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1. Resolva o seguinte caso prático: 

 

Um grupo de escuteiros decidiu fazer uma caminhada num Parque Nacional. 

Para tornar a excursão mais difícil, decidiram seguir por um trilho secundário, 

numa encosta com sinais de “Perigo de queda de rochas”. Imediatamente 

após a sua passagem, a encosta ruiu, tendo destruído vários habitats, além de 

provocar avultados danos materiais em instalações do Parque e veículos de 

visitantes. 

 

A Administração do Parque pretende responsabilizar os escuteiros por dano 

ecológico. Os escuteiros entendem que a derrocada se deu em virtude de 

trabalhos numa pequena pedreira vizinha do Parque, que deixou a encosta 

especialmente frágil, sendo essa empresa responsável pela apresentação de 

um projecto de reparação de todos os danos. 

 

Uma ONG local, entretanto, apresentou junto da APA um projecto de 

reparação dos danos, a custear pela empresa, que acusam de estar a 

funcionar sem a devida avaliação de impacto ambiental, mais a mais vizinha 

de um Parque Natural. Contactada a pedreira, os seus advogados 

respondem: que se tratou de um caso de força maior, agravado pela 

presença dos escuteiros na encosta, pelo que, a haver responsabilidade pela 

reparação de todos os danos, será destes; que a pedreira, por ser de pequena 

dimensão, não está sujeita a avaliação de impacto ambiental. 

 

a) Pronuncie-se sobre a viabilidade da pretensão da Administração do Parque 

face aos escuteiros 

Caracterizar o âmbito objectivo e subjectivo do RPRDE 

 

b) Pronuncie-se sobre a viabilidade da defesa apresentada pela pedreira 

Identificar causas de exclusão da aplicação do RPRDE; saber se a pedreira 

está ou não sujeita a AIA 

 

 

2. Responda fundadamente a duas das perguntas seguintes: 

Qualquer destas perguntas encontra resposta no livro que deve acompanhar 

a frequência da disciplina: Introdução ao Direito do Ambiente, 2ª ed, Lisboa, 

2014 

 

a) Quais as vantagens e inconvenientes da técnica do deferimento tácito 

no Direito do Ambiente? 

 



b) Pode dizer-se que o Direito do Ambiente é um "Direito do risco"? 

 

c) A jurisdição dos tribunais administrativos no domínio ambiental é 

exclusiva? 

 

Cotações:  Grupo I = 2 x 6 valores ; Grupo II = 2 x 4 valores 

 


