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Webinar 

"Tendências para o sucesso da Avaliação de Impacte Ambiental na Região do Algarve - novos 

desafios e dinâmicas perspetivas de futuro" 

Microsoft Teams | 15 de junho de 2021 | 10h00 

 

PROGRAMA 
10h00 – Abertura 

José António Pacheco (Vice-Presidente da CCDR Algarve) 
 

10h10 – A Avaliação de Impacte Ambiental no Algarve 
Maria José Nunes e Ricardo Canas (Direção de Serviços de Ambiente da CCDR Algarve) 
 

10h30 – O papel dos instrumentos jurídicos na promoção e gestão do desempenho das políticas de 
responsabilidade ambiental, em especial, no espetro da otimização do RJAIA 

Gonçalo Reino Pires (Counsel da Uría Menéndez - Proença de Carvalho) 
 

10h50 – Novos desafios da Avaliação de Impacte Ambiental 
Júlio de Jesus (Consultor e formador em Avaliação de Impacte Ambiental) 
 

11h10 – O sucesso da aplicação da Diretiva AIA 
Maria do Carmo Figueira (Agência Portuguesa do Ambiente) 
 

11h30 – Debate 
 

12h00 – Encerramento 
 

Moderação – Valentina Calixto (Direção de Serviços de Desenvolvimento Regional da CCDR Algarve) 
 

 

 

Abertura e Moderação: 
 

 

 
 
José António Pacheco (Vice-Presidente da CCDR Algarve) 
 

 

 

 
 
 
Valentina Calixto (Direção de Serviços de Desenvolvimento Regional da CCDR Algarve) 
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Oradores: 

 

Maria José Nunes licenciada em Engenharia do Ambiente pela Universidade de Aveiro, em 1986, concluiu a 
Pós- Graduação em Urbanismo e Direito da Construção no Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa. Exerce funções na Administração Pública desde 1987, inicialmente na 
área do licenciamento industrial, mas diversificando amplamente a sua área de atuação ao integrar a ex-
Direção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território em 1994, integrada posteriormente na Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, em 2008. Desde 2001 que exerce o cargo de Diretora 
de Serviços de Ambiente. A sua atividade profissional abrange áreas tão diversificadas como o ruído, a gestão 
de resíduos, o licenciamento único de ambiente, o sistema de indústria responsável, a qualidade do ar, a 
avaliação de impacte ambiental e a Economia Circular, entre outros. 
 

 

Ricardo Canas licenciado em Arquitetura Paisagista pela Universidade de Évora em 2007, com Mestrado em 
Qualidade e Gestão do Ambiente em 2011, na área de especialização ecologia e gestão ambiental,  e 
Doutoramento em Análise e Gestão de Ecossistemas, em 2015. Atualmente, exerce funções de Chefe da 
Divisão de Avaliação Ambiental na CCDR Algarve, e de professor auxiliar convidado na Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade do Algarve. 
 
 
 

 

Gonçalo Reino Pires ingressou na Uría Menéndez em 2019 e é desde então Counsel responsável pela área de 
prática de Urbanismo. Conta com mais de 15 anos de experiência na assessoria a clientes dos sectores públicos 
e privados nas áreas do Urbanismo, do Ordenamento do Território e do Ambiente, nas quais centrou desde o 
início a sua carreira profissional. Presta assessoria jurídica em todas as áreas do Direito do Urbanismo, tanto em 
transações como em promoção imobiliária de projetos residenciais, comerciais e de serviços, industriais e 
logísticos, nomeadamente ao nível de instrumentos de planeamento, de controlo administrativo de operações 
urbanísticas, de operações de reestruturação urbanística e fundiária, e de avaliação de impacte ambiental. 
Colabora com várias instituições universitárias, integrando o corpo docente de cursos de Pós-Graduação e 
participando, como orador, em conferências no âmbito do Direito do Urbanismo. 

 

Júlio de Jesus, Júlio de Jesus é consultor, com mais de 25 anos de experiência na elaboração de Estudos de 
Impacte Ambiental. É formado em Engenharia do Ambiente pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova Universidade de Lisboa. Possui larga grande experiência na coordenação de equipas 
interdisciplinares, incluindo especialistas socioeconómicos, de ambiente, de saúde, paisagismo e património 
cultural. Esteve envolvido no desenvolvimento da legislação sobre Estudos de Impacte Ambiental em Portugal, 
Brasil e Cabo Verde e no ensino e formação do EIA. Participou em diversos projetos de pesquisa sobre o tema 
avaliação de impacte ambiental e na elaboração de metodologias e diretrizes para a avaliação ambiental de 
projetos. Foi nomeado pelo Governo como membro do Conselho Consultivo Português do EIA (2005-2008 e 
2008-2011). Foi Coordenador da Rede de Língua Portuguesa em Avaliação de Impacte (2008-2012), e foi eleito 
Membro do Conselho da Associação Internacional de Avaliação de Impacte Ambiental. 
 

 

Maria do Carmo Figueira, Licenciatura em Engenharia Química, Ramo de Processos e Indústria, pelo Instituto 
Superior Técnico (Lisboa) (1993), Diploma FORGEP – Formação em Gestão Pública (INA) (2008). Exerce funções 
de Diretora do Departamento de Avaliação Ambiental, da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. desde 2012. 
Exerceu anteriormente, entre 2004 e 2012, funções de Chefe de Divisão do Gabinete de Emergências e Riscos 
Ambientais, da Agência Portuguesa do Ambiente e anteriormente, do ex-Instituto do Ambiente. Tem 
desenvolvido atividades de coordenação e gestão em várias áreas, destacando-se nos últimos anos, a avaliação 
de impactes ambientais (AIA), a avaliação ambiental estratégica e a prevenção de acidentes graves envolvendo 
substâncias perigosas. No quadro do acompanhamento das vertentes técnicas em apreço, assegurou a 
representação da APA ao nível comunitário, em vários Comités no âmbito das matérias referidas, 
designadamente no grupo de peritos Seveso e AIA, e ao nível internacional, das Convenções Espoo e ETAI. 
Neste contexto, assumiu funções de vice-presidente do Comité de Implementação e membro do Bureau, no 
quadro da Convenção Espoo. É formadora; orientadora de estágios e conferencista nos domínios identificados, 
com entrevistas e artigos publicados. 

 


