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二三つを了Z之

Entre a Associacao Portuguesa de AvaIiac§o de Impactes, doravante designada como

APAI, COm O ntimero de pessoa coietiva 506475360 e sede na Avenida de Bema, n.g 31,
2.9 direito, em Lisboa, rePreSentada peio seu Presidente da Dire辞O, 」輔o de 」esus, e

Peio Vice‑Presidente da Direcao, Diogo Real,

a Associac5o Portuguesa de Sociologia, doravante designada como APS, COm O ntlmero

de pessoa coletiva 501990704, e Sede em Av. Prof. AnfbaI de Bettencourt, 9, Sala E2 ‑
3.4.01, emしisboa representada pelo seu Presidente da Direcc50 」o5o Teixeira Lopes e

PeIa Vice‑Presidente da Direc時o, MadaIena Ramos,

Considerando que:
1. A Diretiva

2Oll/92/UE, designada por Diretiva AIA (Avaliac50

de lmpacte

Ambiental), foi alterada peia Diretiva 2014/52/UE, PaSSando o n.9 3 do a面go 5.9 da

Diretiva a ter a seguinte redacao:
′′3. Aβm de ossegumr o ex。uStivid。de e quolidode dos relot6rios de 。VOlio鈎O do

impocto ombientqI:
。) O dono d。 Ob仰cJSSegurCl que O reI。t6所o de 。V。Ii。fGo do /mpocto 。mbien亡。は
preporodo por peh亡os competen te5;

b) A cJu亡Or/d。de competente cJSSegu仰que disp6e de per/tos s所Cien亡e5, Ou fem
possib〃idcJde de recorreちSe neCeSSdrio, 。 Per帝o与PCma eXCImin。r O reI。t6rio de

OV。〃。師O do /mp。CtO Ombiento方"
2. O Regime 」ur輔co da AIA (RJAIA〉, eStabeiecido peIo Decreto一しei n.9 151‑B/2013, de

31 de outubro, foi aIterado peIo Decreto‑Lei n.9 152‑B/2017, de ll de dezembro,
tendo sido aditado o a面go 9.g‑A (Peritos competentes〉, COm a Seguinte redacfo:

1 ‑ O proponente deve cJSSegurOr Oue 。 PDA Proposto de Ddini鈎O do AmbitoJ,

O E仏[E5tudo de /mpocte Ambient帥e o RECAPE ffielotCir/O de CoIゆmidode
Ambiento/ do PrQ/eto de E*ecu坤o] s∂o eI。bomdos por per/tos competentes.

2 ‑ P。m功eitos do disposto no n心mero onterioらentende‑Se pOr Pe伍os
COmpetenteS OqueIes que cumpmm as requisitos d印nidos por po庇/r/o do

membro do Govemo responsdveI pe/c南reo do ombiente, SOb proposto do grupo

de pontos /bcais d。S OutOhd。des de A仏e ouvido o C〔A仏[ConseIho Consu/tivo

deA仏]㌘
3. A APA1 6 a associacao profissionaI, t6cnica e cientifica que agrupa, a nivel nacionaI,

OS PrOfissionais e outros interessados na Ava=acao de lmpactes, nOmeadamente na
AvaIia錐o de lmpacte AmbientaI;

4. A APAl, enquantO PeSSOa COletiva privada sem fins Iucrativos, PrOSSeguindo fins de
interesse gerai em cooperacao com a Administra辞o Central, requereu a decla「a9aO
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como entidade de ut硝dade p心biica, que ihe foi conferida pelo Despacho n,阜

4734/2011, Publicado no Diario da Rep心biica, 2.⊇ serie, de 17 de mar9O de 2011;

5. A APAl entendeu oportuna a criac5o de um Sistema de Qua晒cacao de Peritos
Competentes′ VOiunt5rioI que COntribua para o cumprimento das obriga96es

estabeiecidas no RJAIA, tendo aprovado, em AssembIeia Gerai, reaIizada nos dias 13
e 28 de novembro e 18 de dezembro de 2018, O ReguIamento sob「e a Qua=ficacao

de Peritos Competentes em AiA, doravante designado como ReguIamento,
reproduzido em anexo;
6. AAPS inclui no seu ambito t6cnico e profissionaI quaiquer das計eas de intervenc5o

que correspondemおespecialidades consideradas no ReguIamento, SemPre que

nelas estejam envoIvidos va10reS e COmPOrtamentOS SOCiais.

7. Diversos membros da APS sao profissionais envoividos na AIA, tendo potenciaI
interesse em inscrever‑Se COmO Peritos Competentes em AIA, nO ambito do
Regulamento;
8. Na sequ全ncia dos contactos estabelecidos entre a APAI e diversas associac6es

tecnicas e profissionais, entre aS quais a APS, durante o processo de eiaborac§o e

aprova辞o do Regulamento, eSte PreV台a Participac5o das associac6es t6cnicas e
PrOfissionais que ceIeb「em um protocolo com a APAI num dos 6rgわs institufdos

Pelo ReguIamento, bem como o estabeIecimento de condic5es especiais para os
membros das referidas associac6es;
E ceIebrado o presente protocoio que se rege peIas cir正suIas seguintes:

Clausuia l.窒

(Objeto)
O protocoIo tem como objeto a coiaborac5o entre as partes no Sistema de Qualifica錐o

de Peritos Competentes em Avaliac5o de Impacte Ambiental, nO ambito do
ReguIamento ap「ovado peIa APAI, em aneXO aO PreSente PrOtOCOIo.

C略usuIa 2.窒

(Obriga事6es da APAl)

No ambito do presente protocolo, a APAI 6 responsaveI peias seguintes obrigac5es:
a) Inciuir um representante daAPS no Conselho Consultivo de Qua闇cac5o em AiA,

nos termos da a臨ea e) do n.9 1 do artigo 5.g do Regulamento;

b) Pagar senhas de presenca e despesas de desIocacao ao representante referido
na aIinea anterior, nOStermOS do n.g 2 do a巾go 6.g do Reguiamento;

C) Comunicar semestraimente a APS a Iista atualizada de inscritos em cada
CategOria, Subcategoria e nivel, nOS termOS do n.g

2 do artigo ll.9

do

Regulamento;
d) Conceder um desconto de 2与% nastaxas previstas no ReguIamento, nOStermOS

do n.9 3 do artigo 13.9 do Reguiamento, aOS membros da APS;
e) Promove「,junto dos seus memb「os, a divulga辞o do presente protocoIo.

之
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C略usula 3.皇

(Obrigac6es da APS)
No ambito do presente protocoIo′ a APS 6 responsavei pelas seguintes obrigac6es:
a) Nomea「 um rep「esentante para o ConseIho Consultivo de QuaIificag50 em AIA,

PreVisto no a巾go 5.9 do ReguIamento;

b) Promover, junto dos seus membros, a divuIgacわdo presente protocoIo e do

ReguIamento.
Clausula 4.窒

(CoIaborac§o t6cnica entre as partes)

Para a16m da participacfo da APS no Conseiho Consultivo de QuaIificacao em AIA, aS
ParteS POdem acordar a constituic富o de grupos de trabaIho ou outras formas de
COIabora軍o t6cnica′ reIativamente a guias t6cnicos ou recomendac6es reIativas a

quaIquer das especialidades de輔das no n・9与do a巾go 7.9 do ReguIamento, SemPre
que nelas estejam envoividos vaIores e compoれamentos sociais.

CIausula 5.重

(Entrada em vigor)
O presente protocoIo entra em vigor na data da sua assinatu「a.

C略usula 6.重

(Den心ncia)
Qualquer das partes pode denunciar o presente protocoIo′ at「aVeS de ca鴫registada a
Outra Parte COm a anteCed全ncia mfnima de seis meses.

Feito em Lisboa, em duplicado, aOS 27 dias do mes de fevereiro de 2019
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Diogo Real
(Vice‑Presidente APAl〉
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