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A AIA

Instrumento criado em 01-01-1970

Rapidamente ganhou aplicação mundial
Incluída em diversos tratados internacionais
Adotada pelas instituições financeiras internacionais



A definição da IAIA (1999)

O processo de identificação, previsão, avaliação e mitigação dos 
efeitos relevantes - biofísicos, sociais e outros - de propostas de 
desenvolvimento, antes de decisões fundamentais serem 
tomadas e de compromissos serem assumidos.



Em que consiste o sucesso da AIA?

Sucesso pode definir-se como o grau de cumprimento dos objetivos.

Quais os objetivos da AIA?



Objetivos da AIA

Apoiar os processos de decisão
Mitigar os impactes negativos (e potenciar os positivos)
Promover a participação pública
Assegurar transparência
Assegurar responsabilização 
Contribuir para projetos mais sustentáveis



Razões para o sucesso da AIA

Regime avançado e inovador
Faseamento (AIA em estudo prévio + RECAPE)

Densificação de subprocedimentos (análise caso a caso, alteração da 
DIA, etc.)

Sucesso público e político



Obstáculos ao sucesso

Omissões e problemas do RJAIA

Mau funcionamento da Justiça

Problemas práticos do procedimento de AIA
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Obstáculos ao sucesso

Omissões e problemas do RJAIA

Mau funcionamento da Justiça

Problemas práticos do procedimento de AIA

Falta de planeamento dos projetos / investimentos 

Fracionamento de projetos

Não obrigatoriedade da PDA

Abandono crescente da análise de alternativas

Âmbito limitado (apesar dos novos fatores) 

Funcionamento das CA

Falta de colaboração da Administração

Qualidade da documentação

Formação dos vários atores





Tendências para o futuro da AIA

• Reforço da importância das alterações climáticas
• Reforço da importância da saúde humana e dos aspetos sociais
• Maior abrangência da análise caso a caso (e listas negativas?)
• Maior papel da definição do âmbito, com ênfase na melhoria dos critérios 

de avaliação
• Papel crescente da revisão dos EIA por terceira parte
• Reforço da pós-avaliação
• Uma verdadeira AIA digital
• Monitorização cidadã
• Judicialização crescente



Tendências para o futuro da AIA


