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Avaliação de impactes:
que sistema para que problema?
Anotação ao Acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Abril de 2004, Processo C-117/02,
Comissão das Comunidades Europeias contra República Portuguesa.

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção)
29 de Abril de 2004
«Incumprimento de Estado – Directiva 85/337/CEE – Avaliação do impacto ambiental de certos
projectos – Construção de aldeamentos turísticos e de complexos hoteleiros – Não submissão de um
projecto de construção de um complexo hoteleiro a uma avaliação dessa natureza»
No processo C-117/02,

Comissão das Comunidades Europeias, representada por A. Caeiros, na qualidade de agente,
com domicílio escolhido no Luxemburgo,
demandante,
contra

República Portuguesa, representada por L. Fernandes, M. Telles Romão e M. João Lois, na
qualidade de agentes, com domicílio escolhido no Luxemburgo,
demandada,
que tem por objecto obter a declaração de que, ao viabilizar a aprovação de um projecto de
empreendimento turístico, englobando urbanizações, hotéis e campos de golfe, situado na zona
da Ponta do Abano, sem que tenha sido realizada uma avaliação adequada dos seus efeitos
ambientais, a República Portuguesa não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força
do artigo 2.°, n.° 1, da Directiva 85/337/CEE do Conselho, de 27 de Junho de 1985, relativa à
avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e privados no ambiente (JO L 175, p.
40; EE 15 F6 p. 9),

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção),
composto por: A. Rosas (relator), exercendo funções de presidente da Quinta Secção, A. La Pergola e S. von Bahr, juízes,
advogado-geral: A. Tizzano,
secretário: R. Grass,
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visto o relatório do juiz-relator,
vista a decisão tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,
profere o presente
Acórdão
1. Por petição que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 27 de Março de 2002, a
Comissão das Comunidades Europeias propôs, nos termos do artigo 226.° CE, uma acção destinada
a obter a declaração de que, ao viabilizar a aprovação de um projecto de empreendimento turístico,
englobando urbanizações, hotéis e campos de golfe, situado na zona da Ponte do Abano, sem que
tenha sido realizada uma avaliação adequada dos seus efeitos ambientais, a República Portuguesa
não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 2.°, n.° 1, da Directiva 85/337/CEE
do Conselho, de 27 de Junho de 1985, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos
públicos e privados no ambiente (JO L 175, p. 40; EE 15 F6 p. 9).
Enquadramento jurídico
Legislação comunitária
A Directiva 85/337/CEE
2. Nos termos do seu artigo 1.°, n.° 1, a Directiva 85/337 aplica-se à avaliação dos efeitos no ambiente de projectos públicos e privados susceptíveis de terem um impacto considerável no ambiente.
3. Nos termos do n.° 2 da mesma disposição, entende-se por projecto:
«– a realização de obras de construção ou de outras instalações ou obras,
– outras intervenções no meio natural ou na paisagem, incluindo as intervenções destinadas à
exploração dos recursos do solo;».
4. O artigo 2.°, n.° 1, da Directiva 85/337 prevê:
«Os Estados-Membros tomarão as disposições necessárias para que, antes de concessão da
aprovação, os projectos que possam ter um impacto significativo no ambiente, nomeadamente
pela sua natureza, dimensões ou localização, sejam submetidos à avaliação dos seus efeitos. Estes
projectos são definidos no artigo 4.°»
5. O artigo 4.° da Directiva 85/337 dispõe:
«1. Sem prejuízo do disposto no n.° 3 do artigo 2.°, os projectos que pertencem às categorias
enumeradas no anexo I são submetidos a uma avaliação, nos termos dos artigos 5.° a 10.°
2. Os projectos pertencentes às categorias enumeradas no anexo II são submetidos a uma
avaliação nos termos dos artigos 5.° a 10.°, sempre que os Estados-Membros considerarem que as
suas características assim o exigem.
Para este fim, os Estados-Membros podem nomeadamente especificar determinados tipos de
projectos a submeter a uma avaliação ou fixar critérios e/ou limiares a reter para poderem, de entre
os projectos pertencentes às categorias enumeradas no anexo II, determinar quais os que devem
ser submetidos a uma avaliação nos termos dos artigos 5.° a 10.°»
6. O anexo II da Directiva 85/337, relativo aos projectos referidos no artigo 4.°, n.° 2, da mesma
directiva, indica na alínea a) do seu ponto 11, intitulado «Outros projectos»:
«Aldeias de férias, complexos hoteleiros».
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