


Será muita legislação sinónimo 
de boa legislação?

Em Portugal cometemos 
habitualmente o erro de 
confundir quantidade com 
qualidade. 
A legislação ambiental em 
Portugal é infelizmente 
dispersa, avulsa, desconexa 
e muitas vezes contraditória.
Em suma temos legislação a 
mais e resultados a menos.

Como aproximar o cidadão da legislação 
ambiental a que está obrigado?

Esse desiderato é tão difícil na área 
do ambiente como em todas as 
outras.
A educação para o ambiente é um 
aspeto da educação para a 
cidadania. Eventualmente só com o 
percurso geracional esta 
consciência será ganha, pelo que o 
trabalho deverá ser encetado nas 
escolas, junto dos jovens, por 
forma a dentro de duas gerações 
existir uma consciência das 
obrigatoriedades e da legislação 
existente.

Qual a realidade em Portugal?
Temos acidentes ambientais ou incidentes 
ambientais?

O atraso de desenvolvimento do País vale 
tanto na vertente negativa como na positiva. 
A falta de dimensão da nossa economia faz 
com que as nossas catástrofes sejam também 
elas tímidas. 
Mas a acumulação de muitos pequenos 
incidentes podem originar um passivo 
ambiental difícil de sustentar no longo prazo. 

Coimas elevadas serão 
suficientes como meio para 
dissuadir os incumpridores?

É o que se consegue 
arranjar! Não havendo 
formas persuasivas de 
conseguir catequizar os 
incumpridores, há que 
encontrar meios de os 
dissuadir. E o medo das 
coimas exorbitantes 
constantes da lei é o meio 
mais óbvio.
Mas as entidades 
competentes têm de usar 
de bom senso, porquanto a 
aplicação cega da lei vai, 
em inúmeras situações 
atingir quem mais não 
violou do que obrigações 
administrativas ou formais.

Primeiro novidade, depois moda... o 
ambiente é hoje uma realidade?

Ainda não. O ambiente é hoje 
um empecilho. Os agentes 
económicos olham para as 
obrigatoriedades ambientais 
como complicações 
desnecessárias. O respeito 
pelo ambiente é ainda 
maioritariamente decorrente do 
medo das coimas ambientais e 
não da preocupação com o 
ambiente.
Quando a generalidade dos 
cidadãos interiorizar a 
importância do respeito pelo 
ambiente este tornar-se-á 
numa oportunidade.
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