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Prospeção e extração de hidrocarbonetos | Sujeição ao regime de AIA

1.

ENQUADRAMENTO

Foi publicada no Diário da República n.º 107 (Série I) a Lei n.º 37/2017, de 2 de junho de 2017 (“Lei
37/2017”), que procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (“DecretoLei 151-B/2013” ou “Regime de AIA”), o qual estabelece o regime jurídico da avaliação de impacte
ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente.
A alteração legislativa ora introduzida tem por fito essencial estender o âmbito de aplicação do Regime
de AIA, mais concretamente a determinadas operações de prospeção e pesquisa ou extração de
hidrocarbonetos.
Na génese da Lei 37/2017 estão dois projetos de lei apresentados pelos grupos parlamentares do Bloco
de Esquerda e d’Os Verdes, os quais vieram defender que toda e qualquer atividade de prospeção e
pesquisa ou extração de hidrocarbonetos deveria ser obrigatoriamente sujeita a avaliação de impacte
ambiental (“AIA”), independentemente do volume da extração ou dos meios – convencionais ou não
convencionais1 – utilizados. A sujeição de tais atividades ao Regime de AIA justificar-se-ia, desde logo,
por razões de prevenção e controlo da poluição e para assegurar a efetividade do direito dos cidadãos
à participação na adoção de medidas com potencial impacte no meio ambiente.
Para que se possa compreender inteiramente esta iniciativa legislativa, importa, antes de mais, ter
presente que a Diretiva 2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de
2011 (“Diretiva”), relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos no ambiente, apenas impõe
que seja sujeita a AIA a extração de petróleo e gás natural para fins comerciais, na medida em que a
quantidade extraída for superior a 500 t/dia (no caso do petróleo) ou 500 000 m3/dia (no caso do gás).
Nos demais casos da denominada “indústria extrativa”, cabe aos Estados-Membros determinar se os
projetos em causa devem ou não ser submetidos a AIA, com base numa apreciação casuística ou nos
limiares por estes fixados.
O Decreto-Lei 151-B/2013, que transpôs para a ordem jurídica interna a referida Diretiva, (i) sujeitou a
procedimento de AIA obrigatório – no seu Anexo I – a extração de petróleo e gás natural para fins
comerciais, exatamente nos mesmos termos e quantidades que os previstos na Diretiva (i.e., 500 t/dia
no caso do petróleo e 500 000 m 3/dia no caso do gás), e (ii) definiu – no seu Anexo II – os limiares acima
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De acordo com a prática na indústria, entende-se por “meios não convencionais” a perfuração horizontal e fracturação hidráulica
(também conhecida por “fracking” ou “hydrofracking”), que consiste na bombagem de fluídos a pressões elevadas, com o intuito de
provocar fraturas para extração de gás do subsolo. Esta técnica é essencialmente utilizada para extração de gás de xisto (“ shale gas”),
um tipo de gás natural.
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dos quais as atividades ou projetos da indústria extrativa devem ser submetidos a AIA, bem como as
atividades ou projetos que devem ser sujeitos a uma apreciação casuística para efeitos de avaliação da
sua eventual sujeição a AIA. Mais concretamente, nos termos do Anexo II ao Decreto-Lei 151-B/2013,
na sua redação resultante do Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, a AIA era obrigatória nas
seguintes duas situações:
−
−

Extração de hidrocarbonetos por métodos convencionais ≥ 10 ha ou ≥ 300 t/dia ou 300 000 m3/dia;
e
Sondagem de pesquisa e/ou extração de hidrocarbonetos por métodos não convencionais.

Para os restantes casos – ou seja, quando as características do projeto ficassem abaixo dos
suprarreferidos limiares e a prospeção e pesquisa ou extração fossem realizadas por métodos
convencionais –, não se previa, à partida, a obrigatoriedade de sujeição a AIA.
Cumpre, de todo o modo, referir que, ao contrário do que poderia à partida pensar-se, as fronteiras
delineadas pelo legislador no Decreto-Lei 151-B/2013 não são absolutamente rígidas. Com efeito, o
legislador teve a preocupação de consagrar mecanismos que conferem alguma elasticidade ao Regime
de AIA. A forma como o fez foi através da previsão na lei de que, mesmo que um projeto não preencha
todos os requisitos definidos nos Anexos I e II do Decreto-Lei 151-B/2013, este pode, ainda assim, ser
sujeito a AIA em dois casos distintos:
−

−

Se o projeto estiver localizado em área sensível, caso em que a necessidade de sujeição a AIA
será determinada com base numa análise caso a caso feita pela “autoridade de AIA” – i.e., a
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (“APA”) ou a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional competente, consoante o caso; e
Por decisão da entidade licenciadora ou da entidade competente para a autorização do projeto,
após audição da APA, considerando o potencial impacte ambiental do projeto.

Assim, mesmo antes da alteração legislativa em apreço, um projeto de prospeção e pesquisa ou
extração de hidrocarbonetos sempre poderia à partida ser sujeito a AIA, independentemente dos limiares
ou dos métodos utilizados, na medida em que os riscos do projeto para o ambiente assim o justificassem.
Para tal, bastaria existir um impulso nesse sentido da autoridade de AIA ou da entidade
licenciadora/entidade competente para a autorização do projeto, consoante o caso.

2.

ALTERAÇÕES AO REGIME DE AIA

Feito este enquadramento, vejamos, então, quais as alterações vertidas da Lei 37/2017 para o Regime
de AIA e a sua articulação com regimes conexos.
Âmbito territorial
A Lei 37/2017 altera o artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei 151-B/2013, esclarecendo que o Regime de AIA
se aplica a “todo o território nacional e zonas marítimas sob soberania ou jurisdição nacional”.
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O objetivo desta alteração é, muito simplesmente, acabar com as situações de prospeção e pesquisa ou
extração de hidrocarbonetos não sujeitas a procedimentos de AIA por existirem dúvidas quanto ao
âmbito de aplicação geográfico do Regime de AIA para além do Mar Territorial português.
A partir de agora, fica claro que a prospeção e pesquisa ou extração de hidrocarbonetos em quaisquer
zonas marítimas sob soberania ou jurisdição portuguesa (incluindo a Zona Económica Exclusiva e a
Plataforma Continental) estão sujeitas ao Regime de AIA2.
Projetos abrangidos
Da alteração ao Anexo II ao Decreto-Lei 151-B/2013 operada pela Lei 37/2017, resulta o seguinte:
−
−
−
−

Qualquer extração de hidrocarbonetos, independentemente do método utilizado (convencional ou
não convencional) e do número de toneladas extraídas, passa a estar sujeita obrigatoriamente a
procedimento de AIA;
A sondagem de pesquisa e/ou prospeção de hidrocarbonetos por métodos não convencionais
mantém a obrigatoriedade de sujeição a AIA que já resultava da anterior redação do Regime de
AIA;
A sondagem de pesquisa e/ou prospeção de hidrocarbonetos por métodos convencionais, que até
agora estava genericamente isenta de AIA, passa a estar obrigatoriamente sujeita a este
procedimento quando localizada em áreas sensíveis; e
A sondagem de pesquisa e/ou prospeção de hidrocarbonetos por métodos convencionais em
áreas “não-sensíveis” passa também a estar sujeita a AIA, sempre que a autoridade de AIA assim
o decida em função das condições específicas do projeto.

Analisadas as alterações descritas, fica por compreender a razão pela qual a Lei 37/2017 deixou
intocado o Anexo I ao Regime de AIA, apenas alterando o seu Anexo II. De facto, quando do Anexo II
ao Regime de AIA já resulta que qualquer extração de hidrocarbonetos está sujeita a AIA, não se percebe
por que razão se manteve a formulação adotada no Anexo I, onde se prevê a obrigatoriedade de AIA
nos casos de extração de petróleo e gás natural para fins comerciais, sempre que a quantidade extraída
for superior a 500 t/dia, no caso do petróleo, e a 500 000 m 3/dia, no caso do gás.
Face ao regime mais exigente e abrangente constante do Anexo II ao Regime de AIA, a previsão
normativa contante do seu Anexo I parece assim tornar-se supérflua, porquanto se subsume no regime
do Anexo II. A única justificação que encontramos para este aparente “esquecimento” é a vontade do
legislador de deixar consagrada no Regime de AIA uma previsão normativa que resulta diretamente da
Diretiva, para afastar quaisquer dúvidas que se pudessem suscitar a respeito da correta transposição da
mesma para o Direito interno – o que não seria, em qualquer caso, necessário, pois os Estados-Membros
podem sempre ir além do que é estipulado nas diretivas comunitárias, devendo apenas assegurar que
os respetivos limites ou obrigações mínimos são corretamente transpostos, de modo a dar corpo aos
objetivos fixados nas diretivas.
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Esta matéria é regulada pela Lei n.º 34/2006, de 28 de julho, que determina a extensão das zonas marítimas sob soberania ou jurisdição
nacional e os poderes do Estado Português em relação às mesmas.
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Consulta pública
Outra alteração legislativa relevante é a circunstância de a decisão de sujeição ou não a AIA dos projetos
de pesquisa e/ou prospeção de hidrocarbonetos, por métodos convencionais, localizados em áreas “nãosensíveis”, passar a requerer a realização de uma fase prévia de consulta pública (salvo quando estejam
em causa projetos com fins meramente académicos ou não lucrativos).
Os cidadãos passam assim a ter oportunidade de opinar sobre a sujeição ou não de um projeto a AIA e,
consequentemente, de participar a montante do procedimento de AIA propriamente dito.
A solução adotada contrasta com a que havia sido anteriormente consagrada na lei, onde apenas se
previa a participação pública após a declaração de conformidade do estudo de impacte ambiental pela
autoridade de AIA, nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei 151-B/2013.
Nos casos acima descritos, passam assim a existir duas fases de consulta/participação pública:
−
−

No momento da decisão de sujeição ou não a procedimento de AIA; e
Após a declaração de conformidade do estudo de impacte ambiental.

Comissão técnica de acompanhamento
A Lei 37/2017 aprova a constituição de uma comissão técnica de acompanhamento da execução dos
contratos vigentes respeitantes à prospeção, pesquisa e extração de hidrocarbonetos. Esta comissão
técnica, formada por representantes de vários organismos do Estado com competência em matéria
ambiental e por peritos técnicos externos, visa, entre outras coisas, garantir a troca de informação e a
articulação entre as várias entidades intervenientes nos processos de avaliação ambiental e de gestão
contratual.
A aplicação do novo regime e os contratos de concessão em vigor
A Lei 37/2017 vem esclarecer que o alargamento dos casos de sujeição a AIA em matéria de prospeção
e pesquisa ou de extração de hidrocarbonetos se aplica aos contratos de concessão em vigor e às
licenças já atribuídas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 109/94, de 26 de abril, que estabelece o regime
jurídico das atividades de prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo (“Decreto-Lei
109/94”).
Mais concretamente, aquilo que o diploma prevê no seu artigo 5.º, n.º 1, é que não pode ser dada
“permissão administrativa para a passagem a fases subsequentes de atividade previstas no Decreto-Lei
n.º 109/94, de 26 de abril, no âmbito de contratos já celebrados ou de licenças atribuídas, sem que sejam
cumpridas as obrigações previstas (…) no regime jurídico da avaliação de impacte ambiental”. Mais se
refere, no n.º 2 da supracitada disposição normativa, que “as permissões administrativas previstas nos
artigos 32.º, 33.º e 39.º do Decreto-Lei n.º 109/94, de 26 de abril, ocorrem apenas após a conclusão dos
procedimentos aplicáveis previstos no regime da avaliação de impacte ambiental”.
Ressalva, contudo, a Lei 37/2017 que ficam dispensados da realização de AIA os projetos que, tendo já
sido apreciados favoravelmente no passado, mantenham a nível ambiental os respetivos pressupostos
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de facto e de direito no pedido de renovação de licença ou de continuação de trabalhos ao abrigo do
respetivo contrato de concessão (cf. artigo 5.º, n.º 2, da Lei 37/2017).
Do regime descrito resulta para nós evidente, desde logo, que a intenção do legislador foi a de criar
mecanismos de avaliação de impacte ambiental ao longo do curso dos projetos de prospeção e pesquisa
ou extração de hidrocarbonetos. Fê-lo por referência (genérica) às fases previstas no Decreto-Lei
109/94, ou seja, às fases de “prospeção e pesquisa”, “desenvolvimento” e “produção”, constantes,
respetivamente, da Secção I, Secção II e Secção III do Capítulo III do referido diploma legal.
A nosso ver, a formulação adotada pelo legislador não é particularmente clara. Isto por duas ordens de
razão que em seguida evidenciamos.
Primeiro, porque a formulação é tecnicamente imprecisa: o Decreto-Lei 109/94 não prevê propriamente
“permissões administrativas” para a passagem entre as diferentes fases de atividade (relembre-se,
“prospeção e pesquisa”, “desenvolvimento” e “produção”). Antes prevê a aprovação de diversos
planos/projetos, a serem apresentados pelas concessionárias consoante a fase de atividade em que se
encontre o projeto, a saber: (i) aprovação dos “planos anuais de trabalhos” e dos “projetos de trabalhos
de campo” durante a fase de prospeção e pesquisa (cf. artigos 32.º e 34.º); (ii) aprovação do “plano geral
de desenvolvimento e produção” na fase de desenvolvimento (cf. artigo 39.º); e (iii) aprovação dos
“planos anuais de trabalho” na fase de produção (cf. artigo 40.º).
Assume-se ter sido por esta razão que o legislador depois optou por fazer referência no artigo 5.º, n.º 2,
da Lei 37/2017 à aprovação dos planos/projetos acima referidos, consagrando que as permissões
administrativas previstas nos artigos 32.º, 33.º e 39.º do Decreto-Lei 109/94 apenas podem ser
concedidas após a conclusão dos procedimentos de AIA aplicáveis. Destaque-se, a este propósito, que
o artigo 33.º do Decreto-Lei 109/94, sob a epígrafe “Projetos de trabalhos de campo”, não regula a
aprovação de tais projetos pela ENMC - Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis, E.P.E.
(“ENMC”)3, mas apenas a sua caracterização e necessidade de submissão para aprovação por esta
entidade. A sua aprovação propriamente dita é, ao invés, tratada no artigo 34.º do suprarreferido diploma
legal. Assumimos, por isso, com base numa presunção de racionalidade da lei, que a referência ao artigo
33.º constante do artigo 5.º, n.º 2, da Lei 37/2017 se deverá ler por referência ao artigo 34.º, sob pena
de esta remissão não ter qualquer conteúdo útil.
Segundo, porque o legislador não esclarece exatamente em que momento deverá ser encetado o
procedimento de AIA – recorde-se que o legislador ora faz referência às permissões para a passagem
entre as diferentes fases, ora remete para as permissões administrativas constantes dos artigos 32.º,
33.º e 39.º do Decreto-Lei 109/94, sendo certo que as autorizações constantes dos artigos 32.º e 33.º
(ou 34.º, como atrás referimos) ocorrem durante a mesma fase de atividade (de prospeção e pesquisa).
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Refira-se que o artigo 175.º, n.º 1, da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2017, prevê a
extinção da ENMC e a concomitante transferência das suas competências em matéria de prospeção, pesquisa e exploração de
recursos petrolíferos para a Direção-Geral de Energia e Geologia.
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Da conjugação do disposto no n.º 1 e no n.º 2 do artigo 5.º da Lei 37/2017, é nosso entendimento que a
intenção do legislador foi a de que, sempre que necessário nos termos da lei ou após decisão da
autoridade de AIA, passe a ser realizado um procedimento de AIA em duas fases críticas dos projetos:
−
−

Antes do início das atividades de prospeção e pesquisa; e
Antes da fase de produção, ou seja, durante a fase de desenvolvimento, a qual não comporta o
exercício pela concessionária de qualquer atividade concreta que possa ser lesiva ou
potencialmente lesiva para o ambiente, antes se podendo caracterizar como uma fase
preparatória/instrumental face à fase de produção.

Aplicando esta linha de raciocínio ao regime constante dos artigos 32.º, 33.º e 39.º do Decreto-Lei
109/94, para os quais o artigo 5.º, n.º 2, da Lei 37/2017 expressamente remete, deverá ser levada a
cabo uma avaliação de impacte ambiental:
−
−

Antes da aprovação de cada “plano anual de trabalhos” (cf. artigo 32.º do Decreto-Lei 109/94); e
Antes da aprovação do “plano geral de desenvolvimento e produção” (cf. artigo 39.º do DecretoLei 109/94) 4.

Como é fácil de compreender, a aplicação superveniente do novo diploma aos contratos de concessão
para a prospeção, pesquisa, desenvolvimento e extração de petróleo que já se encontrem em curso
poderá ter um impacto sensível na execução e desenvolvimento do respetivo programa contratual. Em
concreto, é de esperar que, no âmbito destes contratos, passe a haver lugar a uma AIA, quer na fase de
prospeção e pesquisa, quer na fase subsequente de desenvolvimento/produção.
A superveniência destes procedimentos irá plausivelmente induzir alterações relevantes na
calendarização e programação das atividades ao abrigo dos contratos, assim como poderá originar
custos acrescidos na execução contratual, relativos quer a atrasos na condução das operações, quer à
preparação, instrução e acompanhamento logístico dos novos procedimentos.
Neste contexto, suscita-se a questão de saber se os concessionários poderão exercer quaisquer direitos
compensatórios contra o Estado Português – nas suas várias dimensões –, para cobertura dos encargos
adicionais resultantes do novo regime regulatório, ou exigir ajustamentos aos termos e condições
previstos nos contratos. Sem prejuízo da solução que possa resultar dos termos legais gerais, importa
verificar de que forma este tema é regulado no plano dos próprios contratos em vigor, porquanto é prática
na indústria a previsão de cláusulas de estabilização, que acautelem a reposição do equilíbrio
económico-financeiro dos contratos ou a introdução de ajustamentos aos mesmos, em caso de
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Com base no artigo 5, n.º 2, in fine, da Lei 37/2017, que prevê que ficam dispensados da realização de AIA os projetos que, tendo já
sido apreciados favoravelmente no passado, mantenham a nível ambiental os respetivos pressupostos de facto e de direito no pedido
de continuação de trabalhos ao abrigo do contrato de concessão, poder-se-á equacionar se, tendo havido uma declaração de AIA
favorável na fase de prospeção e pesquisa, será necessário realizar-se nova AIA para a fase de produção. Atendendo desde logo a
que as fases de prospeção e pesquisa e de produção comportam a realização de atividades substancialmente diferentes, antecipamos
que será sempre necessária a realização de nova AIA antes da aprovação do “ plano geral de desenvolvimento e produção” e,
consequentemente, do início da fase de produção.
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superveniência de alterações normativas que impactem negativamente, e de forma específica, a
execução dos contratos pelos concessionários.
Articulação com o regime da segurança das operações offshore de petróleo e gás
Por fim, justifica-se uma breve referência ao Decreto-Lei n.º 13/2016, de 9 de março (“Decreto-Lei
13/2016”), que estabelece os requisitos mínimos para a prevenção dos acidentes graves nas operações
offshore de petróleo e gás e para a limitação das consequências desses acidentes, transpondo para a
ordem jurídica interna a Diretiva 2013/30/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de junho de
2013. Este diploma, centrado em preocupações de segurança das operações offshore de petróleo e gás,
prevê também, no seu artigo 16.º, uma fase de participação pública quando esteja planeada a
autorização de operações de sondagem e pesquisa neste âmbito. E essa participação pública, nos
termos das disposições finais do Decreto-Lei 13/2016, estende-se (com as necessárias adaptações) às
operações de sondagem onshore, enquanto não entrar em vigor o regime jurídico da segurança das
operações petrolíferas onshore (cf. artigo 35.º, n.º 1, do Decreto-Lei 13/2016).
Refira-se, a este propósito, que o legislador teve o cuidado de esclarecer no Decreto-Lei 13/2016 que,
quando a realização de sondagens e pesquisa deva ser precedida de um procedimento de AIA, o
procedimento de consulta pública previsto no Decreto-Lei 13/2016 é substituído por aquele que for
realizado no âmbito do procedimento de AIA. Evita-se, assim, a duplicação de formalidades com o
mesmo objetivo.
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