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AMBIENTE 

 

TIMOR-LESTE – LEI DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL: NOVOS REGULAMENTOS EM MATÉRIA DE 

AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL 

  

Entraram em vigor, no passado no dia 3 de agosto de 2017, os seguintes Diplomas Ministeriais que visam regulamentar 

os projetos que possam ter impactos significativos no ambiente, procedendo à regulamentação das alíneas a) a d) do 

artigo 42.º da Lei de Licenciamento Ambiental, aprovada pelo Decreto-Lei n.º  5/2011, de 9 de fevereiro: 

 

- Diploma Ministerial n.º 44/2017, que aprova o Regulamento sobre Acordos de Impactos e Benefícios  

- Diploma Ministerial n.º 45/2017, que aprova o Regulamento relativo ao estatuto e regras de procedimentos para a 

comissão de avaliação para a gestão do processo de avaliação ambiental para projetos da categoria A 

- Diploma Ministerial n.º 46/2017 que aprova o Regulamento sobre os requisitos detalhados para triagem, definição 

de âmbito e termos de referência, das declarações de impacto ambiental e planos de gestão ambiental para a 

avaliação ambiental 

- Diploma Ministerial n.º 47/2017, que aprova o Regulamento sobre os Procedimentos de Consulta Pública e 

requisitos durante o processo de avaliação ambiental 

 

Regulamento sobre Acordos de Impactos e Benefícios 

 

• Âmbito: 

Este Regulamento aplica-se a todos os Acordos de Impactos e Benefícios celebrados entre o proponente de um projeto 

da Categoria A e qualquer comunidade, devendo respeitar a utilização tradicional das terras e dos recursos, os 

costumes e os direitos da comunidade parte no Acordo.  

 

• Negociação: 

O proponente do projeto e/ou os representantes legais da comunidade podem, a qualquer momento, solicitar à 

Autoridade Ambiental a facilitação na negociação do Acordo. 

 

18 de outubro de 2017 Manuel Gouveia Pereira | mgp@vda.pt 
João Cortez Vaz | jcv@vda.pt 



 

www.vda.pt 

• Consulta pública: 

O proponente do projeto deve pagar os custos associados à consulta pública, podendo ser convidado a participar na 

mesma, na qual deve fornecer informações sobre o projeto, os seus impactos prováveis e os seus benefícios. Deve ser 

realizada, no mínimo, uma consulta em cada aldeia e em cada suco afetado. 

 

• Condições: 

O Acordo deve estar em conformidade com os compromissos assumidos pelo proponente no projeto na Declaração de 

Impacto Ambiental (DIA) e no Plano de Gestão Ambiental (PGA), devendo, ainda, incluir as condições relevantes para a 

comunidade, referidas no artigo 3.º, e considerar o disposto no Anexo I. 

 

• Revisão: 

Os termos e condições do Acordo devem ser revistos em intervalos regulares de, no mínimo, 5 anos. 

 

Regulamento relativo ao estatuto e regras de procedimentos para a Comissão de Avaliação para a gestão do 

processo de avaliação ambiental para projetos da categoria A 

 

• Âmbito: 

O Regulamento aplica-se a todas as Comissões de Avaliação estabelecidas para gerir o procedimento de Avaliação de 

Impacto Ambiental (AIA) para cada projeto da categoria A.  

 

• Composição: 

A Comissão de Avaliação é composta por um número ímpar de membros de, no mínimo, sete elementos com 

experiência não inferior a cinco anos nas áreas referidas no artigo 4.º. 

 

• Verificação inicial, avaliação técnica e parecer da Comissão de Avaliação: 

A Comissão de Avaliação procede a uma análise inicial da DIA e do PGA, de modo a garantir o cumprimento dos seus 

requisitos legais e a sua conformidade com os Termos de Referência (ToR) acordados. Caso esta verificação seja 

concluída com sucesso, é efetuada uma avaliação técnica detalhada, sendo elaborado pelo Secretariado da Comissão 

de Avaliação um relatório de análise com base em todas as opiniões ou comentários ao projeto e apresentado o 

parecer técnico final. 

 

Regulamento sobre os requisitos detalhados para triagem, definição de âmbito e termos de referência, das 

declarações de impacto ambiental e planos de gestão ambiental para a avaliação ambiental 

 

• Âmbito: 

Os requisitos e objetivos estabelecidos por este Regulamento aplicam-se a todos projetos propostos nos termos da Lei 

de Licenciamento Ambiental. 

 

• Avaliação e categoria dos projetos: 

O projeto submetido deve conter informação suficiente que permita à Autoridade Ambiental tomar uma decisão 

quanto à definição da categoria do projeto proposto, o qual deve estar conforme com o Anexo I.  

A Autoridade Ambiental define a categoria do projeto tendo em conta, nomeadamente, os critérios do Anexo II e o 

disposto nos artigos 4.º e 5.º da Lei de Licenciamento Ambiental. 
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• Âmbito dos projetos de categoria A: 

A fase de definição do âmbito destes projetos deve estabelecer o quadro de atividades e impactos que requerem uma 

investigação aprofundada durante o estudo de impacto ambiental (EIA), identificar os impactos ecológicos essenciais 

prováveis e os riscos do projeto. Com base nos resultados obtidos, o proponente deve elaborar uma proposta de ToR, 

nos termos do Anexo III. 

 

• Objetivo e conteúdo da DIA e da DIA Simplificada (DIAS): 

A DIA e a DIAS têm os objetivos estabelecidos no artigo 7.º e devem abordar os impactos potenciais nas diferentes 

fases do projeto proposto, em especial, nas fases de pré-construção, construção, desenvolvimento e desativação do 

projeto. A DIA deve estar conforme com os ToR acordados, e o seu conteúdo mínimo consta do Anexo IV.  O conteúdo 

mínimo da DIAS consta do Anexo V.  

 

• Objetivo e conteúdo do PGA: 

O PGA visa assegurar a eficaz mitigação dos impactos negativos e a valorização dos impactos positivos através do ciclo 

de vida do projeto, devendo abordar a mitigação e as medidas de gestão nas diferentes fases do projeto proposto, em 

especial nas fases de pré-construção, construção, desenvolvimento e desativação, e estar conforme com os ToR 

acordados e com os resultados da DIA ou DIAS, consoante o caso.  

 

Regulamento sobre os procedimentos de consulta pública e requisitos durante o processo de avaliação ambiental 

 

• Âmbito: 

Os procedimentos e requisitos estabelecidos neste Regulamento aplicam-se a todos os projetos propostos em 

conformidade com a Lei de Licenciamento Ambiental. 

 

• Consulta pública sobre os ToR propostos para o estudo da DIA (projetos da Categoria A): 

Ao submeter à Autoridade Ambiental os ToR propostos para o estudo da DIA, o proponente deve fazer um edital, nos 

termos previstos no artigo 4.º e no Anexo II, e enviar cópia à Autoridade Ambiental como prova da sua publicação, sob 

pena de se considerar a fase de definição do âmbito inválida e encerrada. 

 

• Objetivos da consulta pública durante a fase de estudo: 

A consulta pública para a recolha de informações para a elaboração (i) da DIA e do PGA num projeto proposto da 

categoria A e (ii) da DIAS e do PGA num projeto proposto de categoria B, tem como objetivo fornecer informações às 

pessoas potencialmente afetadas pelo projeto e obter informações das pessoas na área de estudo do projeto proposto. 

 

O objetivo da consulta pública sobre a proposta da DIA ou da DIAS e a proposta do PGA é obter feedback e comentários 

do público, que devem ser tidos em conta pelo proponente do projeto antes de finalizar e submeter os documentos à 

Autoridade Ambiental. 

 

• Mecanismos de consulta pública: 

Cabe ao proponente identificar e utilizar os mecanismos mais adequados para a consulta, devendo ter em conta 

nomeadamente, a dimensão, a natureza, a localização do projeto e os impactos adversos prováveis, nos termos 

enunciados no artigo 8.º. 
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•  Consultas públicas: 

O proponente deve organizar uma consulta pública sobre as propostas de DIA, DIAS e PGA antes que tais documentos 

finalizados e submetidos à Autoridade Ambiental, nos termos previstos no artigo 10.º.  

O proponente deve, ainda, organizar pelo menos uma consulta pública em cada aldeia (suco) da área afetada pelo 

projeto, não devendo as consultas públicas realizar-se antes de 7 dias após a disponibilização ao público da DIA, DIAS e 

PGA e a publicação do anúncio da consulta pública. 

O anúncio da consulta pública deve obedecer ao disposto no artigo 11.º, cabendo ao proponente pagar todos os custos 

de preparação e realização da consulta publica, que deve respeitar as tradições e costumes locais, devendo, também, 

assegurar que todas as pessoas têm oportunidade de se expressar. 

  

• Revisão e Registo da proposta de DIA, DIAS e do PGA: 

O proponente deve rever os documentos, tendo em conta os resultados da consulta pública, antes de apresentar a DIA, 

DIAS e o PGA à Autoridade Ambiental. 

 

• Disponibilização dos documentos relativos à DIA e ao PGA  e consulta pública (projetos da Categoria A): 

Quando o proponente submeter a DIA e o PGA à Autoridade Ambiental, a Comissão de Avaliação deverá emitir um 

anúncio e disponibilizar tais documentos ao público, nos locais previstos no Regulamento, nos termos do artigo 14.º. 

As consultas públicas devem ser realizadas se o parecer da Comissão de Avaliação assim o determinar, ficando os 

custos a cargo do proponente.  

Os comentários e sugestões do público devem ser remetidos pela Autoridade Ambiental à Comissão de Avaliação, que 

os deve ter em conta aquando da elaboração do relatório técnico final e parecer técnico sobre o projeto proposto. 

 

•  Consulta pública sobre a DIAS e o PGA (projetos da Categoria B): 

São aplicáveis ao processo de consulta pública da DIA simplificada e do PGA para os projetos propostos da Categoria B 

as regras para os projetos da categoria A estabelecidas  nos artigos 14.º a 16.º. 

 


