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REGiAo AUTONOMA DOS ACORES

GOVERNO REGIONAL )\t
a)

b)

PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL

Regulamenta a elaboragao e disponibilizagao de relatOrios e informagao aka sobre o estado
do ambiente, regula o apoio as organizagOes nao governamentais de ambiente e altera a

composigao e normas de funcionamento do Conselho Regional do Ambiente e
Desenvolvimento Sustentavel (CRADS)

A Convengão sobre Acesso a Informagao, Participagao do Pak° no Processo de Tomada de
Decisao e Acesso a Justiga em Matória de Ambiente, assinada em Aarhus, na Dinamarca, em
25 de Junho de 1998, conhecida por Convengao de Aarhus, foi adoptada pela Comunidade
Europeia e pelos seus Estados-Membros em Junho de 1998. Em Portugal, a Convengäo de
Aahrus foi aprovada para ratificagao pela Resolugao da Assembleia da Reptiblica n.° 11/2003,
de 25 de Fevereiro, e ratificada pelo Decreto do Presidente da Reptiblica n.° 9/2003, da mesma
data.

A Convengäo de Aarhus baseia-se na ideia de que a melhoria do acesso do aka) a
informagao e a justiga, assim como uma maior participagao deste na tomada de decisOes em
matêria de ambiente, tern como consequäncia uma melhor aplicagao do direito ambiental e
comporta träs pilares: (1) o acesso do pUblico a informagao no dominio do ambiente; (2) o
direito de participagao do ptiblico nos procedimentos ambientais, mat6ria que foi objecto da
Directiva 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio de 2003; e,
finalmente, o (3) acesso do pithlico a justiga em materia ambiental.

Com aquele instrumento juridico pretendeu-se garantir ao pOblico, seja ele uma ou mais
pessoas singulares ou colectivas ou associagOes, agrupamentos ou organizagOes formadas
por essas pessoas, nomeadamente as organizagOes nao governamentais de ambiente, o
direito de acesso as informagOes sobre o ambiente que estejam na posse das instituigOes e
organismos pOblicos. Tal implica colocar a informagao sobre o ambiente a disposigao do

o que no actual estädio de desenvolvimento tecnolOgico pode melhor ser conseguido
atrav6s da sua disponibilizagao em bases de dados electrOnicas e facilmente acessiveis.

Nesse contexto, e sem prejuizo da legislagao em vigor sobre acesso a justica e sobre a
participagao do pOblico na elaboragao de certos pianos e programas relativos ao ambiente, o
presente diploma regula a disponibilizagão pela administragao regional autOnoma dos Acores
de informagao referente ao estado do ambiente e do ordenamento do territ6rio, bem como as
obrigagOes dal advenientes.

Reconhecendo que o fomento da participagão do palico em materias de ambiente passa pelo
apoio, sem prejuizo da sua independéncia e liberdade de actuagao, as associagOes não
governamentais de ambiente para que estas possam assumir o papel de advocacia ambiental
que legalmente !hes compete e colaborar corn os Orgdos da administragao pUblica nas
componentes da informagao, sensibilizagao, educagao e formagao ambientais. E nesse
context° que pelo presente diploma se regula a cooperagao tècnica e financeira entre a
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a)

b)

administragao regional autOnoma e as organizacães nao governamentais que pretendam
exercer acgao em matOria de ambiente.

For outro lado, o processo de participagao do pOblico é enriquecido pelo funcionamento de um
Orgao consultivo da administragao regional autOnoma especificamente destinado ao debate das
materias de ambiente, assente essencialmente na participagao das organizagOes nao
governamentais e de outras entidades independentes. Pelo presente diploma da-se execugao
ao objectivo politico de reforgar as fungOes do Conselho Regional para o Desenvolvimento
Sustentdvel (CRADS), que passa a incluir representantes de todos os principais sectores
interessados da sociedade, fortalecendo a sua independancia e permitindo-lhe desempenhar
um papel ainda mais importante na elaboragão de estratagias de desenvolvimento sustentavel
e no acompanhamento e controlo da sua aplicagao. Abre-se tamb6m a possibilidade de
transforrnar aquele Orgao num forum de partilha das boas praticas ambientais, capaz de manter
um dialog() aberto e proficuo entre as organizagOes que o compOem, permitindo a sua
participagao na rede dos Conselhos Consultivos Europeus para o Ambiente e Desenvolvimento
Sustentavel (E EAC).

A experiancia de funcionamento dos diversos Orgaos consultivos e de participagão pOblica em
mataria de politicas de ambiente aconselha a que, face a transversalidade das questOes
ambientais, se crie um Orgao (mica consultivo competente em todas as areas do ambiente, do
ordenamento do territOrio e do desenvolvimento sustentavel.

Assumindo que o Conselho Regional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentavel enquanto
forum de reflexao destinado a formulagdo das politicas de ambiente e desenvolvimento
sustentavel, deve ter as suas competancias reforgadas e a sua composigao alargada, pelo
presente diploma procede-se a integragao naquele conselho das competancias que estavam
atribuidas ao Conselho Regional da Agua (CRA), cuja estrutura e composigao foram definidos
pelo Decreto Legislativo Regional n.° 37/2002/A, de 28 de Novembro, com as alteragOes
introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.° 11/2005/A, de 14 de Junho, a Comissao
Regional de Acompanhamento da Gestao de Embalagens e Residuos de Embalagens
(CRAGERE), criada pelo Decreto Legislativo Regional n.° 15/99/A, de 29 de Abril, com as
alteragOes introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.° 24/2001/A, de 29 de Novembro, e

Comissao para a Implementagao do Mercado Regional de Residuos (CIMRR), criada pelo
Decreto Legislativo Regional n.° 40/2008/A, de 25 de Agosto.

Assim, nos termos da alinea f) do artigo 88.° do Estatuto Politico-Administrativo, o Governo
Regional apresenta a Assembleia Legislativa a seguinte proposta de decreto legislativo
regional:
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a)

b)

CAPITULO I

Normas gerais

Artigo 1.°

Objecto

1 - 0 presente diploma regula a elaboragao e disponibilizaeäo dos relatOrios sobre o estado do
ambiente e do ordenamento do territOrio necesserios a garantia do direito de participacao
pablica em mataria de politica de ambiente e o apoio a actividade das organizagdes nao
governamentais que se dediquem a promo* da participagao pablica em materia de ambiente
e a realizagao de aceaes de informaeao, sensibilizagao, educaeao e formagao ambientais.

2 - 0 presente diploma procede ainda a alteragão da composiedo e normas de funcionamento
do Conselho Regional de Ambiente e do Desenvolvimento Sustentavel, adiante designado por
CRADS, alargando a sua composicao e competancias.

Artigo 2.°

Defin jetties

Para efeitos do presente diploma entendem-se por:

a) «Autoridades pUblicas»: qualquer entidade a nivel nacional, regional ou local e as
pessoas fisicas ou juridicas desempenhando funeOes ou responsabilidades na
administragâo pablica de acordo com a legislacao nacional e regional, incluindo tarefas
especificas, actividades ou servigos relacionados com o ambiente, e ainda qualquer
outra pessoa fisica ou juridica com responsabilidade ou funeaes na administraeao
pablica, ou desempenhando servigos na administragão pablica, em mataria de
ambiente, sob o controlo de um Orgao ou pessoa que desempenhe aquelas funedes;

b) «Convened° de Aahrus»: a Convengao sobre Acesso a Informacao, Participagao do
PUblico no Processo de Tomada de Decisao e Acesso a Justiga em Mataria de
Ambiente, assinada em Aarhus, na Dinamarca, em 25 de Junho de 1998, aprovada
para ratificaeao pela Resolueao da Assembleia da RepUblica n.° 11/2003, de 25 de
Fevereiro, e ratificada pelo Decreto do Presidente da Repablica n.° 9/2003, da mesma
data;

c) «Informagdo em mataria de ambiente» qualquer informagao disponivel sob forma
escrita, visual, oral, electrOnica ou de qualquer outra forma sabre:

i) 0 estado dos elementos do ambiente, tais como o ar e a atmosfera, a agua, o
solo, a terra, a paisagem e as sitios naturais, a diversidade biolOgica e as suas
componentes, incluindo, genericamente, organismos modificados e a interaceao
entre estes elementos;

REGIA0 AUTONOMA DOS ACORES

GOVERNO REGIONAL
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a)

b)

ii) Factores, tais como substancias, energia, ruido e radiagao, e actividades ou medidas,
incluindo medidas administrativas, acordos, politicas, legislagao, pianos e programas
em matAria de ambiente que afectem ou possam afectar os elementos do ambiente, o
custo-beneficio e outros pressupostos e anälises econ6micas utilizados no processo de
tomada de decisao em matäria de ambiente;

iii)0 estado da satide e da seguranga das pessoas, as condigOes de vida humana, os
sitios culturais e estruturas construidas, tanto quanto sejam ou possam ser afectados
pelo estado dos elementos do ambiente ou, atravAs desses elementos, pelos factores,
actividades ou medidas acima mencionados;

d) «POblico»: uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas e as suas associagOes, organizagbes
ou grupos;

e) «Riblico interessado»: o pOblico afectado ou que possa ser afectado, ou que tenha interesse
no processo de tomada de decisao incluindo, para os fins desta definigao, as organizagOes rid°
governamentais que promovam a protecgao do ambiente e preencham os requisitos definidos
na legislagao nacional e regional aplictvel.

CAPITULO II

Disponibilizagao de Informagao sobre o Ambiente

Artigo 3.°

Relatórios sobre o estado do ambiente

1 - Cabe ao departamento da administracao regional aut6noma competente em matAria de
ambiente elaborar os relatOrios e demais documentos necesserios a garantia do direito de
participagão pUblica em materia de ambiente e de ordenamento do territOrio e a servir de base,
no que se refere a Regiao AutOnoma dos Acores, ao cumprimento das obrigagäes de
comunicagao contidas no artigo 49• 0 da Lei n.° 11/87, de 7 de Abril, que define as bases da
politica de ambiente.

2 - 0 Governo Regional apresenta A Assembleia Legislativa, de tits em tits anos, um relatOrio
sobre o estado do ambiente, nele se incluindo as materias referentes ao estado do
ordenamento do territ6rio nos Agores.

3 - 0 relatOrio a que se refere o nämero anterior deve conter, pelo menos, informagao sobre as
seguintes matärias:

a) Enquadramento geral da situagao ambiental, incluindo a situagao demogrAfica e
socioeconOmica;

b) Situagao climAtica e cenérios e impactes das alteragOes climAticas;

c) Estado do oceano, qualidade das Aguas costeiras e de transigao e situagao dos recursos
haliduticos e dos fundos oceanicos;

REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

GOVERNO REGIONAL
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a)

b)

d) Disponibilidade e utilizacao dos recursos hidricos, qualidade e estado das massas de
Ogua doce;

e) Uso dos solos e estado do sistema de ordenamento do território e de conservacao da
paisagem;

f) Situacao do sistema de areas protegidas e da conservacao da biodiversidade e da
geodiversidade, incluindo o estado de conservacao das espêcies endêmicas e a evolucao
das espécies invasoras;

g) Qualidade do ar e principais fontes de poluicao atmosférica e de poluicao sonora;

h) Incidéncias ambientais da producao e utilizacao de energia, intensidade energética e
impacte ambiental do sector energetico;

i) Incidancias ambientais do funcionamento dos sistemas de transportes;

j) Gestao de residuos e sua incidéncia ambiental;

k) Riscos naturals e antropogenicos;

I) Promo* e educagao ambiental;

m) Legislacão ambiental e evolucão institucional

n) Investimentos em materia ambiental das administragOes central, regional e local nos
Acores.

Artigo 4.°

Disponibilizacao de informagao sobre o estado do ambiente

1 - 0 departamento da administracao regional competente em matêria de ambiente mantem no
portal do Governo Regional na Internet a informacao pOblica produzida em matêria ambiental,
incluindo os relatdrios e documentos a que se refere o artigo anterior.

2 - A informacao referida no nOmero anterior inclui ainda uma base de dados de imagem e
multimedia sobre o ambiente nos Acores, facilmente acessivel e cujo conteOdo pode ser
livremente reproduzido e utilizado para qualquer fim licit°, incluindo a republicacao.

3 - A informacao a que se refere o n.° 1 inclui ainda a compilagão de todos os instrumentos de
ordenamento do territOrio eficazes e informagao sobre o estado do ordenamento do territOrio.
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a)
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Artigo 5.°

Acesso a informagao em matêria de ambiente

1 - Sem prejuizo do disposto na lei quanto ao acesso a documentos administrativos, o acesso
informagao em matèria de ambiente que se encontre na posse dos organismos da
administragao regional aut6noma e da administragâo local dos Acores rege-se pelos principios
constantes da Convengao de Aahrus.

2 - As autoridades pOblicas da administracao regional autOnoma e local em resposta a
solicitagao de informagao em matêria de ambiente disponibilizam essa informagão ao
incluindo, quando solicitado, cOpias da documentagao actualizada contendo e abrangendo tal
informagao.

3 - 0 disposto no nilmero anterior nao exige a prova de ter urn interesse na questa° e deve ser
fornecida na forma requerida excepto se for razoavel para a autoridade pOblica disponibilizar a
informagao de forma diferente, justificando nesse caso esta forma de disponibilizagao; ou se a
informagao ja tiver sido divulgada de outra forma.

4 - A informagao em materia de ambiente é facultada logo que possivel e o mais tardar 30 dias
ape's o pedido ter sido apresentado, excepto se o volume e a complexidade da informagao
justificarem um alargamento deste prazo ate 60 dias apOs a solicitagao, sendo o interessado
informado do prolongamento do prazo e das razOes que o fundamentam.

5 - Urn pedido de informagao em materia de ambiente apenas pode ser recusado quando:

a) A autoridade piblica a quem foi solicitado nao detiver essa informagao ou o pedido
carecer de razoabilidade ou tiver sido formulado de modo demasiado vago;

b) A sua divulgagao prejudicar a confidencialidade dos procedimentos das autoridades
p6blicas, quando esta confidencialidade se encontre prevista na legislagao aplicavel,
nomeadamente se interferir corn o curso da justiga ou a capacidade da autoridade
pOblica conduzir uma investigagao de natureza criminal ou disciplinar;

c) 0 pedido envolver mathria inacabada ou comunicagOes internas de autoridades
pOblicas em que tal isengâo esta contemplada na legislagao ou na pi-Mica habitual,
tendo em atengao o interesse que a divulgagao dessa informagão possa ter para o
pOblico;

d) 0 seu conhecimento alio° prejudicar as relagOes internacionais, a defesa nacional
ou a seguranga p6blica;

e) A divulgagao prejudicar os direitos de propriedade intelectual ou a confidencialidade
de informagOes industriais ou comerciais que visem proteger um interesse econOrnico
legitimo, excepto no que respeita as informagOes sobre emissOes que sejam relevantes
para a protecgao do ambiente;

f) Comprometa a confidencialidade de dados ou registos pessoais que se refiram a
pessoa fisica quando esta pessoa nä° tiver autorizado a sua divulgagão pOblica ou os
interesses de terceiros que forneceram a informagao solicitada sem que estes se
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a)

b)

possam encontrar ou se encontrem juridicamente obrigados a faze-lo, e quando estes
nao permitam a sua divulgagao;

g) Possa colocar em risco valores do ambiente a que se refere a informagao,
nomeadamente quando inclua informacão que possa ser utilizada para a apropriagao
indevida de um recurso ou a localizacao de espacies raras.

6 - Os fundamentos para recusa constantes do nOrnero anterior sao sempre interpretados
tendo em consideragdo o interesse do pOblico servido pela sua divulgagao, nao podendo ser
invocados se a informagao solicitada se relacionar directamente com emissOes para o
ambiente.

7 - Quando uma autoridade pUblica nao possuir a informacao solicitada em mataria de
ambiente deve, o mais rapidamente possivel, transferir o pedido para a autoridade pOblica
apropriada e disso informar o interessado.

CANTULO III

Apoio As Organizag6es Nat) Governamentais de Ambiente

Seccao I

Conceitos

Artigo 6.°

OrganizagOes nao governamentais de ambiente

1 - Nos termos do no artigo 2.° da Lei n.° 35/98, de 18 de Julho, entende-se par organizacão
nao governamental de ambiente (ONGA) uma associagao dotada de personalidade juridica e
constituida nos termos da lei geral que nä° prossiga fins lucrativos, para si ou para os seus
associados, e vise, exclusivamente, a defesa e valorizacao do ambiente ou do patrim6nio
natural e construido, bem como a conservacao da natureza.

2 - Podem ser equiparadas a organizacOes nao governamentais de ambiente outras
associacees, nomeadamente socioprofissionais, culturais e cientificas, que nao prossigam fins
particlarios sindicais ou lucrativos, para Si ou para os seus associados e tenham como area de
intervencao principal o ambiente, o patrimOnio natural e construido ou a conservacao da
natureza.

3 - sao ainda consideradas organizacees Liao governamentais de ambiente as associagOes
dotadas de personalidade juridica e constituidas nos termos da lei geral que nao tenham fins
lucrativos e resultem do agrupamento de varias organizacOes não governamentais de ambiente
ou destas com equiparadas.

REGIA0 AUTONOMA DOS ACORES

GOVERNO REGIONAL
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a)

b)

Artigo 7.°

Defesa e valorizagao do ambiente

Para efeitos do presente diploma, os conceitos de defesa e valorizageo do ambiente,
patrimenio natural e construido e conservagao da natureza são os constantes da Constituigeo
da Realica Portuguese e da Lei de Bases do Ambiente.

Secgao II

Registo regional de organizagOes nao governamentais de ambiente

Artigo 8.°

Registo regional

1 - Na dependencia do departamento da administragao regional competente em materia de
ambiente funciona urn registo regional de organizagOes nao governamentais de ambiente.

2 - Sao admitidas ao registo as organizagOes que satisfazendo o disposto no artigo 6.° do
presente diploma tenham sede na Regiao AutOnoma dos Acores e agreguem pelo menos 50
sócios.

3 - Podem ainda ser admitidas a registo as delegagOes, nOcleos e outras formas de
representagao de associagOes de carecter nacional e internacional que demonstrem ter pelo
menos 100 s6cios residentes nos Acores.

4 - Para efeitos de inscrigão, o nOrnero de associados das organizagOes nao governamentais
de ambiente que resultem do agrupamento de associagOes 6 calculado pelo somat6rio do
nOmero de associados das organizagOes neo governamentais de ambiente ou equiparadas que
as integram, relevando apenas as associagOes que visem exclusivamente a defesa e
valorizagao do ambiente, do patrim6nio natural e construido ou a conservageo da natureza.

5 — 0 conteedo do registo e pOblico, sendo disponibilizado no portal do Governo Regional na
Internet.

Artigo 9.°

Inscrigeo no registo

1 - 0 requerimento para inscrigao no registo 6 dirigido ao membro do Governo Regional
competente em materia de ambiente, instruido corn os seguintes documentos:

a) COpia do acto de constituigao e dos estatutos actualizados;

b) C6pia do instrumento pelo qual foi publicado o extracto do acto de constituigeo e a
alteragao aos estatutos;

c) COpia do carte° de identificageo de pessoa colectiva;
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a)

b)

d) Declaragão de ruirnero de associados;

e) Declaragão do valor das quotas dos associados;

f) Plano de actividades;

g) RelatOrio de actividades e relatOrio de contas;

Indicagao da area geogrefica de actuagão;

i) COpia da acta da assembleia-geral relative a eleigao dos membros dos Orgaos sociais
e sua identificagao.

2 - Para a correcta apreciagao do pedido de inscrigao, podem ser solicitados a associagao
elementos adicionais considerados importantes para a decisão.

3- Ap6s audiencia dos interessados, nos termos do C6digo do Procedimento Administrativo,
emitida decisao final, da qual devem constar as respectivos fundamentos de facto e de direito.

4 - Os actos de admissao a registo e respective suspensào e cancelamento sao publicados no
Jomal Oficia/ par despacho do membro do Governo Regional competente em materia de
ambiente.

5 - As organizagOes nao governamentais de ambiente e equiparadas tern direito a obter
declaragao comprovativa da sua inscrigao no registo

Artigo 10.0

Direitos decorrentes da inscrigao no registo

1 - Para alêm dos direitos que lhes sac) conferidos pela Lei n.° 35/98, de 18 de Julho, as
organizagOes nao governamentais de ambiente e equiparadas inscritas no registo regional
gozam dos direitos estabelecidos no presente diploma, nomeadamente o direito ao apoio
têcnico e financeiro por parte da administragao regional autenoma e o de participagao na
definigao das politicas regionais de ambiente.

2 — Os dirigentes e as membros das organizagOes na g) governamentais de ambiente
designados para exercer fungOes de representagao no ambito do funcionamento de. Orgaos
consultivos dependentes da administragao regional aut6noma gozam dos direitos consagrados
no artigo 8.° da Lei n.° 35/98, de 18 de Julho.

Artigo 11.0

Deveres decorrentes da inscrigao no registo

1 - As organizagOes na g) governamentais de ambiente e equiparadas obrigam-se a envier ao
departamento da administragao regional autenoma competente em materia de ambiente, ate
30 dias 6teis apes a sua verificagao, as alteragOes aos seguintes elementos:

9
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a)

b)

a) Extract° da acta da assembleia-geral relativa a eleigao dos Orgaos sociais,
identificagao dos seus titulares e respectivo termo de posse;

b) Extract° da acta da assembleia-geral relativa a alteragao dos estatutos;

c) C6pia do instrumento pelo qual foi publicado o extract° da alteragao dos estatutos;

d) Alteragao do valor da quotizagao dos seus associados;

e) Alteragao da sede.

2 - As organizagOes nao governamentais de ambiente e equiparadas estao ainda obrigadas a
enviar ate 30 de Abril de cada ano:

a) Os pianos de actividades, related° de actividades e relatOrio de contas aprovados
pelos Orgaos estatutarios competentes;

b) A declaragao do nemero de associados em 31 de Dezembro do ano anterior.

3 - As organizagOes nâo governamentais de ambiente e equiparadas obrigam-se ainda a
aceitar as auditorias que Ihes sejam determinadas nos termos do presente diploma e a
apresentar, quando recebam apoio tecnico ou financeiro da administragao regional autenoma,
os respectivos relatOrios finais de execugao e os comprovativos das despesas suportadas.

Artigo 12.°

Modificagao e suspensao do registo

1 - 0 departamento da administragao regional competente em materia de ambiente promove a
modificagão do registo, oficiosamente ou a requerimento da entidade, sempre que as
caracteristicas de uma associagao registada se alterem.

2 - No processo de modificagao oficiosa do registo e obrigateria a audi8ncia previa da entidade
interessada.

3 - A inscrigäo no registo é suspensa a requerimento da entidade interessada ou por decisao
fundamentada do membro do Governo Regional competente em materia de ambiente,
proferida na sequ8ncia de uma auditoria.

4 - A inscrigão 6 ainda suspensa por decisão do membro do Governo Regional competente em
materia de ambiente quando a entidade, depois de devidamente notificada, nao envie a
documentagao relativa ao registo e ao apoio financeiro que esta legalmente obrigada a
apresentar, excepto quando tal facto nao the seja imputavel.

5 - A suspensao da inscrigao da organizageo nä° governamental de ambiente ou equiparada
determina, enquanto durar, a impossibilidade de participagao nos ergaos em que tenha assento
e de candidatura ao apoio tecnico e financeiro previstos no presente diploma.

6 - A modificagao e suspensao do registo aplica-se, com as necessarias adaptagOes, o
procedimento estabelecido no artigo 9° do presente diploma.
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a)

b)

Artigo 13.°

Anulagäo do registo

1 - A inscricao no registo e anulada a requerimento da entidade interessada ou por decisao
fundamentada do membro do Governo Regional competente em mataria de ambiente,
proferida na sequancia de uma auditoria.

2 - A inscricao e ainda anulada quando se verifique a suspensão de inscrigäo de uma entidade
por prazo superior a dais anos.

3 - A anulacão do registo aplica-se, corn as necessarias adaptacOes, o procedimento
estabelecido no artigo 90 do presente diploma.

Artigo 14.°

Auditorias

1. Cabe ao departamento da administracao regional aut6noma competente em mataria de
ambiente fiscalizar o cumprimento da Lei n.° 35/98, de 18 de Julho, e do estabelecido pelo
presente diploma atravas da realizacao de auditorias regulares ou extraordintrias as
organizagOes näo governamentais de ambiente e equiparadas inscritas no registo.

2. As auditorias tern por objectivo a verificagão dos elementos fornecidos para efeitos de
registo ou no quadro do apoio tacnico e financeiro, designadamente:

a) Plano de actividades, relatOrio de actividades e relatOrio de contas;

b) Fichas de associados;

c) QuotizagOes;

d) Actas de eleigão dos corpos sociais.

3. Das auditorias pode resultar, nos termos dos artigos 12.° e 13.° do presente diploma, a
suspensão ou a anulagão da inscricao no registo.

4. As auditorias as organizagOes nä() governamentais de ambiente e equiparadas realizam-se
na respectiva sede social e são efectuadas par uma comissão nomeada pelo membro do
Governo Regional competente em mataria de ambiente.

5. A comissao a constituida por trabalhadores que exercem fungOes pOblicas do departamento
atras referido e, quando necessario, por peritos externos.

6. As auditorias extraordinarias sáo desencadeadas par despacho do membro do Governo
Regional competente em mataria de ambiente quando a entidade não apresente, no prazo
fixado, as relat6rios relativos a execugOo de accees financiadas pela administragao regional
autOnoma ou existam fortes indicios que a entidade:

a) Nâo preenche as requisitos exigidos para a manutencâo da sua inscrigOo no registo;

b) NA° desenvolve qualquer actividade ha mais de 12 meses;
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a)

b)

c) Não realiza assembleias-gerais ha mais de 18 meses;

d) Cometeu qualquer irregularidade na aplicagao de apoio concedido pela administragao
regional autanoma.

Secgao III

Apoio tacnico-financeiro as ONGA

Artigo 15.°

Apoio tecnico e financeiro

1. A administragao regional autanoma, atraves do departamento governamental competente
em mataria de ambiente, mantam urn regime de apoio tacnico e financeiro as organizagOes
não governamentais de ambiente que nesse Ambito desenvolvam actividades consideradas
de relevante interesse

2. Os apoios a conceder visam assegurar acgOes no Ambito da promo*, da participagão
pAblica e da defesa do consumidor em materia de ambiente e da informagAo,
sensibilizagão, educagao e forma* ambientais.

3. Os apoios podem ainda visar a gestao de estruturas integradas na rede regional de
ecotecas e centros de interpretagao ambiental.

Artigo 16.°

Condigees de acesso dos requerentes

1. Constituem condigOes de acesso dos requerentes:

a) Estarem inscritos no registo regional a que se refere o artigo 8.° do presente
diploma;

b) Encontrarem-se os seus Argaos sociais regularmente constiturdos;

c) Terem a sua situagao contributiva regularizada perante o Estado e a seguranga
social, bem como perante a entidade que atribui o subsidio;

d) Disporem, Cu comprometerem-se a dispor, das autorizagOes e licenciamentos
necessarios;

e) Demonstrarem idoneidade, designadamente no que respeita a existancia de
condigees para a prossecugão das actividades Cu acgOes propostas;

f) Estar demonstrada a adequagao dos projectos a apoiar as necessidades de
informagão, sensibilizagAo, educagAo e formagão ambientais, de acordo com as
prioridades definidas pelo Governo Regional e estarem asseguradas as condigOes
para o desenvolvimento das actividades ou acgOes a desenvolver;
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a)

b)

g) Os seus dirigentes corn fungOes directivas nao se encontrarem em situagao de
incumprimento ou no desempenharem fungOes como membros efectivos no
Orgdo de direcgdo de entidades que estejam em incumprimento, na sequancia de
apoios concedidos ao abrigo de outros sistemas de apoio financeiro

2. 0 disposto na alinea g) do rainier° anterior s6 nao 6 aplicavel quando for feita prova
documental escrita de que o interessado, enquanto titular e no desempenho de fungOes
de direcgdo em entidades que se encontrem em incumprimento na sequéricia de apoios
concedidos ao abrigo de outros sistemas de apoio financeiro pliblico, se mostrou
manifestamente contra a situagdo de incumprimento ern causa.

Artigo 17.°

Ambito e modalidades de apoio

1. Os apoios previstos no presente diploma destinam-se a comparticipar encargos corn:

a) AcgOes e eventos a realizar nos Acores cujo interesse seja reconhecido pelo
departamento do Governo Regional corn competancia em materia de ambiente;

b) AcgOes e eventos corn interesse relevante para a promogao e divulgagao dos
valores ambientais;

c) Participagdo em eventos a realizar fora dos Acores que tenham relevancia para a
promogao dos valores ambientais na Regiao;

d) Aquisigao, remodelagao, beneficiagao, ampliagao ou construgao de infra-
estruturas destinadas a actividades da associagdo.

2. Os apoios podem revestir as seguintes modalidades:

a) Contratos de cooperagao tecnica e financeira;

b) Contratos de financiamento;

c) Protocolos;

d) Subsidios.

Artigo 18.°

Contratos de cooperagdo tecnica e financeira

1. Os contratos de cooperagdo tecnica e financeira visam a execugäo de projectos
especificos ou de programas de actividades previstos no piano de acgOes do Governo
Regional para o ambiente que possam, desta forma, ser executados corn maior eficiancia
e apoio especializado.

2. A cooperagao tacnica a que alude o nOrnero anterior pode envolver o financiamento da
aquisigao do equipamento necessario a execugdo dos projectos ou programas.
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a)

b)

3. A cooperacao têcnica e financeira para a aquisicao, remodelacao, beneficiagão,
ampliacäo ou construcao de infra-estruturas, sedes e outras instalacOes nao pode
ultrapassar 50% do investimento comparticipado.

4. Os contratos acima referidos podem ser celebrados conjuntamente corn diversas
entidades, no caso de o objecto do contrato 'hes ser comum, nao 'hes sendo nesse caso
aplicado o limite estabelecido no rainier° anterior.

Artigo 19.0

Contrato de financiamento

1. Os contratos de financiamento destinam-se a apoiar projectos especificos ou programas
de actividades apresentados por organizacties nao governamentais de ambiente que se
revistam de relevante interesse palico em materia de ambiente.

2. Os contratos de financiamento nao englobam despesas corn aquisicao, construcao ou
arrendamento de instalaceles nem as de aluguer de equipamento que nao se destinem
exclusivamente ao desenvolvimento do projecto apoiado.

Artigo 20.°

Protocolos

1. Os protocolos sac) objecto de negociacão entre o departamento do Governo Regional
corn competancia ern materia de ambiente e os parceiros considerados estrategicos no
desenvolvimento de actividades que se enquadrem nos objectivos previstos no presente
diploma, devendo ern cada caso definir-se as obrigagties reciprocas.

2. Os protocolos tern obrigatoriamente de conter os objectivos da accao ou accães a
desenvolver, as obrigacties das partes e a identificacao dos recursos financeiros e
materiais a alocar por cada contratante.

Artigo 21.°

Subsidios

1. Os subsidios destinam-se a apoiar actividades temporarias e isoladas que sejam
consideradas de interesse para o ambiente face aos objectivos que visam.

2. As entidades que tenham celebrado alguns dos contratos previstos nos artigos anteriores
podem candidatar-se aos subsidios referidos no ralmero anterior, sempre que promovam
actividades nao englobadas nos contratos mencionados.
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a)

b)

Artigo 22.°

Pedido de apoio

1. 0 pedido de apoio 6 efectuado em formulario pr6prio a disponibilizar no portal do
Governo Regional na Internet.

2. 0 pedido de apoio deve ser acompanhado de descricao da actividade a apoiar e do
respectivo orgamento discriminado.

3. No caso das candidaturas a apoios para remodelacao, beneficiacao, ampliacâo ou
construcao de infra-estruturas destinadas a actividades das associacOes, antes do
primeiro pagamento, o processo devera ser instruido com o respectivo projecto de
arquitectura, cOpia do alvar6 municipal de licenca de obras, certidao da deliberacao
municipal que aprovou o projecto ou documento comprovativo da isencao de
licenciamento municipal.

4. 0 departamento governamental com competência em mathria de ambiente pode solicitar
aos requerentes, sempre que considere necessario, informacOes detalhadas e
documentos adicionais.

5. A apresentacâo dos pedidos de apoio pode ser efectuada em qualquer data, ficando, no
entanto, a decisao de atribuicao do respectivo apoio dependente das disponibilidades
financeiras orcamentadas para efeito no ano econOmico em causa.

Artigo 23.°

Indeferimento liminar dos pedidos de apoio

Sao indeferidos liminarmente os pedidos de apoio quando os requerentes:

a) NA° refinam as condicOes de acesso previstas no artigo 16.° do presente diploma;

b) 0 pedido nao se enquadre nos objectivos e modalidades fixados no artigo 17.° do
presente diploma

c) Nä° respondam adequadamente as solicitagOes referidas no n.° 4 do artigo 22.°
do presente diploma no prazo de 10 dias Oteis.

Artigo 24.°

Comissào de apreciacao

1. A apreciacao dos pedidos de apoio e efectuada por uma comissao a constituir por
despacho do membro do Governo Regional com competancia em mat6ria de ambiente.

2. A comissao é composta por cinco elementos efectivos e dois suplentes.
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a)

b)

3. A comissao elabora urn relatOrio de apreciagao dos pedidos nos meses de Abril e de
Setembro relativamente as candidaturas apresentadas ate ao Ultimo dia Otil dos meses
de Marco e Agosto, respectivamente.

4. 0 relatOrio referido no nOmero anterior 6 submetido ao membro do Governo Regional
corn competëncia em matéria de ambiente.

5. A comissão de apreciacao das candidaturas efectua uma an6lise qualitativa dos pedidos,
pronunciando-se pela sua apticlao ou nao, sem proceder a uma avaliacao relativa entre
as värias candidaturas.

Artigo 25.°

Concessao de apoio

1. 0 membro do Governo Regional com compet6ncia ern mathria de ambiente decide no
prazo de 15 dias seguidos, a contar da data da conclusào do relatOrio elaborado pela
comissao de apreciacao, sobre a viabilidade do apoio e o montante a atribuir.

2. A concessao dos apoios, considerando a relevância e o dominio que abrangem, poder6
ser comparticipada par mais de urn departamento governamental, competindo ao
departamento governamental corn competéncia ern mat6ria de ambiente promover a
necess6ria articulacao.

3. No caso do apoio ser concedido na totalidade, podera ser cedido, sob a forma de
adiantamento, ate 80% do montante total atribuido a accao, evento ou investimento.

4. 0 valor remanescente do apoio 6 concedido quando os promotores apresentarem, no
prazo m6ximo de 30 dias Oteis, contados a partir da conclusao da accao, evento ou
iniciativa:

a) Facturas e recibos ou outros documentos justificativos das despesas suportadas
para a sua realizacao;

b) Relat6rio circunstanciado sobre a sua execucao e resultados, considerando os
objectivos previamente assumidos.

5. As accees ou eventos devem ser realizados no prazo de 12 meses contados a partir da
data da assinatura do contrato, salvo se deste resultar outro prazo.

6. A concessao dos apoios s6 produz efeitos apOs a sua publicacao no Jomal
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a)

b)

Artigo 26.°

Revisao do apoio

0 montante dos apoios concedidos pode ser revisto por decisäo do membro do Governo
Regional corn competancia em mataria de ambiente, caso ocorra uma alteragao
superveniente e imprevista das circunstäncias que estiveram subjacentes a celebragao do
contrato ou protocolo.

Artigo 27.°

ObrigagOes dos beneficiarios

1. Os requerentes ficam sujeitos as seguintes obrigagOes:

a) Executar as acgOes, eventos ou iniciativas nos moldes e prazos previstos na
candidatura;

b) Cumprir as obrigagOes legais, designadamente as fiscais;

c) Fornecer, nos prazos estabelecidos, todas as informagOes, documentos ou outros
elementos que !hes sejam solicitados ao abrigo do disposto no presente diploma;

d) Prestar as contrapartidas no ambito da actividade desenvolvida que forem
estabelecidas no documento formalizador da concessao dos apoios.

2. As contrapartidas previstas na alinea d) do nOrnero anterior podem consistir
nomeadamente na:

a) Cedência de instalagOes;

b) Disponibilizagao de ingressos;

c) Realizagao de acgOes educativas ou outras destinadas a promo* ambiental;

d) Doagão de obras produzidas ou publicadas.

Artigo 28.°

Acompanhamento e controlo

1. Compete ao departamento do Governo Regional corn competéncia em mataria de
ambiente efectuar o controlo da aplicagao dos apoios.

2. 0 departamento do Governo Regional com competência em mataria de ambiente pode,
sempre que o julgue °porton°, promover auditorias junto das entidades beneficial-las,
realizadas nos termos do artigo 14.° do presente diploma, obrigando-se estas a facultar
toda a informagão e apoio que !hes vier a ser solicitado.
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a)

b)

3. Em caso de incumprimento das obrigagees dos promotores, ha lugar a restituigao do
apoio ja liquidado, nos termos aplicados as divides ao Estado.

4. Os juros contam-se a partir da data de pagamento do apoio ate a data do despacho em
que o membro do Governo Regional com competencia em materia de ambiente
reconhecer o incumprimento.

Artigo 29.°

Responsabilidade pessoal e solideria

No quadro da aplicagao do presente diploma, os membros de associagOes e comissOes sem
personalidade juridica respondem pessoal e solidariamente perante a Regiao Aut6noma dos
Acores, nomeadamente para efeitos do disposto no n.° 3 do artigo 28.° do presente diploma.

Artigo 30.°

Apoio a outras instituigOes

Exclusivamente para efeitos do presente regime de apoio as organizagOes nao
governamentais de ambiente, podem ser a elas equiparadas em direitos e obrigagOes dele
resultantes:

a) As unidades orgenicas do sistema educativo regional para a celebragao de protocolos
visando a realizagao de acgOes de educagao e formagao ambiental dirigidas
directamente aos seus alunos;

b) Entidades de natureza particular e nao lucrative para celebragao de protocolos
visando a gestao de ecotecas e centros de interpretagao ambiental;

c) AssociagOes humaniterias de bombeiros volunterios, para celebragâo de protocolos
visando a vigilancia e seguranga de areas protegidas;

d) Entidades de natureza particular e nao lucrative e pessoas singulares, para efeitos de
concessao de subsidios visando a produgao ou edigao de materiais de promogao
ambiental destinadas e distribuigao pela rede regional de ecotecas e centros de
interpretagao ambiental.

CAPITULO IV

Ecotecas e centros de interpretagao ambiental

Artigo 31.°

Ecotecas

1. As ecotecas seo espagos didecticos e pedagOgicos para a promogeo, sensibilizagao,
formagao e informagao sobre o ambiente e o desenvolvimento sustentevel do territOrio.
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a)

b)

2. As ecotecas compete nomeadamente:

a) Promover sessães tematicas sobre questães ambientais, ordenamento do territOrio e o
uso racional das energias;

b) Elaborar e editar materials de promogao e educagão ambiental adequados aos alicos
que serve e as caracteristicas ambientais e sociais da sua area de infiuência;

c) Divulgar e promover itinerarios ambientais;

d) Divulgar e promover visitas de estudos a locals de relevancia ambiental e de bons
exemplos de ordenamento do territ6rio;

e) Disponibilizar um espago de acesso acompanhado e orientado a Internet sobre
questOes ambientais e energias renovaveis;

f) Proporcionar nas respectivas sedes actividades laboratoriais, oficinas de trabalho e
jogos pedagOgicos de tematica ambiental;

g) Apoiar as acgOes de caracter ambiental promovidas pelo sistema educativo sempre que
para isso forem solicitadas;

h) Divulgar e dinamizar a comemoragao de dias relacionados corn o ambiente, corn o uso
sustentavel do territOrio e corn as energias renovaveis e alternativas.

3. As ecotecas exercem a sua acgdo junto da populagao em geral, mas devem procurar
manter estreita colaboragao com as associagOes nao governamentais de defesa do
ambiente e as unidades organicas do sistema educativo, de todos os niveis e modalidades,
existentes na sua area de influancia.

4. As ecotecas podem ser operadas directamente pelos servigos dependentes do
departamento da administragao regional autOnoma competente ern mataria de ambiente ou
funcionar mediante protocolo a estabelecer, nos termos do artigo 20.° do presente diploma,
entre a administragao regional autOnoma e organizagOes nao governamentais de ambiente
ou outras entidades de natureza particular e rid° lucrativa.

Artigo 32.°

Centros de interpretagao ambiental

1. Os centros de interpretagao ambiental sao estruturas destinadas a promover o
conhecimento e a conservagao areas protegidas, paisagens, habitats, geossitios, espacies
notaveis ou outros elementos de interesse ambiental.

2. Cabe aos centros de interpretagao ambiental produzir e manter exposiches e disponibilizar
informagao especializada sobre os valores ambientais a que se encontrem associados e
promover e regular a visitagáo nas areas onde esses valores tenham particular expressao.

3. Os centros de interpretagao podem ainda produzir e editar obras e realizar eventos culturais
e cientificos tendo como tema os valores ambientais a que se encontrem associados.
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4. Os centros de interpretacao ambiental funcionam integrados nas estruturas dos parques
naturais de ilha, podendo a sua gestao ser objecto de protocolo, nos termos do artigo 20.°
do presente diploma, entre a administragao regional autOnoma e organizaeOes não
governamentais de ambiente ou outras entidades de natureza particular e nao lucrativa.

Artigo 33.°

Rede regional de ecotecas e centros de interpretacao ambiental

1. As ecotecas e centros de interpretacao ambiental que funcionem na depend6ncia directa da
administragao regional autOnoma ou que sejam objecto de protocolo nos termos do artigo
20.° do presente diploma operam de forma coordenada formando uma rede regional de
ecotecas e centros de interpretacao ambiental.

2. A rede regional de ecotecas e centros de interpretaeäo ambiental visa a optimizacao do
funcionamento das estruturas nela integradas atravas da partilha de materiais, a criagäo de
uma linha comum de comunicagao e imagem e a realizagao de eventos coordenados por
forma a maximizar o seu impacte junto dos pOblicos alvo.

3. A coordenacao do funcionamento da rede regional de ecotecas e centros de interpretaeao
ambiental cabe ao departamento da administragao regional autônoma competente em
matéria de ambiente.

CAPITULO V

Conselho Regional de Ambiente e do Desenvolvimento Sustent6vel

Artigo 34°

Natureza e ambito

0 CRADS 6 um Orgao consultivo do departamento da administragão regional competente em
matória de ambiente, constituido com o objectivo contribuir para a garantia do direito de
participagao pOblica em materia de politica do ambiente e de assegurar o dialogo e cooperage&
com entidades e organizaeOes da sociedade civil com interesse em mat6ria ambiental na
procura de consensos relativos 6 politica ambiental.

Artigo 35°

Compet6ncias gerais

1. Ao GRADS compete a emissao de pareceres e recomendagOes relativas a formulae& das
linhas gerais de ace& da administracao regional autOnoma nos dominios ambiental e do
desenvolvimento sustentavel, nomeadamente em mat6ria de conservagao da natureza e da
biodiversidade, do ordenamento do territOrio, da gest& dos recursos hidricos, de politica de
residuos e de estrategia face as mudangas climaicas.

20



a)

b)

2. No exercicio das suas competancias cabe genericamente ao CRADS:

a) Aconselhar as instancias governamentais competentes em mataria de ambiente,
assistindo-as na elaboragao das estrategias de desenvolvimento sustentavel e
publicando relatOrios sobre determinadas politicas;

b) Acompanhar e controlar os progressos na aplicagao das estratagias de
desenvolvimento sustentavel ou na consecucâo de objectivos especificos, e chamar
a atengão para eventuais lacunas;

c) Promover o dialog() e a consulta da sociedade civil, associando representantes da
sociedade civil aos seus trabalhos, e encorajando o diâlogo entre eles e entre eles e
o Governo;

d) Comunicar sobre o desenvolvimento sustentavel, participando em eventos pOblicos
e publicando informagOes sobre o desenvolvimento sustentävel;

e) Participar na definicão e acompanhamento das politicas ambientais referentes ao
Mar dos Acores.

3. Compete ainda ao CRADS:

a) Emitir parecer sobre a componente referente aos Acores incluida nos documentos
sobre o estado do ambiente previstos no artigo 49.° da Lei 11/87, de 7 de Abril, Lei
de Bases do Ambiente;

b) Emitir parecer sobre os relatOrios a que se refere o artigo 3.° do presente diploma e
sobre outros que por lei ou regulamento o departamento da administragao regional
autOnoma competente em mataria de ambiente deva elaborar;

c) Emitir os pareceres em materia da sua competéncia que Ihe sejam especificamente
solicitados pelo Governo Regional;

d) Aprovar o seu piano anual de actividades e o correspondente relat6rio anual;

e) Aprovar as normas reguladoras do seu funcionamento interno que considere
necessárias.

Artigo 36.°

Conservacao da natureza e da biodiversidade

Compete, em especial, ao CRADS, em mataria de conservacao da natureza e biodiversidade:

a) Emitir parecer sobre a criacao, reclassificagão e extingão de areas protegidas,

b) Emitir parecer sobre os pianos de ordenamento e de gestao de areas protegidas;

c) Emitir parecer sobre as medidas legislativas e os pianos de gestao com incidéncia
em mataria de especies exOticas e de manutencao da biodiversidade;
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a)

b)

d) Emitir parecer sabre o estado de conservacao da natureza e da biodiversidade;

e) Emitir parecer sabre medidas de conserva9ao da geodiversidade e da paisagem.

Artigo 37.°

Ordenamento do territOrio

Compete, em especial, ao CRADS, em mataria de ordenamento do territOrio e urbanismo:

a) Emitir parecer sobre medidas legislativas em mataria de ordenamento do territ6rio,
urbanismo e paisagem;

b) Emitir parecer sobre a estratagia de gestao integrada das zonas costeiras;

c) Emitir parecer sobre questäes relacionadas com a prevenao de riscos naturals;

d) Emitir parecer sobre questhes de gestao da Reserva EcolOgica Regional e Reserva
Agricola Regional.

Artigo 38.°

Geste() dos recursos hidricos

Compete, em especial, ao CRADS, em mataria de recursos hidricos:

a) Emitir parecer sabre todas as questOes relacionadas corn os recursos hidricos e
com a gestão da agua;

b) Informar os pianos e projectos de interesse geral que, significativamente,
condicionem o planeamento dos recursos hidricos, incluindo a disponibilizacao,
utilizacao, conservagao, tratamento e economia da agua, bem como as altera9Oes
substantivas do quadro normativo e institucional;

c) Acompanhar e avaliar a execucao do Plano Regional da Agua (PRA) e informar
sabre eventuais propostas de altera9ão;

d) Propor linhas de estudo e investiga9ão para o desenvolvimento tecnolOgico no
dominio da agua, nomeadamente, no que se refere a disponibiliza95o, utilizacao,
conservacao, recuperacao, tratamento integral e economia da agua;

e) Propor as accOes que entenda necessarias para a elaboracao e implementacao dos
pianos e projectos referidos nas alineas anteriores;

f) Exercer na Regiao AutOnoma dos A9ores as competancias que estäo atribuidas aos
conselhos da regiao hidrografica pela Lei n.° 58/2005, de 29 de Dezembro, que
aprova a Lei da Agua.
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Artigo 39.0

Gestão de residuos

Compete, em especial, ao CRADS, no sector dos residuos:

a) Acompanhar e avaliar a implementacâo e execucâo do Plano Estratägico de Gestäo
de Residuos dos Acores (PEGRA) e informar sabre eventuais propostas de
alteragão;

b) Emitir parecer sobre um relatOrio de progresso trienal, de divulgacào pOblica, que
avalia a evolucào e o cumprimento dos objectivos, a execucao dos programas e o
cumprimento das metas projectados no PEGRA, particularmente atraves do quadro
de indicadores de avaliacâo indexados aos programas;

c) Propor medidas nos dominios da reducão da producdo de residuos e da gestão de
embalagens e residuos de embalagens.

Artigo 40.°

AlteracOes climàticas

Compete, em especial, ao GRADS, em matäria de alteracties climáticas:

a) Emitir parecer sabre a estratêgia regional para as alteracties climthicas e as suas
alteracOes;

b) Acompanhar a realizacao das medidas, programas e accOes que vierem a ser
adoptadas pelo Governo Regional;

c) Emitir parecer sobre questOes relacionadas com as politicas regionais para as
alteragees climäticas;

d) Propor linhas de estudo e investigacão para o desenvolvimento tecnolOgico e
cientifico no dominio do combate as alteracOes climáticas.

Artigo 41.0

Composicão do CRADS

1. 0 CRADS e composto pelo membro do Governo Regional competente em matäria de
ambiente, que preside, e pelos vogais enumerados no ntimero seguinte.

2. I ntegram o GRADS os seguintes vogais:

a. Um representante do Presidente do Governo Regional

b. Um representante do membro do Governo Regional competente em matäria de
sa0de;
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a)

b)

c. Um representante da Associagao de Municipios da Região Aut6noma dos Acores;

d. Urn representante do Departamento Maritimo dos Acores;

e. Urn representante da Policia de Seguranga POblica;

f. Urn representante do Servigo de Protecgao da Natureza e do Ambiente da Guarda
Nacional Republicana;

g. 0 dirigente maximo da entidade reguladora dos servigos de agues e residuos;

h. Urn representante da Universidade dos Acores;

i. Urn representante da Federagao Agricola dos Acores;

j. Urn representante da Federagao das Pescas dos Acores;

k. Urn representante da Camara do Comercio e Inch:Istria dos Acores;

I. Urn representante de cada uma das organizagOes nao governamentais de ambiente
e equiparadas que estejam validamente inscritas no registo regional a que se refere
o artigo 8.° do presente diploma;

m. Urn representante de cada uma das associagOes de consumidores corn sede na
Regiao AutOnoma dos Acores;

n. Um representante da delegagao regional dos Acores da Associagao Nacional das
Freg uesias;

o. Urn representante das escolas que mantenham programas de educagao ambiental
reconhecidos pelo departamento regional competente ern materia de ambiente,
eleito pelo Conselho Coordenador do Sistema Educativo de entre os presidentes
dos conselhos executivos dessas escolas;

p. Urn representante de cada uma das organizagóes corn representatividade na
Regiao Aut6noma dos Acores reconhecidas pela World Association of Girl Guides
and Girl Scouts e pela World Organization of the Scout Movement;

q. Ate ties representantes de outras entidades, designadas por despacho do membro
do Governo Regional competente em materia de ambiente, ouvido o CRADS.

3. 0 membro do Governo Regional competente ern materia de ambiente pode convidar para
participar nas reuni6es do CRADS, por sua iniciativa ou por sugestao do conselho,
representantes de entidades pablicas ou privadas ou outras personalidades cuja presence
seja considerada Obi

4. Os convidados a que se refere o nOrnero anterior participam nos trabalhos do CRADS sem
direito a voto e ern nOmero que, em cada reuniao, nao pode ser superior a um quinto do
rarer() de vogais ern efectividade de fungOes.
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b)

Artigo 42.°

Mandato

1. Os membros do CRADS tomam posse num prazo maxim° de 60 dias, a contar da recep*
da respective designacao.

2. Os membros do CRADS sac) designados por urn periodo de tras anos, renovevel.

3. 0 mandato dos membros do CRADS considera-se automaticamente prorrogado, por prazo
que não ultrapassara seis meses, ate que seja comunicado por escrito a designacao de
novos membros.

4. Os membros do CRADS cessam as suas funcOes por renencia ou perda de mandato.

5. A rentincia ao mandato e efectuada atraves de declare* escrita dirigida ao presidente do
CRADS e produz efeitos imediatos.

6. Perdem o mandato os membros do GRADS que:

a) Cessem a representa* de entidade pela qual foram nomeados;

b) FaItem, sem justificacao, a tits reuni6es, ordinaries ou extraordinerias.

7. A perda de mandato previsto no nernero anterior, tern efeitos imediatos a partir da data da
comunicacao ao presidente do GRADS, obrigando-se, quando aplicavel, a entidade
representada a indicar o nome do novo representante, o qual tomare posse na primeira
reuniao subsequente.

8. A declare* de perda de mandato no caso da alinea b) do n.° 6 é comunicada pelo
presidente do GRADS e produz efeitos imediatos.

9. Das decis6es do presidente do CRADS ern materia de mandatos cabe recurso, a interpor
ao Oviedo, por escrito, no prazo de quinze dias a contar da data da notificacao,
acompanhada de adequada fundamentacao.

10. 0 recurso e dirigido ao presidente e sere decidido pelo plenerio na primeira reuniao
subsequente a data da sua recep*.

Artigo 43.0

Presidente

1. Compete ao presidente do GRADS:

a) Representar o Conselho;

b) Dar posse aos vogais;

c) Estabelecer a ordem de trabalhos, convocar e presidir as reuni6es do CRADS;

REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

GOVERNO REGIONAL

25



a)

b)

d) Apresentar a proposta de piano anual de actividades, acompanhado da correspondente
estimativa orgamental,

e) Apresentar a proposta de relatOrio de actividades;

f) Orientar as accOes do Conselho e solicitar ao plenario parecer sobre matarias da
competancia do GRADS;

g) Remeter ao Conselho, por sua iniciativa ou a solicitagao do departamento
governamental competente, os planos e projectos relacionados corn matarias
ambientais;

h) Constituir grupos de trabalho, determinar o respectivo mandato e prazos para a
elaboragao das informacOes ou pareceres e definir os procedimentos logisticos e os
encargos financeiros qua Ihe estiverem associados;

i) Designar os relatores-coordenadores, nomeados de entre os membros do Conselho,
para apresentar em plenario o resultado dos grupos de trabalho;

)) Submeter 6 aprovagâo do plenario as conclusOes dos trabalhos produzidos no ambito
dos grupos de trabalho referidos na alinea anterior;

k) Convidar a participar nas reuniOes do Conselho ou dos grupos de trabalho, sem direito
a voto, quaisquer entidades pOblicas ou privadas ou outras personalidades cuja
presenca seja considerada Otil;

I) Informar regularmente o Conselho do seguimento dado as deliberagOes e
recomendagOes do plen6rio e das actividades desenvolvidas pelos grupos de trabalho;

m) Determinar a elaboracão de estudos especializados complementares, de apoio ao
ambito da actividade do Conselho, confiando a sua realizagâo a entidades pablicas ou
privadas, dando disso informacao ao plenario;

n) Nomear, mediante despacho, o secretario-geral do GRADS;

o) Exercer quaisquer outros poderes que Ihe sejam atribuidos por lei.

2. Nas suas ausências e impedimentos, o presidente e substitufdo por urn membro do seu
gabinete ou por urn director regional.

Artigo 44.°

CompetOncias dos vogais

Compete aos vogais do Conselho:

a) Participar nas reuni6es para as quais forem devidamente notificados;

b) Analisar, estudar, formular propostas sobre os assuntos presentes a decisão, em
plenario ou nos grupos de trabalho em que participem;
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a)

b)

c) Solicitar os esclarecimentos que entenderem por convenientes para pleno exercicio das
respectivas funcOes e atribuicOes enquanto vogais;

d) Votar as deliberacOes do plen6rio, traduzindo o respectivo voto a posicao da entidade
por si representada se nessa qualidade tiverem sido nomeados;

e) Participar nos grupos de trabalho para os quais forem designados;

f) Requerer a inclusao de assuntos na ordem do dia das reuniOes Cu a convocacao de
reuniOes extraord in6rias.

Artigo 45.°

Direitos dos vogais

1 Os vogais do Conselho, no exercicio das suas funcOes, designadamente para a
participacäo em reuniOes plertias e grupos de trabalho a que pertencam, ski dispensados
das suas actividades profissionais, mediante aviso antecipado as respectivas entidades
empregadoras.

2 As despesas decorrentes da participacão dos vogais do CRADS sera° suportadas pelas
entidades nele representadas.

3 As personalidades convidadas, quando nao sejam trabalhadores que exercam funcOes
p0blicas na depencldncia directa da administracão regional aut6noma dos A9ores, por cada
reuniao em que participarem, tém direito ao abono de uma ajuda de custo correspondente a
100 % do valor que legalmente estiver fixado para as ajudas de custo a abonar aos
trabalhadores que exercem funches alicas que aufiram remuneracOes superiores as
fixadas pelo indice 405 da escala salarial do regime geral da funcäo p6blica.

4 As personalidades referidas no nfimero anterior teräo ainda direito ao pagamento de todas
as despesas efectuadas corn deslocacdo e alojamento, desde que documentalmente
comprovadas.

Artigo 46.°

Secrethrio-geral

1. Compete ao secretério-geral:

a) Organizar e coordenar as actividades do CRADS entre as sessOes plenerias;

b) Assegurar o envio de convocatOrias, ordens de trabalho e actas das reuniOes;

c) Enviar aos membros do CRADS os documentos que devam ser dados a conhecer Cu
sobre os quais seja solicitado parecer;

d) Diligenciar no sentido do eficaz cumprimento das delibera9Oes do plen6rio;

Acompanhar e orientar as actividades dos grupos de trabalho e dos servicos de apoio;
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a)

b)

0 Levar ao conhecimento e submeter a aprovagao do presidente as medidas que dela
carecam;

Propor estudos e ou outras medidas que repute importantes para o prosseguimento das
actividades do CRADS;

h) Elaborar, ate ao final de cada ano, o programa de actividades para o ano seguinte e a
estimativa orcamental da sua cobertura.

2. As fungOes de secretario-geral sao exercidas em regime de tempo parcial por urn
trabalhador que exerga funcOes pOblicas no departamento do Governo Regional corn
competéncia em materia de ambiente e telt direito, quando nao seja titular de cargo
dirigente, a uma gratificagao mensal no valor de 50% do indice 100 da escala remuneratOria
das carreiras do regime geral da funcao pOblica.

Artigo 47°

Funcionamento

1. 0 GRADS reOne ordinariamente duas vezes por ano e extraordinariamente sempre que
convocado pelo seu presidente, por sua iniciativa ou por solicitacao de, pelo menos, urn
terco dos seus vogais.

2. As reuni5es do GRADS sacs convocadas pelo presidente com a antecedéricia minima de
quinze dias, para as reuniOes ordinarias e, de 8 dias para as reuni6es extraordintrias.

3. A convocatOria pode ser feita por qualquer meio de comunicacâo que assegure o seu
efectivo conhecimento e divulgacao em tempo (Ail, devendo conter o dia, hora, local e
ordem de trabalhos e ser acompanhada dos documentos a analisar.

4. A ordem de trabalhos de cada reunido sera estabelecida pelo presidente, tendo em atencao
as competancias do GRADS.

5. Os membros do GRADS, num nOmero minimo de cinco subscritores, podem propor ao
presidente a inclusäo na ordem de trabalhos dos assuntos que reputem de interesse para
apreciacao do plenario, incluindo a constituicao de grupos de trabalho ou a elaboracao de
estudos tecnicos de apoio 6 actividade do conselho.

6. A proposta de agendamento de assuntos prevista no nOrnero anterior deve ser apresentada
ao presidente com quinze dias de antecedancia.

7. Nao sendo possivel respeitar o prazo previsto no ncimero anterior, os membros
interessados poderdo, excepcionalmente e quando a premancia do assunto assim o
justifique, propor directamente ao presidente o agendamento do assunto sobre o qual
mostrem interesse, respeitando o estipulado no n.° 5.
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a)

b)

Artigo 48.°

Forma de deliberagão

1. S6 podem ser objecto de deliberacdo os assuntos incluidos na ordem de trabalhos da
reuniao, salvo se, tratando-se de reuniao ordineria, pelo menos dois tergos dos membros
reconhecerem a urgencia de deliberacao imediata sobre outros assuntos.

2. A requerimento da maioria dos vogais ao presidente, poderao participar nas reuniOes do
Conselho, embora sem direito a voto e em nemero nao superior a dois em cada reunido,
representantes de entidades peblicas ou privadas, bem como especialistas ou peritos,
competentes para a emissdo de pareceres em materia de ambiente.

3. 0 Conselho s6 podere deliberar, em primeira convocateria, desde que estejam presentes,
no minimo, metade dos seus membros com direito a voto.

4. Nao sendo possivel o funcionamento, por falta de quorum, a hora marcada para o inicio da
sessao, o plenário podere funcionar meia hora depois, desde que estejam presentes, pelo
menos, urn terco dos membros em efectividade de fungOes.

5. As deliberacees sacs tomadas por consenso ou, sempre que o consenso nao se revele
possivel, por maioria dos seus membros em efectividade de funcOes, tendo o presidente
voto de qualidade.

Artigo 49.0

Actas

1. De cada reuniao e lavrada pelo secreterio-geral a respectiva acta, que contere um resumo
do que nela tiver ocorrido, indicando, designadamente, a data, o local da reuniao, os
membros presentes, as justificacOes dos ausentes, os assuntos apreciados, as conclusOes
e as deliberacOes tomadas e o resultado das respectivas votacOes.

2. Os membros do Conselho poderao juntar e acta, se assim o entenderem, as suas
declaracees de voto e as razOes que o justifiquem, desde que imediatamente entregues no
final da reuniao.

3. A acta sere submetida a aprovacao do Conselho na reuniao seguinte, sendo assinada,
apes aprovacao, pelo presidente e pelo secreterio-geral.

4. Sempre que for julgado necesserio, podere ser de imediato aprovada, na reunido a que
disser respeito, uma minuta da acta, contendo a mencao das deliberagOes tomadas e a
forma e o resultado das respectivas votacOes.
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a)

b)

Artigo 50.0

Grupos de trabalho e comissOes

1. Os grupos de trabalho sâo criados por deliberacão do plenario, corn atribuigOes e duracão
definidas e tern por objecto a elaboracão de pareceres, relaterios, estudos ou informacães
destinados a apoiar a acgäo e objectivos do plentrio.

2. Os grupos de trabalho sac) constituidos por membros do Conselho designados pelo
presidente, ouvido o plenerio, podendo incluir personalidades convidadas cuja participacão
seja considerada 0til.

3. Os grupos de trabalho sera° orientados por um relator-coordenador, a designar pelo
presidente no momento da sua constituicao ou a eleger por maioria de entre os respectivos
membros.

4. Ao relator-coordenador, para alem de organizar e oriental as actividades do grupo, compete
presidir as reuniOes e orientar o seu funcionamento, bem como assegurar o cumprimento
dos prazos para a conclusão das tarefas atribuidas e apresentando os resultados ao
plenario.

5. 0 relator-coordenador informa, sempre que solicitado pelo presidente, sobre a evolucao
das actividades do respectivo grupo de trabalho.

6. 0 modo de funcionamento interno dos grupos de trabalho e estabelecido em funcäo do
respectivo objecto e consta da deliberagão do conselho que o cria.

Artigo 51.0

Apoio logistico e administrativo

1. 0 apoio logistico e administrativo para o funcionamento do GRADS é assegurado pelos
servicos do membro do governo com competéncia em materia de ambiente.

2. Entre as reuniOes plenarias, o Conselho podera funcionar, de modo restrito, para a
realizacão de trabalhos preparat6rios e complementares da sua actividade, recorrendo para
o efeito as estruturas e meios logIsticos dos servigos do departamento do Governo
Regional com competëncia ern matdria de ambiente.

3. Os encargos financeiros resultantes do funcionamento do CRADS sao assegurados pelo
orgamento afecto ao departamento governamental corn competência em materia de
ambiente.
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a)

b)

Artigo 52.°

Normas supletivas

Ao funcionamento do CRADS aplicam-se supletivamente as regras relativas aos Orgäos
colegiais previstas no C6digo do Procedimento Administrativo.

CAPITULO VI

Normas Finals e TransitOrias

Artigo 53.°

Aplicagão de legislagäo

Na aplicagão da Lei n.° 35/98, de 18 de Julho, as funcOes cometidas ao Institut° de Promocão
Ambiental são exercidas na Regido Aut6noma dos Acores pelo departamento da administracão
regional aut6noma competente em matória de ambiente.

Artigo 54.0

Normas transitOrias

1. As referéncias feitas em diplomas legais ao CRA, a CRAGERE e a CIMRR consideram-se
reportadas ao CRADS.

2. Ate que seja revisto o enquadramento juridico do sistema regional de ordenamento do
territOrio, o relatOrio referido no n.° 2 do artigo 3.° do presente diploma corresponde para
todos os feitos legais ao relatOrio sobre o estado do ordenamento do territOrio a que se
refere o artigo 146.° do Decreto-Lei n.° 380/99, de 22 de Setembro, que estabelece o
regime juridic° dos instrumentos de gestäo territorial, alterado pelos Decretos-Lei n. °s
310/2003, de 10 de Dezembro, e 316/2007, de 19 de Setembro, e pela Lei n.° 46/2009, de
20 de Fevereiro, adaptado a Regiào Aut6noma dos Acores pelo Decreto Legislativo
Regional n.° 14/2000/A, de 23 de Maio, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.°
11/2002/A, de 11 de Abril, republicado pelos Decretos Legislativos Regionais n.°s
38/2002/A, de 3 de Dezembro, 24/2003/A, de 12 de Maio, e 43/2008/A, de 8 de Outubro.

3. A periodicidade do relatOrio a que se refere o nOmero anterior 6 a fixada no presente
diploma.

REGIA0 AUTONOMA DOS ACORES

GOVERNO REGIONAL

31



REGIA0 AUTONOMA DOS ACORES

GOVERNO REGIONAL

a)

b)

Artigo 55.°

Norma revogatOria

Sao revogados:

a) 0 Decreto Legislativo Regional n.° 37/2002/A, de 28 de Novembro, corn as
alteragties introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.° 11/2005/A, de 14 de
Junho;

b) A Resolugão da Assembleia Legislativa da Regiáo Aut6noma dos Acores n.°
10/2007/A, de 18 de Junho;

c) 0 Decreto Regulamentar Regional n.° 11/99/A, de 26 de Junho, alterado pelo
Decreto Regulamentar Regional n.° 20/99/A, de 21 de Dezembro;

d) 0 Decreto Regulamentar Regional n.° 9/2001/A, de 10 de Agosto, corn as
alteragOes introduzidas pelo Decreto Regulamentar Regional n.° 5/2003/A, de 10 de
Fevereiro;

e) A Portaria n.° 31/2003, de 8 de Maio;

f) A Portaria n.° 28/2005, de 14 de Abril;

g) O artigo 4.° do Decreto Legislativo Regional n.° 15/99/A, de 29 de Abril, com as
alteragOes introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.° 24/2001/A, de 29 de
Novembro;

h) Os artigos 22.° e 23.° do Decreto Legislativo Regional n.° 40/2008/A, de 25 de
Agosto.

Artigo 56.0

Entrada em vigor

O presente decreto legislativo regional entra ern vigor no primeiro dia do mës imediato ao da
sua publicagao.
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0 PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL

REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

GOVERNO REGIONAL

a)

b)

Aprovado em Conselho do Governo Regional, em Santa Cruz da Graciosa, em 1 de Julho de
2009

CARLOS MANUEL MARTINS DO VALE CÈSAR
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