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APA – Autoridade Nacional da Resíduos 

• Planeamento Estratégico 

• Licenciamento  

• Monitorização e acompanhamento das atividades relacionadas de gestão 

de resíduos 

• Avaliação das metas nacionais e reporte comunitário 

 

 



Planeamento: Princípio da 
Hierarquia de Resíduos 

Prevenção e 
Redução 

Preparação para 
Reutilização 

Reciclagem 

Outros Tipos 

de Valorização 

Eliminação 
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Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 

Abrangidas certas atividades económicas a que está potencialmente associada uma poluição que 
se considera significativa e que é definida de acordo com a natureza e/ou a capacidade de 
produção das instalações.  

A licença integra as melhores técnicas disponíveis e inclui todas as medidas necessárias para 
proteção do ar, água e solo, e para prevenir ou reduzir a poluição sonora e a produção de 
resíduos, de modo a alcançar um nível elevado de proteção do ambiente no seu todo 

 

 

Licenciamento Ambiental 
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Licença Ambiental – condições 

Adotar, na fase de encerramento dos locais, as medidas necessárias para evitar qualquer risco de 

poluição e de forma a repor um estado ambientalmente satisfatório.  

• Medidas a adotar na fase de exploração: 

• Gestão de Recursos e Utilidades 
• Matérias-primas e produtos 
• Águas de abastecimento 
• Energia 
• Emissões para o Ar, Águas Residuais e Pluviais 
• Ruído 
• Resíduos, subprodutos e Operações de Gestão de resíduos 
• Acidentes e Emergências 

 

Laboração 

Desativação 
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Licença Ambiental – obrigações do operador 

Plano de Desempenho Ambiental (nível planificador da instalação) 

• Integra todas as exigências da LA e as ações de melhoria ambiental a introduzir de acordo 

com estratégias nacionais de política do ambiente e MTD aprovadas para o setor de 

atividade com o objetivo de minimizar, ou quando possível eliminar os efeitos adversos no 

ambiente. 

• Calendarização das acções a que o operador se propõe, para um período máximo de 5 

anos clarificando as etapas e todos os procedimentos para alcançar os objectivos e metas 

de desempenho ambiental para todos os níveis relevantes 
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Licença Ambiental – obrigações do operador 

Relatório Ambiental Anual (nível regulador do Estado) 

• Reúne todos os elementos demonstrativos do cumprimento da licença ambiental, 

permitindo verificar o cumprimento das condições impostas na LA, as metas prevista no 

PDA e o conhecimento mais aprofundado da instalação e do sector em questão 

 

 

 

 

Com vista: 

 Acompanhamento das instalações: no caso de incumprimentos é solicitada informação ao 
operador e caso sejam situações recorrentes, é informada a entidade inspetiva; 
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Licença Ambiental – obrigações do operador 

• A elaboração deste relatório é obrigatória sempre que a atividade envolva a utilização, 
produção ou libertação de substâncias perigosas relevantes, tendo em conta a 
possibilidade de poluição do solo e das águas subterrâneas no local da instalação. 
 

• Objetivo: permitir uma comparação quantitativa após fim das atividades, adotando as 
medidas necessárias para evitar qualquer risco de poluição e repor o local em condições 
ambientalmente satisfatórias e compatíveis com o uso previsto para o local desativado 

Relatório de Base (desativação das instalações industriais) 
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Sistemas e Informação 
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Plataformas: objetivos e utilidade 

• Dados para Estatísticas Nacionais de Resíduos (INE) 
 

• Avaliação do  Estado do Ambiente 
 

• Reportes Comunitários 
 

• Definição de políticas (planeamento), tomada de decisão 
 

• Disponibilização de dados para estudos & investigação 
 

•  Controlo e fiscalização 

 



Utilidade no campo /dia-a-
dia 

 
• Controlo produtores 
• Controlo OGR 
• Controlo transportadores 

 

Utilidade para investigação 
e planeamento 

 
• Maiores players 
• Balanço massas OGR 
• Possíveis destinos/origens resíduos 

ilegais 
• Análise de risco 
• Escolha de locais de controlo 
• Follow the money 
• Movimentos cruzados 

 
 
 

Plataformas: utilidade fiscalização 
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O que são e-GAR? 

* - módulos em desenvolvimento 

Guias de Acompanhamento de Resíduos (GAR) Eletrónicas  
Desmaterialização dos documentos que acompanham o transporte de resíduos 
em território nacional (Portugal Continental e Madeira). 

SI/TI 

Regras 

E-
GAR 

Módulo do SILIAMB  
(partilham a mesma estrutura comum) 
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PONTOS FORTES E VANTAGENS E-GAR 

• Poupanças em papel, energia, a disponibilidade permanente e 
facilidade de utilização em tempo real, em qualquer lado.  

• Maior controlo dos movimentos e quantidades resíduos 

• todos os movimentos ficarão registados em tempo real facilitando 
o trabalho dos agentes fiscalizadores e as investigações criminais 

• Aumenta a qualidade dos dados 

• Utilidade para os produtores e OGR 
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E-GAR : como controlar 

Acesso SILIAMB normal: https://siliamb.apambiente.pt 

Exercício:  

PT2017101601724 b01c8a6fc932255 

https://siliamb.apambiente.pt/
https://siliamb.apambiente.pt/
https://siliamb.apambiente.pt/



