pode transformar o aparente fracasso 
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em sucesso: se conseguir pressionar os governantes a assumirem com maior rigor a mudança e 

se criar uma opinião pública consciente que permita a alteração individual e colectiva de 

comportamentos, no sentido de modos de vida menos agressivos ambientalmente”. Não 

obstante o consenso generalizado de que a ECO 92 foi extraordinariamente importante para a 

disseminação das questões ambientais a nível planetário, Dordio (1992, p. 3) sustenta que ao 

contrário da Conferência de Estocolmo, objectivo cimeiro da Conferência do Rio não era 

popularizar ideias, mas a assumpção de compromissos concretos, com o envolvimento dos 

indispensáveis meios financeiros e calendários de aplicação, o que não deixa de corresponder à 

verdade. Isto porque, segundo o autor, “os problemas estavam identificados e as soluções eram 

conhecidas. Tratava-se agora de aplicar e concertar essas soluções, o que significa que os 

debates se haviam deslocado do terreno científico para o político e económico”, acrescentando 

que entre as duas cimeiras os problemas ambientais assumiram novas proporções, 

nomeadamente com a rarefacção da camada de ozono e as alterações climáticas que vieram 

trazer novos contornos, de incidência global, ao problema da poluição atmosférica, e, ainda, com 

a devastação das florestas e a extinção de espécies selvagens que não deixou de aumentar, o 

que veio conferir à ECO 92 um carácter de urgência. 

(9) Massoud (1996, pp. 75 e 76) descreve de forma pormenorizada a ocorrência da catástrofe em 

Bhopal e as respectivas dramáticas consequências: “o drama ocorreu na noite de 2 para 3 de 

Dezembro de 1984, no armazém de isocianato de metilo da fábrica da Union Carbide em Bhopal 

(Índia). O isocianato de metilo é um dos produtos de base para a síntese do carbaril, um 

insecticida comercializado sob o nome de «sevin», económico e bastante biodegradável. Esta 

fábrica emprega cerca de mil pessoas e funciona ininterruptamente. Está situada a 5 km do 

centro de Bhopal, cidade de 800000 habitantes e capital de Madia Pradexe, um dos estados 

mais pobres da Índia. No domingo 2 de Dezembro, às 23 horas, o operador da sala de controlo 

constata um aumento de pressão numa das cubas de armazenagem e detecta uma fuga. Às 

0h15, regista uma subida muito rápida da pressão e uma grande libertação de calor. À chegada 

do responsável da fábrica, 10 minutos depois, as várias tentativas para arrefecer aquela cuba 

revelam-se infrutíferas. O alarme interno é accionado às 0h30, quando a válvula de segurança 

estava seguramente aberta desde a meia – noite, deixando escapar o gás tóxico. A densa 

nuvem branca composta de óxidos de carbono, de azoto e de ácido cianídrico invadiu a fábrica, 

em seguida os bairros de lata adjacentes e por fim Bhopal. «Imediatamente a seguir, os 

habitantes dos bairros de lata que circundavam a fábrica, ao sentirem uma insuportável irritação 

nos olhos e na garganta, tentaram fugir. Muitos deles, surpreendidos quando dormiam, 

morreram imediatamente ou sucumbiram ao longo das estradas que conduziam à estação e ao 

exterior da cidade.» A sirene de alarme da fábrica só foi accionada às 2 horas da manhã! A 

redução de pessoal nos meses que precederam o acidente (o serviço de manutenção ficara 

apenas com metade dos funcionários e na sala de controlo não estava mais do que um), a 

deficiente manutenção das unidades, a avaria ou o mau funcionamento dos sistemas de 

segurança e, acima de tudo, a incompetência e a negligência, a todos os níveis, do pessoal, 

transformaram este acidente numa catástrofe. Balanço oficial: 200 000 pessoas intoxicadas, 

algumas das quais em estado muito grave, e 4000 mortos; em 1754 destes a morte sobreveio 

quase instantaneamente”.  

(10)  De acordo com Goldsmith (1995, p. 7), “a sociedade moderna está a destruir a uma velocidade 

assombrosa o mundo natural do qual depende a sobrevivência humana. Em toda a parte do 

planeta lavra a mesma destruição. As florestas são abatidas, os pântanos drenados, os bancos 
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de coral arrancados, as terras agrícolas erodidas, sanalizadas, desertificadas, cobertas de betão. 

A poluição generalizou-se – fontes, ribeiros, rios, estuários, mares e oceanos, o ar que 

respiramos, os alimentos que comemos, nada é poupado. Quase todas as criaturas da Terra 

apresentam hoje nos seus tecidos marcas de produtos químicos industriais ou agrícolas , 

bom número dos quais suspeitos de serem cancerígenos  ou mutagénicos, quando não 

comprovadamente cancerígenos. As nossas actividades provocam sem dúvida a extinção anual 

de dezenas de milhares de espécies. Destas, só uma parte é cientificamente reconhecida. O 

campo magnético terrestre é alterado e ninguém sabe que consequências daí poderão advir. A 

camada de ozone que protege os seres vivos das radiações ultravioletas diminui rapidamente, o 

próprio clima se modifica e desestabiliza a tal ponto que, dentro de 40 anos, viveremos em 

condições climáticas desconhecidas da humanidade. Destruindo deste modo o mundo natural, 

estamos, em termos de vida, a tornar cada vez menos viável o planeta. Se as coisas 

continuarem assim, dentro de alguns anos, a Terra tornar-se-á incapaz de manter formas de vida 

complexas. A afirmação parece exagerada; infelizmente, só peca por um realismo excessivo”. 

(sublinhado nosso). 

(11)  Existem dois tipos de recursos naturais na Terra: os recursos regeneráveis (aqueles que têm 

capacidade de regeneração se lhes for dado o tempo e as condições para tal) e os recursos não 

regeneráveis. Entre os primeiros, temos os seres vivos, vegetais ou animais, e os ecossistemas. 

Entre os segundos, temos a água, o petróleo, certos minérios, como o ferro. Há quem coloque o 

petróleo entre os recursos regeneráveis mas a velocidade de regeneração é de tal modo longa 

que, em termos de vida humana, deve ser colocado entre os recursos não regeneráveis.  

(12)  Os novos caminhos para o desenvolvimento passam pelo modelo de desenvolvimento 

sustentável. Tal como sustenta Colaço Antunes (1992, p. 94) é “urgente” passar da economia do 

cow-boy à economia da preservação”. 

(13)  De acordo com Kiss (1989, pp. 307 e 308), as organizações internacionais têm um papel de 

relevo no domínio do ambiente por três razões principais. Em primeiro lugar, a humanidade está 

longe de saber tudo sobre o ambiente, a sua deterioração actual e previsível e, por último, sobre 

os remédios que deverão ser adoptados. Assim, os estudos sobre o ambiente deverão ser 

levados a cabo, na maioria dos casos, de um modo permanente, seja no plano internacional, 

seja através da cooperação com os investigadores de outros países. A vigilância constante do 

ambiente e a evolução dos dados recolhidos são igualmente tarefas a levar, na medida do 

possível, no plano internacional ou em cooperação com outros países interessados. Não se 

pode perder de vista que nem o ambiente nem a ciência conhecem fronteiras, pelo que a 

conjugação destes dois é necessária para combater os males que ameaçam o planeta. Todas as 

actividades a tomar neste domínio impõem uma continuidade e estruturas de cooperação que 

não podem ser asseguradas senão por instituições permanentes (v.g. organizações 

internacionais). Em segundo lugar, esta permanência é igualmente necessária do ponto de vista 

do direito. A necessidade de adoptar constantemente os instrumentos jurídicos existentes e o 

controlo da aplicação dos mesmos implica também uma cooperação contínua, logo institucional. 

Em terceiro lugar, os conhecimentos de que nós dispomos parecem mostrar que a verdadeira 

solução dos problemas do ambiente reside na gestão dos recursos naturais. Para ser 

verdadeiramente eficaz uma tal gestão deverá ser internacional e conduzida com continuidade. 

As organizações internacionais são assim indispensáveis enquanto locais de cooperação.  

(14) Sobre o papel das ONG em geral, Escarameia (2001, p. 208), sustenta, em termos gerais, que 

“as ONGs desenvolvem uma actividade intensa na cena internacional, cobrindo praticamente 
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todos os sectores e aparecendo ora para colmatar, em campo, sobretudo em situações de crise, 

as falhas dos actores tradicionais, mormente os Estados, ora para informar a opinião publica 

mundial de factos que cada vez mais os indivíduos duvidam que os Estados possam fornecer de 

modo objectivo e atempadamente”. 

(15) Sobre o WWF, vide Mathieu (1991, pp. 49 e 50). 

(16) Sobre os Amigos da Terra, vide Porritt (1989, pp. 4 e 55). 

(17) Sobre o Greenpeace, vide Brown e Ray (1989).  

(18) De acordo com Ferreira (Moura et al., 1999, p. 103), “em muitos casos, [as ONG] estão a 

substituir-se ao Estado, exercem funções do próprio Estado. Todo o trabalho de educação 

ambiental que a Quercus faz, em quatro ou cinco centros no país, é um trabalho que o Estado 

não consegue realizar nas escolas”.  

(19) O chamado “terceiro sector” não é uma realidade exclusiva portuguesa e, muito menos, uma 

designação de origem nacional. Trata-se, com efeito, de uma designação usada noutros países, 

embora não seja pacífica. Existem, a par desta, outras designações para a mesma realidade, 

adoptadas por outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos prefere-se a designação “sector 

não lucrativo”. Na Inglaterra, fala-se em “sector voluntário”. França lançou a definição “economia 

social”. Em Portugal, como na generalidade da União Europeia, começa a prefigurar-se como 

termo mais usado “terceiro sector” (Ribeiro, 2004, pp. 5 e 6).  

(20) Entre as principais preocupações de Almeida Santos (1998, p. 17 e 18), conta-se aquilo a que dá 

pelo nome de “angústia ecológica” que assenta no facto de o Planeta estar gravemente doente 

quando há meio século apenas estava de boa saúde. E de acordo com o autor, “o mal tende a 

agravar-se sem previsível recuo. Em todas as conferências internacionais sobre o tema, o 

diagnóstico foi coincidente: as reservas naturais não renováveis tendem para o esgotamento a 

prazo; a pressão sobre elas continuará a aumentar por força do aumento da população e do 

consumo; o progresso industrial, ao produzir, destrói; o modelo económico do sistema liberal de 

mercado reproduz a exclusão social, que potencia formas de poluição; as grandes inovações 

tecnológicas, e as mutações que ocorreram nos estilos de comportamento e de vida sacrificam 

ecossistemas que são garantia de equilíbrio que se rompem; a camada de ozono rasga-se; a 

biodiversidade regride; os equilíbrios climáticos oscilam; as chuvas ácidas viajam; o efeito de 

estufa adensa-se; a floresta abate-se. Tudo isto, e algo mais, em apenas meio século. Apesar 

disso, não tem correspondido ao diagnóstico lúcido a terapêutica certa. Conferência após 

conferência, a lógica dos interesses prevalece sobre a lógica das convicções. Mais: sobre a 

lógica da própria sobrevivência.”.  

(21) Alpha corresponde à primeira letra do alfabeto grego.  

(22) Por contraposição aos problemas ambientais de “segunda geração” estão os habitualmente 

designados problemas ambientais de “primeira geração”, a saber: água, ar, degradação do solo 

e poluição. 

(23) Se não existissem gases com efeito de estufa, a temperatura média global da troposfera seria 

próxima dos -18ºC em lugar dos actuais 15ºC (Duarte Santos, 2007, p. 316). 

(24) O CO2 é o gás com efeito de estufa que é alvo de maior preocupação, por duas razões 

principais. Em primeiro lugar, porque é responsável por 75% do total das emissões de gases 

com efeito de estufa e, por via disso, o que mais tem contribuído para a aceleração da 

temperatura global dos últimos 50 anos. Em segundo lugar, como anota Garcia (2004, p. 116) 

porque o CO2 serve de indicador comum para medir todos os gases com efeito de estufa, cujas 

emissões são expressas em “equivalentes de dióxido de carbono”. Por exemplo, uma molécula 
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de metano “equivale” a 21 moléculas de dióxido de carbono, porque o seu potencial de 

aquecimento da atmosfera é 21 vezes maior.  

(25) Para fazer face ao problema das alterações climáticas existem essencialmente duas linhas de 

actuação possíveis: a mitigação e a adaptação. A mitigação visa reduzir a emissão de gases 

com efeito de estufa para a atmosfera, mediante o combate das causas das alterações 

climáticas antropogénicas. No fundo, pretende-se limitar as emissões activas e futuras de gases 

com efeito de estufa e desenvolver sumidouros potenciais desses gases, em especial do dióxido 

de carbono. A adaptação é o processo que procura minimizar os efeitos actuais e futuros das 

alterações climáticas nos sistemas naturais e socioeconómicos. A principal dificuldade da 

mitigação arrima-se no facto de que não basta alguns países reduzirem as emissões de gases 

com efeito de estufa. É necessário reduzir as emissões globais: “a poluição provocada pelas 

emissões de CO2 é global porque as moléculas deste gás permanecem na atmosfera, em 

média, cerca de 100 anos, até se dissolverem nos oceanos ou serem absorvidas pelas plantas 

verdes na fotossíntese. Estamos perante um caso de mudança global.” (Duarte Santos, 2007, p. 

333).  

(26) De acordo com Alexandre e Doumbe-Bille (1992, pp. 832 e 833) as Convenções sobre as 

Alterações Climáticas e Biodiversidade foram preparadas fora do processo preparatório da 

Conferência do Rio, pelo que não se pode, em bom rigor, falar em documentos produzidos pela 

conferência propriamente dita. Segundo os autores apenas a Declaração do Rio, a Declaração 

sobre as Florestas e a agenda 21 podem ser considerados textos adoptados pela conferência 

propriamente dita, já que todos eles vêm na sequência do processo preparatório da conferência. 

Em sentido aproximado, Corcelle (1993, p. 111) refere também que as duas citadas convenções 

não figuravam oficialmente na ordem de trabalhos da Conferência do Rio. Seja como for, na 

medida em que foram assinadas durante a Conferência do Rio, as Convenções sobre as 

Alterações Climáticas e a Biodiversidade são comummente consideradas como integrando o rol 

dos resultados (positivos) da Conferência do Rio. Assim por exemplo, Prieur (1996, p. 44); 

Mathieu (1996, pp. 100 e 101); Vieira (2002b, p. 15); Joanaz de Melo e Pimenta, (1993, p. 52).  

(27) De acordo com Duarte Santos (2007, p. 334), a Convenção-Quadro sobre as Alterações 

Climáticas foi o primeiro passo dado a nível internacional para combater as alterações climáticas 

por meio da mitigação, um dos dois tipos de possível resposta para o fenómeno das alterações 

climáticas.  

(28) O Protocolo de Quioto foi aberto para assinaturas em 11.12.1997, sendo que para entrar em 

vigor precisava de ser ratificado por 55 países que representassem, pelo menos, 55% das 

emissões globais. Entrou em vigor depois da Rússia ter ratificado em Novembro de 2004. Os 

EUA recusaram-se desde sempre a assinar este importante acordo internacional, o que reduz 

clamorosamente a eficácia do Protocolo de Quioto, já que os EUA contam-se entre os maiores 

poluidores do planeta. O sobredito acordo ficou ainda mais fragilizado com o abandono do 

Canadá, anunciado em 2011 e concretizado em 15 de Dezembro de 2012.  

(29) Magalhães (2007, pp. 99 e 100) propõe adoptar mutatis mutandis as regras condominiais (da 

propriedade horizontal) à casa comum da humanidade – o planeta Terra. Segundo o autor, o 

condomínio da Terra seria “um modelo de divisão da comunidade de bens do condomínio, com 

os seus respectivos direitos e obrigações, aplicado à Casa Comum da humanidade, gerindo os 

espaços naturais comuns: garantindo a perenidade do exercício da soberania exclusiva e 

independente de cada estado, nos limites da sua fracção da crusta terrestre, que não deixa 

nunca de ser parte integrante de um único “bem jurídico universal”. Nos sistemas condominiais, 
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a necessidade de existir uma entidade a quem compete zelar pelos interesses de todos, não é 

encarado como uma limitação à soberania, mas como possibilidade de a exercer, e não entra 

em conflito com a soberania individual de cada estado, uma vez que as necessárias 

competências para a prossecução de interesses colectivos são exercidos sobre elementos 

comuns, e são fruto de uma necessidade global natural e não uma imposição externa de um ou 

mais estados sobre os demais. O poder independente mantém-se na sociedade internacional, e 

está em pé de igualdade com os poderes supremos dos outros povos. O que passa a existir é 

uma separação de competências que, tal como na relação simbiótica, se traduz num grau de 

especialização, por parte de uma entidade, na prossecução dos interesses comuns. As novas 

regras são fruto de uma necessidade global e de uma verdadeira comunidades de interesses”. 

(30) Para Pimenta e João Joanaz de Melo (1993, pp. 43 e 44), a manutenção da biodiversidade é 

fundamental, por três ordens de argumentos:  

- Argumento ético – a diversidade da vida na Terra (incluindo a espécie humana) é o resultado de 

uma evolução de milhões de anos, para a qual o homem pouco ou nada contribuiu e que nunca 

será capaz de reproduzir; é por isso eticamente inaceitável que uma geração destrua um valor 

tão precioso e único, que de algum modo está hoje em dia à sua guarda; 

 - Argumento ecológico – a biodiversidade nas suas diferentes componentes, é um parâmetro 

fundamental para medir a saúde de um ecossistema, pois representa um factor essencial de 

equilíbrio e resistência desse ecossistema; por exemplo, o desaparecimento de dada espécie 

pode causar a ruptura de uma cadeia trófica, ou, mesmo sem efeitos drásticos imediatos, pode 

reduzir a capacidade de resistência do sistema face a alteração das condições externas; e  

- Argumento económico – as espécies vivas constituem a matéria-prima de eleição para uma 

multiplicidade de utilizações pelo homem, com relevo para os usos alimentares, médico-

farmacêuticos, combustíveis e manufactura de produtos, entre outros, em particular, as espécies 

naturais constituem um precioso reservatório genético para a pesquisa e utilização de matérias-

primas na indústria biotecnológica”. Também sobre o assunto, Avelar (1997, pp. 25 e 26) 

sustenta que existem dois grandes tipos de respostas ou argumentos para justificar a 

preocupação com a preservação da biodiversidade: (I) por motivos éticos (não temos o direito de 

eliminar outros seres vivos, nem o direito de deixar às gerações vindouras um planeta 

irreversivelmente empobrecido) e (II) por motivos utilitários, nomeadamente, o beneficio 

económico imediato, dando como exemplo que foi calculado que uma área da floresta 

amazónica pode rende mais, a longo prazo, em sede de frutos, produtos farmacêuticos, entre 

outros, do que se for utilizada para uma única extracção de madeira e convertida numa 

pastagem efémera para gado. Quanto aos benefícios indirectos, a autora refere que, apesar de 

ser comummente ignorado, as espécies, nas comunidades naturais, fornecem “grátis”, serviços 

essenciais sem os quais muitas das actividades humanas e a própria vida em geral seriam 

impossíveis. Por exemplo, o oxigénio do ar, que é fornecido pelas plantas, a decomposição e 

reciclagem da matéria orgânica, a polinização das colheitas, a “limpeza” das águas, a protecção 

contra inundações, são, entre outros, alguns dos “serviços” fornecidos pelos ecossistemas 

naturais. 

(31) Importa referir que a Convenção sobre a Biodiversidade contém disposições muito detalhadas. 

No entanto, esta convenção tem um valor vinculativo restrito, uma vez que muitas disposições, 

designadamente os deveres que enuncia (parece tratar-se, de facto de um dever face à 

expressão “cada parte contratante deverá …”) são acompanhadas pela expressão “na medida 
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do possível e conforme apropriado”. Hermitte (1992, p. 559) chega mesmo a afirmar que não há 

uma única disposição referente à diversidade biológica obrigatória, pelo que não será 

desajustado afirmar que a Convenção praticamente não vincula juridicamente os Estados. De 

facto, um dever consagrado na lei para funcionar “na medida do possível e conforme o 

apropriado” é um dever esvaziado de conteúdo preciso e desprovido de força coerciva. Ainda 

assim, os EUA recusaram-se a assinar a Convenção sobre a Biodiversidade. Mais 

concretamente, em virtude da obrigatoriedade de as sociedades exploradoras partilharem os 

benefícios e os resultados das investigações com os países donde é proveniente o material 

biológico. Ora, esta situação constituía para os EUA um factor de limitação da margem de 

manobra das suas mais importantes sociedades farmacêuticas e biotecnológicas. Em suma, 

constituía uma ameaça ao brilhante futuro comercial destas sociedades norte americanas. Note-

se que os EUA assumiram muitas posições retrógradas nas negociações, razão pela qual foram 

para muitos considerados os grandes culpados pela desproporção, entre os resultados obtidos e 

as expectativas geradas. Al Gore (1993, p. 11), reconheceu a responsabilidade do seu país 

pelos resultados alcançados ao afirmar que o seu país “passou no Rio de Janeiro por uma 

situação embaraçosa e ficou isolado (…). A administração Bush insistiu para que a nossa 

delegação defendesse tantas posições incongruentes que se atingiu inevitavelmente um 

impasse”. 

(32) De acordo com Hermitte (1992, p. 859), a convenção sobre diversidade biológica abandonou a 

noção de património comum da humanidade ao considerar a diversidade biológica apenas uma 

preocupação comum da humanidade.  

(33) O carbono está presente na composição de uma árvore. Quando uma floresta abre, uma parte 

do carbono transforma-se para a atmosfera, sob a forma de CO2. E a outra parte acaba por ter o 

mesmo fim, volvidos alguns meses ou anos, com a decomposição das árvores mortas (Garcia, 

2004, p. 205).  

(34) À luz da Declaração de Princípios sobre as Florestas, por exemplo, cada país mantém o direito 

de explorar os seus recursos florestais como bem entender, embora assuma o compromisso 

(moral) de proteger as suas florestas. Esta Declaração acaba, pois, por corresponder a um 

compromisso entre os países que pretendem tratar as florestas como recursos de interesse da 

humanidade e os países que consideram a intenção nesta matéria como um atentado à sua 

soberania. Trata-se de uma Declaração com evidentes limitações, pelo que na esteira de 

Corcelle (1993, p, 129) não poderá vir a constituir o catalizador ou impulsionador da mudança da 

orientação das políticas florestais no mundo, como muitos desejariam, que pudesse travar ou 

inverter o aumento vertiginoso da desflorestação tropical que se tem vindo a verificar nos últimos 

anos.  

(35) A manutenção do solo é importante porque contém grande quantidade de CO2. De acordo com 

Ruellan et al. (1993, p. 40), “vários trabalhos científicos mostram que a qualidade de carbono 

armazenada nos solos é, em média, ao nível mundial, duas a três vezes maior que o 

armazenamento na vegetação, natural e cultivada; no meio equatorial, há tanto carbono no solo 

como na floresta que o cobre; nos locais cobertos de pradarias e de culturas, há dez vezes mais 

carbono nos solos do que na vegetação. A exploração dos solos liberta, pois, na atmosfera 

importantes volumes de carbonos, sob a forma de gás carbónico, que contribuem para reforçar o 

efeito de estufa”.  

(36) A convenção sobre o combate à desertificação é composta por um longo preâmbulo, 40 artigos e 

4 anexos (anexo de implementação regional para África – anexo I, composto por 19 artigos; 
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anexo de implementação regional para a Ásia – anexo II, composto por 8 artigos; anexo de 

implementação regional para a América Latina e Caraíbas – anexo III, composto por 7 artigos; e 

anexo de implementação regional para o Norte do Mediterrâneo, anexo IV, composto por 10 

artigos).  

(37) Muitos países estão a explorar os seus recursos aquíferos acima da sua capacidade de 

regeneração para fazer face à crescente procura da água, o que tem levado à diminuição da 

quantidade de água doce. China, Índia, Paquistão, Estados Unidos da América, México e a 

maioria dos países do Médio Oriente e Norte de África são alguns exemplos.  

(38) De acordo com Duarte Santos (2007, p. 278), “actualmente a repartição do consumo global é, 

aproximadamente, 70% para irrigação, 20% para a indústria e 10% para o sector doméstico. 

Para poder alimentar a população planetária é necessário aumentar consideravelmente a 

extracção de água para irrigação, mas em termos estritamente financeiros a produtividade da 

água na indústria é muito maior. Consideremos um exemplo: são necessárias cerca de 1000 

toneladas de água para produzir uma tonelada de trigo, cujo valor é da ordem de 150 dólares 

americanos, mas a mesma quantidade de água serve para produzir cerca de 70 toneladas de 

ferro com um valor da ordem de 39 000 dólares. No contexto de uma política que privilegia 

fortemente a expansão da economia e a criação de emprego, a escassez de água tende a 

colocar o desenvolvimento da agricultura numa posição secundária. A urbanização crescente 

também provoca uma forte competição com a agricultura pelo uso da água, especialmente nas 

regiões com poucos recursos hídricos. É o caso de grandes metrópoles como a Cidade do 

México, Cairo e Pequim”. 

(39) Contra a ideia propugnada por inúmeros autores de que a água e outros problemas ambientais 

gravosos são necessariamente causa imediata de conflitos armados, Carius (2003, p. 179) 

sustenta que “ as alterações ambientais não conduzem, de maneira alguma, a conflitos violentos. 

Constituem, isso sim, um fio condutor numa complexa teia de relações causais, na qual está 

inter-relacionada uma série de problemas socioeconómicos, tais como o excesso de população, 

a pobreza, a migração massiva, os movimentos de refugiados, a fome e a inanição, a 

instabilidade política e as tensões étnico-políticas. A degradação ambiental a e a escassez de 

recursos naturais são tanto causas como efeitos dos problemas socioeconómicos, ou são 

intensificadas por este. A escassez crescente de recursos de água doce, a perda do coberto 

vegetal, a desertificação, as alterações climáticas globais e o aumento do nível das águas do mar 

são essencialmente o resultado de processos antropogénicos. Estas alterações ambientais 

negativas são o resultado, por um lado, de padrões de produção e consumo intensivos em 

recursos e, em parte, «desperdiçadores» de recursos e, por outro lado, de práticas agrícolas 

inadequadas. Estes dois aspectos, combinados com os já mencionados problemas 

socioeconómicos, podem expor a segurança nacional e internacional a riscos substanciais”.  

(40) A par da questão da água, que inúmeros autores de diferentes nacionalidades consideram ser a 

causa provável da eclosão de situações de guerra durante o século XXI, outros problemas 

ambientais como a crescente escassez de recursos naturais e a própria degradação ambiental, 

são também eles susceptíveis de ameaçar a paz e a segurança internacionais, por uma de três 

diferentes vias: Primeiro, as disputas entre Estados sobre a partilha de recursos naturais, como a 

água, como demonstra qualquer geopolítica da água, ou sobre poluições transfronteiriças, 

podem facilmente degenerar em conflito militar e, por consequência, ameaçar a paz e segurança 

internacionais. Segundo, a degradação ambiental, o esgotamento dos recursos naturais, a 

afectação do equilíbrio ecológico global (rarefacção da camada de ozono e alterações climáticas) 
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e o desenvolvimento não sustentável, podem ameaçar a saúde humana e a economia e, deste 

modo, a paz e a segurança internacionais. Terceiro, o ambiente pode ser usado como uma arma 

de guerra, a chamada “arma ambiental”. É o caso, por exemplo, da destruição de barragens 

como acto de guerra, ou do incêndio de campos de petróleo, como aconteceu na Guerra do 

Golfo em 1991, e que ditou a primeira intervenção do Conselho de Segurança em matéria de 

ambiente (designadamente, a resolução nº 687/1991). Os problemas ambientais passaram, a 

dado trecho, a serem considerados como uma questão de segurança. Começou-se então a falar 

em segurança ambiental como um dos componentes da segurança em sentido amplo, visando a 

protecção do ambiente e do stock de recursos naturais, por forma que possam ser garantidos 

alimentos, água, saúde e segurança pessoal, tanto aos indivíduos como às comunidades (Veiga 

da Cunha, 1998, p. 34). O termo “segurança ambiental” surgiu com o alargamento do conceito de 

segurança no início dos anos 80. A primeira vez que a noção de segurança ambiental emergiu 

como um novo conceito foi num relatório publicado em 1982 pela Comissão Independente sobre 

Questões de Desarmamento e Segurança presidida por Olaf Palme (ICSDI 1982). Neste relatório 

foram consideradas as várias ameaças à segurança comum que incluem, além das ameaças 

militares, diversos tipos de ameaças não militares, como as relacionadas com os problemas 

económicos e a escassez de recursos, o crescimento demográfico e a destruição do ambiente. 

Em 1985 a expressão do Novo Pensamento Político de Gorbachov lançou a noção de 

“segurança ampla” (comprehensive security), cujo objectivo foi definido como sendo a 

sobrevivência da humanidade. As ameaças à segurança considerada nestes termos incluíam 

não apenas as ameaças militares, com destaque para as ameaças nucleares e a guerra 

generalizada, mas também as ameaças económicas e as ameaças ambientais, especialmente as 

relacionadas com as questões ambientais globais. O relatório Brundtland, publicado em 1987, fez 

referência às tensões ambientais como fontes de tensões políticas e de conflitos militares, ou 

seja, como uma questão de segurança. (Veiga da Cunha, 1998, p. 29). O aparecimento do 

conceito “segurança ambiental” não pode ser dissociado do nascimento “de tempos de novas 

fricções entre os povos, que tornam atraentes os espaços onde a água e o ar ainda são puros e 

merecem o esforço de uma conquista tanto mais imperativa quando está em jogo a própria 

sobrevivência daqueles que seriam levados a empreendê-lo (Bachelet, 1997, p. 175). O objectivo 

da chamada segurança ambiental é limitar os riscos dos impactes negativos sobre o ambiente e 

as reservas naturais, de modo a garantir alimentos, água, saúde e segurança pessoal às 

pessoas e às comunidades.  

(41) É provável uma “guerra da água” no Médio Oriente, porque, como anota Bouguerra (1995, p. 

354), “a água é um recurso raro nesta parte do Mundo onde nasceram, outrora, tanto as 

civilizações de Tebas, Mênfis, Ure Nívine, conhecidas pelos seus complexos sistemas de 

irrigação, como os jardins suspensos de Babilónia, que deixaram de existir logo que o precioso 

líquido faltou. O crescimento demográfico, o aumento do nível de vida, o turismo, a indústria e a 

cultura de irrigação criaram um verdadeiro «cisma», entre «o acesso à água e a necessidade de 

água», que tende a acentuar as rivalidades e as manobras políticas. A questão da água é de tal 

maneira crucial, que foi um ponto importante das conversações israelo-árabes iniciadas em 

1992, em Madrid, no âmbito da Conferência para a Paz no Próximo-Oriente”. E essa 

possibilidade está espelhada na afirmação feita em 1979, pelo então Primeiro – Ministro egípcio 

Anwar Gadat: “a única razão que levará o Egipto para uma guerra será a guerra da água” (apud 

Vieira, 2002c, p.58).  
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(42) Na Idade Média, os resíduos acumulavam-se nas ruas e imediações das cidades, provocando 

sérias epidemias e causando a morte a milhares de pessoas. 

(43) A explicação para a explosão demográfica encontra-se, entre o mais, na melhoria das condições 

de nutrição, aos avanços na área da saúde (com o inerente controlo de infecções e epidemias), 

melhoria das condições de higiene pública. A mortalidade em geral e infantil diminuíram e a 

esperança média de vida aumentou significativamente. O prolongamento da vida é, nas palavras 

de Garcia (2004, p. 302) o “motor da explosão demográfica”.  

(44) Sobre a emigração do “mundo rural” para as zonas urbanas, Duarte Santos (2007, p. 368) 

justifica-a nos seguintes termos: “as cidades são atractivas porque nelas a probabilidade de obter 

emprego é maior e a qualidade de vida tende a ser melhor: mais fácil acesso à água potável, ao 

saneamento básico, aos serviços de saúde, aos serviços sociais e à educação. Porém, cerca de 

um terço da população urbana global vive em bairros de lata em condições muito deficientes ou 

extremas, sobretudo em alguns dos países menos desenvolvidos da África e da Ásia”.  

(45) Segundo Deléage (1993, p. 71), “a ecologia só vem a tornar-se uma ciência autónoma, nos 

últimos anos do século. Em 1880, muitos incluem-na ainda na geografia das plantas, outros 

considerem-na um ramo da fisiologia, a fisiologia externa. Quando em 1893 um pequeno grupo 

de botânicos americanos reunidos em Madison no Wisconsin, decidem apropriar-se do termo 

criado por Haeckel, «o ecologista é ainda considerado como alguém que faz medidas, regista 

respostas de plantas e procura ver as relações funcionais entre a estrutura e as respostas destas 

plantas às variações dos factores ambientais». No mesmo ano, J.S. Burdon Sanderson, 

presidente da Associação Britânica para o Avanço da Ciência, considera a ecologia como um 

dos três ramos da biologia, ao mesmo nível da fisiologia e da morfologia. A ecologia conquistou a 

independência académica, mas sob a influência hegemónica dos botânicos, de quem 

permanecerá sob apertada fiscalização, durante toda uma geração”. 

(46) E essa casa, meio natural em que vivemos, deve ser, nas palavras de Marques Guedes (1998, p. 

23) “bem arrumada e não maltratada ou até destruída ou usada por forma a que não seja uma 

ruína o estado em que a legaremos aos que vierem depois de nós”.  

(47) De acordo com Odum (1998, p. 3), “na sociedade primitiva cada indivíduo, para sobreviver, 

precisava de ter um conhecimento concreto do seu ambiente, isto é, das forças da natureza, das 

plantas e dos animais que o rodeavam”.  

(48) Na opinião de Deléage (1993, p. 44), Darwin renovou completamente as antigas problemáticas, 

quer da história natural, biogeografia e dinâmica e história das populações, quer das relações 

entre o homem e as outras espécies e a sua origem.  

(49) Embora a maioria dos autores (Dajoz, 1983, p. 13; Wagner, 1993, p. 16; Deléage, 1993, p. 57; 

Odum, 1988, p. 3; Prieur, 1996, p. 3; Remmert, 1982, p. 1, entre outros) se incline no sentido de 

atribuir a Haeckel a invenção da palavra ecologia, não falta quem negue a paternidade da 

palavra apreço a este autor. Nesta linha está Krebes (1985, p. 3) que refere que Henry Thoreau 

usou em 1858 esta palavra nas suas cartas, embora não a tenha definido; Deléage (1999, pp. 58 

e 59) refuta aquela tese, alegando que um decifrar mais atento da carta de Throreau permite ver 

que da pena do escritor surgira “geologia” e não “ecologia”. Segundo este autor absolutamente 

certa é o reconhecimento da paternidade a Haeckel do termo ecologia, na medida em que o 

biólogo alemão, ao contrário de Thoreau, não se limitou a utilizar a palavra. Com efeito, “desde 

1866, existe uma definição precisa no seu livro, Generelle Morphologie der Organismen. O termo 

surge por três vezes. Numa nota do primeiro volume, onde o autor assim propõe definir as 

relações entre organismos, isto é, a economia da natureza. No segundo volume, onde retorma o 
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famoso exemplo em que Darwin decifra a complexa cadeia unindo os gatos de Inglaterra à 

fecundação do trevo vermelho. Finalmente, no capítulo IX do segundo volume, Oecologie und 

Chorologie, onde figura esta longa definição: «Por ecologia, entendemos a ciência das relações 

dos organismos com o mundo exterior, onde podemos reconhecer duma maneira mais ampla, os 

factores da ‘luta pela existência’. Estes são, em parte, de natureza inorgânica; são, já o vimos, da 

maior importância para a forma dos organismos que constrangem a adaptar-se. Entre as 

condições de existência de natureza inorgânica, a que qualquer organismo deve submeter-se, 

pertencem em primeiro lugar as características físicas e químicas do habitat, o clima (luz, 

temperatura, humidade e electrização da atmosfera), as características químicas (alimentos não 

orgânicos), a qualidade da água, a natureza do solo, etc. Sob a designação de condições de 

existência, entendemos o conjunto das relações dos organismos uns com os outros, quer 

favoráveis quer desfavoráveis. Cada organismo tem entre os outros organismos, amigos e 

inimigos [...]. Os organismos que servem de alimento aos outros, ou que deles dependem como 

parasitas, devem também ser colocados na categoria de condições de existência».” Acrescenta 

ainda o autor que “Haeckel retoma várias vezes a definição de ecologia em escritos posteriores: 

especialmente em 1869, na conferência inaugural da Universidade de Iena, onde precisa as 

bases conceptuais do termo, referindo-se explicitamente à concepção darwiniana na luta pela 

existência; e em 1907, em Les Merveilles de la vie”.  

(50) Há um curioso diferendo no que toca à data em que Haeckel utilizou, pela primeira vez, o referido 

termo. Uns autores defendem que o termo ecologia foi utilizado, pela primeira vez em 1866 

(nomeadamente Dajoz, 1983, p. 13); Wagner (1993, p. 16); e Deléage (1993, p. 57); Condesso 

(p. 118). Outros, ao invés defendem que a palavra ecologia foi usada por Haeckel, pela primeira 

vez, em 1869, como Odum (op. cit., p. 3) e Began et al. (1986, p. X). Outros ainda defendem que 

a palavra ecologia aparece pela primeira vez, pela pena de Haeckel, em 1868 (Moreno, 1992, p. 

28). 

(51) Gilpin (1992, p. 59) considera que estas divisões são artificiais e, por isso, já não são acolhidas 

por todos os ecólogos.  

(52) De acordo com Condesso (2001, p. 117) a ecologia tem-se dividido em dois eixos: “um a que 

poderíamos chamar ecologia sistémica, que privilegia o estudo da biosfera e dos seus 

componentes, enquanto tais, e o outro assente no estudo do homem e da sua influência no 

funcionamento do ambiente envolvente, que poderíamos designar, quer por ecologia antrópica, 

quer por ecologia antropocêntrica, vista pela acção do homem ou sobre o homem, conforme se 

pretenda acentuar o aspecto etiológico ou o aspecto relacional do conhecimento, aquela 

centrada na análise das causas humanas das disfunções ambientais ligadas às diferentes 

actividades humanas, esta enformada por análises antropossistémicas, confundindo-se, 

essencialmente, com a ecologia humana”. 

(53) Os diferentes discursos ou correntes de opinião que decorrem do termo ecologia influenciaram 

partidos políticos e organizações não governamentais do ambiente, em especial a “deep ecology” 

(ecologia profunda). É comum a distinção entre a ecologia profunda (“deep ecology”), de cariz 

ecocêntrico, e a ecologia superficial, ou ambientalista (“shallow ecology”), reformista e não 

radical. Esta distinção, hoje clássica, nasceu a partir de um ensaio do discreto montanhista e 

filósofo espinisista norueguês Arne Naess publicado em 1973, na revista Inquirity (“The Shallow 

and the Deep: long-range ecology movement”). A ecologia profunda lançada por Arne Naess 

aponta, para “a necessidade de uma nova filosofia política e moral que considere o ser humano 

como parte integrante da natureza e não como ser superior. A proposta de uma igualdade 



 366 

“biosférica” coloca, portanto, o homem no mesmo plano de todos os outros seres vivos. 

Paralelamente esta forma radical de uma ética do ambiente, ao acentuar um igualitarismo biótico, 

implica uma valorização intrínseca dos próprios ecossistemas. Surge, desta forma, o conceito de 

“biosfera”. Neste contexto, todas as acções do ser humano susceptíveis de interferir nos 

restantes membros da comunidade biótica pressupõem uma responsabilização directa; isto é, a 

integridade de tal comunidade implica, em si mesma, uma valorização moral directa (Nogueira, 

2000, p. 58). Dito de outro modo, a natureza tem valor intrínseco, de direito próprio, 

independentemente do seu valor para o homem. Todas as plantas, os animais e mesmo as 

inanimadas massas naturais, os rios, as pedras, etc, são dotadas de valor intrínseco. São entes 

morais e impõe-se o respeito pela sua permanência no mundo. Como tal, o homem é 

moralmente obrigado a respeitas as plantas, os animais, a respeitar a natureza, que tem direito à 

existência e a um tratamento humano. A ecologia profunda pode ser caracterizada a partir de oito 

princípio básicos, a saber:  

1. O bem-estar e o desenvolvimento da vida humana e não-humana na terra têm valor em si 

próprios (sinónimos: valor intrínseco, valor inerente). Este valor é independente da utilidade do 

mundo não-humano aos propósitos humanos. 

2. A riqueza e a diversidade das formas de vida contribuem para a realização deste valor, e são 

em si mesmos valores. 

3. Os homens não têm o direito de reduzir esta riqueza e diversidade, excepto para satisfazer 

necessidades vitais. 

4. O desenvolvimento da vida e das culturas humanas é compatível com uma redução 

substancial da população humana. O desenvolvimento da vida não-humana exige essa redução.  

5. A actual interferência humana com o mundo não-humano é excessiva, e a situação está a 

piorar rapidamente.  

6. As políticas devem ser alteradas. Estas políticas afectam as estruturas económicas, 

tecnológicas e ideológicas básicas. O estado das coisas daí resultante será profundamente 

diferente do presente. 

7. A mudança ideológica é basicamente a de apreciar a qualidade de vida (residindo em 

situações de valor inerente) em vez de aderir a um standard de vida cada vez mais alto. Haverá 

uma consciência profunda da diferença entre grande e óptimo. 

8. Aqueles que subscrevem os pontos anteriores têm, directa, ou indirectamente, a obrigação de 

tentar implementar as mudanças necessárias (cfr. W. Devall e E. Sessions  apud Pepper, 2000, 

p. 38). De acordo com a ecologia superficial, claramente antropocêntrica, porque torna a Terra 

um instrumento para os fins humanos, “os seres humanos são reconhecidos como o único ponto 

de referência de valor. São eles que conferem «valor», «direitos», obrigações e dever moral, e 

decidem o que deve e o que não deve ser valorizado. As preocupações dos seres humanos 

devem ser resolvidas usando a natureza” (Pepper, 2000, p. 56). Acompanhamos Nogueira (2000, 

p. 61) quando aponta um certo romantismo nas ideias propugnadas pela ecologia profunda, em 

especial, porque para a maioria dos seus defensores “a humanidade devia retomar alguns dos 

ancestrais modelos de organização social, como os constituídos por grupos de horticultores e de 

colectores, de modo a recuperar o mais possível a diversidade ecológica. Para seguir esta 

proposta, tornar-se-ia necessário, em última instância, dissolver as sociedades actuais, dividindo-

as em pequenas comunidades, cujo número de indivíduos diminuiria de forma progressiva, até 

esse retorno a um mundo onde coexistissem com a vida selvagem”.  
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(54) Subjacente aos vocábulos ecologista e ambientalista usados, muitas vezes, sem distinção estão 

visões do mundo diametralmente opostas, ou, melhor dito, estão correntes de pensamento 

distintas. Para Silva e Sousa (2001, pp. 8 e 9) o pensamento ecologista precedeu o pensamento 

ambientalista. O ecologismo surgiu como “forma não sistematizada de pensamento, uma 

reacção sensível aos abusos da sociedade tecnológica moderna que radica na ideia de 

pertença; de uma afinidade maior com as demais criaturas e com o todo natural”, tendo sido 

apropriada, em termos filosóficos, pela chamada ecologia profunda, que procurou dar a esta 

forma de pensamento uma consistência racional de que carecia, enquanto movimento fundado 

essencialmente, pela sensibilidade. “Os ecologistas profundos defendem que a distinção de base 

entre o homem e a Natureza, a distinção em que assenta o humanismo e todo o pensamento 

moderno, é um presunçoso equívoco. Para a deep ecology, todas as criaturas e mesmo as 

inanimadas massas naturais, os rios, as pedras, etc., são dotadas de “valor intrínseco”. São 

entes morais, e impõem-se o respeito pela sua permanência no mundo, consagrado no plano do 

direito. A intervenção humana à face da Terra deveria reger-se, então, por uma preocupação de 

intervenção mínima. Modos de vida singelos e frugais – extinguindo formas naturais de 

organização de matéria-prima apenas na medida em que tal seja indispensável à sobrevivência 

– e o controlo do crescimento populacional, deduzem-se daí”. O ambientalismo surgiu como 

resposta à ecologia profunda que, ao contrário desta, assume a lógica e usa o discurso do 

“sistema”. Segundo Silva e Sousa (2001, p. 9), “o próprio termo ambiente realça esta postura, 

pois é aquilo que rodeia (o humano), é o exterior, o meio – que em redundância compõe a 

expressão “meio ambiente”. O ambientalismo ressalva apenas que estamos dependentes do 

meio natural do ponto de vista orgânico, não entrando em especulações filosóficas quanto à 

entidade desse meio. Os ambientalistas marcam assim um afastamento das posições 

ecologistas, cujo discurso se tornou por demais imperceptível para os ouvidos tecnocráticos dos 

decisores políticos. (…). O ambientalismo não impõe a frugalidade do impacto mínimo da 

ecologia profunda, mas situa-o apenas na justa medida da sustentabilidade. As espécies não 

têm de provar o mundo com a magnitude de outrora; basta que existam efectivos suficientes 

para que se reproduzam dentro dos mínimos da variabilidade genética. Os bosques não têm de 

ser intocados: basta a que o abate de árvores seja racionalizado para permitir uma renovação 

equilibrada do coberto vegetal. Os animais não têm de ser libertos dos mecânicos esquemas de 

produção, basta que se assegurem condições sanitárias e de alimentação, e que a área de cada 

indivíduo respeite o seu espaço vital, de acordo com aferições etológicas. O homem é ainda o 

amo da Natureza, mas um amo benevolente. Porque precisa dela. Os partidários da ecologia 

profunda apelidaram o pensamento ambientalista de shallow ecology, apontando a sua 

iniquidade ética, e os seus defensores de “ecologistas superficiais”. A verdade é que, como 

anota Silva e Sousa (2001, p. 9), os ambientalistas conquistaram posições relevantes nas 

instâncias do consenso político, além de lograrem chegar a uma vasta parcela da opinião 

pública.  

(55) De acordo com Deléage (1993, p. 15), em França, os cientistas da ecologia decidiram baptizar-

se de ecólogos, a fim de se distanciarem do ruído e do furor da sociedade, facto em si revelador 

da visão redutora da ecologia e da prudência excessiva face aos problemas ecológicos que se 

tornaram verdadeiros factos de civilização.  

(56) Ao reflectir sobre a ecologia, Prieur (1996, p. 3) acaba por fazer uma curiosa distinção entre 

ecologia e ambiente quando afirma que "a ecologia limita-se ao estudos das espécies animais e 

vegetais no seu meio, com exclusão do homem. O grande dicionário Larousse de língua 
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francesa marca bem esta diferença ao definir ecologia: estudo dos seres vivos em função do 

meio natural onde eles vivem e das relações estabelecidas entre os organismos e o meio. Ainda 

que o ambiente tenha em consideração o homem no seu meio artificial ou material, a ecologia só 

se interessa pelos vegetais". A posição de Prieur é do nosso ponto de vista de rejeitar. Se a 

ecologia é a ciência que estuda as interacções entre as espécies vivas e entre cada organismo 

ou espécie e o ambiente onde ela vive, não compreendemos a exclusão do homem quando o 

homem constitui também uma espécie animal. Por outro lado, fala-se hoje em ecologia humana 

como um novo sub-ramo da ecologia, cujo objecto é o estudo das interacções das pessoas com 

o seu ambiente, o que vem corroborar que a ecologia não faz descaso da espécie humana. 

 

Capítulo II 

(1) O Yellowstone é comummente considerado o primeiro parque natural. No entanto, em 1864 foi 

criado, na Califórnia, o Yosemite Valley, que recebeu o estatuto de protecção para recreio 

público (Soromenho – Marques, 1998, p. 25).  

(2) Segundo Enzensberger (1974, p. 23), “as condições ambientais nas fábricas e nas minas 

inglesas, eram um atentado à vida humana: (…) o ruído que reinava era infernal, o ar que 

respiravam aqueles operários estava impregnado de gases venenosos e explosivos, assim como 

de partículas indutoras de cancro e portadoras de bactérias, o cheiro era indescritível; no 

processo de trabalho lidava-se com venenos de todo o tipo, as condições de segurança não 

estavam previstas ou eram ignoradas, era notória a chacina da população nos bairros 

proletários. A situação das águas potáveis e residuais era desoladora; tão pouco estava 

organizada a eliminação dos resíduos ou sequer prevista”. 

(3) Em abono da sua posição de que a melhor forma de defender o ambiente passa pela 

consciencialização pelas pessoas dos direitos que gozam em matéria ambiental, Pereira da Silva 

(2002, p. 27) refere o “caso do pescador de chalupa”, que foi uma das primeiras sentenças em 

que a jurisprudência alemã reconheceu a existência de direitos subjectivos no domínio 

ambiental, considerando que um pescador era afectado nos seus direitos fundamentais pela 

autorização ilegal concedida a uma fábrica que poluía para as águas do lago, onde ele exercia a 

sua actividade profissional”.  

(4) Segundo Cordini (1994, p. 202), “a palavra presta-se a uma leitura anfibiológica. Trata-se de um 

termo convencional utilizado para exprimir interesses heterogéneos: a protecção da paisagem, a 

defesa dos bens ambientais, o urbanismo. Por um lado, o ambiente pode ser entendido na sua 

relação com as actividades humanas (transformação pelo homem da eco esfera em tecnosfera) 

e, por outro lado, pode ser relacionado com domínios particulares (ambiente geográfico, físico, 

etc.). Os diversos significativos metafóricos assumem uma importância específica. Neste sentido, 

pode-se falar de ambiente em relação aos meios social, cultural e político. No que toca ao 

espaço, as subdivisões do ambiente são ainda diferentes: terra, água, ar. O ambiente compõe-se 

sempre de uma variedade e de uma complexidade de elementos. Essa “retícula onde cada parte 

está ligada a muitas outras“ encontra-se descrita com eficácia pela Organização Mundial de 

Saúde na definição que se propõe. Este organismo considera o conjunto dos elementos físicos, 

químicos, biológicos e sociais que exercem uma influência importante sobre a saúde e o bem-

estar dos indivíduos e das colectividades”.  

(5) A noção proposta por Mateo (1996, pp 82 a 84) corresponde a uma noção estrita de ambiente. 

Segundo o autor, para tornar operativo é preciso chegar a um conceito mais estrito de ambiente 
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que permita delimitar o campo de aplicação do Direito do Ambiente. O autor afasta da noção de 

ambiente o ordenamento do território e também não identifica tout court ambiente com a 

Natureza porque, apesar de ambiente ser uma parte da natureza não interessa toda a natureza. 

(6) Entre os Projectos de Lei-Quadro do Ambiente apresentados na Assembleia da República que 

ofereciam definições de ambiente conta-se o Projecto do PPM, registado com o número 311/II, 

que definia ambiente como “o conjunto das condições biológicas, físicas e químicas, dos factores 

culturais, sociais e económicos e das suas relações e efeitos, directos ou indirectos, imediatos ou 

a prazo, nos seres vivos, na vida do homem e na sua criatividade individual e comunitária”; o 

Projecto do Deputado António Borges de Carvalho (Independente), registado com o nº. 79/IV, 

segundo o qual “ambiente é o conjunto das condições biológicas, físicas e químicas, dos factores 

culturais, sociais e económicos e das suas relações e efeitos, directos ou indirectos, imediatos ou 

prazo, nos seres vivos, na vida do homem e na sua criatividade individual e comunitária”; e, por 

último, o Projecto do Deputado Gonçalo Ribeiro Telles (Independente), que recebeu o nº. 105/IV; 

que propunha a seguinte noção de ambiente: “ambiente é, em função da plenitude da vida 

humana, a resultante integrada dos factores biofísicos da Natureza, actuando em conjunto, 

parcial ou isoladamente, da acção do homem e da dinâmica dos ecossistemas”.  

(7) A concepção antropocêntrica subjacente à noção de ambiente, hoje questionada, não é de 

admirar porque, como anota Araújo Torres (s/data, p.1) era "a concepção ao tempo [década de 

70] preponderante - que entendia o direito ao ambiente, usualmente inserido na terceira geração 

dos direitos do homem" (BOBBIO) como o direito da pessoa a crescer e a viver num ambiente 

que lhe consinta o pleno desenvolvimento e expressão das suas potencialidades, manter um 

estado físico e mental são e realizar as desejáveis e necessárias relações sociais, ou, noutra 

formulação, o direito ao ambiente como direito do homem, inerente a cada indivíduo desde o 

próprio momento da sua concepção e condição da sua existência plena e livre -, e ela mesma 

representava, por seu turno, um longo itinerário que partira da noção de ambiente como mero 

património oferecido em doação à humanidade".  

(8) Existem dois grandes posicionamentos ou perspectivas perante o ambiente: a perspectiva ou 

concepção antropocêntrica, que protege o ambiente como meio de proteger o homem, 

colocando o homem acima da natureza; e a perspectiva ou concepção ecocêntrica (ou 

biocêntrica), em que o ambiente é tutelado em si mesmo, procurando-se a defesa e a promoção 

da natureza com um valor novo. Dito de outro modo, a natureza é protegida pela própria 

natureza, isto é, pelo valor que ela tem em si mesma. A concepção ou perspectiva 

antropocêntrica está centrada no ser humano. Esta concepção parte do princípio que a natureza 

só é valiosa se os seres humanos puderem utilizá-la em seu proveito exclusivo. Isto é, o respeito 

pelo equilíbrio da natureza e a preservação do ambiente estão condicionados a uma única razão: 

o benefício presente e futuro do homem. Para os defensores desta perspectiva, o ambiente não 

é dotado de um valor intrínseco. Só os homens são considerados sujeitos de direito. Através da 

protecção da natureza, é em todo o caso o ser humano que se procura proteger. O homem não 

se sente da natureza, mas acima dela. Como refere Smith (2001, p. 13) no âmago da concepção 

antropocêntrica “encontra-se o desejo de se assegurar o domínio humano sobre o mundo natural 

e de as coisas naturais existirem para o uso e bem-estar dos seres humanos”. Ao invés, a 

concepção ecocêntrica reconhece um valor intrínseco à natureza. Além disso, como destaca 

Smith (2001, pp. 18 e 19), “o ecocentrismo coloca os seres humanos numa relação diferente 

com o ambiente natural. O objectivo do ecocentrismo é o próprio ecossistema. Tem-se descrito 

isto de várias formas como a biosfera, a rede de trabalho, a rede, entre outras coisas, mas o que 
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estas descrições têm todas em comum é a abordagem de todas as coisas vivas e de 

sustentáculo de vida e das inter conexões entre elas. Isto significa que os seres humanos fazem 

parte de um sistema mais complexo e já não se encontram no topo da hierarquia ética (mesmo 

que ainda ocupem o topo da cadeia alimentar)”. De referir ainda que o ecocentrismo está para 

Nogueira (2000, pp. 68 e 69) historicamente ligado ao nome de Aldo Leopold (um americano, 

especialista em ordenamento cinegético) e à sua obra de referência “A sand county almanac”, 

publicada originalmente em 1949, onde sublinha que “os homens são apenas companheiros de 

viajem de outras criaturas na odisseia da evolução”. A par destas duas espécies fundamentais 

de pré-compreensões ambientais (antropocêntrica vs ecocêntrica), Gomes Canotilho (1991a, pp. 

289 e segs.) distingue uma terceira concepção de ambiente. A par da concepção ou perspectiva 

basicamente antropológica, ou melhor, antropocêntrica - que considera a defesa do ambiente 

como um meio de defesa do homem e da vida humana e da perspectiva ecocêntrica que vê o 

ambiente como um valor em si e aceita, inclusivamente, a existência de «direitos da natureza», 

existe uma concepção ou perspectiva economicocêntrica que "coloca a ênfase na protecção da 

natureza em face da demonstração do carácter finito dos recursos não renováveis. Gomes 

Canotilho chama atenção para o facto de a perspectiva económica ser ainda uma perspectiva " 

principalmente antropológica, que se defendem os interesses dos indivíduos através da 

protecção da natureza. Com esta particularidade, acrescenta-se: os interesses a defender são 

também os das gerações futuras".  

(9) A noção de componentes ambientais está consagrada na Lei de Bases do Ambiente que, nos 

artigos 6º e 17º, respectivamente, enumera os componentes ambientais humanos. Os 

componentes ambientais naturais são: o ar, a luz, a água, o solo vivo e o subsolo, a flora e a 

fauna. Os componentes ambientais humanos são: a paisagem, o património natural e construído 

e a poluição.  

(10) O legislador constitucional português foi mais prudente que o legislador ordinário, visto que não 

formulou uma definição de cariz doutrinário de ambiente, apesar de ter explicitamente englobado 

o ambiente no rol de bens a proteger e a tutelar. Neste sentido, entre outros, Canotilho e 

Moreira, (1993, p. 347): “a constituição não define ambiente (...)“. No entanto, “a constituição 

aponta para um conceito simultaneamente estrutural, funcional e unitário de ambiente”. Trata-se 

de um conceito unitário, pois embora se possa colocar o acento tónico: (i) sobre o ambiente 

como «modo de ser global» da realidade natural, fundado num dado equilíbrio dos seus 

elementos (modelo ecológico); (ii) ou sobre o ambiente como uma ou mais zonas circunscritas 

do território particularmente importantes pela sua beleza, valor paisagístico, científico ou histórico 

(cfr., precisamente, o nº. 2/c; (iii) ou sobre o ambiente como suporte territorial de referência 

relativamente a empreendimentos agrícolas, industriais e comerciais (cfr. o nº. 2/d), a 

Constituição aponta (em consonância, de resto com diplomas internacionais), para uma visão 

unitária (conjunto dos sistemas físicos químicos e biológicos e de factores económicos, sociais e 

culturais). Trata-se também de uma compreensão estrutural-funcional de ambiente, pois os 

sistemas físicos, químicos e biológicos e os factores económicos sociais e culturais, além de 

serem interactivos entre si, produzem efeitos, directa ou indirectamente, sobre unidades 

existenciais vivas e sobre a qualidade de vida do homem.” 

(11) Em Espanha, como noutros países, parte da doutrina tem vindo a defender um conceito estrito 

de ambiente. Sobre o assunto, escreve Ramón (1997, pp.105 a 110): Interessantes problemas 

jurídicos suscita o amplo significado do que em inglês se denomina environment, em francês 

environnement, em alemão umwelt, em italiano e em português ambiente e em espanhol medio 
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ambiente. Denominações que servem para designar, nos diferentes idiomas, o "conjunto de 

circunstâncias físicas que rodeiam os seres vivos" e por extensão o "conjunto de circunstâncias 

físicas, culturais, económicas, sociais, etc., que rodeiam as pessoas". Uma parte da doutrina em 

Espanha e noutros países reagiu perante tão ampla definição de ambiente — continua o autor, 

que de resto, coincide com a noção acolhida em diversos documentos internacionais e em 

alguns tratamentos administrativos e doutrinários, tendo nos estudos que produziu procurado 

restringir o conceito de ambiente, de modo a torná-lo útil ("se o ambiente como objecto do Direito 

compreende tudo, o conceito não tem nenhuma utilidade"). Entre as primeiras propostas 

tendentes a limitar o conceito jurídico de ambiente, o autor destaca as formuladas na doutrina 

francesa por Lamarque (1973), que identificou o regime jurídico do ambiente com as técnicas de 

luta contra a poluição, considerando também que essa problemática devia ligar-se à protecção 

da natureza. Na doutrina espanhola, o conceito estrito de ambiente, excluindo-se do mesmo a 

protecção da natureza (espaços naturais, flora e fauna), é sustentado por Martin Mateo (desde 

1997), que defende a redução do ambiente como objecto do Direito aos "elementos naturais de 

titularidade comum e de características dinâmicas: em definitivo, a água e o ar, veículos de 

transmissão, suporte e factores essenciais para a existência do homem sobre a terra". Todavia, 

Ramón considera a posição de Martin Mateo excessivamente redutora e dificilmente compatível 

com a literalidade do artº. 45.2 da Constituição Espanhola. Para este autor, integra o conceito de 

ambiente os recursos naturais. Não só a água e o ar, mas também a flora, a fauna, o solo (o solo 

é um elemento orgânico que permite a existência da fauna e da flora). Ainda sobre a questão da 

delimitação do conceito de ambiente, vide Aznar (1996, pp. 17 e 18) e Mateo (1991, p. 82). 

(12) Canotilho, (1991a, pp. 289 e 290), procede à busca de um conceito de ambiente juridicamente 

operatório que tenha em conta os dados normativo-constitucionais legais e internacionais a partir 

conceito totalizante de ambiente, de um conceito restrito de ambiente e, finalmente, de um 

conceito normativo de ambiente. O conceito totalizante ou extensivo de ambiente exprime a 

“globalidade das condições envolventes da vida que actuam sobre uma determinada unidade 

vital, quer se trate de um conjunto de seres vivos quer apenas de um indivíduo isoladamente 

considerado, servindo, por conseguinte para salientar o complexo de relações de uma unidade 

vital para com a sua envolvência específica”. Nesta acepção ampla de ambiente, o autor integra 

na envolvência global não apenas os animais e as plantas, nossos companheiros vivos na 

aventura da vida, mas também o mundo social e artificial construído pelos homens. Finalmente, 

o conceito restrito de ambiente está limitado ao chamado ambiente natural constituído pelos 

elementos fundamentais e naturais da vida humana (designadamente o solo, ar, água, biosfera, 

nas suas relações recíprocas e nas suas relações com os homens e outros seres vivos)”, pelo 

que, no conceito restrito, o “ambiente aproxima-se do conceito de natureza”. O conceito 

normativo comporta todas as “medidas juridicamente vinculantes que se destinam a proteger e a 

regular, de forma planificadora, conformadora, preventiva e promocional, o ambiente natural e 

humano perante os efeitos perturbadores do «processo civilizacional”.  

(13) Em sentido concordante com a noção ampla de ambiente, escreve Pereira Reis (1989, p. 122) 

que se justifica plenamente que o conceito legal de ambiente não fique limitado à problemática 

da conservação da natureza, devendo abranger igualmente outras áreas como sejam o 

urbanismo, o ordenamento do território, etc., pois tudo isso compõe o ambiente humano. 

(14) Existe uma outra na Directiva do Conselho nº. 85/337/CEE, de 27 de Junho de 1985, que regula 

a avaliação dos efeitos de determinadas obras públicas e privadas no ambiente (que considera 

ambiente “todo o sistema constituído por diferentes variáveis, como o homem, a fauna, a flora, o 
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clima, o ar, o solo, a água, a paisagem e toda a interacção entre estes elementos, assim como 

os bens materiais e o património cultural”) e uma outra da Comissão, que define o ambiente 

como “o conjunto dos elementos que formam na complexidade das suas relações, o marco, os 

meios, as condições de vida do homem, e da sociedade, tal como se conhecem” (“La politica 

delle comunitá europea in matéria ambientale”, in Documentazione Europea, nº. 6/1977, apud 

Sousa Aragão (1997, p. 48). Na esteira de Condesso (2001, p. 122) podemos dizer, 

sinteticamente, que por ambiente, a nível comunitário, se entende “o conjunto de objectos, 

fenómenos e circunstâncias em que vive e se desenvolve um organismo. Ou melhor, dito de 

outro modo, o ambiente é um sistema constituído por diferentes elementos, fenómenos e 

processos naturais, sociais e culturais, que condicionam, num dado lugar e momento, a vida e o 

desenvolvimento dos organismos”. 

(15) Quanto ao direito internacional do ambiente, antes do fim dos anos 60 já existia um certo número 

de instrumentos internacionais de cariz ambiental. Mas também, neste caso, a maior parte 

desses textos tinha um carácter utilitário. Este carácter fortemente utilitário esta bem patente, por 

exemplo, na Convenção de Paris, de 19 de Março de 1902, para protecção das aves úteis à 

agricultura, que só visa a preservação das espécies imediatamente “úteis”, em particular os 

insectívoros. (Kiss, 1994, p. 147). Sobre as primeiras preocupações do Direito do Ambiente, 

Kuning (1994, pp. 95 e 96) esclarece que o direito do ambiente, tanto a nível internacional como 

a nível das ordens jurídicas nacionais, começou por se preocupar, historicamente, com o estado 

das águas e da natureza assim como com a protecção das espécies animais. Não o fez porque 

se considerasse ser essa a sua finalidade específica, mas sim para criar as condições de 

aproveitamento económico dos bens de natureza. Mais tarde juntou-se-lhes a regulação dos 

poluentes atmosféricos bem como regras destinadas a combater um aumento de poluição 

sonora e, ainda, regras sobre a protecção dos solos, sobretudo relativas ao aproveitamento 

agrícola dos mesmos". Ainda em relação a direito do ambiente, é possível recuar mais no tempo 

e encontrar textos sobre a matéria. Ost (1997, p. 32) sustenta que há diplomas que nos "revelam 

a antiguidade das questões ambientais e a vontade dos homens de lhes arranjar remédio: o 

direito florestal, nascido na Babilónia em 1900 antes de Cristo: o Código hitita, redigido de 1380 

a 1346 antes de Cristo, contém uma disposição relativa à poluição da água". De qualquer modo, 

o direito do ambiente, tal como o concebemos hoje, é um direito recente, densificado a partir do 

final da década de sessenta.  

(16) No mesmo sentido, Münch, (1994, p. 43) sustenta "como área jurídica autónoma, ele [direito do 

ambiente] ainda é relativamente recente. Na República Federal da Alemanha, só a partir dos 

anos setenta passou a existir cursos sobre o direito do ambiente nas faculdades e manuais 

especializados ou capítulos específicos nos manuais didácticos. Esta afirmação não implica, é 

claro, que a protecção do ambiente não tivesse antes merecido qualquer atenção por parte da 

ciência jurídica. O direito da protecção do ambiente desenvolveu-se, numa perspectiva de 

história do direito, a partir do direito policial, ou seja, a partir dos regimes jurídicos destinados ao 

combate contra os perigos para a integridade física e para a vida dos cidadãos. Um exemplo 

ilustrativo disto é a instrução do Directório Geral da Prússia de 5 de Abril de 1796 acerca dos 

curtumes e outras indústrias transformadoras de animais. Esta instrução determinava que 

"curtumes e outras profissões no exercício das quais se proceda à transformação de matérias 

animais e que por isso produzem, no seu normal funcionamento, vapores prejudiciais e danosos 

para a saúde" necessitavam de um regime legal suplementar, uma vez que "não só muito 

desconfortável para os vizinhos mas também altamente prejudicial para a saúde e aumenta a 
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mortalidade se tais profissões se não exercerem ao pé de águas correntes e em locais da cidade 

menos urbanizados e povoados". 

(17) Pereira Reis (1997, p. 22) introduz na sua definição de direito do ambiente a palavra 

"especialmente" por contraponto a "exclusivamente", pela simples razão de existirem "diversas 

normas que embora não visualizando de forma imediata as relações do homem com o meio, mas 

as relações entre os homens, nem por isso devem de ser abrangidos pelo conceito de direito do 

ambiente na medida em que integrarem o segundo termo da definição proposta”. 

(18) A verdade é que a identificação e criação de um ramo de direito é uma matéria extremamente 

complexa, na medida em que, como observa Latorre (1978, p. 207) pressupõe a existência de 

“grupos ou conjuntos de normas que, por se referirem a sectores individualizados da vida social 

e por se apoiarem em princípios comuns que lhes dão coesão interna e os diferenciam doutros 

grupos de normas...”. O autor refere ainda, com grande sentido de oportunidade, que tem havido 

algum exagero de autonomização de áreas jurídicas, como ramos de direito, que 

verdadeiramente o não são, apesar de “certos sectores do Direito ofereçam algumas 

particularidades, ou seja, conveniente o seu estudo ou o seu ensino independente não basta 

para os elevar ao plano de ramo autónomo, quando não apresentam uma individualidade 

comprovada, única coisa que justifica essa autonomia”, entendimento que não podemos deixar 

de acompanhar, sem prejuízo de considerarmos o direito do ambiente como um ramo autónomo 

do direito. 

(19) No sentido de opinião que reconhece a autonomia do direito do ambiente, entre outros, Carvalho 

Martins (1989, p. 8); Pereira, (1994, p. 165); Freitas do Amaral (1994a, p. 17); Pina Martins 

(1995, p. 29); Menezes Cordeiro (1994, p. 378 e 379; e Pereira Reis (1987, pp. 24 e 25). 

(20) Zsögön (1991, pp. 351 a 365) elege em nove as características do direito do ambiente, a saber: 

a) – dimensão espacial indeterminada; b) – carácter preventivo; c) – substrato técnico meta 

jurídico; d) – distribuição equitativa dos custos; e) – proeminência de interesses colectivos; f) – 

carácter sistémico (incidência das condutas humanas sobre os elementos e os processos 

naturais; g) – carácter multidisciplinar; h) – mistura normativa do antigo e do novo (necessária 

interpretação actualística); e) – carácter transnacional.  

(21) Zsögön (1991, pp. 366 a 397) fixa em oito os princípios do direito do ambiente, a saber: 

solidariedade; regulação jurídica integral; responsabilidade partilhada; realidade; junção dos 

aspectos individuais e colectivos; introdução da variável ambiental no processo de decisão; nível 

mais adequado de acção; unidade de gestão e transpersonalização das normas jurídicas 

ambientais”.  

(22) A aprovação do AUE constitui para a política comunitária do ambiente uma viragem 

extraordinariamente importante. Em primeiro lugar, o AUE elevou a dignidade da política 

comunitária do ambiente ao consagrá-la no elenco das políticas comunitárias com direito a 

figurarem nas fontes originárias do direito comunitário, ou seja, nos Tratados institutivos. 

Podemos dizer, como Figueiredo Dias (1997, p. 100), que o AUE surgiu como “o marco 

“constitucionalizador” da política comunitária do ambiente, reconhecendo, definindo a 

competência comunitária na área do ambiente”. Em segundo lugar, reconheceu poderes de 

acção às instituições comunitárias neste domínio. Em terceiro lugar, perante a consagração do 

ambiente ao nível dos tratados comunitários, o legislador comunitário reconheceu expressis 

verbis que a vocação comunitária não se limitava às questões meramente económicas, antes as 

transcendia. 
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(23) A distinção entre objectivos mediatos e imediatos assinalados à Comunidade é utilizada por 

Laureano (1997, pp. 29 a 41) na obra em que procedeu à anotação dos artigos constantes do 

Tratado de Roma.  

(24) No quadro da UE, o ambiente figura ainda no artigo 37º da Carta dos Direitos Fundamentais da 

UE, proclamada em Estrasburgo em 12 de Dezembro de 2007 pelo Parlamento Europeu, pelo 

Conselho e pela Comissão, revista pelo Tratado de Lisboa, assinado em 13 de Dezembro de 

2007 em Lisboa e em vigor desde 1 de Dezembro de 2009. O citado artigo 37º, com a epígrafe 

“protecção do Ambiente” dispõe que “Todas as políticas da União devem integrar um elevado 

nível de protecção do ambiente e a melhoria da sua qualidade, e assegurá-los de acordo com o 

princípio do desenvolvimento sustentável.”.  

(25) Para Pereira Reis (1989, p. 47) no plano do direito interno português existem três níveis 

hierárquicos de normas jurídicas: “as decorrentes de Constituição; as constantes da Lei de 

Bases do Ambiente e da Lei das Associações de Defesa do Ambiente, ambas aprovadas pela 

Assembleia da Republica; as fixadas em diversa legislação sectorial dimanada do Governo.”. 

(26) Segundo Pereira da Silva (2002, pp. 42 e 43), “do lado dos defensores da codificação, os 

principais argumentos têm a ver com a certeza e a segurança do direito e suas vantagens no 

que respeita tanto à tarefa de aplicação jurídica por parte das autoridades públicas como à 

defesa dos direitos dos particulares em matéria ambiental. Mais se apresentam como benefícios 

da codificação, a possibilidade de unificação e de sistematização do domínio ambiental, 

permitindo a simplificação e harmonização das disposições aplicáveis, assim como a eliminação 

de repetições e contradições inúteis em diplomas desgarrados, de modo a realizar o objectivo de 

conseguir «mais protecção do ambiente através de menos normas» (…). Do outro lado da 

barricada, os opositores da codificação contrapõem os argumentos da rigidez e da estagnação 

decorrentes da regulação de realidades novas e em constante mutação, considerando ser 

preferível a procura de soluções para os casos concretos do que a formulação de regras e 

princípios gerais, e privilegiando por isso a actuação do juiz em vez da do legislador. Ao que 

acrescem os receios de “tentações totalitárias” do legislador, regulando aquilo que não o merece 

e correndo o risco de impedir o desenvolvimento de realidades nascentes”.  

(27) De acordo com Prieur (1996, p. 13), o direito das instalações classificadas de 1976 tem 

proveniência directa, na sua forma e no seu espírito, do decreto napoleónico de 15 de Outubro 

de 1810, o direito mineiro e o direito florestal incorporaram numerosas regras do século XIX, a lei 

de 1920 não é senão a extensão da lei de 1906. A história do direito pode também contribuir 

para modernizar os instrumentos jurídicos do antigo regime, tais como o direito de uso ou o 

estatuto de determinados bens e permitir estabelecer novos institutos, em prol da protecção da 

natureza.  

(28) Kiss (1990, p. 446) classifica em três categorias as disposições jurídico – constitucionais relativas 

ao direito ao ambiente: a) a primeira categoria proclama que o Estado tem o dever de proteger o 

ambiente, constituindo o art. 24º. da Constituição grega, de 9 de Junho de 1975 o exemplo mais 

típico; b) este princípio é acompanhado por outro que proclama que os cidadãos têm também o 

dever de proteger o ambiente; c) finalmente, em doze Estados e também em cinco Estados 

federados dos EUA, é reconhecido aos cidadãos o direito subjectivo ao ambiente.  

(29) Segundo Münch (1994, p. 47) antes da inclusão de artigos especificamente consagrados ao 

ambiente, as Constituições não permaneceram indiferentes aos esforços para proteger o 

ambiente. É por exemplo, o caso das Constituições de Estados federados da República Federal 

da Alemanha onde já se podiam encontrar normas sobre a distribuição da competência 
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legislativa entre a federação e o Estado federado sobre matérias ambientalmente relevantes, tais 

como as relativas ao uso pacífico da energia atómica (friedliche Nutzung der Kernergie), a 

gestão do lixo (Abfallbeseitigung) a protecção da pureza do ar (Luftreinhaltung), o combate à 

poluição sonora (Lärmbekämpfung), a protecção da natureza (Naturschutz), a protecção da 

paisagem (Landschaftspflege), a distribuição dos solos (Bodenverteilung), o ordenamento do 

espaço (Raumordnung) e a gestão das águas (Wasserhaushalt). 

(30) Apesar de a CRP de 1976 se ter afirmado como pioneira inovadora, a verdade é que já a 

constituição portuguesa de 1822 havia uma preocupação com a protecção do ambiente, na 

medida em que era cometida às Câmaras Municipais a tarefa de promover plantação de árvores 

nos baldios e nas terras dos Concelhos (artigo 223º/V). No entanto, Amado Gomes (2006, p. 39) 

entende que “dificilmente se pode entrever em tal dispositivo mais do que um incentivo ao 

desenvolvimento rural”. Por seu turno, a constituição de 1933 apelava no artigo 52º à 

conservação dos “monumentos naturais”. O objectivo que imana deste preceito era, segundo 

Amado Gomes (2006, p. 39), a preservação do património cultural, tendo subjacente uma 

perspectiva estética da natureza, pelo que não se deve descortinar, também neste caso, 

qualquer intenção ecológica no artigo 52º. Não obstante o “curioso” antecedente da tutela 

constitucional ambiental plasmado na Constituição de 1822, Miranda (1995, p. 112) sustenta que 

“seria apenas nos projectos constitucionais e nos debates constituintes de 1975 – 1976 que a 

problemática do ambiente entraria plenamente no Direito constitucional português, em 

consonância com idêntico fenómeno ocorrido noutros países e na sequência das primeiras 

medidas legislativas de alcance adoptadas ao longo dessa década”. Do mesmo passo, Amado 

Gomes (2006, p. 39) sustenta que o “acolhimento do valor ambiente pela ordem jurídica 

constitucional debuta pela mão da Constituição de 1976 (…), acrescentando que o artigo 66º, da 

CRP de 1976 foi o primeiro “artigo ambiental” no panorama constitucional português. 

(31) Amado Gomes (1999a, p. 51) critica também a definição de ambiente encontrada pelo legislador 

constituinte e que ficou plasmado no artigo 66º. Com efeito, considera que o conteúdo do 

referido artigo 66º é gerador de contradições: “Em primeiro lugar, porque a epigrafe deste artigo 

alia ambiente a qualidade de vida, o que aponta para uma concepção claramente 

antropocêntrica. Em segundo lugar, porquanto, no seu nº 1, qualifica o bom ambiente como um 

ambiente humano e sadio, parecendo medir a sua tutela à luz das necessidades do Homem. Em 

terceiro lugar, ao não autonomizar claramente a tutela do ambiente em face dos objectivos de 

ordenamento do território (nº 2, alínea b), da protecção do património cultural (nº 2, alínea c), in 

fine, e alínea e), e do urbanismo (nº 2, alínea e), o legislador constitucional dá-nos uma 

perspectiva muito gianniniana de ambiente, demasiado “elástica” para ser operativa”. Em suma, 

para Amado Gomes (2006, pp. 45 e 46) a amálgama de interesses que encontram cobertura sob 

o amplo guarda-chuva da noção de ambiente vertida no artigo 66º assumiu proporções 

desmensuradas. Nesta medida, Amado Gomes (2006, pp. 57 a 59) defende a realização de uma 

“depuração constitucional” que passa, entre outras, pelas seguintes alterações, a saber: (i) 

supressão da referência a “direitos ambientais” da alínea d), do artigo 9º da CRP; (ii) 

reformulação da redacção da alínea e) do artigo 9º nos seguintes termos: “assegurar um correcto 

ordenamento do território, promover uma gestão racional dos recursos naturais e defender a 

natureza, proteger e valorizar o património cultural, numa lógica de integração e harmonização 

de objectivos”; (iii) uma nova redacção do nº 1 do artigo 66º, nos termos seguintes: “O ambiente 

é um bem de fruição colectiva, impendendo sobre todos os cidadãos o dever de o proteger e de 

o preservar no seu interesse e no das gerações futuras”; (iiii) uma nova redacção do nº 2 do 
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artigo 66º, nos seguintes termos: “Incumbe ao Estado, Regiões Autónomas e autarquias locais 

promover a qualidade do ambiente, por meio de organismos próprios e com o envolvimento e 

participação dos cidadãos, individualmente ou através de estruturas de carácter associativo. 

Com vista a tal objectivo, cumpre”: a) Promover o aproveitamento racional dos recursos naturais, 

salvaguardando a sua capacidade de renovação e a estabilidade ecológica, com respeito pelo 

principio da solidariedade entre gerações – actual alínea d); b) prevenir e controlar as emissões 

poluentes e os seus efeitos e combater as formas prejudiciais de erosão – actual alínea a), 

reformulada; c) criar e desenvolver reservas e parques naturais, e de recreio, bem como 

classificar e proteger paisagens e sítios, de modo a garantir a conservação da natureza – actual 

alínea c), com a supressão do segmento final; d) promover a educação ambiental e o respeito 

pelos valores do ambiente – actual alínea g); e) promover a integração de objectivos ambientais 

nas várias políticas de âmbito sectorial – actual alínea f). A “dieta de emagrecimento”, nas 

palavras da autora, a aplicar ao nº 2 do artigo 66º passaria, pois, pela eliminação das alíneas b), 

e) e h), sendo que esta ultima deveria passar para um artigo a integrar no título IV, relativo ao 

sistema financeiro e fiscal. 

(32) Fréderic Sudre, um reputado autor francês em matéria de direitos do homem, e Guy Haarcher, 

antigo funcionário da ONU e professor universitário, apoiando-se nos ensinamentos de Jean 

Rivero, criticam a pretensão de considerar o direito ao ambiente como um novo direito do 

homem, direito esse geralmente integrado na chamada terceira geração dos direitos humanos 

("direitos de solidariedade"). Segundo Jean Rivero, são precisos quatro condições bem definidas 

para que os direitos do homem possuam um significado preciso e, consequentemente, se possa 

falar com propriedade em direitos do homem: um titular certo, um objecto preciso e possível, 

uma oponibilidade que permita que o titular faça valer o seu direito, isto é, que o direito seja 

oponível a uma ou mais pessoas determinadas que tenham a obrigação de o respeitar e uma 

sanção organizada (Haarcher, 1997, p. 51). A falta destes quatro elementos que a noção de 

"direitos" necessariamente pressupõe segundo Jean Rivero, não permite que se possa falar de 

direitos no sentido estrito do termo e, portanto, de direitos do homem. Ora, o direito ao ambiente 

e outros direitos, ditos de terceira geração, não preenchem as quatro condições aludidas. 

Passando em revista as quatro condições propostas por Jean Rivero, Guy Haarcher, que crítica 

a inclusão do direito ao ambiente e dos demais direitos ditos de terceira geração no catálogo dos 

direitos do homem, interroga-se: "Quem é neste caso o titular dos direitos? O indivíduo? Os 

povos? A humanidade? Quem, rigorosamente falando, poderá valer-se deles? E o conteúdo dos 

direitos? Há alguma coisa de mais vago que a protecção do meio ambiente ou o respeito pelas 

culturas, ou mesmo a «paz»? Proclamar, por exemplo, o direito a um meio ambiente pacífico, 

implicará um pacifismo radical? Um neutralismo? Um direito à guerra limitado à defesa? Em que 

condições estritas? O meio ambiente deverá ser preservado de toda a poluição provocada pela 

industrialização? Mas então, como compatibilizar uma tal exigência com o direito ao 

desenvolvimento, também ele citado na categoria dos «novos direitos do homem»? Além disso, 

no que respeita ao critério da oponibilidade, em relação a quem podem esses direitos ser 

invocados? Estados? Empresas privadas? Instâncias internacionais? Finalmente, no que 

concerne à sanção, qual é a máquina judicial, qual a força pública, que conferirão efectividade a 

tais direitos? (Haarcher, 1997, pp. 51 e 52). Não obstante defender que os direitos de terceira 

geração, entre os quais se conta o direito ao ambiente, não respondem a nenhum dos quatro 

critérios de Jean Rivero, refere o citado autor que não nega a importância de tais reivindicações, 

de tais ideais, que estão no centro de inúmeros combates contemporâneos, a maioria deles 
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respeitáveis, e alguns muito urgentes (supomos que para o autor a defesa do ambiente figurará 

como um dos combates contemporâneos mais urgentes). Todavia, considera que a introdução 

do direito ao ambiente, entre outros, na categoria dos direitos do homem ameaça aqueles 

direitos: "falar de direitos do homem a propósito de exigências tão vagas quanto aos quatro 

critérios acima citados, não será dar a entender que todos os direitos do homem não constituem 

no fundo mais que ideais morais? Ora, em matéria de liberdades fundamentais, a confusão serve 

sempre os déspotas: quanto mais vagas forem as reivindicações, mais fluidos são os limites que 

se lhes procura impor, mais liberdade de acção terão, e menos comprometidos se sentirão por 

proclamações de consequências tão benignas (...). Não se vê que a força dos direitos do homem 

reside essencialmente no seu carácter concreto, prático, jurídico, na força efectiva que eles 

representam contra o abuso, sempre iminente, do poder político (e dos poderes ocultos)? " 

Conclui o autor que os chamados direitos de terceira geração não são mais que vagas 

exigências morais. "Logo, o facto de lhes conceder imediatamente o estatuto claro de direitos do 

homem pode produzir o efeito habitual de banalização por inversão: em vez de os «novos» 

direitos alargarem o campo dos antigos, ou seja de os reforçarem, é a precariedade do seu 

estatuto que pode prevalecer sobre os direitos das gerações precedentes; criar-se-á pouco a 

pouco a habituação a que os direitos do homem em geral não passem de uma vaga 

reivindicação moralizante (...) corre-se o risco de dar a primazia a vagos direitos dos povos, ou 

da humanidade, ou das gerações futuras, sobre a protecção precisa, aqui e agora, do indivíduo, 

sobre a luta contra o despotismo (Haacher, 1997, pp. 52 e 53).  

(33) A favor do reconhecimento do direito do ambiente como um dos direitos fundamentais da pessoa 

humana são aduzidos, segundo Pereira Reis (1987, p. 31), os seguintes argumentos: 

a) A consagração do ambiente no plano constitucional permite conferir aos interesses ambientais 

uma dignidade igual à dos demais interesses públicos, designadamente o do desenvolvimento 

económico; b) O direito ao ambiente, ao procurar salvaguardar os elementos que compõem o 

quadro de vida do homem (elementos naturais e elementos criados pelo homem) é indissociável 

de outros direitos fundamentais, amplamente reconhecidos como seja o direito à saúde e o 

direito à vida. Tanto o direito ao ambiente como o direito à vida e à saúde pretendem proteger o 

homem; c) É possível definir o conteúdo do direito ao ambiente. Este traduzir-se-ia no seguinte: 

direito dos cidadãos a serem informados sobre as alterações do seu ambiente; direito de serem 

consultados e de participarem nas decisões; direito de acção a vários níveis, incluindo o judicial, 

para evitar a produção de danos ambientais ou para, caso estes se verifiquem, obter a reposição 

da situação preexistente e as correspondentes indemnizações pelos prejuízos sofridos; d) 

Actualmente verifica-se, a nível planetário, uma tendência para proteger o indivíduo face ao 

Estado. Ora, a protecção do ambiente através do reconhecimento de um direito fundamental da 

pessoa humana ao ambiente enquadra-se nesta tendência; e) Numa concepção jurídica não 

individualista mas de solidariedade nada impede que uma pessoa singular possa representar e 

defender interesses colectivos.  

(34) Pereira da Silva (2002, p. 89) conclui que o direito ao ambiente é um direito fundamental, e não 

uma tarefa estadual “disfarçada”. De acordo com o autor, o direito ao ambiente, oriundo da 

terceira geração de direitos fundamentais, possui, tal como os direitos fundamentais de primeira 

e segunda geração, tanto uma vertente negativa, que impede a existência de agressões 

estaduais no domínio constitucionalmente protegido, como uma vertente positiva, que abriga à 

colaboração dos poderes públicos para a sua realização. E esta constatação leva o autor a 

defender “ a necessidade de reconstrução dos direitos fundamentais – sejam eles da primeira, 
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da segunda ou da terceira geração -, que julgo ser uma exigência dos tempos modernos, 

decorre de um duplo fundamento: 

a) axiológico, que é a dignidade da pessoa humana. Pois, o que está em causa (v.g. na 

liberdade de expressão, como no direito à saúde, ou à qualidade de vida) é a realização plena e 

efectiva da dignidade individual, já não a daquele Homem abstracto – dir-se-ia que “inventado” 

para dar origem ao Estado através do contrato social (também ele uma abstracção filosófica 

destinada a enquadrar e a legitimar a comunidade política), como nos primórdios do Estado 

Liberal – mas a da pessoa humana concreta e em diferentes circunstâncias ou situações da vida. 

E daí a historicidade dos direitos fundamentais, que se vão alargando e enriquecendo em razão 

das novas realidades que, ao colocar ameaças e desafios novos, vão também exigir do Direito 

novas respostas destinadas a salvaguardar a dignidade da pessoa humana. 

b) Dogmático, decorrente das transformações por que passou a noção de direitos 

fundamentais e seu modo de realização pelos poderes públicos. E que leva a concluir que, em 

nossos dias, comum a todos os direitos fundamentais é a existência de uma vertente negativa, 

correspondente a uma esfera protegida de agressões estaduais (ou, por outras palavras, que se 

realiza através de “abstenções” de intervenção estadual susceptíveis de lesar tais direitos em 

termos constitucionalmente inadmissíveis), assim como de uma vertente positiva, que obriga à 

intervenção dos poderes públicos de modo a permitir a realização plena e efectiva dos direitos 

fundamentais de primeira, segunda ou de terceira geração, a questão a colocar já não tem a ver 

com a respectiva natureza jurídica – já que, em todos os casos, se está perante realidades 

estruturalmente idênticas, que possuem as duas dimensões referidas – mas, quando muito, com 

o grau maior ou menor da respectiva dimensão positiva ou negativa – pois é facto que, em geral, 

nos direitos da primeira geração, o peso relativo da dimensão negativa é maior do que o da sua 

dimensão positiva, enquanto que, nos direitos da segunda e da terceira geração, as coisas 

tendem a passar-se ao contrário”. Distintamente da doutrina maioritária e mais representativa e 

numa posição praticamente de isolamento total, Amado Gomes (2006, pp. 56 e 57) sustenta que 

o direito ao ambiente, tal como está recortado na CRP, não constitui um direito subjectivo. 

Segundo a autora, “o direito de cada cidadão a um ambiente “ecologicamente equilibrado” não é, 

salvo melhor opinião, uma posição jurídica subjectiva que se traduz na susceptibilidade de 

aproveitamento individual de um determinado bem, mas antes na possibilidade de utilização 

racional, numa perspectiva de solidariedade, quer com os restantes membros da comunidade 

actualmente considerada, quer com as gerações futuras (cfr. o respeito do principio da 

solidariedade entre gerações previsto na alínea d) do nº 2 do artigo 66º da Constituição)”. Alega 

ainda que o “ambiente, na versão ampla que resulta da Constituição (veja-se a epigrafe do artigo 

66º), é um bem público, imaterial e inapropriado. No fundo, aquilo que a Lei fundamental 

pretende com a indicação subjectiva é solidarizar os cidadãos com a promoção e manutenção de 

“um bom ambiente”, imputando-lhes um dever de conservação, muito mais do que reconhecer-

lhes um direito a possuir. O ambiente, na perspectiva ampla da Constituição, é uma amálgama 

de objectivos – entre os quais o da promoção do equilíbrio ecológico e a preservação dos 

recursos naturais – mas não configura qualquer direito subjectivo”. Noutro escrito, Amado Gomes 

(1999b, pp. 23 e 24) admite que não adere, do ponto de vista técnico, aos pressupostos da 

construção do direito ao ambiente como direito subjectivo público, referindo também que aquela 

construção axiologicamente não a seduz: “ o ambiente é um bem da comunidade e a sua 

dimensão colectiva não pode ser perdida de vista. O direito subjectivo indicia uma posição 

egoísta, longe da perspectiva solidarista que deve presidir à gestão dos bens ambientais. Por 
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isso consideramos que a melhor doutrina é aquela que vê no direito ao ambiente um direito-

dever de utilização racional dos bens ambientais”.  

(35) Não obstante haver uma “presunção a favor da dimensão subjectiva dos direitos fundamentais” 

(Canotilho, 1993, p. 536), Vieira de Andrade (1983, p. 209), sustenta que os direitos a prestações 

jurídicas (os direitos económicos, sociais e culturais) são pretensões jurídicas e não verdadeiros 

direitos subjectivos, uma vez que a sua consolidação como direitos subjectivos só acontece 

quando é emitida legislação destinada a executar os preceitos constitucionais em causa. A 

objecção levantada por Vieira de Andrade é, porém, fácil de afastar, dado que existem previsões 

legais que levam Pereira Reis (1992, p. 40) a afirmar peremptoriamente que existe um direito 

subjectivo ao ambiente. Efectivamente, existe legislação para densificar o art. 66 da CRP: a Lei 

de Bases do Ambiente. O artigo 2º do referido diploma legal estabelece como princípio geral, o 

direito de todos os cidadãos a um “ambiente humano e ecologicamente equilibrado”, direito que 

é concretizado no artigo 40º e seguintes do mesmo diploma. 

(36) Não é despiciendo lembrar que a afirmação e o reconhecimento do direito ao ambiente como 

direito do homem ficou a dever-se às reflexões jurídicas desenvolvidas no seio de organizações 

internacionais (Torres, 1996, p. 8), e que, "considerar o ambiente como direito da pessoa 

implicou um longo itinerário conceptual da noção de ambiente como mero património oferecido 

em doação à humanidade à noção jusnaturalista antropocêntrica (o direito ao ambiente como 

direito do homem), inerente a cada indivíduo desde o próprio momento da sua concepção e 

condição da sua experiência plena e livre. São obviamente diversos os deveres conexos com a 

primeira ou com a segunda noção de ambiente. Se o ambiente é um património, incumbe à 

humanidade no seu conjunto e a cada um individualmente um dever de boa administração desse 

bem para o conservar íntegro e útil; trata-se essencialmente de obrigações de não fazer: não 

inquinar, não desperdiçar recursos não renováveis, não aviltar a paisagem. Se, ao invés, o 

ambiente é um direito natural da comunidade dos homens e de cada indivíduo singularmente 

considerado, a sua tutela, para além da anterior vertente negativa, traduzida em obrigações de 

não fazer, radica fundamentalmente, numa vertente positiva, no dever de realizar o direito ao 

ambiente" (Ingrao, 1992, p. 174). 

(37) Apesar de não ter grande eco, há quem sustente que a ideia de uma quarta geração de direitos, 

correspondente aos direitos de não humanos, ou seja, os direitos dos animais sensíveis ou, 

inclusive, de um ecossistema inteiro, tal como sustenta Brooks (1994, p. 325). Este 

entendimento, sem grande acolhimento, corresponde às “teses” propugnadas pela concepção ou 

visão ecocêntrica, sendo difícil, obviamente, enquadrar a dignidade de direitos fundamentais aos 

animais.  

(38) Quando Canotilho (1991b, pp. 8 e 9) fala na existência, na CRP, de normas – fim e normas – 

tarefa sobre o ambiente está a reportar-se às normas do artigo 9º, alíneas d) e e), onde se 

prevêem como tarefas fundamentais do Estado a “promoção do bem – estar e qualidade de vida 

do povo “ e a efectivação dos direitos económicos, sociais e culturais, dentre os quais se inclui o 

direito ao ambiente e qualidade de vida (CRP, art. 9º/d)), a protecção e valorização do património 

cultural do povo português, bem como a defesa da natureza e ambiente e preservação dos 

recursos naturais (CRP, art. 9./e)). No próprio art. 66º, ao lado da consagração do direito ao 

ambiente e qualidade de vida como direito fundamental do individuo, estabelecem-se normas 

impositivas de deveres de protecção do ambiente (CRP, art. 6º/2/a), b), c) e d)) a cargo do 

Estado, através de organismos próprios ou com o apoio de iniciativas populares. No art. 81º/n) 

reafirma-se como incumbência prioritária do Estado a adopção de uma política nacional de 
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energia, com preservação dos recursos naturais e do equilíbrio ecológico. Embora inscritos no 

âmbito das «políticas agrícola, comercial e industrial», deparamos com preceitos com uma 

referência directa ou indirecta ao ambiente: art. 96º/a/d), onde se define como objectivo da 

política agrícola o «uso e a gestão racionais dos solos e dos restantes recursos naturais, bem 

como a manutenção da sua capacidade de regeneração; art. 96/2, onde se impõe a promoção 

de uma «política de ordenamento e reconversão agrária, de acordo com os condicionalismos 

ecológicos e sociais do país”.  

(39) Foi o caso do Projecto nº 12/IV, apresentado pelo Partido Social Democrata, o qual incluiu a 

matéria referente às Associações de Defesa do Ambiente entre os seus artigos 5º a 12º, bem 

como o Projecto nº 105/IV, da autoria do Deputado independente Gonçalo Ribeiro Telles, que 

abrangeu tal temática entre os artigos 7º a 9º. Por sua vez, o PCP apresentou um Projecto de Lei 

sob o nº 163/IV sobre os direitos das associações de defesa do ambiente, publicado no Diário da 

Assembleia da República, de 14 de Dezembro de 1986. 

(40) A propósito da arquitectura da LBA, Freitas do Amaral (1994b, pp. 246 a 249), sustenta que é 

possível descortinar na LBA sete blocos principais de disposições. O primeiro bloco é o da 

definição dos conceitos básicos. O segundo bloco está consagrado ao estabelecimento dos 

princípios gerais em matéria de defesa do ambiente. O terceiro bloco de disposições é o que faz 

o enquadramento da política de ambiente. O quarto bloco é sobre a listagem dos valores 

ambientais protegidos pela lei. O quinto bloco ocupa-se das intervenções preventivas e 

repressivas da Administração Pública em matéria de ambiente. O sexto bloco é o dos direitos e 

deveres dos cidadãos. O sétimo bloco é sobre as disposições que remetem para a legislação 

especial a regulamentação de pormenor acerca de diversas matérias.  

(41) A propósito da LBA, Freitas do Amaral (1994a, p. 17) sublinha que na altura (1987) foi “saudada 

muito justamente como um grande progresso na ordem jurídica portuguesa e marcou uma etapa 

fundamental de consciencialização de abertura, de inovação”.  

 

Capítulo III 

(1)  Como anota Soromenho-Marques, (2000, pp. 77 e 78) “Portugal não foi pioneiro da consciência 

ambiental, porque também não foi pioneiro da modernidade, com o seu cortejo de revoluções 

industriais, que marcam a ascensão da vaga de destruição dos ecossistemas planetários que 

caracteriza os últimos dois séculos. (…) Os principais obstáculos ao desenvolvimento precoce 

tanto de uma consciência como de uma política ambientais em Portugal explicam-se pela longa 

persistência de características pré-modernas na sociedade portuguesa: desde forte acento rural, 

até à baixa competitividade do frágil tecido industrial, não esquecendo a incapacidade do Estado 

em matéria de educação pública. A existência de quase meio século de ditadura (1926-1974) 

veio ainda agravar mais o défice de participação cívica, que é um dos factores capitais para a 

formação das políticas ambientais”. Efectivamente, o espartilho imposto pelo regime autoritário 

que vigorou em Portugal quase meio século foi um óbice incontrolável à consciência ambiental 

da população portuguesa e, por arrasto, ao surgimento de políticas ambientais. 

(2) De acordo com Mota Campos et al. (s/ data, pp. 40 e 41), mais do que uma lei-quadro do 

ambiente, a Lei da Protecção da Natureza não passava de uma lei de parques e reservas, dado 

que não definia os princípios básicos que deveriam presidir à política do ambiente. Apenas 

encarava, segundo os autores, o aspecto muito sectorial de defesa de áreas onde o meio natural 

deve ser reconstruído ou preservado contra a degradação provocada pelo homem. 



 381 

(3) De acordo com Soromenho-Marques (1998, p. 83) “enquanto a criação de estruturas políticas na 

área do ambiente por parte de governos como o dos EUA, da Suécia, da Alemanha, etc, era o 

resultado de uma década de movimentações cívicas e democráticas intensas realizadas ao 

longo dos anos 60, a criação da Comissão Nacional do Ambiente em Portugal resultava 

dominantemente não de uma pressão endógena irreprimível da sociedade civil – cuja 

capacidade de expressão democrática estava coartada pela longa letargia de uma ditadura 

policial repressiva - , mas era o efeito, fundamentalmente, de uma reacção a um impulso 

externo”. Por seu turno, Mota Campos et al. (s/ data, p. 40) sustentam que para a criação de 

Comissão Nacional de Ambiente contribuiu um aviso prévio feito pelo deputado José Gabriel 

Mendonça Correia da Cunha na Assembleia Nacional sobre o Ordenamento do Território, no dia 

30 de Abril de 1971 e que deu origem a uma moção, com o seguinte teor: «A Assembleia 

Nacional, ao encerrar o debate sobre o aviso prévio do Deputado Correia da Cunha acerca de 

ordenamento do território, considera da maior importância ter em atenção os seguintes pontos: 

1.Necessidade de imprimir maior coordenação à acção da Administração, de forma a 

corresponder melhor às directrizes de um desenvolvimento planificado; 2.Adopção urgente de 

medidas tendentes à defesa do ambiente e protecção da natureza; 3.Racionalização da orgânica 

de gestão dos recursos hídricos;4.Revisão da actual divisão administrativa em ordem a torná-la 

mais adequada aos esquemas do planeamento regional». 

(4) Porque encontrava-se isolado na cena internacional, o governo de Marcello Caetano levou a 

sério o convite feito pelo Secretário-Geral das Nações Unidas para participar na Conferência de 

Estocolmo. Seria, com efeito, uma oportunidade para Portugal fazer-se representar por amplas e 

qualificadas delegações, não só na Conferência de Estocolmo (7 elementos), como também nas 

diversas reuniões preparatórias (Soromenho-Marques, 1998, p. 82). Aliás, de acordo com Matos 

(1994, pp. 27 e 28) o isolamento internacional de Portugal da década de setenta repercutia-se 

também na área ambiental. Em 1972 foi aprovada em Londres a Convenção para a Prevenção 

da Poluição Marítima por Operações de Imersão e Detritos e Outros Produtos e só volvidos 6 

anos depois, em 1978, Portugal, um dos países cuja situação geográfica mais deveria motivar 

para este problema, ratificaria esta importante convenção. Por outro lado, a adesão á Convenção 

Internacional das Zonas Húmidas, mais conhecida por Convenção de Ramsar, datada de 1971, 

teria, igualmente, de esperar pelo pós 25 de Abril. Acrescenta, ainda, a autora que a aprovação 

da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição das Águas do Mar por 

Hidrocarboretos foi feita com onze anos de atraso em relação a outros países. 

No âmbito da preparação da Conferência de Estocolmo foi redigido, pela Comissão Nacional de 

Ambiente, o primeiro relatório sobre o estado do ambiente. O referido relatório foi recebido com 

grandes protestos em Estocolmo, porque fazia menção às então chamadas “províncias 

ultramarinas”. No relatório sobre o estado do ambiente elaborado em 1971, circunscrito ao actual 

território nacional, foram referenciados, de acordo com Eloy (1994, p. 333 e 334), os seguintes 

problemas ambientais: “no que diz respeito à agricultura e florestas, os tópicos abordados eram a 

erosão hídrica, a destruição de terras férteis, o abandono de terras agrícolas, a poluição por 

pesticidas e fertilizantes, os fogos florestais e a destruição de fauna. Identificava, em seguida, as 

zonas de desenvolvimento industrial críticas para o ambiente. A siderurgia, no Seixal, indústrias 

químicas (refinarias em Lisboa e Matosinhos), ácida e metalúrgicas no Barreiro e, 

genericamente, fábricas de pasta de papel, cimentos, fertilizantes, têxteis, curtumes e produtos 

alimentares, como vinho e azeite. Referia-se depois a áreas-problemas, como as aglomerações 

de Lisboa e Porto e a área industrial do Barreiro/Seixal. Eram ainda inventariadas uma série de 
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zonas onde o ambiente era vítima de agressões pelas actividades económicas: o Algarve, por 

urbanismo, o rio Leça por têxteis e curtumes, entre outras”. 

(5) É preciso notar que, a sociedade portuguesa era à data bastante fechada: a censura era forte, a 

liberdade de opinião era punida e a circulação de informação difícil. Associada à ausência de 

uma tradição cívica e de participação da população portuguesa está ainda o seu baixo nível 

sociocultural e a falta de sensibilização ambiental.” Deste modo, as preocupações com o 

ambiente tinham um reduzissimo eco em Portugal.  

(6) A LPN foi criada em 1948, em resposta a um apelo do poeta Sebastião da Gama pela 

conservação da Serra de Arrábida, por iniciativa do Professor Carlos Baeta Neves, na linha do 

movimento conservacionista internacional dos anos 40. O aparecimento da LPN foi descrito pelo 

professor Carlos Baeta Neves nos seguintes termos: “em 1948, ainda como consequência da 

Guerra e do uso do carvão como combustível doméstico, houve pelo menos um proprietário que 

fez cortes de vegetação da Serra da Arrábida destinados ao seu fabrico, e, nessa altura, o Poeta 

Sebastião da Gama, alarmado com a destruição consequente de tão preciosas matas, lançou o 

alarme. Deste, resultou a criação da Liga para a Protecção da Natureza, que tem assim a sua 

origem ligada à Serra da Arrábida e à Defesa da sua vegetação. (apud Rodrigues, 1997, p. 3). 

Como resposta ao apelo de Sebastião Gama, o Professor Baeta Neves (engenheiro silvicultor de 

formação e docente universitário) reuniu um grupo entusiasta de docentes e investigadores 

fundando a LPN. 

(7) A constituição de 1933 estabelecia a propósito dos “direitos e garantias individuais dos cidadãos 

portugueses um enunciado geral que, por sua vez, remetia para uma regulamentação a operar 

por “leis especiais” que acabavam por liquidar ou condicionar fortemente tais direitos. A propósito 

da liberdade de associação, a legislação ordinária adoptada “sujeitou a constituição de quaisquer 

associações – políticas, culturais, recreativas, desportivas, sociais, etc. – à prévia autorização do 

Governo, que devia aprovar os respectivos estatutos (sob a pena de inexistência legal das 

mesmas) e homologar os seus corpos gerentes. Estes podiam, aliás, ser livremente demitidos 

pelo governo (com o poder de designar comissões administrativas da sua confiança, quando 

assim o entendesse). O governo tinha ainda a faculdade discricionária de ordenar a dissolução 

de todas as associações já constituídas que entendesse terem-se “desviado dos seus fins 

estatuários” ou cuja acção contrariasse os princípios da “ordem estabelecida” (Rosas, 1994, 

pp.273 e 274). 

(8) Os grupos ecologistas que, como anotam Joanaz de Melo e Pimenta (1993, p. 148) apareciam e 

desapareciam em rápida sucessão devido à ausência de uma organização consistente, 

defendiam uma ruptura com a sociedade de consumo, a alimentação natural, o pacifismo e a 

vida em plena comunhão com a natureza. 

(9) Mota Campos, et al. (s/ data, p.50) sustentam que o novo regime inaugurado pelo I governo 

provisório teve em conta os problemas do ambiente, acrescentando que colocou o ambiente 

numa situação verdadeiramente privilegiada, por duas razões principais: (i) porque alterou a 

designação do Ministério das Obras Públicas para o Ministério do Equipamento Social e do 

Ambiente; e (ii) criou o cargo de Subsecretário de Estado do Ambiente. Não acompanhamos a 

posição dos autores, porque a alteração da nomenclatura do ministério e, em especial, a criação 

da subsecretaria de Estado do Ambiente revela exactamente o inverso, ou seja, a situação de 

menoridade reconhecida, ao tempo, ao ambiente em Portugal. 

10) “O PREC foi como se chamou o «Processo Revolucionário em curso», isto é: a fase em que se 

começou a estruturar a aliança entre o Povo (leia-se: o PCP), e o Movimento da Forças Armadas 
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(MFA), organizado e politicamente estruturado, como garantia do novo regime, a caminho do 

socialismo. Mas qual socialismo? O do então chamado «socialismo real», tipo «democracias 

populares», tais como os assim chamados regimes do Leste Europeu, liderados pelos soviéticos” 

(Soares, 2011, p. 237). 

10-a) Segundo Frain (1998, p. 87) os líderes do PPD viram-se forçados a mudar o nome do partido 

para Partido Social Democrático (PSD) na reunião do Conselho Nacional de 2 de Fevereiro de 

1976 em resultado da formação do grupo dissidente do PPD, o MSD Movimento Social 

Democrata), porque este grupo usava o rótulo da “social-democracia”. 

11) De acordo com Freitas do Amaral (2008, p. 19), o apertado e assoberbado calendário eleitoral 

revela de per se que “ o regime se começou a democratizar em 1976, e que a nova classe 

política emergente no post-25 de Abril, nomeadamente através dos quatro principais partidos 

que se consolidaram – PS, PPD (depois PSD), CDS e PCP – trabalhou muito e em ritmo 

acelerado. Costuma dizer-se que depressa e bem, há pouco quem. Mas a verdade é que, de um 

modo geral (e não falo por mim, como é óbvio), os dirigentes políticos de 1976 estiveram à altura 

das suas responsabilidades”. 

12) De acordo com Amado Gomes (2006, p. 41), o legislador constituinte traçou o conteúdo do artigo 

66.º, importado do Direito Internacional. Reforça esta mesma ideia, falando em “contaminação da 

constituição” por pleasant sounding formulas oriundas de textos do Direito Internacional – 

maxime da Declaração de Estocolmo”. A autora (2006, p. 49) justifica a adesão do legislador 

constituinte à fórmula do direito ao ambiente que critica ao “entusiasmo da constituição de 1976 

pelos direitos fundamentais, resposta mais do que compreensível ao longo período de 

apagamento das liberdades vivido sob égide da Constituição de 1933”. 

13) A lei orgânica espelha as opções políticas dos diferentes governos, designadamente em matéria 

ambiental, já que a estrutura adoptada é essencial para a concretização dessas opções políticas. 

14) Segundo Eloy (1994, p. 339), a hipótese da opção nuclear em Portugal remonta aos anos 60: 

“depois do reactor experimental de Sacavém (1996), é a projectada central luso-espanhola no 

Guadiana (1967), que, no quadro da discussão do IV Plano de Fomento (1973), era objecto de 

decisão no âmbito do desenvolvimento de indústrias energéticas intensivas (siderurgia, 

cimentos, celuloses) e do abastecimento ao parque industrial de Sines. Quando no 25 de Abril (e 

na altura erámos fustigados por restrições ao consumo de gasolina, resultantes na primeira crise 

petrolífera) o negócio estava praticamente concluído. A agitação subsequente e a instabilidade 

política impediram que este se concretizasse”.  

15) A realização do Festival “Pela Vida – Contra o Nuclear” mereceu um grande destaque na 

imprensa nacional, como se pode verificar infra: “Diário de Lisboa” - 23/1/78: «Este tipo de 

actividades (Festival) poderá consciencializar o povo português da gravidade de alguns 

atropelos, como já afirmamos, à qualidade de vida e meio-ambiente»; “Diário Popular” - 23/1/78: 

«Em Ferrel - O sino tocou a rebate chamando à luta contra o dragão atómico»; “Jornal de 

Notícias” - 23/1/78: «Em Portugal, coloca-se agora a questão de se meditar no problema da 

instalação de centrais nucleares. Qual a sua utilidade? Que índice de dependência tecnológica 

nos será imposto? Que ganhos? Que reservas do urânio possuímos? Que mazelas serão 

provocadas no ambiente litoral e na costa marítima? Esta e outras questões têm sido debatidas 

mas não com o impacto necessário. Daí que, ontem se realizasse o «Festival Pela Vida e Contra 

o Nuclear», evento que é igual a tantos outros levados já a efeito em muitos países, 

nomeadamente nos nórdicos, RFA, Áustria, França e Reino Unido, e que constituem verdadeiras 

sessões de sensibilização para o problema”; “Expresso” - 28/1/78: «Pela vida - contra o nuclear» 
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foi o lema que, no último fim-de-semana levou às Caldas da Rainha e depois a Ferrel, várias 

centenas de pessoas. O projecto nuclear do Governo e a sua execução constituiu apenas um 

dos pretextos para reunir técnicos e leigos, intelectuais e trabalhadores. Cabe acrescentar que 

se os promotores do encontro quisessem ter criado uma conjuntura internacional mais propícia 

não teriam conseguido melhor do que a que se lhes ofereceu: uma central nuclear nos EUA e 

outra na Bélgica sofreram acidentes graves e bastante para não os poderem ocultar. E para não 

falar do satélite soviético com combustível atómico que caiu no Canadá, com consequências que 

as fontes oficiais pretendem minimizar; “A Capital” - 23/1/78: “Construção da central nuclear de 

Ferrel ameaça devastação de grande área”; “Primeiro de Janeiro” - 23/1/78: “Nas Caldas da 

Rainha debates pela vida e contra o nuclear”; “Diário de Notícias” - 23/1/78: “Movimento 

Ecológico nas Caldas da Rainha - Central Nuclear envolve graves e numerosos riscos - 

afirmação do Prof. Delgado Domingos”; “O Dia” - 23/1/78: “Nas Caldas da Rainha - A Luta contra 

o nuclear é uma luta vital" - afirmou um dos oradores no festival ecológico e anti-nuclear”.  

16) Vide Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 368/92 (in Revista de Legislação e Jurisprudência n.º 

3829/3830, 1992, com anotação de Gomes Canotilho, pp. 121 a 128). Neste acórdão consta 

uma declaração de voto do Juiz Conselheiro Mário de Brito, apoiada na lição de Gomes 

Canotilho, onde é sustentada que “tratando-se de matérias de bases – e no caso tratar-se de 

bases do sistema de protecção da natureza e do equilíbrio ecológico [citada alínea g) do n.º 1 do 

artigo 168.º da Constituição] – Governo não podia legislar fosse qual fosse o sentido em que o 

fizesse”, por ausência de um quadro de base a estabelecer pela Assembleia da República, pelo 

que o diploma que instituiu a REN deveria ser declarado organicamente inconstitucional no seu 

todo. 

17) Amado Gomes (2006, p. 54) sustenta que a ausência das bases propiciadas pela Lei de Bases 

do Ambiente afectava a coordenação e efectividade de alguns diplomas de cariz ambiental 

anteriores a 1987/90, inclusive a sua não conformidade constitucional e o exemplo paradigmático 

é o da REN. 

18) De acordo com Schmidt (1993, p. 59), os PROT, os PDM, a RAN, as áreas protegidas e a REN 

vivem necessariamente articulados entre si, com a REN à cabeça. Ou seja, a REN é o “volante 

de um automóvel que se espera venha a ter rodas e motor”. 

19) No artigo 5º dos Estatutos do PPM figura, entre outros, como um dos fins e objectivos: “c) 

Promoção e incentivo ao desenvolvimento equilibrado, à utilização sensata dos recursos 

energéticos, renováveis e não-poluentes e ao progresso cultural, científico e tecnológico, a nível 

nacional e, bem assim, a nível internacional (…)”. 

20) Segundo Eloy (1994, p. 340), “a revisão deste plano seria palco de grandes aventuras. Houve 

relatórios do Banco Mundial a desaconselhar a instalação da nuclear e a sugerir a abertura (que 

através de legislação sobre a autoprodução já havia sido aflorada) do sector energético ao 

mercado: houve documentos apócrifos apresentados a Conselhos de Ministros, que, por artes 

mágicas, eram depois apresentados na comissão do PEN, que era suposto tê-los produzido. 

Para grande espanto e consternação desta, houve a mesma manipulação das variáveis. Num 

dos cenários energéticos, Portugal teria meia central nuclear, e mesmo essa era da exclusiva 

responsabilidade política do ministro. Os técnicos e membros da sociedade civil que haviam 

produzido ou participado nos trabalhos da comissão eximiram-se a toda a responsabilidade dos 

resultados políticos finais. É que, técnica e economicamente, era a última opção. Mesmo sem 

considerar o ambiente…”. 
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21) De acordo com Soromenho-Marques (2000, pp. 80 e 81) foi na sequência da adesão de Portugal 

à Comunidade Europeia, portanto, a partir de 1986, é que se assiste a uma aceleração dos 

dispositivos que permitiriam uma mais ágil política de ambiente. E isso afere-se, segundo o 

autor, três níveis diversos, mas interdependentes, a saber: “Em primeiro lugar, através da 

aceleração dos instrumentos políticos e administrativos que permitem ao Estado desempenhar o 

seu papel normativo de coordenador das políticas públicas. A própria reorganização 

administrativa do Ministério do Ambiente e Recursos Naturais, com a descentralização de 

competências, em cinco direcções regionais (1992) pode ser considerada como uma resposta 

aos desafios dos programas europeus de base regional; Em segundo lugar, através da 

combinação desses elementos com os financiamentos associados ao respeito pelos princípios 

da coesão económica e social, sobretudo por via da criação dos Quadros Comunitários de 

Apoio, de 1989, que permitiram o suporte material de grandes intervenções públicas, algumas 

com saldo ambiental muito controverso; Finalmente, a integração na futura União Europeia 

permitiu acelerar o processo de institucionalização da política pública de ambiente. Recorde-se a 

promulgação da Lei de Bases do Ambiente e da Lei das Associações do Ambiente, em 1987, 

actualizada em 1998; mais tarde surge a introdução no direito interno nacional de um importante 

conjunto de directivas europeias: seja no que diz respeito aos estudos de avaliação do impacte 

ambiental, seja na vertente da qualidade da água para consumo humano, na gestão de resíduos 

sólidos urbanos e de resíduos industriais, entre outros aspectos. Não devem ser esquecidos, 

igualmente, os Programas de Acção Comunitária para o Ambiente, assim como a intervenção 

noutras áreas políticas que têm uma incidência ambiental directa, como é o caso da reforma da 

Política Agrícola Comum (PAC), em 1992. Num país com cerca de 75% do seu território 

considerado como espaço rural, qualquer alteração da política para o mundo rural deveria ser 

considerada imediatamente como entrando na esfera da «política de ambiente». 

22) Segundo Amado Gomes (2006, p. 53) a data de início de “construção” do edifício jurídico 

ambiental foi lentamente, a partir de 1987 (Lei de Bases do Ambiente) e rapidamente e em força 

a partir de 1990, quando o prazo de transposição das normas do acervo a que Portugal também 

aderira começou a esgotar-se ou já se extinguirá. 

23) Também Figueiredo Dias e Pereira Mendes (2004, p. 219) defendem que, em matéria ambiental, 

”a legislação portuguesa anda a “reboque” da legislação comunitária”. 

24) Para a divulgação da questão ambiental contribuíram, como observa Vasconcelos (1994, pp.17 e 

18) “os órgãos de Comunicação Social, com destaque para a imprensa regional, teve grande 

importância. Só mais tarde, nos jornais de grande expansão, a voz de alguns jornalistas se fez 

ouvir, mas sempre malvista pelo patronato, que entendia que a defesa do ambiente ia contra os 

interesses de quem anunciava. Como vai longe esse tempo… agora, quem quer vender “pinta” 

de verde os seus produtos”. 

25) O relatório sobre o estado do ambiente em Portugal de 1986 é pioneiro porque é anterior à 

aprovação da Lei de Bases do Ambiente que estabeleceu no n.º1 do artigo 49.º o dever do 

governo elaborar anualmente um relatório sobre o estado do ambiente e ordenamento do 

território, reportado ao ano anterior, que teria de apresentar à Assembleia da República, 

juntamente com as Grandes Opções do Plano de cada ano. Efectivamente, a fundamentação 

das opções político-legislativas têm de partir de uma análise sobre o estado do ambiente e sobre 

os avanços que o conhecimento, a discussão filosófica e a política internacional têm sobre o 

ambiente, a fim de se poder adequar eficazmente os meios humanos, o orçamento, a estrutura 

organizativa às prioridades da política e, em ultima análise, aos problemas ambientais 
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existentes. O financiamento e o modelo organizacional são meramente instrumentais. Após a 

aprovação da Lei de Bases do Ambiente foram elaborados seis relatórios do estado do ambiente 

e ordenamento do território em Portugal, designadamente em 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 e 

em 2000, este último com a designação de relatório do estado do ambiente 2000. 

26) A Lei de Bases do Ambiente foi baseada nos trabalhos de uma comissão de especialistas que 

decorreram durante um ano. O diploma contém aspectos inovadores que constituem autênticos 

pilares de uma política ambiental, ainda hoje actuais (Schmidt, 2000, p.15). Por exemplo, prevê a 

responsabilidade civil objectiva quando não havia, ao tempo, nenhuma legislação na Europa 

sobre este particular tema. Como reconhece Schmidt (2000, p.15), a Lei de Bases do Ambiente 

contempla importantes princípios: “o problema é que muito destes princípios não passaram ainda 

à prática. Apesar de a lei prever a saída obrigatória de diplomas regulamentares no prazo de um 

ano, até agora muitos nem sequer saíram, outros foram publicados a conta-gotas – por pressão 

comunitária – e alguns não estão a ser aplicados (como o principio do utilizador-pagador). Há 

também casos de deturpação completa do que estava estabelecido. 

27) A “ameaça europeia” de que fala Schmidt (1993, p. 26) prende-se quando a Europa decide “bater 

o pé” à via do Infante, fechando, nas palavras da autora, “o mealheiro” para a sua construção. 

Em consequência, o governo foi à gaveta onde estava guardada uma lei pronta e completa 

preparada pelo Engenheiro Carlos Pimenta ao longo de um ano e meio e que ali estava 

esquecida depois de ter sido “escorraçado” para a Europa. Assim, nas palavras de Schmidt 

(1993, p. 26), “ao pó dessa gaveta (…) foi-se então buscar um pálido esboço do que poderia ter 

sido uma boa lei. O governo, sempre muito maçado com isto a que chamam «estudos» de 

«ambiente», resolve então abreviar e, em três tempos, esquece os tais anos de trabalho sobre a 

lei que Pimenta iniciara, ignora a lei de bases do ambiente e acaba por produzir uma coisa tosca 

e defeituosa, a que chama decreto-lei dos EIA (Decreto-Lei n.º186/90, de 6 de Junho) ”.  

28) Segundo Figueiredo Dias e Pereira Mendes (2002, p. 17), a consagração dos crimes contra a 

natureza “não representou qualquer surpresa, sobretudo em face do papel atribuído pela 

Constituição da República à protecção e promoção do ambiente: procurando o direito penal 

tutelar os bens jurídicos fundamentais da comunidade (nomeadamente e acima de tudo aqueles 

protegidos ao nível da Constituição), nada mais lógico do que a criminalização das condutas que 

constituem ofensas ecológicas graves, evidenciando assim o seu carácter desvalioso”, 

acrescentando que “ a neo-criminalização” é assumida pelo próprio legislador, referindo-se no 

ponto 7. do preâmbulo do Decreto-Lei n.º 48/95 os casos dos danos contra a natureza e da 

poluição como exemplos de propostas de neo-criminalização “resultante quer da revelação de 

novos bens jurídico-penais ou de novas modalidades de agressão ou de perigo, quer de 

compromissos internacionais assumidos ou em vias de o serem por Portugal”. 

29) Quanto à localização da nova ponte sobre o Tejo, foram apresentadas três alternativas pelo 

estudo prévio preparado pelo GATTEL (Gabinete para a Travessia do Tejo em Lisboa), criado 

pelo governo em 1991, a saber: Algés-Trafaria, Chelas-Barreiro e Moscavide-Montijo. Esse 

estudo foi, porém, como anota Palmeirim (2009, p. 117), “acusado de falta de imparcialidade 

pelo Ministério do Ambiente e Recursos Naturais por sugerir que a alternativa Moscavide-Montijo 

já teria sido escolhida, antes mesmo da discussão pública. Na verdade, também declarações 

entretanto feitas pelo Ministro das Obras Públicas, Joaquim Ferreira do Amaral, deixaram claro 

que a decisão já tinha sido tomada por si, à margem dos outros membros do Governo e talvez 

mesmo antes dos primeiros estudos do GATTEL…”. E a verdade é que a opção contestada 

pelas ONGA e pelos serviços do próprio Ministério do Planeamento e Ordenamento do Território 
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(MPOT) acabou por ser aprovada num Conselho de Ministros, que, segundo foi veiculado pelas 

notícias, o então Ministro Eng. Joaquim Ferreira do Amaral conseguiu impor, o que representou 

um choque para muitos, como observou Palmeirim (2009, p. 118), já que os vários estudos 

elaborados sobre a localização da nova ponte a construir demonstravam que a opção escolhida 

não iria servir para atingir o principal objectivo do projecto, ou seja, o descongestionamento da 

ponte 25 de Abril que, a par disso, iria contribuir para a necessária requalificação urbana das 

áreas de maior concentração económica e urbana na margem sul, em particular, o Barreiro. Na 

sequência da análise dos estudos do GATTEL, o Ministério do Planeamento e Ordenamento do 

Território concluiu “inequivocamente que quer do ponto de vista do ordenamento do território e 

do ambiente, quer por critério de rentabilidade financeira e económica, a melhor opção é a do 

corredor central (Chelas-Barreiro) não se afigurando minimamente justificável a alternativa 

constituída pelo corredor nascente (Olivais-Montijo)”. E sobre esta última alternativa, foi ainda 

referido que “para além de insuficiente rentabilidade financeira específica tem graves impactes 

negativos na organização espacial da AML (Área Metropolitana de Lisboa) e no domínio do 

ambiente” (apud Palmeirim, 2009, pp. 117 e 118). Por seu turno, a LPN fez uma comparação 

técnica das alternativas de atravessamento do rio Tejo, onde concluiu que a melhor opção seria 

a construção da “ponte do Barreiro” em detrimento da “ponte do Montijo”, ao nível de transportes, 

planeamento urbano, ambiente e financiamento. A propósito do ambiente, essa comparação 

técnica concluiu que a construção da “ponte do Barreiro “não deverá ter qualquer impacte directo 

na ZPE (Zona de Protecção Especial) ou em quaisquer outras áreas importantes. Não irá 

promover qualquer crescimento substancial de áreas urbanas perto da ZPE” ao contrário da 

“ponte do Montijo” que “atravessa a ZPE do Estuário do Tejo, um dos estuários mais importantes 

da Europa. A ponte terá impactes negativos directos na ZPE, tanto durante como após a 

construção, mas os efeitos do aumento das acessibilidades e de urbanização serão 

provavelmente ainda mais devastadores. Os sedimentos no fundo do estuário estão muito 

poluídos. As actividades de construção vão revolver estes sedimentos, o que pode causar 

graves problemas temporários de poluição” (Ferreira, 1995, p. 14). Em 1992, a LPN apresentou 

uma queixa à Comissão Europeia e, em 1994, com a colaboração da QUERCUS e o GEOTA 

enviou cartas a vários Comissários, alertando-os para violação de diversas directivas 

comunitárias, nomeadamente, as Directivas Aves e dos Habitats que a construção da ponte no 

corredor escolhido acarretava e, como anota Ferreira (1995, pp. 13 e 14), para o erro histórico 

que seria a contribuição dos fundos de coesão para a construção da nova ponte que não iria 

servir as necessidades da Área Metropolitana de Lisboa e que o financiamento de projectos não 

lucrativos não constitui um dos objectivos dos fundos de coesão. No sentido de travar o processo 

de construção da nova ponte sobre o Tejo no Montijo, em 1993, a LPN chegou a interpor um 

recurso no Supremo Tribunal Administrativo contra o Estado Português, com fundamento na 

localização escolhida violar a Directiva Aves, sustentando também que durante o processo de 

decisão não foram realizados os estudos de impacte ambiental das três alternativas estudadas, 

tal como é exigido pelo direito comunitário derivado. Todavia, o recurso foi julgado improcedente. 

Apesar do artigo 4º da Directiva Aves, que ainda não estava transposta para a ordem jurídica 

nacional, proibir projectos com impacte “significativo”, o termo “significativo” não era 

suficientemente preciso para que aquele artigo tivesse aplicação directa em Portugal, com a 

particularidade da decisão do tribunal ter sido proferida cerca de uma semana antes da data 

aunciada para a assinatura do contrato com a Lusoponte, o que levou Palmeirim (2009, p. 119) a 

afirmar que “foi uma conveniente coincidência. O processo deixou de ser um obstáculo para a 
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assinatura do contrato e uma semana seria insuficiente para a LPN preparar um recurso”. Não 

obstante a derrota das principais ONGA, a campanha em prol da alteração da localização da 

nova ponte não deixou de ter alguns resultados positivos, nomeadamente a subordinação do 

financiamento comunitário da nova ponte a medidas de compensatórias, especialmente ao nível 

de conservação das aves e a ampliação significativa da ZPE do estuário do Tejo, o dedicar das 

salinas do Samouco à conservação, e algumas outras medidas de minimização ao nível do 

ordenamento do território (Palmeirim, 2009, pp. 119 e 121). 

30) O diploma legal que estabelece o novo regime jurídico da avaliação de impacte ambiental 

contém várias novidades em relação à anterior disciplina plasmada no Decreto-Lei n.º 186/90, de 

6 de Junho e no Decreto Regulamentar n.º 38/90, de 27 de Novembro, que o Decreto-Lei n.º 

69/2000, de 3 de Maio veio revogar (vide artigo 46.º). A mais importante novidade aportada pelo 

novo regime da avaliação de impacte ambiental (AIA) prende-se com a força jurídica da decisão 

final do procedimento de AIA, doravante chamado de “declaração de impacte ambiental” (DIA), 

ou seja, DIA desfavorável passou no sentido de determinar o indeferimento do pedido de 

licenciamento ou de autorização do projecto (cfr. artigo 20.º do citado diploma legal). Em 

conformidade com a nova força jurídica conferida à DIA, os actos administrativos praticados com 

desrespeito da DIA são nulos (cfr. n.º3 do artigo 20.º). Acompanhamos Figueiredo Dias e Pereira 

Mendes, 2002, p. 83) quando afirmam que esta alteração possui um grande significado político, 

traduzido no reforço da importância do Ministério do Ambiente do Ordenamento do Território e 

do próprio ambiente no contexto das políticas estaduais e do desenvolvimento económico e 

social. 

Capítulo IV 

(1) A propósito do surgimento do ecologismo, Soromenho-Marques (Moura et al, 1999, p. 54) afirma 

que a dimensão ideológica da ecologia encontra justificação na circunstância das questões 

ecológicas terem acabado com um período de 200 anos, marcado por uma esquizofrenia entre a 

ciência e as ideologias quotidianas. “Tínhamos a ciência a funcionar na perfeição, dentro de uma 

eficácia da fragmentação: cada cientista trabalhava no seu quintalzinho. (…) Actualmente, a 

ciência, em termos fragmentários, já não funciona bem. Já não inspira a mesma sensação de 

segurança. A ciência passa a exigir uma representação do todo. A exigir uma visão de conjunto. 

Torna-se humilde. No fundo, a precaução é isso. É tornar-se prudente. É tornar-se uma douta 

ignorância. E um mal-estar semelhante atinge as ideologias que buscam um novo paradigma”.  

(2) De acordo com Eckersley (2005, p. 331), “a causa verde em favor da descentralização está 

ligada à causa em favor da democracia participativa mas é também defendida com fundamentos 

sociais e ecológicos separados. De facto, as populares palavras de ordem verdes «pequeno é 

belo» e «pense globalmente, «actue localmente» procuram capturar um conjunto de argumentos 

verdes interrelacionados respeitantes às instituições à escala humana, à autogestão democrática 

e à responsabilidade ecológica local. Conjuntamente, estas ideias são frequentemente 

apresentadas como a «terceira via», isto é, a alternativa verde às instituições hierárquicas e 

exploradoras da democracia capitalista ocidental e do socialismo de estado. Em termos da 

ligação com a democracia participativa, é vulgarmente argumentado que as instituições mais 

pequenas, à escala humana, e as comunidades são mais propiciadoras de democracia cara-a-

cara, participativa, do que as sociedades de consumo de massa. De uma perspectiva social, as 

comunidades locais têm maior probabilidade de gerar um sentimento de pertença e um 
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sentimento correspondente de responsabilidade pessoal em relação ao destino da comunidade e 

do seu ambiente. De uma perspectiva ecológica, o ideal é que as comunidades locais vivam 

dentro dos meios dos seus ecossistemas locais de modo que os custos de energia e dos 

transportes sejam reduzidos, os recursos naturais utilizados de modo sustentável, os resíduos 

sejam reciclados e não haja externalização dos custos ecológicos para outras comunidades e 

regiões”.  

(3) Céu Pires (2012, p. 173) sustenta que o mundo mudou e a todos os níveis, pelo que não pode 

continuar a ser visto de uma forma dicotómica, não pode ser fechado numa moldura a preto e 

branco: “as tonalidades são cada vez mais complexas e interdependentes”. 

(4) Maurice Barrés (1862-1923) foi um escritor e político francês ultranacionalista. O Marechal Pétain 

(1856-1951) foi presidente de França em 1939 e acusado de colaborar com os nazis.  

(5) O “slogan” “nem de direita nem de esquerda” está presente no discurso dos verdes de todo o 

mundo, quer dos que se situam claramente à esquerda, quer dos que tendem para a direita. Esta 

posição, diríamos anacrónica, faz, como anota Dias (2002, p.107), com que passem a ser 

repelidos, quer pela esquerda, quer pela direita. A esquerda desconfia do seu projecto e acusa-

os de não terem princípios claros, devido a firmarem, por vezes, alianças com a direita. Por sua 

vez, a direita acusa os verdes de serem românticos quando se posicionam, por exemplo, contra 

os grandes projectos industriais, os projectos nucleares, a poluição, o gigantismo das cidades, a 

extinção dos animais, etc. Segundo a autora, o posicionamento dos verdes acaba por inseri-los 

no campo da disputa, segundo os interesses dos grupos, sendo cooptados pela esquerda ou 

pela direita, consoante a situação. 

(6) De acordo com Deléage (1995, p. 44) “a ecologia na sua vertente política, esforça-se por pensar 

em termos novos, não apenas os termos da nossa independência em relação à natureza, mas 

também as relações sociais injustas e as regras políticas arcaicas a que os homens estão 

submetidos. Em suma, pensar a aliança com a natureza, o contrato social, a soberania política e, 

mais ainda, o sistema de valores que sobreleva o conjunto das regras sociais e lhe garante a 

estabilidade”. 

(7) Alphandery et al. (1993, p. 54) sufragam igualmente o entendimento que a ecologia reivindicou a 

sua dimensão política no início dos anos 70. Todavia, sustentam que a candidatura de Réne 

Dumont às eleições presidenciais de 1974 deve constituir um símbolo deste processo, pois é 

sobretudo a luta contra as centrais nucleares que desempenharam um papel fundamental nesta 

matéria. 

(8) Em Dezembro de 1971 foi criado em Neuchâtel, na Suíça, o primeiro partido verde regional 

designado Movimento Popular para o Ambiente que, mais tarde, passou a designar-se Grupo 

para a Protecção de Ambiente. Em 1979 foi eleito o primeiro militante ecologista (Daniel Brelaz) 

para o parlamento nacional suíço (Richardson, 1995, p. 4). 

(9) Consultado em Março de 2013. 

(10) Na opinião de Duarte (1984, p. 7), o PCP tinha dois objectivos com a criação do PEV. Segundo o 

autor, “com a criação de «Os verdes» o PCP matava dois coelhos com uma cajadada só. Por 

outro lado, o desgaste das suas fileiras juvenis na JCP. Por outro lado, prepara polémicas 

semelhantes às que acabaram com os grupos marxistas-leninistas. Polémicas do tipo “nós é que 

somos os puros, os ortodoxos e os bons, os outros são traidores, divisionistas e oportunistas”. 

(11) O movimento ambientalista português não acolheu o aparecimento do PEV e continua a não se 

rever neste partido, como admitiu, entre outros, o ex-Presidente da CPADA José Manuel 

Caetano, acrescentando que os ambientalistas aproximam-se mais dos ideais defendidos pelo 
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partido Movimento da Terra, apesar de estar pouco organizado e, por isso mesmo, não ser 

ouvido (apud Vasconcelos, 2001, p. 21). 

(12) Consultado em Março de 2013. 

(13) Na notícia veiculada sobre o PEV, no jornal “Público”, de 10 de Julho de 1990, da autoria de C. 

Rodrigues, “Luis Cardoso, André Martins e Manuela Cunha, os dirigentes do partido “Os Verdes”, 

manifestaram ontem “o mais veemente repúdio” pelos “despedimentos” no grupo parlamentar do 

partido, ocorridos recentemente. Esta decisão, que afectou os assessores técnicos de ambiente 

do grupo parlamentar, foi, na opinião dos líderes de “Os Verdes”, “executada pelos deputados 

Herculano Pombo e Valente Fernandes, à margem de qualquer órgão partidário”. O afastamento 

de Arménio Figueiredo e de João Martins da Silva, bem como de Ana Paulino, que integrava os 

serviços de apoio jurídico, serviu de pretexto a Manuela Cunha para denunciar outras “situações 

caricatas” que se passam com os deputados “verdes” em São Bento: “Desde o exigirem que 

para entrar na sala tem que se bater à porta, até à elaboração de uma lista de pessoas que não 

podem entrar no grupo parlamentar e dos telefonemas só serem atendidos pela esposa do 

senhor deputado”, foram algumas das situações denunciadas”. 

(14) Quanto à ampliação de campo de Tiro de Alcochete, contestado pelo PEV, Freitas do Amaral 

(1996a, pp. 18 e 19) referiu, a propósito do despacho proferido pelo Ministério da Defesa 

Nacional, de Julho de 1987, que declarou a utilidade pública da expropriação de vastos terrenos 

à volta desse campo de tiro, a fim de se promover o seu alargamento, que esse despacho, do 

ponto de vista jurídico, não cumpriu as normas então em vigor em matéria de protecção do 

ambiente, por duas razões principais: “em primeiro lugar, porque estava nessa altura em vigor o 

Código das Expropriações de 1976, que mandava fazer um estudo de impacto ambiental antes 

da declaração de utilidade pública, e esse estudo não foi feito. Em segundo lugar, porque esta 

ampliação do campo de tiro de Alcochete era susceptível, a meu ver, de ser qualificada como 

ofensa ecológica, à face da Lei de Bases do Ambiente. Na verdade, ela implicava um corte 

maciço de árvores, que corresponde ao conceito de ofensa de paisagem; um aumento 

substancial do ruído, que corresponde ao conceito de poluição sonora; um aumento substancial 

do cheiro da pólvora, o que corresponde ao conceito de poluição atmosférica; um desvio 

substancial das aves protegidas que existem naquela região, o que corresponde ao dano da 

fauna natural; e finalmente, um aumento do desassossego das populações vizinhas, o que 

significa uma perturbação do quadro específico da vida humana. Portanto, havia aqui um 

conjunto de ofensas ecológicas, que naturalmente geravam violação de lei”. 
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Fonte: o autor 

 

 

 

 

 

 

I Governo Provisório (16/05/1974 a 18/07/1974) 

Primeiro-
Ministro 

Ministro Subsecretário de Estado 

Professor 
Doutor 

Adelino da 
Palma Carlos 

Ministro do 
Equipamento 

Social e 
Ambiente 

Engenheiro 
Manuel 
Rocha 

Subsecretário 
de Estado do 

Ambiente 

Arquitecto 
Gonçalo 
Pereira 

Ribeiro Telles 

Quadro n.º 4 

I Governo Provisório 
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II Governo Provisório (18/07/1974 a 30/09/1974) 

Primeiro-
Ministro 

Ministro Subsecretário de Estado 

General 
Vasco 

Gonçalves 

Ministro do 
Equipamento 

Social e 
Ambiente 

Coronel 
Engenheiro 

José Augusto 
Fernandes 

Subsecretário 
de Estado do 

Ambiente 

Arquitecto 
Gonçalo 
Pereira 

Ribeiro Telles 

Quadro n.º 5 

II Governo Provisório 
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III Governo Provisório (30/09/1974 a 26/03/1975)  

Primeiro-
Ministro 

Ministro Subsecretário de Estado 

General 
Vasco 

Gonçalves  

Ministro do 
Equipamento 

Social e 
Ambiente 

Engenheiro 
Manuel 
Rocha 

Subsecretário 
de Estado do 

Ambiente 

Arquitecto 
Gonçalo 
Pereira 

Ribeiro Telles 

Quadro n.º 6 

III Governo Provisório 
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IV Governo Provisório (26/03/1975 a 08/08/1975) 

Primeiro-
Ministro 

Ministro Subsecretário de Estado 

General 
Vasco 

Gonçalves  

Ministro do 
Equipamento 

Social e 
Ambiente 

Coronel 
Engenheiro 

José Augusto 
Fernandes  

Subsecretário 
de Estado do 

Ambiente 

Arquitecto 
Gonçalo 
Pereira 

Ribeiro Telles 

Quadro n.º 7 

IV Governo Provisório 
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V Governo Provisório (08/08/1975 a 19/09/1975) 

Primeiro-
Ministro 

Ministro Secretário de Estado 

General 
Vasco 

Gonçalves  

Ministro do 
Equipamento 

Social e 
Ambiente 

Engenheiro 
Henrique 
Manuel 

Araújo de 
Oliveira Sá 

Secretário de 
Estado da 

Habitação e 
Urbanização 

Fernando 
Esteves 
Vicente 

Quadro n.º 8 

V Governo Provisório 
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VI Governo Provisório (19/09/1975 a 23/07/1976) 

Primeiro-
Ministro 

Ministro Secretário de Estado 

Almirante 
José Batista 
Pinheiro de 

Azevedo 

- - 
Secretário de 

Estado do 
Ambiente 

Arquitecto 
Gonçalo 
Pereira 

Ribeiro Telles 

Quadro n.º 9 

VI Governo Provisório 
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I Governo Constitucional (23/07/1976 a 23/01/1978) 

Primeiro-
Ministro 

Ministro Secretário de Estado 

Doutor Mário 
Alberto Nobre 
Lopes Soares 

- - 
Secretário de 

Estado do 
Ambiente 

Professor 
Doutor 
Manuel 
Gomes 

Guerreiro 

Quadro n.º 10 

I Governo Constitucional 
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Quadro n.º 11 

II Governo Constitucional 

 

 

 

 

 

II Governo Constitucional (23/01/1978 a 29/08/1978)  

Primeiro-
Ministro 

Ministro Secretário de Estado 

Dr. Mário 
Alberto Nobre 
Lopes Soares 

Ministro da 
Habitação e 

Obras Públicas  

Engenheiro 
António 

Francisco 
Barroso de 

Sousa Gomes  

Secretário de 
Estado do 

Ordenamento 
Físico e 

Ambiente 

Arquitecto José 
Gomes 

Fernandes  
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III Governo Constitucional (29/08/1978 a 22/11/1978 ) 

Primeiro-
Ministro 

Ministro Secretário de Estado 

Dr. Alfredo 
Jorge Nobre da 

Costa 

Ministro da 
Habitação e 

Obras Públicas  

Engenheiro 
João Orlindo 
Almeida Pina 

Secretário de 
Estado do 

Ordenamento 
Físico, 

Recursos 
Hídricos e 
Ambiente 

Engenheiro 
Baltazar 

António de 
Morais Barroco 

Quadro n.º 12 

III Governo Constitucional 
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Quadro n.º 13 

IV Governo Constitucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Governo Constitucional (22/11/1978 a 31/07/1979)  

Primeiro-
Ministro 

 

Ministro 

 

Secretário de Estado 

 

Professor 
Doutor 
Carlos 

Alberto da 
Mota Pinto 

 

Ministro da 
Habitação e 

Obras 
Públicas 

 

Engenheiro 
João Orlindo 
Almeida Pina 

 

Secretário de 
Estado do 

Ordenamento 
Físico, 

Recursos 
Hídricos e 
Ambiente 

 

Engenheiro 
Baltazar 

António de 
Morais 
Barroco 
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V Governo Constitucional (31/07/1979 a 03/01/1980)  

Primeiro-
Ministro 

 

Ministro 

 

Secretário de Estado 

 

Engenheira 
Maria de 
Lurdes 

Pintasilgo 

 

Ministro da 
Habitação e 

Obras 
Públicas 

 

Engenheiro 
Mário Adriano 

de Moura e 
Castro 

Brandão 
Fernandes de 

Azevedo 

 

Secretário de 
Estado do 

Urbanismo e 
Ambiente 

 

Arquitecto 
Duarte Palma 

da Silva 
Bruschy 

 

Quadro n.º 14 

V Governo Constitucional 
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VI Governo Constitucional (03/01/1980 a 09/01/1981)  

Primeiro-
Ministro 

Ministro Secretários de Estado 

Secretário de 
Estado do 

Ordenamento 
Físico e 

Ambiente 

 

Engenheiro 
Ilídio Alves de 

Araújo 
Dr. Francisco 
Sá Carneiro 

  Secretário de 
Estado do 

Ordenamento 
Físico e 

Ambiente 

Dra. Aurora 
Margarida de 

Carvalho 
Santos 

Borges de 
Carvalho 

Quadro n.º 15 

VI Governo Constitucional 
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VII Governo Constitucional (09/01/1981 a 04/09/1981 ) 

Primeiro-
Ministro 

Ministro Secretário de Estado 

Dr. Augusto 
Martins 

Ferreira do 
Amaral 

(09.01.1981 a 
04.06.1981) 

Dr. Francisco 
Pinto 

Balsemão 

Ministro da 
Qualidade de 

Vida 
 

Dr. João 
Carlos Vaz 
Serra de 
Moura 

(04.06.1981 a 
04.09.1981) 

 

Secretário de 
Estado do 

Ordenamento 
e Ambiente 

Dra. Aurora 
Margarida de 

Carvalho 
Santos 

Borges de 
Carvalho 

Quadro n.º 16 

VII Governo Constitucional 
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VIII Governo Constitucional (04/09/1981 a 09/06/198 3) 

Primeiro-
Ministro 

Ministro Secretários de Estado 

Secretário de 
Estado 

Adjunto do 
Ministro de 
Estado e da 

Qualidade de 
Vida 

 

Dr. João 
Carlos Vaz 
Serra de 
Moura 

(04.09.1981 a 
09.06.1983) 

 Dr. Francisco 
Pinto 

Balsemão 

Ministro de 
Estado e 

Qualidade de 
Vida 

Arquitecto 
Gonçalo 
Pereira 

Ribeiro Telles 

Secretário de 
Estado do 

Ordenamento 
e Ambiente 

 

Dra. Aurora 
Margarida de 

Carvalho 
Santos 

Borges de 
Carvalho 

Quadro n.º 17 

VIII Governo Constitucional 
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IX Governo Constitucional (09/06/1983 a 06/11/1985)  

Primeiro-
Ministro 

Ministro Secretário de Estado 

Dr. António 
D´Orey 

Capucho 
(09.06.1983 a 
12.06.1984) 

 

Engenheiro 
Carlos 
Alberto 
Martins 
Pimenta 

(18.06.1983 a 
12.08.1984) 

 
Dr. Mário 

Alberto Nobre 
Lopes Soares 

Ministro da 
Qualidade de 

Vida 
Dr. Francisco 

José de 
Sousa 

Tavares 
(12.06.1984 a 
10.07.1985) 

Secretário de 
Estado do 
Ambiente Professor 

Engenheiro 
Eduardo 

Guimarães de 
Oliveira 

Fernandes 
(11.07.1984 a 
06.11.1985) 

Quadro n.º 18 

IX Governo Constitucional 
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X Governo Constitucional (06/11/1985 a 17/08/1987) 

Primeiro-
Ministro 

Ministro Secretário de Estado 

Professor 
Doutor Aníbal 

António Cavaco 
Silva 

Ministro do 
Plano e da 

Administração 
do Território 

 

Professor 
Doutor Luis 
Francisco 
Valente de 

Oliveira  

 

Secretário de 
Estado do 

Ambiente e 
Recursos 
Naturais 

 

Engenheiro 
Carlos Alberto 

Martins Pimenta  

 

Quadro n.º 19 

X Governo Constitucional 
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XI Governo Constitucional (17/08/1987 a 31/10/1991)  

Primeiro-
Ministro 

Ministro Secretário de Estado 

Ministro do 
Planeamento 

e 
Administração 
do Território 

 

Professor 
Doutor Luis 
Francisco 
Valente de 

Oliveira 
(17.08.1987 a 
31.10.1991) 

 

Secretário de 
Estado do 

Ambiente e 
Recursos 
Naturais 

Engenheiro 
José Macário 

Correia 
(18.08.1987 a 
09.01.1990) 

 

Professor 
Doutor 

Fernando 
Nunes 

Ferreira Real 
(05.01.1990 a 
24.04.1991) 

 

Professor 
Doutor Aníbal 

António 
Cavaco Silva 

Ministro do 
Ambiente e 
Recursos 
Naturais 

Professor 
Doutor Carlos 
Alberto Diogo 

Soares 
Borrego 

(24.04.1991 a 
31.10.1991) 

 

Secretário de 
Estado do 

Ambiente e 
Defesa do 

Consumidor 

 

Engenheiro 
José Macário 

Correia 
(09.01.1990 a 
31.10.1991) 

 

Quadro n.º 20 

XI Governo Constitucional 
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XII Governo Constitucional (31/10/1991 a 28/10/1995 ) 

Primeiro-
Ministro 

Ministro Secretários de Estado 

Secretária de 
Estado 

Adjunto do 
Ministro do 
Ambiente e 
Recursos 
Naturais 

 

Dra. Maria Teresa 
Pinto Bastos Gouveia 

(05.11.1991 a 
11.06.1993) 

 

Professor Doutor 
Carlos Alberto Diogo 

Soares Borrego 
(31.10.1991 a 
11.06.1993) 

 

Secretário de 
Estado dos 
Recursos 
Naturais 

Engenheiro António 
Manuel Taveira da 
Silva (05.11.1991 a 

12.10.1993) 

Secretário de 
Estado dos 
Recursos 
Naturais 

Engenheiro António 
Manuel Taveira da 
Silva (11.06.1993 a 

28.10.1995) 

Professor 
Doutor 
Aníbal 

António 
Cavaco 

Silva 

Ministro do 
Ambiente e 
Recursos 
Naturais 

Dra. Maria Teresa 
Pinto Bastos Gouveia 

(11.06.1993 a 
28.10.1995) 

 

Secretário de 
Estado do 

Ambiente e 
Consumidor 

Professor Doutor 
Joaquim Manuel 

Veloso Poças Martins 
(11.06.1993 a 
28.10.1995) 

Quadro n.º 21 

XII Governo Constitucional 
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Quadro n.º 22 

XIII Governo Constitucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII Governo Constitucional (28/10/1995 a 25/10/199 9) 

Primeiro-Ministro Ministro Secretários de Estado 

Engenheiro José 
Sócrates Carvalho Pinto 
de Sousa (30.10.1995 a 

25.11.1997) 

Secretário de 
Estado 

Adjunto do 
Ministro do 
Ambiente 

Engenheiro António 
Ricardo Rocha de 

Magalhães (27.11.1997 a 
25.10.1999) 

Secretário de 
Estado dos 
Recursos 
Naturais 

Engenheiro António 
Ricardo Rocha de 

Magalhães (30.10.1995 a 
27.11.1997) 

Engenheiro António 
Manuel de Oliveira 

Guterres 

Ministra do 
Ambiente 

 

Professora 
Doutora Elisa 

Maria da 
Costa 

Guimarães 
Ferreira 

 
Secretário de 

Estado do 
Ambiente 

Professor Doutor José 
Ângelo Guerreiro da 
Silva (27.11.1997 a 

25.10.1999) 
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XIV Governo Constitucional (25/10/1999 a 06/04/2002 ) 

Primeiro-
Ministro 

Ministro Secretários de Estado 

 

 

Secretário de 
Estado da 

Administração 
Local  

 

Dr. José 
Augusto 

Clemente de 
Carvalho 

 

Secretário de 
Estado do 
Ambiente 

 

Engenheiro 
Rui Nobre 
Gonçalves 

 

Engenheiro 
António 

Manuel de 
Oliveira 
Guterres  

Ministro do 
Ambiente e do 
Ordenamento 
do Território 

 

Engenheiro 
José 

Sócrates 
Carvalho 
Pinto de 
Sousa 

 
Secretário de 

Estado do 
Ordenamento do 

Território e da 
Conservação da 

Natureza 

Dr. Manuel 
Pedro 

Cunha da 
Silva Pereira 

 

Quadro n.º 23 

XIV Governo Constitucional 
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XV Governo Constitucional (06/04/2002 a 17/07/2004)  

Primeiro-
Ministro 

Ministro Secretários de Estado 

Secretário de Estado 
Adjunto e do 

Ordenamento do 
Território 

Dr. José Mário Ferreira 
de Almeida  

(08.04.2002 a 
05.04.2003) 

Secretário de Estado 
do Ambiente 

Dr. José Eduardo 
Rego Mendes Martins 

(08.04.2002 a 
05.04.2003) 

 

 

 

Dr. Isaltino 
Afonso Morais 
(06.04.2002 a 
05.04.2003) Secretário de Estado 

da Administração 
Local 

Dr. Miguel Fernando 
Miranda Relvas 

(08.04.2002 a 
05.04.2003) 

Secretário de Estado 
do Ordenamento do 

Território 

Dr. Joaquim Paulo 
Taveira de Sousa 

(08.04.2003 a 
21.05.2004) 

Dr. Amílcar 
Augusto Contel 
Martins Theias 
(05.04.2003 a 
21.05.2004) 

Secretário de Estado 
da Administração 

Local 

Dr. Miguel Fernando 
Miranda Relvas 

(08.04.2003 a 
21.05.2004) 

Secretária de Estado 
Adjunta e do 

Desenvolvimento 
Regional  

Dra. Maria Hermínia 
Cabral de Oliveira 

(24.05.2004 a 
17.07.2004)  

Secretário de Estado 
da Administração 

Local 

Dr. António Paulo 
Martins Pereira Coelho 

(24.05.2004 a 
17.07.2004) 

Dr. José 
Manuel 
Durão 

Barroso 

Ministro das 
Cidades, 

Ordenamento 
do Território 
e Ambiente 

Dr. Arlindo 
Marques Cunha 

(21.05.2004 a 
17.07.2004) 

 
Secretário de Estado 

do Ambiente e do 
Ordenamento do 

Território 

Professor Doutor Artur 
da Rosa Pires 
(24.05.2004 a 
17.07.2004) 

Quadro n.º 24 

XV Governo Constitucional 
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Quadro n.º 25 

XVI Governo Constitucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI Governo Constitucional (17/07/2004 a 12/03/2005 ) 

Primeiro-
Ministro 

Ministro Secretário de Estado 

Dr. Pedro 
Santana 
Lopes 

Ministro do 
Ambiente e 

do 
Ordenamento 
do Território 

Dr. Luis José 
Mello e Nobre 

Guedes 

Secretário de 
Estado 

Adjunto do 
Ministro do 
Ambiente e 

do 
Ordenamento 
do Território 

Dr. Jorge 
Manuel Lopes 

Moreira da 
Silva 
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XVII Governo Constitucional (12/03/2005 a 26/10/200 9) 

Primeiro-
Ministro 

Ministro Secretários de Estado 

Secretário de 
Estado do 
Ambiente 

Professor 
Doutor 

Humberto 
Delgado Ubach 
Chaves Rosa 

Secretário de 
Estado do 

Ordenamento do 
Território e 

Cidades 

Professor 
Doutor João 

Manuel 
Machado 

Ferrão 

Engenheiro 
José 

Sócrates 
Carvalho 
Pinto de 
Sousa 

Ministro do 
Ambiente, do 

Ordenamento do 
Território e do 

Desenvolvimento 
Regional 

Professor 
Doutor 

Francisco 
Carlos da 

Graça 
Nunes 
Correia 

Secretário de 
Estado do 

Desenvolvimento 
Regional 

Professor 
Doutor Rui 

Nuno Garcia de 
Pina Neves 

Baleiras 

Quadro n.º 26 

XVII Governo Constitucional 
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XVIII Governo Constitucional (26/10/2009 a 21/06/20 11) 

Primeiro-
Ministro 

 

Ministro 

 

Secretários de Estado 

 

Secretário de 
Estado do 
Ambiente 

Professor 
Doutor 

Humberto 
Delgado 
Ubach 

Chaves Rosa 

Engenheiro 
José 

Sócrates 
Carvalho 
Pinto de 
Sousa 

Ministro do 
Ambiente e 

do 
Ordenamento 
do Território 

Engenheira 
Dulce dos 
Prazeres 
Fidalgo 
Álvaro 

Pássaro 

Secretária de 
Estado do 

Ordenamento 
do Território e 
das Cidades 

Dra. 
Fernanda 

Maria Rosa 
do Carmo 

Julião 

Quadro n.º 27 

XVIII Governo Constitucional 
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XIX Governo Constitucional (21/06/2011 a ….)  

Primeiro-
Ministro 

 

Ministro 

 

Secretários de Estado 

 

Secretário de 
Estado do 
Ambiente 

Dr. Paulo 
Lemos 

Dr. Pedro 
Passos 
Coelho 

Ministra da 
Agricultura, 
do Mar, do 
Ambiente e 

do 
Ordenamento 
do Território 

Dra. 
Assunção 

Cristas 

Secretária de 
Estado do 

Ordenamento 
do Território e 
das Cidades 

Professor 
Engenheiro 
Francisco 
Gomes da 

Silva 

Quadro n.º 28 

XIX Governo Constitucional 


