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Com o presente documento, elaborado pela Comissão de Ética para a Investigação em Ciências do Ambiente 
(CEICA), uma das comissões especializadas do Conselho de Ética da UMinho (CEUMinho), pretende-se 
disponibilizar informação relativa a normas legais e regulamentares, bem como orientações, nacionais e 
internacionais, de suporte à atividade dos investigadores e da CEICA no domínio do Ambiente. Pela natureza desta 
informação, o documento está em permanente atualização. 
 
 

1. Nacional 
 
As principais entidades nacionais que regulam as atividades de investigação e desenvolvimento na área das 
Ciências do Ambiente são as seguintes: 

 Ministério do Ambiente (atualmente Ministério do Ambiente e da Transição Energética); 
 Agência Portuguesa do Ambiente (APA); 
 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); 
 Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). 

 
 

1.1. Enquadramento legal 
 
Neste âmbito, são de destacar os seguintes diplomas legais: 
 
Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, e versão mais recente (Decreto-Lei n.º 42 A/2016, de 
12 de agosto) - Estabelece o regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade. Revoga os 
Decretos-Leis n.ºs 264/79, de 1 de agosto, e 19/93, de 23 de janeiro. 
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/142/2008/07/24/p/dre/pt/html 
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/42-a/2016/08/12/p/dre/pt/html 
 
Lei n.º 54/2015, de 22 de junho - Estabelece as bases do regime jurídico da revelação e do aproveitamento 
dos recursos geológicos existentes no território nacional, incluindo os localizados no espaço marítimo nacional. 
https://data.dre.pt/eli/lei/54/2015/06/22/p/dre/pt/html 
 
Decreto-Lei n.º 55/2015, de 17 de abril - Procede à necessária clarificação do enquadramento legal relativo 
ao uso confinado de OGM, estendendo a estes os princípios e requisitos estabelecidos na citada Diretiva n.º 
2009/41/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de maio de 2009. São, assim, revistos e harmonizados 
os procedimentos aplicáveis à utilização confinada de MGM e OGM, de forma a assegurar o suporte técnico 
adequado à tomada de decisão, os mecanismos de acompanhamento das autorizações concedidas e ainda o 
pagamento das taxas devidas pela apreciação dos processos de notificação. 
O conjunto de entidades a consultar no âmbito da avaliação das notificações é alargado ao Instituto Nacional de 
Saúde Dr. Ricardo Jorge, I. P., à Direção-Geral da Saúde e, sempre que se trate de plantas superiores ou animais 
geneticamente modificados, à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. 
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/55/2015/04/17/p/dre/pt/html 
 
Decreto-Lei n.º 122/2017, de 21 de setembro - Garante o cumprimento do Protocolo de Nagoya, relativo 
ao acesso aos recursos genéticos, assegurando a execução do Regulamento (EU) n.º 511/2014. 
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/122/2017/09/21/p/dre/pt/html 
 
  

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/142/2008/07/24/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/42-a/2016/08/12/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/54/2015/06/22/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/55/2015/04/17/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/122/2017/09/21/p/dre/pt/html
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1.2. Diretrizes e orientações 
 

1.2.1. Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 
https://apambiente.pt/ 
 
A nível da Agência Portuguesa do Ambiente destacam-se dois diplomas relevantes: 
 
Políticas de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - orientações comunitárias e nacionais, 18 
de fevereiro 2015 – Apresenta a súmula das principais orientações e políticas nacionais e comunitárias em 
matéria de ambiente e desenvolvimento sustentável, sendo o Tratado da União Europeia, a Estratégia 2020 e o 
7º Programa de Ação em matéria de Ambiente os principais documentos de referência. 
https://apambiente.pt/_cms/view/page_doc.php?id=1253  
 
Guias para a atuação das Entidades Acreditadas (EA) no Domínio do Ambiente, janeiro de 2013 - 
Define os elementos de índole geral essenciais para a boa instrução de processos abrangidos por regimes de 
ambiente. Para além destes elementos gerais torna-se necessário também consultar os guias relativos aos 
regimes de ambiente aplicáveis. Deste modo, estes são elementos comuns a todos os regimes de ambiente, que 
deverão ser considerados na boa instrução dos processos no âmbito do Sistema de Indústria Responsável. 
https://apambiente.pt/index.php?ref=19&subref=139&sub2ref=868 
 
Uso confinado de MGM e OGM – procedimentos de autorização e pós-autorização, em 
cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 55/2015, de 17 de abril 
No portal da APA são disponibilizados os seguintes formulários de solicitação à Agência de autorizações para 
realizar operações de utilização confinada com microrganismos geneticamente modificados (MGM) e/ou 
organismos geneticamente modificados (OGM): 

Classe 1 - operações de risco nulo ou insignificante 

Formulário Notificação Utilização Confinada de MGM e/ou OGM de Classe 1  

Classe 2 - operações de baixo risco 

Formulário Notificação Utilização Confinada de MGM e/ou OGM de Classe 2 

Classe 3 - operações de risco moderado 

Formulário em desenvolvimento 

Classe 4 - operações de alto risco  

Formulário em desenvolvimento 

Como procedimento de pós-autorização, o notificador deve realizar o reporte anual da atividade desenvolvida no 

âmbito das operações de utilização confinada com MGM/OGM, submetendo um relatório à APA 

Formulário reporte anual atividade - Uso confinado de MGM 

Em caso de acidente envolvendo MGM/OGM, o notificador deve informar a APA através de formulário próprio 
Formulário de comunicação de acidente envolvendo MGM - Uso confinado de MGM 
 
Informações no âmbito do pedido de autorização para realização de operações de uso confinado de MGM/OGM: 

 para início do processo são apenas necessários os dois primeiros formulários; 
 incluir análise de risco, gestão de resíduos e plantas dos locais onde vão ser utilizados; 
 pedido para o email: geral@apambiente.pt, anexando os formulários totalmente preenchidos; no assunto 

do email deve constar OGM/MGM; 
 para informação sobre as taxas aplicáveis, consultar a Portaria n.º 295/2018. 

 
As listagens das autorizações concedidas pela APA podem ser consultadas no link:  
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=85&sub2ref=430&sub3ref=1203 
- para uso confinado de MGM ao abrigo do Decreto-Lei n.º 2/2001;  
- para uso confinado de MGM e OGM ao abrigo do Decreto-Lei n.º 55/2015. 

https://apambiente.pt/
https://apambiente.pt/_cms/view/page_doc.php?id=1253
https://apambiente.pt/index.php?ref=19&subref=139&sub2ref=868
https://apambiente.pt/_zdata/Politicas/MGM/Form%20Notific%20MGM_OGM%20Classe_1_2016_rev2.doc
https://apambiente.pt/_zdata/Politicas/MGM/Form%20Notific%20MGM_OGM%20Classe_2_2016_rev1.doc
https://apambiente.pt/_zdata/Politicas/MGM/Formulario%20Reporte%20anual%20atividade%20MGM_OGM.doc
https://apambiente.pt/_zdata/Politicas/MGM/Formulario%20Comunicacao%20acidente%20MGM_OGM.doc
mailto:geral@apambiente.pt
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=85&sub2ref=430&sub3ref=1203
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1.2.2. Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 
http://www2.icnf.pt/portal/icnf 
 
O ICNF definiu algumas regras restritivas em termos de licenças para pesca, amostragem de fauna, flora e 
materiais geológicos, bancos de plantas e sementes, coleções de biodiversidade e geodiversidade, atividades de 
investigação em áreas protegidas, etc. No link abaixo são disponibilizados os formulários necessários para 
requerer autorizações: 
http://www2.icnf.pt/portal/icnf/formularios 
 
O contacto com o ICNF pode ser efetuado através do seguinte email: icnf@icnf.pt. 
O contacto do Ponto Focal Nacional para os assuntos de Acesso e Partilha de Benefícios do Protocolo de Nagoia 
pode ser efetuado através do seguinte email: marco.rebelo@icnf.pt 
 

1.2.3. Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) 
Remete-se para o Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), em particular nas valências da qualificação 
territorial, política de gestão do solo e da água, proteção e valorização do Ambiente, prevenção e gestão de riscos 
(Anexo 1). 
 
 

2. Internacional 
 
A nível da Comissão Europeia, estão disponíveis vários documentos, sendo de destacar:  
 
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, abril de 2015 - Altera o Regulamento (CE) n.º 
1829/2003 no que se refere à possibilidade de os Estados-Membros limitarem ou proibirem a utilização de 
géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados no seu território. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0177&from=PT 
 
Comunicações das instituições, órgãos e organismos da união europeia, 27 de agosto de 2016 
Documento de Orientação sobre o âmbito de aplicação e as obrigações decorrentes do Regulamento (UE) n.o 
511/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo às medidas respeitantes ao cumprimento pelo 
utilizador do Protocolo de Nagoia, relativo ao acesso aos recursos genéticos e à partilha justa e equitativa dos 
benefícios decorrentes da sua utilização na União (2016/C 313/01). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L:2014:150:TOC 
 
Outros documentos de interesse no que respeita à utilização de recursos biológicos e genéticos podem ser 
consultados em: 
 
International Standard ISO 20387 - Biotechnology - Biobanking - General Requirements for 
Biobanking, agosto de 2018 - Este documento tem por objetivo promover a confiança nos biobancos e contém 
requisitos para permitir que os biobancos demonstrem capacidade para fornecer material biológico e a informação 
a eles associada de qualidade apropriada para investigação e desenvolvimento. Pretende-se que isso seja 
alcançado pelo planeamento e implementação de políticas, processos e procedimentos que cubram o ciclo de 
vida de materiais biológicos e os seus dados associados. O uso deste documento facilita a cooperação, promove 
o intercâmbio e auxilia na harmonização de práticas entre biobancos, investigadores e outras partes interessadas. 
https://www.iso.org/standard/67888.html 
 
Global Biological Resource Centre Network and European Consortium of Microbial Resources 
Centres - Code of Conduct on Biosecurity for Biological Resources Centres (BRCs), setembro de 
2011 - O objetivo deste Código é ajudar os Centros de Recursos Biológicos (BRCs) a promover um entendimento 
ético básico da ciência e aumentar a conscientização para evitar o uso indevido de microrganismos no contexto 

http://www2.icnf.pt/portal/icnf
http://www2.icnf.pt/portal/icnf/formularios
mailto:icnf@icnf.pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0177&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L:2014:150:TOC
https://www.iso.org/standard/67888.html
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das ciências da vida e do ambiente. Este Código pretende alertar sobre a biossegurança dentro e fora dos BRCs 
e demonstrar que os BRCs são totalmente compatíveis com a legislação nacional e internacional. 
http://www.embarc.eu/EMbaRC_CoC_Biosecurity_final.pdf 
 
Convention on Biological Diversity, United Nations, 2011 - Nagoya Protocol on Access to Genetic 
Resources and the Fair and Equitable - Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on 
Biological Diversity. 
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf 
 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual - Tratado de Budapeste e Regulamento e 
Execução (em vigor desde 2 de outubro de 2002) - Sobre o reconhecimento internacional do depósito de 
microrganismos para efeitos de procedimento em matéria de patentes. 
http://www.ministeriopublico.pt/instrumento/tratado-de-budapeste-sobre-o-reconhecimento-internacional-do-
deposito-de-microrganismo-6 
 
 

3. Referências úteis 
 
Peppoloni S., Bobrowsky P., Di Capua G. (2015). Geoethics: A Challenge for Research Integrity in Geosciences, 
pp 287-294, DOI 10.1142/9789814632393_0035. In: Steneck N., Anderson M., Kleinert S., Mayer T. (Eds.). 
Integrity in the Global Research Arena, 336 pp., World Scientific Publishing Co, ISBN: 978-981-4632-38-6. 
 
Smith D., Silva M., Jackson J., Lyal C. (2017). Explanation of the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing 
and its implication for microbiology. Microbiology, 163:289–296. DOI 10.1099/mic.0.000425. 
 
  

http://www.embarc.eu/EMbaRC_CoC_Biosecurity_final.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf
http://www.ministeriopublico.pt/instrumento/tratado-de-budapeste-sobre-o-reconhecimento-internacional-do-deposito-de-microrganismo-6
http://www.ministeriopublico.pt/instrumento/tratado-de-budapeste-sobre-o-reconhecimento-internacional-do-deposito-de-microrganismo-6
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Anexo 1 
 
 
QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO 
 
NACIONAL 
Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial  
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação  
Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional  
Regime Jurídico das ações de arborização e rearborização com recurso a espécies florestais 
Regime Extraordinário de Regularização das Atividades Económicas 
Programa de Desenvolvimento Rural para 2014-2020 (PDR 2020) 
Estratégia Nacional para as Florestas (ENF) 
Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) 
Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) 
Planos Distritais e Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PDDFCI/PMDFCI) 
Programa Operacional de Sanidade Florestal (POSF) 
Plano de Ação para o Litoral XXI 
Instrumentos de ordenamento do Espaço Marítimo Nacional 
Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020 
Estratégia Nacional e Gestão Integrada da Zona Costeira 
Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ENCNB) 
Programas Especiais das Áreas Protegidas Plano Setorial da Rede Natura 2000  
Planos de Gestão de Região Hidrográfica 
Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação (PANCD) 
Plano de Ação para a Economia Circular 
Plano Nacional da Água 
Plano Estratégico Nacional para o setor de Abastecimento de Águas e Saneamento de Águas Residuais (PENSAAR 
2020) 
Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020) 
Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 
Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020 (ENAAC 2020) 
 
REGIONAL 
Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (RH3) 
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro (PROF Douro) 
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Barroso e Padrela (PROF BP) 
Plano de Ordenamento Florestal do Nordeste Transmontano (PROF NT) 
Programa de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROF_TAMD) 
Programa de Ordenamento Florestal de Entre Douro e Minho (PROF_EDM) 
Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo 
Plano de Ordenamento das Albufeiras de Crestuma Lever 
Plano de Ordenamento da Albufeira de Vilar 
Plano de Ordenamento da Albufeira de Ermal 
Planos de Ordenamento de Albufeiras  
Planos de Ordenamento de Áreas Protegias (Peneda Geres, Montesinho, Litoral Norte, Alvão e Douro Internacional) 
Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-N), não sendo eficaz por não ter sido aprovado, 
constitui uma referência regional 


