
 

 

Procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de trabalho na categoria de 

técnico superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado 

 

Código da Oferta na BEP - OE202103/0734 

 

Ref. 03/2020 – Área de Sustentabilidade e Ação Climática da Divisão de Ambiente e 

Sustentabilidade 

 

A Prova de Conhecimentos será escrita, realizar-se-á individualmente, com uma duração de 90 

minutos, com tolerância de 20 minutos. 

Será composta por 3 grupos de questões: 

 Grupo I – 6 questões de escolha múltipla (1 valor cada) 

 Grupo II – 6 questões de resposta direta (1 valor cada) 

 Grupo III – 2 questões de desenvolvimento (4 valores cada) 

 

 

 

Bibliografia e legislação necessárias à preparação dos temas de suporte: 

 

 Código do procedimento administrativo (CPA) – Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (do 

artigo 3.º ao artigo 19.º e do artigo 121.º ao artigo 125.º); 

 Lei geral do trabalho em funções públicas (LGTFP) – Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 

sua atual redação (do artigo 70.º ao artigo 76.º e do artigo 122.º ao artigo 143.º); 

 Regime jurídico das autarquias locais – Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação (do artigo 1.º ao artigo 6.º e do artigo 32.º ao 62.º); 

 As Bases da política de Ambiente – Lei n.º 19/2014, de 14 de abril; 

 Regulamento geral de ruído — Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, foi retificado pela 

Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 

278/2007, de 1 de agosto; 

 Regime jurídico da avaliação de impacte ambiental (AIA) — Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 

31 de outubro, alterado pelos Decretos-Lei n.os 47/2014, de 24 de março, 179/2015, de 27 



de agosto, pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho e Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 

dezembro; 

 Requisitos e normas técnicas aplicáveis à documentação a apresentar pelo proponente 

nas diferentes fases da AIA e o modelo da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) – 

Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril revogada pela Portaria n.º 395/2015, de 4 de 

novembro; 

 Regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade — Decreto-Lei n.º 

142/2008, de 24 de julho, retificado pela Retificação n.º 53-A/2008, de 22 de setembro e 

alterado pelos Decretos-Lei n.os 242/2015, de 15 de outubro e 42-A/2016, de 12 de 

agosto; 

 Regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial — Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 

maio; 

 Estratégia nacional de adaptação às alterações climáticas (ENAAC), aprovada pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2010; 

 Programa de ação para a adaptação às alterações climáticas (P-3AC), aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 130/2019; 

 Estratégia municipal de adaptação às alterações climáticas de Torres Vedras (EMAAC TV), 

dezembro de 2016; 

 Programa nacional para as alterações climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030), aprovado 

pela Resolução Conselho de Ministros nº 56/2015; 

 Quadro estratégico para a política climática (QEPIC), aprovado pela Resolução Conselho 

de Ministros n.º 56/2015; 

 Plano nacional energia clima 2030 (PNEC 2030), aprovado pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 53/2020; 

 Plano de ação para a sustentabilidade energética (PASE) de Torres Vedras, de julho de 

2013; 

 Roteiro para a neutralidade carbónica 2050 (RNC2050), aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 107/2019, de 1 de julho; 



 Plano de ação para a economia circular (PAEC), aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 108/2019, de 2 de julho; 

 Linhas de orientação estratégica e recomendações para a implementação de uma rede 

nacional de áreas marinhas protegidas, Resolução do Conselho de Ministros n.º 143/2019, 

29 de agosto; 

 Regime de avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, Decreto-Lei n.º 102/2010, de 

23 de Setembro; 

 Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Resolution adopted by the General 

Assembly on 25 September 2015, United Nations 

(https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/glob

alcompact/A_RES_70_1_E.pdf). 

 

Durante a realização da prova de conhecimentos é permitida apenas a consulta da legislação, 

sem anotações, devendo os/as candidatos/as interessados/as em fazer uso desta faculdade trazer 

cópia da mesma. 


