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Identificação da iniciativa: Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 67/XII/3.º 

Objeto: 

A presente iniciativa tem por objeto estabelecer “o regime 

geral aplicável à ação climática na Região Autónoma dos 

Açores, em desenvolvimento das bases da política do clima, 

constantes da Lei n.º 98/2021, de 31 de dezembro, visando o 

combate às alterações climáticas, o incremento da resiliência, 

o equilíbrio ecológico e o desenvolvimento sustentável”. 

Exposição de motivos que 

fundamentam a apresentação 

da iniciativa: 

 

Começam os proponentes por fazer referência, no preâmbulo 

da iniciativa em análise, ao novo quadro legal de base da 

política do clima, estatuído na Lei n.º 98/2021, de 31 de 

dezembro, que se traduz “num passo em frente para a 

mobilização de políticas e medidas em matéria de equilíbrio 

climático e estabelece um conjunto de mecanismos e 

instrumentos de resposta urgente e eficaz para acelerar uma 

transição climática justa e socialmente equilibrada 

promovendo uma economia competitiva e sustentável”. 

Considerando que a legislação indicada se aplica na íntegra à 

Região Autónoma dos Açores, uma vez que esta não possui 

quadro legal próprio, sublinham os autores que “a matéria em 

apreço justifica, plenamente, que a Região tenha um quadro 

normativo próprio, que permita não só cumprir com os 

imperativos da implementação e execução previstos na Lei, 

mas também assegurar a sua coerência e complementaridade 

às políticas nacionais e à concretização das metas e 

prioridades climáticas”. 

Neste contexto, terminam salientando que a apresentação 

deste diploma decorre do “propósito de se desenvolver 
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esforços para uma estratégia sustentada de políticas públicas 

em matéria climática”, visando “tomar uma opção política a 

favor da sustentabilidade ambiental, social e económica e, por 

conseguinte, em prol do caminho certo para colocar a Região 

na vanguarda do combate eficaz à mitigação e adaptação às 

alterações climáticas”. 

Neste sentido, o artigo 8.º da presente iniciativa prevê a 

eliminação progressiva até 2025 dos subsídios referidos na 

alínea a) do n.º 2, antecipando a meta prevista no artigo 28.º 

da Lei de bases do Clima (Lei n.º 98/2021) que estabelece na 

alínea c) a eliminação progressiva até 2030.  

Data de entrada da iniciativa: 12/09/2022 

Data de admissão: 14/09/2022 

Comissão competente na 

matéria: 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável 

(Ambiente e alterações climáticas) 

Prazo para emissão de 

relatório: 
14/10/2022 

Histórico na ALRAA de 

iniciativas legislativas e 

petições sobre a mesma 

matéria: 

• Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 29/XII: Cria o 

Fundo de Emergência Climática.  

• Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 25/XI: 

Programa Regional para as alterações climáticas (PRAC).  

• Projeto de Resolução n.º 81/X: Mitigação e adaptação às 

alterações climáticas globais.  

• Proposta de Resolução n.º 5/VIII: Recomenda ao Governo 

Regional dos Açores a elaboração de um relatório 

informativo e explicativo sobre o clima e a qualidade do ar 

http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3361
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/2913
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/2535
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/1816
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na Região, a apresentar ao Parlamento, com a periocidade 

anual.  

Enquadramento legal na RAA, 

sobre o tema em apreço: 

• Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2022/A, de 30 de 

agosto: Regulamenta o regime jurídico-financeiro de apoio 

à emergência climática. 

• Decreto Legislativo Regional n.º 14/2022/A, de 1 de junho: 

Regime jurídico-financeiro de apoio à emergência climática. 

• Decreto Legislativo Regional n.º 30/2019/A, de 28 de 

novembro: Programa Regional para as Alterações 

Climáticas (PRAC). 

• Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores n.º 1/2015/A, de 7 de janeiro: Mitigação e 

adaptação às alterações climáticas globais. 

• Decreto Legislativo Regional n.º 19/2010/A, de 25 de maio: 

Regulamenta a elaboração e disponibilização de relatórios 

e informação pública sobre o estado do ambiente, regula o 

apoio às organizações não governamentais de ambiente e 

altera a composição e normas de funcionamento do 

Conselho Regional do Ambiente e do Desenvolvimento 

Sustentável (CRADS). 

• Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores n.º 10/2007/A, de 18 de junho: Recomenda ao 

Governo Regional dos Açores a apresentação de um 

relatório informativo sobre o clima e a qualidade do ar na 

Região. (REVOGADO) 

Enquadramento legal na RAM, 

sobre o tema em apreço: 

A pesquisa legislativa efetuada sobre o tema não apresenta 

resultados relevantes para a presente iniciativa. 

https://files.dre.pt/1s/2022/08/16700/0000600014.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/08/16700/0000600014.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/06/10600/0002900033.pdf
https://files.dre.pt/1s/2019/11/22900/0000500158.pdf
https://files.dre.pt/1s/2019/11/22900/0000500158.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/publicacao/XPPjR081.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/publicacao/XPPjR081.pdf
https://files.dre.pt/1s/2010/05/10100/0178101793.pdf
https://files.dre.pt/1s/2007/06/11500/38793879.pdf
https://files.dre.pt/1s/2007/06/11500/38793879.pdf
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Enquadramento legal 

nacional sobre o tema em 

apreço: 

• Lei n.º 98/2021, de 31 de dezembro: Lei de Bases do Clima 

• Lei n.º 19/2014, de 14 de abril: Bases da política de 

ambiente. 

Legística / Análise técnico-

jurídica da iniciativa: 

Da análise técnica efetuada à presente iniciativa importar 

referir que:  

• A Comissão indicada no artigo 24.º da presente iniciativa, 

embora encontre correspondência no artigo 12.º da Lei n.º 

98/2021, de 31 de dezembro (Lei de bases do Clima), 

parece-nos não encontrar enquadramento jurídico regional 

que permita a sua criação nos termos exarados, a saber:  

o O n.º 4 do artigo 12.º da Lei de Bases do Clima, que 

prevê a criação do Conselho para a Ação Climática, 

indica que a sua composição, funcionamento, estatuto e 

estrutura de apoio são definidos em resolução da 

Assembleia da República, conforme previsto no n.º 2 do 

artigo 27.º da Lei de organização e funcionamento dos 

serviços da Assembleia da República, sendo tal 

Conselho definido como outro serviço/unidade orgânica.  

o Na ALRAA, apesar do n.º 1 do artigo 73.º do EPARAA 

permitir “constituir comissões eventuais, de inquérito ou 

para qualquer outro fim”, determina o n.º 2 que “a 

composição das comissões corresponde à 

representatividade dos partidos na Assembleia 

Legislativa”. Ao prever a sua composição apenas por 

deputados, parece-nos colidir com o conteúdo do n.º 1 

do artigo 24.º da presente iniciativa. 

o Por outro lado, na ALRAA, as propostas de criação de 

unidades orgânicas são elaboradas pelo secretário-geral 

obtido o parecer favor do Conselho Administrativo, 

conforme previsto no n.º 2 do artigo 20.º do Decreto 

https://files.dre.pt/1s/2021/12/25300/0000500032.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2014-107758109
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Legislativo Regional n.º 36/2021/A (Orgânica dos 

Serviços da ALRAA). 

o As despesas previstas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 24.º da 

presente iniciativa (Comissão de Acompanhamento das 

Políticas de Ação Climática), parecem não ter 

enquadramento jurídico-financeiro na Orgânica dos 

Serviços da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores.  

Outras considerações: 
• Em face da informação disponível e apesar de não ser 

possível quantificar um eventual aumento dos encargos 

resultantes com a aprovação da presente iniciativa, 

importa, no entanto, referir que, por força do previsto no 

artigo 44.º da presente iniciativa, a mesma só produzirá 

efeitos a 1 de janeiro de 2023, estando assim 

salvaguardado o cumprimento do plasmado no n.º 2 do 

artigo 45.º do EPARAA e n.º 2 do artigo 167.º da CRP. 

• Na Região, verifica-se a existência do Conselho Regional 

do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CRADS), 

sob a tutela do Governo Regional, enquanto órgão 

especializado, com natureza consultiva, com competências 

associadas à Lei de Bases do Ambiente, conforme o artigo 

34.º e a alínea a) do n.º 3 do artigo 35.º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 19/2010/A que, salvo melhor 

opinião, a natureza e âmbito parecem-nos coincidir com a 

Comissão ora proposta.  

 

 

Elaborada por: Sónia Nunes, Carlos Viveiros, Érico Capelo e Lisete Vargas 

Data: 6/10/2022 


