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Processo de Consulta Pública 

Simplificação de Licenças e Procedimentos para 

Empresas na Área Ambiental 

Contributos da APQuímica – Associação Portuguesa da Química, 

Petroquímica e Refinação 

 

 

 

1. Introdução 

A APQuímica – Associação Portuguesa da Química, Petroquímica e Refinação (www.apquimica.pt) vê com 

agrado esta oportunidade de poder expressar os seus pontos de vista sobre a Proposta de Simplificação de 

Licenças e Procedimentos para Empresas na Área Ambiental submetida pelo Governo a consulta pública 
1, 

e continuar a contribuir de forma construtiva para estes processos, na sequência das propostas e contributos 

que tem vindo a apresentar em momentos anteriores junto das Agências públicas com competência nestas áreas.  

 

O Setor da Química, Petroquímica e Refinação, quer em Portugal, quer a nível europeu, e tal como temos vindo 

a referir em momentos anteriores destes processos, encontra-se fortemente comprometido com a melhoria 

contínua da sua atividade, nomeadamente para com o ambiente e a sustentabilidade, pretendendo continuar a 

contribuir de uma forma ativa e útil face aos desafios atuais da Sociedade  
2.  

 

É forte o compromisso do setor para com a implementação do Green Deal, nas suas várias vertentes, 

nomeadamente no que se refere à Transição Energética, Descarbonização, Economia Circular, nova Estratégia 

Europeia para os Produtos Químicos (CSS – Chemicals Strategy for Sustainability), nova Estratégia Industrial 

Europeia / Reindustrialização, apenas para mencionar algumas das principais áreas estratégicas, não apenas 

de grande importância para a indústria química, mas onde esta, ao situar-se no início das principais cadeias de 

valor da economia europeia, poderá assumir um papel determinante na ligação aos vários setores a jusante e 

 
1 Consulta Pública promovida pelo Gab. Sec. Est. da Digitalização e Modernização Administrativa, em: 

https://www.consultalex.gov.pt/ConsultaPublica_Detail.aspx?Consulta_Id=261. 

2 São estes pilares chave do Programa Atuação Responsável / Responsible Care ®, o compromisso mundial voluntário da indústria química 

para com a melhoria contínua da sua atuação nas áreas do ambiente, saúde, segurança e sustentabilidade, o qual vai para além do 

cumprimento estrito dos requisitos legais, encontrando-se em implementação a nível global há mais de 30 anos. 

http://www.apquimica.pt/
https://www.consultalex.gov.pt/ConsultaPublica_Detail.aspx?Consulta_Id=261
https://www.apquimica.pt/pt/atuacao-responsavel/sobre
https://cefic.org/responsible-care/
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um forte contributo para o cumprimento das metas definidas, não apenas para o setor, mas para a economia no 

seu todo.  

 

No entanto, o alcance das metas do Green Deal nestas várias áreas exige investimentos significativos, cuja 

viabilidade económica e financeira e a sua posterior implementação efetiva está fortemente dependente de 

condições de concorrência equitativas, da disponibilidade de mecanismos de financiamento e apoio adequados, 

da manutenção da competitividade da indústria nacional e europeia nos mercados internacionais face aos seus 

concorrentes de outros blocos económicos. E está igualmente dependente da existência de outros mecanismos 

(regulamentares, processuais) céleres e adequados, nomeadamente em termos de licenciamento, os quais são 

críticos face à calendarização das metas previstas e à dimensão e complexidade dos projetos / investimentos 

envolvidos. Este é um tema crítico em que Portugal ainda compara desfavoravelmente com outros Estados-

Membros da UE (EM UE), com impacto negativo não apenas sobre a competitividade da indústria química 

nacional face às suas congéneres europeias, mas igualmente sobre o seu potencial de atratividade de novos 

investimentos industriais de maior escala – e em particular de investimento direto estrangeiro (IDE). 

 

 

2. Apreciação global da iniciativa e reflexão sobre impactos em termos de 

custos de contexto, custos de oportunidade e segurança jurídica 

Consideramos essencial e crítico que, sem comprometer a proteção do ambiente e a sustentabilidade, se 

intensifique a introdução de mecanismos de simplificação, de redução de burocracia e de eliminação de demoras 

e de encargos administrativos excessivos na legislação aplicável à indústria, nomeadamente no licenciamento e 

em outros procedimentos que lhe são aplicáveis, e em particular na vertente ambiental, de uma forma efetiva e 

com brevidade. 

 

Referimo-nos em concreto a alguns mecanismos, procedimentos e requisitos atualmente existentes nestas 

áreas, e que consideramos desproporcionados, como melhor identificado neste documento e respetivos anexos.  

 

Salientamos também algumas áreas / temáticas, igualmente melhor identificadas neste documento e respetivos 

anexos, onde poderão ser introduzidas claras melhorias ao nível da clareza, transparência e previsibilidade, não 

só do texto regulamentar, mas igualmente nos procedimentos para implementação da regulamentação, nas 

guidelines / informação complementar disponível para apoio aos agentes económicos, assim como em relação 

a um melhor funcionamento e facilidade de utilização das ferramentas, nomeadamente informáticas, de suporte 

à operacionalização / implementação da legislação. 

 

Estas ações de simplificação, agilização dos processos e redução de burocracia são essenciais para fazer face 

aos desafios atuais, considerando, desde logo, o enquadramento regulamentar “chapéu”, a nível europeu, mas 

tornando-se mais críticas ainda no plano nacional.  
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De facto, e com base na experiência acumulada relativamente ao desenrolar destes processos no setor, é 

possível enumerar vários exemplos em que, para um mesmo enquadramento regulamentar europeu, se verifica 

que Portugal compara de forma (bastante) negativa face a situações equivalentes noutros países da UE, 

nomeadamente em termos de licenciamento, devido a uma maior burocracia, maior complexidade e menor 

clareza e previsibilidade nos processos administrativos envolvidos, nos prazos efetivos verificados (globalmente 

mais alargados), conduzindo a uma menor garantia de cumprimento / previsibilidade nos calendários de 

implementação dos projetos, motivada por ineficiências e pela incerteza no desenrolar dos processos 

administrativos já referidas.  

 

As referidas ineficiências de funcionamento e mecanismos mais burocráticos verificados a nível nacional não 

contribuem para qualquer mais-valia ambiental efetiva face p.ex. à situação verificada nos países europeus 

supramencionados, traduzindo-se, no entanto, num claro entrave ao desenvolvimento da indústria e dos 

negócios, e podendo implicar um desinteresse dos investidores em assumir investimentos industriais e/ou 

presença física em Portugal. 

 

Ficam, desta forma, as empresas portuguesas em forte desigualdade a este nível face a empresas suas 

congéneres e concorrentes noutros países europeus, e fortemente penalizadas na sua estratégia de 

desenvolvimento industrial e de decisão de novos investimentos, com os consequentes impactos e perda de 

competitividade daí decorrentes, que constituem fatores negativos para as empresas e para Portugal. 

 

Em resumo, estes constrangimentos traduzem-se assim em custos de contexto significativos à atividade 

económica, reduzindo a segurança jurídica e a previsibilidade e garantia de cumprimento de prazos de projeto, 

imprescindível ao desenvolvimento industrial, e contribuindo, consequentemente, para custos de oportunidade 

relevantes, nomeadamente em termos de menor atratividade do país para a concretização de novos 

projetos / investimentos, os quais tendem a ser desviados para outros países UE que têm o mesmo 

enquadramento regulamentar base, mas disponibilizam condições mais favoráveis, nomeadamente em termos 

de processos mais céleres e previsíveis. 

 

Apesar destes constrangimentos afetarem transversalmente toda a indústria a nível nacional, o seu impacto 

tende a intensificar-se mais ainda em setores como o da Química, Petroquímica e Refinação, entre outros, 

caracterizados por uma natureza capital-intensiva com ciclos de investimento longos, maioritariamente intensivos 

na utilização de energia e, em muitas das situações, também intensivos na utilização / incorporação de carbono. 

Com efeito, no caso da indústria química, em consequência da grande diversidade das matérias-primas 

utilizadas, e devido às cadeias de valor envolvidas, assim como à tipologia de atividades e processos inerentes, 

maioritariamente de natureza complexa, é muito frequente existirem sistemas únicos, com 

particularidades / especificidades relevantes a considerar, e com enquadramentos regulamentares associados, 

nomeadamente na área ambiental, igualmente diversos e complexos. 
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Dada a importância deste tema para o setor, a APQuímica tem vindo sistematicamente a recolher, no último ano 

e meio, junto das empresas industriais  associadas informação detalhada sobre o andamento dos seus processos 

de (renovação de) licenciamento ambiental, com o objetivo de acompanhar de forma próxima estas questões, o 

que lhe permite agora partilhar um conjunto alargado de contributos efetivos e concretos de melhoria no âmbito 

da presente consulta. Incluímos no Anexo 1 um resumo desses contributos. 

 

São sinalizados e tipificados os principais constrangimentos que têm vindo a ser identificados, assim como os 

motivos percecionados como sendo mais relevantes para a demora na preparação e instrução dos processos e 

na sua análise e conclusão / emissão da respetiva licença ambiental / TUA. 

 

A informação do Anexo 1 tipifica assim, de uma forma mais concreta, e considerando as situações reais 

verificadas no setor, os principais impactos que têm vindo a ser identificados em termos de constrangimentos, 

custos de contexto e custos de oportunidade acima descritos de uma forma sumária.  

 

Em complemento aos contributos escritos apresentados em sede da presente consulta, a APQuímica, em 

articulação com os seus associados, fica disponível para fornecer informação adicional e/ou mais detalhada 

relativamente às várias situações concretas e respetivos constrangimentos verificados nas empresas do setor e 

sumarizados no Anexo 1, bem como para uma participação ativa em eventuais reuniões de trabalho que se 

entenda relevante realizar. 

 

Não obstante, e desde já no âmbito da partilha de reflexões solicitada na consulta sobre os impactos decorrentes 

destas matérias em termos de custos de contexto, custos de oportunidade e segurança jurídica, podemos 

quantificar, de forma ilustrativa, uma ordem de grandeza de alguns dos impactos / custos decorrentes de vários 

dos processos – no caso da indústria química, maioritariamente associados a estabelecimentos de Tipo 1, que 

se encontram abrangidos pelos principais regimes jurídicos da regulamentação ambiental, nomeadamente: 

(i) pelo Regime das Emissões Industriais (REI) / Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 

(PCIP) / Licença Ambiental (LA),  

(ii) pela Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) aquando de dos novos projetos / alterações significativas 

nas instalações existentes, 

(iii) pelo regime da Prevenção de Acidentes Graves (PAG) / Seveso,  

(iv) pelo Comércio Europeu de Licenças de Emissão de GEEs (CELE),  

para além da restante regulamentação quadro aplicável na área dos Resíduos, utilização de Domínio Hídrico, 

Reutilização de Águas Residuais, apenas para nomear os principais. 

Apresentamos esse exercício ilustrativo de quantificação, nos pontos abaixo, para as suas várias etapas / 

componentes: 
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• Na realização de uma Avaliação de Impacte Ambiental: 

− Duração aproximada de 6 meses, ou superior, para a preparação da documentação necessária, 

com o apoio de consultoria externa especializada. 

− Custo aproximado de 100.000€. 

− Ocupação a 100% de 1 colaborador da empresa durante 6 meses (a acrescer ao trabalho de 

consultoria externa especializada). 

− Pagamento para apreciação das entidades aproximado de 10.000€. 

• Na obtenção / renovação das várias licenças referidas na Proposta de DL 169/XXIII/2022, de 2022.08.02: 

− Podem demorar vários anos, com bastantes ineficiências processuais / problemas envolvidos.  

Em particular na renovação das Licenças Ambientais (LA), em situações com ou sem alterações 

significativas, existem no setor vários exemplos de empresas cujos respetivos processos se 

iniciaram, em média, há cerca de 4 - 5 anos, não estando à data ainda concluídos. Identificam-se 

ainda outras situações mais extremas, nomeadamente com início até há 9 - 10 anos, envolvendo 

mesmo a necessidade de encerramento do processo inicial e a instrução de novo processo, por 

ineficiências processuais, nas ferramentas informáticas, etc., externas à empresa, mas que 

conduzem a que o respetivo processo de renovação da LA não esteja, à data, ainda concluído. 

Para além da insegurança jurídica e imprevisibilidade associada a todas estas situações, as 

demoras nos processos de renovação de LA tornam-se naturalmente mais críticas ainda nos casos 

em que os processos integram o licenciamento de alterações / novos projetos que requeiram 

legalmente a conclusão dos respetivos processos de licenciamento previamente ao início da sua 

construção / implementação nas empresas. 

− Custo das licenças podem ascender a 50.000€. 

− Apoio de consultores e juristas com custos que podem atingir até cerca de 100.000€. 

− Envolvimento, no mínimo, de 1-2 colaboradores em regime de dedicação alargada durante períodos 

de tempo elevados. 

• No cumprimento de obrigações de reporte no âmbito ambiental: 

− Custo aproximado de 50.000 €/ano considerando os vários reportes (excluindo o CELE), incluindo 

já o tempo de preparação e o dos consultores. 

− Especificamente em relação aos atuais processos de verificação do Relatório Ambiental Anual 

(RAA), custos médios de cerca 4.000 – 5.000 €/ano, no que se refere ao valor cobrado pelo 

verificador, considerando empresas de média dimensão.  

Para além dos custos e da carga administrativa adicional para as empresas decorrentes deste 

processo, é de relembrar que, para além dos RAAs, várias empresas no setor encontram-se 
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abrangidas por outros regimes ambientais para além da PCIP, como o PAG / Seveso e o CELE, que 

necessitam de realizar as respetivas verificações SGSPAG e CELE recorrendo obrigatoriamente a 

Verificadores qualificados pela APA, em períodos parcialmente coincidentes com os da verificação 

do RAA, o que corresponde necessariamente a uma carga administrativa cumulativa relevante para 

as empresas, para além dos custos envolvidos. 

− Deverá ainda ser considerado que o Relatório Ambiental Anual / Relatório Ambiental Único (RAU) 

também terá custos de desenvolvimento e elaboração. 

 

Adicionalmente, são ambém sumarizadas no Anexo 1 sugestões de melhoria, na maioria das situações, ao nível 

procedimental / metodológico, identificadas relevantes para a otimização / agilização do andamento dos 

processos, na expectativa de que possam ser informações úteis na perspetiva da melhoria dos processos de 

licenciamento. 

 

Acreditamos que direcionar o foco da atuação para as questões essenciais à proteção efetiva do ambiente, 

desviando-o do controlo mais burocrático dos processos, permitirá simplificar e agilizar procedimentos e libertar 

recursos (da administração pública e das empresas) que possibilitarão tornar o trabalho de todos os envolvidos 

mais efetivo,  promovendo e permitindo agilizar a implementação de medidas de otimização e de novos projetos, 

numa perspetiva de melhoria contínua efetiva na área ambiental e da sustentabilidade, com uma maior orientação 

para a otimização do uso de materiais e de recursos, minimização de emissões, incremento das práticas de 

economia circular, e da transição energética, entre outras áreas, e também orientado para as metas do Green 

Deal. 

 

Verificamos ser também este o racional e objetivo inerente à Proposta de DL 169/XXIII/2022, de 2022.08.02, 

disponibilizada neste processo de consulta, e consideramos da maior importância a globalidade das propostas 

de simplificação administrativa e agilização de procedimentos propostas, que nos parecem ter potencial para vir 

a permitir uma redução assinalável das burocracias associadas ao sistema de licenciamento / aprovação dos 

projetos e de laboração das empresas, assegurando simultaneamente o cumprimento do principal objetivo de 

todo este edifício jurídico – a salvaguarda da proteção ambiental, assim como o objetivo transversal de promover 

o crescimento económico e o emprego e potenciar o ambiente favorável ao investimento e ao desenvolvimento 

sustentável, como evidenciado em particular no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, que 

estabeleceu o atual Regime das Emissões Industriais (REI), e que integra, entre outros, o regime da Prevenção 

e Controlo Integrados da Poluição. 

 

Em complemento às medidas já apresentadas na Proposta de DL 169/XXIII/2022, de 2022.08.02, e para as 

mesmas áreas já visadas, identificamos algumas sugestões de melhoria / propostas adicionais (ponto 3 deste 

documento).  
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Apresentamos também propostas adicionais de simplificação e agilização de procedimentos verificadas 

relevantes para outras vertentes na área ambiental e áreas conexas (ponto 4 deste documento). 

 

Sem descurar o mérito e a relevância das alterações legislativas propostas nesta consulta, gostaríamos de 

salientar a importância de, em paralelo com a publicação da(s) alteração(ões) legislativa(s), virem também a ser 

desenvolvidos, igualmente de forma célere, os restantes pilares essenciais e críticos para assegurar uma efetiva 

implementação das simplificações e melhorias a introduzir, nomeadamente no que se refere à 

adaptação / melhoria:  

(i) dos procedimentos e metodologias envolvidos, 

(ii) das ferramentas informáticas de operacionalização / implementação nas entidades públicas e interface 

com as empresas, 

(iii) das informações e diretrizes para apoio aos agentes económicos e ao trabalho técnico nas entidades 

públicas, 

considerando a implementação da regulamentação e das simplificações a introduzir. 

 

Igualmente essencial e crítico será garantir que as entidades públicas envolvidas nestes processos se encontram 

dotadas dos recursos adequados, nomeadamente em ternos de recursos humanos, de acordo com o número e 

capacitação necessários face às matérias e desafios envolvidos e à aceleração necessária imprimir. 

 

 

3. Comentários específicos à Proposta de DL 169/XXIII/2022, de 2022.08.02 

Como já referido anteriormente, consideramos da maior importância a globalidade das propostas de simplificação 

administrativa e agilização de procedimentos incluídas na Proposta de DL 169/XXIII/2022, de 2022.08.02 

(Proposta de Diploma Simplex Ambiente) disponibilizada nesta consulta, que nos parecem ter potencial para vir 

a permitir uma redução das burocracias associadas ao sistema de licenciamento / aprovação dos projetos e de 

laboração das empresas, sem comprometer a proteção do ambiente. 

 

Não obstante, numa perspetiva construtiva, para a melhoria do diploma e da implementação dos vários regimes 

jurídicos na área do ambiente, assim como para uma maior clareza e previsibilidade na sua implementação, e 

em função da análise que, até ao momento, foi possível efetuar aos elementos disponibilizados nesta consulta, 

consideramos importante que sejam revistos / esclarecidos / otimizados no texto regulamentar, nas 

plataformas informáticas de suporte, assim como nas guidelines / diretrizes a disponibilizar 

complementarmente para apoio à implementação da legislação, um conjunto de aspetos que nos 

parecem relevantes, e para os quais sumarizamos as respetivas propostas de melhoria nos pontos 

seguintes. 
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Nesta perspetiva, incluímos no ponto 3.1 um conjunto de propostas de clarificação / melhoria ao atual texto da 

Proposta de Diploma Simplex Ambiente colocada em consulta. 

 

Adicionalmente, os pontos 3.2 e 3.3 integram outras propostas de simplificação / otimização complementares 

para os regimes já contemplados no Projeto de Diploma colocado em consulta, nomeadamente REI, AIA e 

legislação Resíduos, mas que não se encontram ainda refletidas no texto atual da proposta de diploma, e cuja 

implementação consideramos essencial. 

 

No ponto 3.4 referenciamos melhorias adicionais, necessárias e imprescindíveis, a introduzir com brevidade na 

plataforma informática SiLiAmb e respetivos procedimentos associados. Apesar deste aspeto poder não estar 

diretamente relacionado com o texto legal do diploma a publicar, consideramos essencial ser trabalhado com 

urgência, e em paralelo com as restantes medidas de simplificação / melhoria a introduzir, atendendo à sua 

relevância e impacto no desenrolar de todos os processos, por constituir a principal interface (e, desejavelmente, 

no futuro, a interface única) com os agentes económicos na implementação da legislação ambiental, 

nomeadamente na área dos licenciamentos.  

 

Por fim, já no ponto 4 deste documento, identificamos outras propostas de simplificação e agilização de 

legislação e procedimentos, nas áreas ambiental e áreas conexas, as quais, em alguns aspetos, apresentam 

igualmente relação / articulação relevante com algumas das propostas referidas neste ponto 3. 

 

 

3.1. Propostas de clarificação / melhoria ao atual texto da Proposta de Diploma Simplex 

Ambiente 

• O Art. 31º (produção de efeitos) da Proposta de Diploma Simplex Ambiente refere que as alterações 

promovidas pelo diploma aplicar-se-ão aos procedimentos administrativos em curso. Como referido no ponto 

2 deste documento, existem várias situações de processos pendentes de resposta / conclusão na 

administração pública, nomeadamente em termos de licenciamento ambiental, por razões que ultrapassam 

a responsabilidade / nível de atuação das empresas, alguns dos quais em situações em que os prazos 

legislativos aplicáveis se encontram já largamente ultrapassados. Na sequência da publicação do diploma, 

o ponto de situação de todos esses processos pendentes deverá ser reavaliado pelas entidades públicas e 

comunicado às respetivas empresas com brevidade, para fins de maior clareza, segurança jurídica e 

previsibilidade no andamento desses processos, incluindo a identificação das situações onde ocorrerá a 

aplicação da figura do deferimento tácito, e passos seguintes a observar nessa situação. 

• Deverá ficar definido quais os reportes que passam a estar incluídos no Relatório Ambiental Único (RAU) 

previsto neste novo diploma e quais os que não ficam incluídos. Para os que ficam excluídos do RAU deverá 

ser clarificado qual o mecanismo de reporte a adotar e explicitamente indicados quais têm verificação 

externa por entidades acreditadas pela APA (obrigatória ou facultativa). A título de exemplo dos diferentes 
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reportes atualmente existentes, podemos referir: RAA (atualmente com verificação obrigatória, que passará 

a facultativa com a publicação deste diploma Simpex, PDA, PRTR, MIRR, Reporte de informação sobre 

subprodutos, REA, Autocontrolos de emissões gasosas, reportes CELE (com verificação obrigatória), 

reportes /auditorias PAG / Seveso (com verificação obrigatória para estabelecimentos de nível superior de 

perigosidade), apenas para referir os principais. 

• Deverão ser listados os conteúdos temáticos de reporte a incluir no RAU e referido o sistema informático de 

reporte que será adotado. 

• Ainda no que se refere ao RAU, é importante clarificar se este vem de facto consolidar a informação que 

empresas já transmitem na plataforma SILiAmb, de forma isolada / desintegrada ou, pelo contrário, se 

constitui ele mesmo, uma obrigação adicional. Passar-se-á a ter o RAU e ainda temos o RAA (Relatório 

Ambiental Anual)? Consideramos não haver relevância / necessidade de 2 relatórios independentes. 

• Deverão ficar definidos os prazos de resposta das entidades para os vários processos de modo a ser claro 

a partir de que momento se considera a aceitação / deferimento tácito. 

• É referido que já não será necessária a realização de outros tipos de licenciamentos e autorizações (por ex. 

Licença de Utilização), quando o processo de licenciamento ambiental é aprovado. Deverão ser listados 

todos os licenciamentos e processos que são dispensados. 

• Vemos com agrado as simplificações anunciadas relativamente à renovação das licenças ambientais mas, 

no que nos foi possível analisar até ao momento na proposta de texto legal, não estamos certos que esta 

possibilidade esteja efetivamente vertida, por completo, no texto legal proposto. 

A APQuímica manifesta a sua total disponibilidade e interesse em poder contribuir para o trabalho neste 

âmbito, em conjunto com as Entidades Públicas relevantes, para fins de melhor segurança jurídica nas 

disposições aplicáveis às empresas neste âmbito. 

• Atualmente o regime CELE faz parte dos processos ambientais e o seu reporte é verificado por entidades 

acreditadas. Será importante esclarecer o funcionamento deste processo e a sua eventual 

articulação / exclusão no Diploma SIMPLEX proposto. 

• Vemos com agrado que seja objetivo deste novo Diploma Simplex transformar em requisito voluntário a 

validação dos Relatórios Ambientais Anuais (RAAs) por verificadores qualificados pela APA (Art. 17º do REI 

– DL 127/2013, de 30 de Agosto), que constitui atualmente um requisito obrigatório em todas as situações). 

No entanto, no que nos foi possível analisar até ao momento na proposta de texto legal, não estamos certos 

que esta possibilidade esteja efetivamente vertida, por completo, no texto legal proposto. 

De facto, discordamos, como princípio, que as empresas detentoras de Licença Ambiental necessitem de 

apresentar os RAA obrigatoriamente validados por Verificadores. Este procedimento corresponde à 

transferência para as empresas de uma obrigação da administração pública, já que a análise / validação 
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dos RAA será, à partida, uma atribuição da autoridade competente decorrente dos seus mecanismos de 

acompanhamento do licenciamento, não existindo atualmente, que seja do nosso conhecimento, requisito 

equivalente noutros países europeus. 

Admitimos a possibilidade de esta ser uma opção da empresa, que poderia entregar o RAA previamente 

verificado, nas situações em que o possa considerar vantajoso. Mas não consideramos adequado o seu 

caráter obrigatório. 

A este nível, e para além dos custos e da carga administrativa adicional para as empresas decorrentes deste 

processo, é de relembrar que, para além dos RAAs, várias empresas no setor encontram-se abrangidas por 

outros regimes ambientais para além da PCIP, como o PAG / Seveso e o CELE, que necessitam de realizar 

as respetivas verificações SGSPAG e CELE recorrendo obrigatoriamente a Verificadores qualificados pela 

APA, em períodos parcialmente coincidentes com os da verificação do RAA, o que corresponde 

necessariamente a uma carga administrativa cumulativa relevante, para além dos custos envolvidos. 

A APQuímica manifesta a sua total disponibilidade e interesse em poder contribuir para o trabalho neste 

âmbito, em conjunto com as Entidades Públicas relevantes, para fins de melhor segurança jurídica nas 

disposições aplicáveis às empresas neste âmbito. 

 

 

3.2. Publicação urgente da alteração legislativa que permitirá prorrogar a vigência do 

n.º 2 do Art. 22º do UNILEX 

O atual enquadramento legal para a responsabilidade alargada do produtor (RAP) aplicável às embalagens / 

resíduos de embalagens, dado pelo Art. 22º do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 dezembro (UNILEX), 

considerando a redação introduzida no seu n.º 2, através do n.º 3 do Art. 14º do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 

10 de dezembro, na sua atual redação, e em vigor desde o passado dia 1 de janeiro de 2022, veio colocar as 

empresas que vendem no mercado nacional produtos embalados destinados a usos industriais / profissionais 

numa situação de impossibilidade objetiva de cumprimento dessas disposições e, em consequência, numa 

situação de incumprimento legal involuntário, por motivos externos à sua responsabilidade / nível de atuação. 

Por estes motivos, e tal como já alertado e solicitado pela APQuímica e demais setores industrias / empresariais 

em Janeiro de 2022, consideramos urgente a publicação da alteração legislativa, aguardada e reconhecida como 

importante por todas as partes envolvidas, privadas e públicas, que permitirá a suspensão do referido 

enquadramento legal, prorrogando a vigência do n.º 2 do Art. 22º do UNILEX, de forma a garantir a necessária 

previsibilidade e segurança jurídica nesta área e ultrapassar os constrangimentos atualmente verificados para 

as empresas (atualmente em situação de incumprimento legal involuntário como acima indicado), até que 

estejam concretizados os mecanismos que se encontram atualmente em falta, que permitirá às empresas o 

efetivo cumprimento das disposições em questão. 
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Adicionalmente, dada a importância desta matéria para o setor, e conforme tivemos já oportunidade de comunicar 

às autoridades públicas com competências nesta matéria, a APQuímica e as empresas industriais suas 

associadas, enquanto potenciais utilizadoras dos novos sistemas SIGRE a desenvolver / operacionalizar, 

manifestam igualmente a sua total disponibilidade e interesse para acompanhar / participar no desenho e 

definição de requisitos daqueles sistemas, nos moldes que sejam entendidos como adequados. 

 

 

3.3. Otimização da abrangência e aplicação dos regimes DEI / REI e AIA ao setor 

Químico 

O setor Químico é um dos poucos setores de atividade abrangidos pela Diretiva das Emissões Industriais – DEI 

(Diretiva n.º 2010/75/UE, de 24 de novembro), transposta para o direito nacional pelo Regime das Emissões 

Industriais – REI (Decreto-Lei n.º 127/2013), em relação ao qual não estão definidos limiares de abrangência 

(ponto 4 do Anexo I da DEI / REI).  

 

Assim, enquanto para outros setores o foco da obrigatoriedade de obtenção de uma Licença Ambiental, e 

implicações daí decorrentes, se centra nas instalações que efetivamente apresentam emissões / impactos 

relevantes, para o setor Químico, todas as instalações que incluem produção à “escala industrial” envolvendo 

processos com reação química ficam, à partida, regulamentadas pelo REI, independentemente da 

relevância / significância efetiva das atividades / estabelecimentos em questão, em termos de capacidades 

instaladas de produção e respetivas emissões / impactos envolvidos, verificando-se assim algumas situações, 

nomeadamente em instalações / empresas de menores dimensões e/ou atividades específicas, em que os 

encargos administrativos / burocráticos envolvidos são muito significativos e desproporcionais face aos impactos 

(no ambiente e na saúde humana) decorrentes das instalações / atividades em causa, sem se verificar uma real 

mais valia na aplicação dos regimes REI e/ou AIA a essas situações. 

 

Por esse facto, reafirmamos a importância da oportunidade, no âmbito do processo de revisão atualmente em 

curso a nível europeu para a DEI, de serem definidos limiares de abrangência para o setor Químico no Anexo I 

daquela Diretiva, considerando, por exemplo, a capacidade instalada de produção e/ou com base na relevância 

das emissões / impacto das atividades envolvidas, como tivemos oportunidade de referir nomeadamente na fase 

de consulta pública europeia que decorreu recentemente (cf. Anexo 2). 

 

Não obstante, tendo em conta a situação atual, em que não estão definidos limiares de abrangência no texto da 

DEI, deverão ser desenvolvidas orientações suficientemente detalhadas (em complemento às FAQs da 

Comissão Europeia (CE) já existentes) que permitam apoiar as Autoridades Competentes em cada país na 

identificação de instalações que podem ficar isentas, mantendo naturalmente um nível elevado de proteção do 

ambiente e da saúde humana.  
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De facto, existe já um documento de FAQs CE, de 2019, que aborda, em certa medida, este assunto, incluindo 

algumas diretrizes sobre o que se deverá avaliar para concluir se determinada atividade é, ou não, realizada 

numa “escala industrial” (ver FAQ I.9 disponível aqui e aqui).  

Complementarmente, esta FAQ CE faz também referência a uma situação de produção de um produto químico 

concreto em que, mesmo estando inserido numa atividade para fins comerciais / produção a escala industrial, o 

facto de os impactes ambientais serem muito reduzidos, poderá permitir equacionar a exclusão da abrangência 

pela DEI, por ser desproporcionado considerar abrangido em função dos encargos introduzidos face aos 

impactes envolvidos.  

 

Atendendo a este enquadramento a nível europeu, e considerando as diretrizes já atualmente existentes, acima 

referidas, parece-nos que estão reunidas condições que permitam que esta abordagem possa ser igualmente 

adotada a nível nacional, tentando, desta forma, assegurar que não são aplicadas às empresas nacionais 

condicionantes mais restritivas que as aplicadas a outras empresas com atividade análoga em outros EM UE. 

 

Relembramos a solução particular já encontrada em Portugal para a produção de Hidrogénio verde, através da 

publicação do Decreto-Lei 30-A/2022, de 18 de abril, que isenta da aplicação do REI “a produção de hidrogénio 

por eletrólise a partir da água, com recurso a eletricidade com origem em fontes de energia renováveis”  

(Art. 7º).   

A este respeito, no preâmbulo deste diploma é referido:  

“…Promove-se o devido enquadramento nos regimes ambientais, de AIA e de prevenção e controlo 

integrados da poluição, da nova realidade constituída pelos projetos de produção de hidrogénio por eletrólise 

da água cujo processo produtivo é isento de perigosidade e de poluição e não tinha, até agora, o adequado 

enquadramento nestes regimes jurídicos”, 

 o que vai de encontro aos aspetos que salientamos acima.   

 

Consideramos, no entanto, que existirão ainda outras atividades de produção de produtos químicos, que deverão 

poder vir a beneficiar de exclusão do REI por motivos de natureza equiparável, mantendo-se a aplicação dos 

restantes regimes relevantes, como referimos acima. Com efeito, impulsionado pelos objetivos do Green Deal e 

pelos investimentos do PRR, é expectável que a evolução e desenvolvimento tecnológico venham a promover 

outras possíveis situações de novos processos produtivos / produtos / investimentos, com este tipo de 

enquadramento, para além do Hidrogénio verde. 

 

Adicionalmente, no que se refere à aplicação do regime de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), e tanto para 

os projetos de produção de Hidrogénio verde, como para projetos referentes à produção de alguns outros 

produtos químicos, considerando não só as respetivas especificidades em termos de emissões e outros impactes 

ambientais reduzidos, diretamente resultantes das atividades em si, já referidas acima, mas também os locais 

de implantação a definir para esses projetos, consideramos que poderão existir situações em que será 

desproporcionada a exigência de realização de um processo de AIA nessas situações. 

https://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/implementation.htm
https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/cbcfa4fc-cb8e-4cd7-bf7a-cbba10c28fb4?p=1&n=10&sort=modified_DESC
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De facto, também o regime de AIA não define limiares de abrangência, em termos de capacidade instalada de 

produção ou outros limiares, para novos projetos no setor químico e/ou alterações em estabelecimentos 

existentes, de acordo com o referenciado no ponto 6 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro.  

 

Colocam-se assim, também na aplicação do regime de AIA, para os projetos com enquadramento naquele ponto, 

e em termos das atividades em si, o mesmo tipo de questões e constrangimentos já referidos anteriormente 

relativamente à abrangência pelo REI, nomeadamente em situações de novos projetos independentemente da 

sua dimensão / capacidade instalada de produção, mesmo tratando-se de projetos a implementar em 

instalações / estabelecimentos já existentes / licenciados, e independentemente da sua localização, mesmo que 

em zonas industriais dedicadas, o que, também na aplicação do regime de AIA, poderá conduzir a situações 

desproporcionadas.  

 

Assim, seria útil poder promover-se uma alteração legislativa, nomeadamente a nível nacional, que enquadre 

devidamente este tipo de situações, permitindo, em particular, a sua avaliação caso-a-caso em sede de 

licenciamento, quando aplicável (por exemplo numa fase inicial do respetivo processo), com a consequente 

exclusão dos regimes REI e/ou AIA, nas situações justificáveis. 

 

Complementarmente, consideramos também importante poder promover um esforço adicional de simplificação 

e otimização de procedimentos, em particular na aplicação dos regimes de AIA e REI, em outras situações 

associadas a projetos identificados como essenciais no setor e a nível nacional, criando as condições 

necessárias à rápida execução nomeadamente dos projetos de transição energética, economia circular, 

descarbonização da indústria, entre outros projetos essenciais, aprovados e/ou em avaliação, por exemplo: 

a. no caso de projetos identificados como estruturantes / essenciais (incluindo os merecedores de 

reconhecimento enquanto PIN), de uma maior otimização dos processos de análise e redução dos 

prazos de decisão, em particular do regime de AIA; 

b. para projetos a implementar como alterações a estabelecimentos industriais de Tipo I, uma simplificação 

dos processos / procedimentos, nomeadamente de AIA e REI / licenciamento ambiental que lhes estão 

associados, atendendo a todo o escrutínio e acompanhamento a que estes estabelecimentos já estão 

sujeitos decorrente dos respetivos processos de licenciamento. 

 

Poderá nomeadamente ser equacionada a criação de uma taskforce específica mandatada para este efeito, em 

particular para o acompanhamento / avaliação próxima destes processos, como já é feito atualmente, em certa 

medida, por exemplo para os projetos PIN, em algumas vertentes dos processos. 

 

Salientamos que a integração destas otimizações / simplificações na aplicação da regulamentação, e em 

particular nos regimes de AIA e REI, poderão constituir um grande contributo para o desenvolvimento dos 
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projetos em fase de preparação / decisão pelas empresas com interferência nomeadamente nas áreas da 

descarbonização, transição energética, economia circular, etc., nos timings adequados, sem colocar em causa, 

de forma alguma, os aspetos essenciais que se pretendem assegurar com a aplicação dos regimes indicados, 

nomeadamente no que concerne a proteção ambiental, segurança industrial e prevenção de acidentes graves. 

 

A APQuímica demonstra desde já a sua total disponibilidade e interesse em poder contribuir para o trabalho de 

detalhe a desenvolver, em conjunto com as Entidades Públicas relevantes, para a devida tipificação e 

enquadramento das diferentes situações com vista ao respetivo enquadramento regulamentar otimizado, nos 

casos justificáveis. 

 

Ainda em termos de simplificação legislativa / administrativa nestas áreas, aproveitamos para alertar para o 

processo de revisão da DEI, que se encontra atualmente em curso a nível europeu. Este processo propõe a 

introdução de um conjunto de novos requisitos / alterações, que nos parece poder vir a introduzir uma maior 

complexidade, entropia e demora nos processos, nomeadamente de licenciamento, face à situação atual (cf n/ 

comentários à consulta reproduzidos em anexo – Anexo 2). Tal poderá vir a anular, já a médio-prazo, o esforço 

de simplificação que se está a tentar realizar com as atuais propostas legislativas em preparação a nível nacional. 

 

Consideramos assim que para alcançar as metas do Green Deal – através da revisão da DEI, e ao mesmo tempo 

através de uma rápida implementação dos novos projetos de transição verde a ser desenhados a nível nacional 

p.ex. no âmbito do PRR – será essencial que as autoridades portuguesas possam acompanhar e, principalmente, 

participar ativamente no processo europeu de revisão da DEI, incluindo nomeadamente propostas de 

simplificação dos novos requisitos, na continuidade do trabalho que está a ser desenvolvido a nível nacional.   

 

 

3.4. Melhorias a introduzir na plataforma informática SiLiAmb – licenciamento único 

ambiental (LUA) 

A plataforma informática SiLiAmb, gerida pela APA, para o Licenciamento Único Ambiental (LUA) e emissão do 

Título Único Ambiental (TUA) carece de melhorias significativas, como evidenciamos em detalhe no Anexo 1.  

 

De facto, a realização dos pedidos via plataforma SiLiAmb, em particular no que se refere aos processos mais 

complexos, como os de licenciamento ambiental, é habitualmente complexa e demorada, nomeadamente pelos 

seguintes aspetos, que indicamos a título ilustrativo (para informação de detalhe ver Anexo 1): 

− significativo conjunto de informação que é necessário introduzir novamente, apesar de já estar 

disponível nos anteriores processos instruídos / submetidos na APA (por ex. informação já apresentada 

em pedidos de licenciamento feitos anteriormente em papel, mas que não migrou para a plataforma; 

informação associada a diferentes tipos de reportes ambientais que ainda não alimentam os processos de 

pedido de licenciamento). 
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− ambiguidade em alguma da informação solicitada – as perguntas feitas na plataforma, em particular 

na fase inicial de simulação e definição dos enquadramentos nos vários regimes ambientais, nem sempre 

são suficientemente claras. 

− ambiguidade e/ou lapsos nos resultados gerados pela plataforma: 

− os resultados do simulador de enquadramento integrado nessa plataforma (que condicionam os 

passos seguintes a efetuar e elementos concretos a submeter para instrução do processo) por vezes 

originam erros. 

− quer por erros da plataforma, quer pela ambiguidade das perguntas, em particular ao nível do 

simulador, nem sempre é fácil perceber a informação / respostas a inserir, o que origina por vezes 

resultados ambíguos / errados e entropia em todo o processo. 

− impossibilidade de ter mais do que um processo simultaneamente em curso na plataforma, o que 

impede, p.ex. o início do processo de licenciamento de um novo projeto, enquanto existir qualquer outro 

processo anterior da mesma empresa ainda a decorrer. 

− permitir o carregamento de dados a partir de ficheiros excel – a plataforma SiLiAmb (e outras 

plataformas, nomeadamente a plataforma do SIR, e outras) deveriam permitir sempre o carregamento de 

informação via excel (cujo modelo respetivo, por exemplo, se poderia descarregar para carregamento em 

cada tabela das aplicações). O carregamento de dados é sempre um processo muito moroso e esta 

melhoria, que julgamos essencial vir a ser implementada, permitiria claros aumentos de eficiência e ganhos 

de tempo para as empresas, em várias das situações. 

 

A este nível, e de entre os aspetos sistematizados em detalhe no Anexo 1, pela sua relevância, reforçamos os 

pontos seguintes, associados a constrangimentos atualmente verificados, que consideramos muito 

significativos, e em relação aos quais nos parece essencial poderem vir a ser ultrapassados a breve prazo, 

considerando as propostas também referidas: 

• Permitir a submissão, em simultâneo e em sistema, de vários processos no mesmo pedido mesmo 

que estejam em fases distintas do processo.  

Atualmente o SiLiAmb não permite ter mais do que um processo em curso, em caso de pedidos de novas 

alterações, sendo necessário concluir um processo para iniciar outro, o que é uma limitação clara e muito 

relevante ao desenvolvimento da atividade industrial e à concretização de novos projetos, impossibilitando 

assim a conclusão atempada da estratégia de investimento definida pelas empresas, que comporta 

habitualmente diversos projetos, por vezes sequenciais. 

Esta limitação torna-se mais crítica ainda nas situações (à data bastante frequentes) de processos 

pendentes e/ou com andamento demorado. 



 

 16 / 50 

• Introdução de mecanismos de agilização dos processos na fase de pedido de elementos pelas 

entidades públicas, que constituem, na maior parte das situações, um motivo relevante de demora 

nos processos, e onde nos parece existir oportunidade de introdução de melhorias significativas, 

nomeadamente: 

− A análise dos processos de renovação de licença ambiental ou de licenciamento de novos projetos 

deveria incidir essencialmente nas alterações não licenciadas, reservando-se o esclarecimento de 

questões de “gestão corrente” associadas às atividades / processos existentes e já licenciados para 

outros momentos de acompanhamento dos processos de licenciamento mais adequados a esse 

fim, nomeadamente no âmbito da análise e acompanhamento dos PDA (Planos de Desempenho 

Ambiental) e RAA (Relatórios Ambientais Anuais). 

− Desta forma, os pedidos de elementos efetuados na fase de instrução dos processos de renovação 

de licença ambiental ou de licenciamento de projetos de alterações / novos projetos deveriam 

restringir-se aos elementos efetivamente essenciais à instrução desses processos, considerando as 

alterações face ao licenciado, sem incluir a solicitação de esclarecimentos / elementos adicionais 

sobre questões de “gestão corrente” do desempenho das atividades / processos existentes e já 

licenciados, como habitualmente é prática ser efetuado. Esta prática leva a pedidos de informação 

demasiado extensos na fase de instrução dos processos, originando a paragem dos prazos dos 

processos de licenciamento durante tempos demasiado longos e não justificados.  

− Algumas das dúvidas identificadas pelas entidades nos pedidos de elementos seriam esclarecidas 

de forma bastante mais eficaz e produtiva numa visita às instalações / reunião do que através de 

um pedido de elementos escrito, que dá muito trabalho e consome muito tempo a elaborar pelas 

entidades e a responder pelas empresas, sendo que algumas questões seriam de esclarecimento 

muito mais rápido / efetivo numa visita às instalações. Sugere-se assim que as questões desta 

natureza pudessem ficar esclarecidas por essa via mais expedita (visita às instalações / reunião), 

reservando-se a solicitação de elementos complementares escritos apenas para os elementos 

efetivamente essenciais à instrução / conclusão dos processos, e em linha também com o referido 

nos dois pontos anteriores. 

 

A APQuímica e os seus associados reafirmam a sua disponibilidade e interesse em poder contribuir para o 

trabalho de detalhe a desenvolver neste âmbito, em conjunto com as Entidades Públicas relevantes. 
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4. Outras propostas de simplificação e agilização de procedimentos – área 

ambiental e áreas conexas 

 

Adicionalmente às propostas já incluídas no ponto 3, listamos nos pontos seguintes outras propostas de 

simplificação e agilização de legislação e procedimentos, nas áreas ambiental e áreas conexas, as quais, em 

alguns aspetos, apresentam relação / articulação relevante com algumas das medidas já referenciadas naquele 

ponto. 

 

4.1. Introdução de medidas de otimização / racionalização, interligação e melhoria no 

funcionamento das plataformas informáticas associadas aos diferentes processos 

A título de exemplo, e focando na vertente da informação ambiental, existem ainda diferentes plataformas 

distintas que nem sempre estão devidamente articuladas entre si. Não raras vezes a mesma informação (ou 

informação sensivelmente idêntica) necessita de ser preenchida em diferentes plataformas e/ou enviada para 

diferentes entidades públicas destinatárias em diferentes momentos ao longo do ano. 

 

É importante rever a informação requerida para cumprimento dos diferentes regimes ambientais de forma a 

tipificá-la / harmonizá-la / compatibilizá-la, quando isso ainda não se verifica, e garantir que cada tipo de 

informação é preenchido / entregue pela empresa apenas por uma única vez e que todas as entidades relevantes 

têm acesso a essa informação a partir desse “repositório” central.  

 

Dando como exemplo a monitorização de efluentes líquidos, é frequente verificar-se o seguinte: 

− as empresas informam a concentração dos componentes do efluente bem como os caudais nos relatórios 

de monitorização que enviam periodicamente à CCDR (de acordo com as condições e periodicidade 

definidos no TURH); 

− no ano seguinte introduzem novamente no formulário / portal PRTR os mesmos dados, para 

determinação da quantidade de substância transferida (carga anual); 

− aquando da realização do Relatório Ambiental Anual (RAA), a apresentar à APA, tornam a incorporar 

todos estes dados; 

− adicionalmente, em sede de inspeção IGAMAOT (muitas das vezes com periodicidade anual, para 

instalações sujeitas a Licença Ambiental / REI) as empresas tornam a fornecer todos estes valores a 

esta entidade. 

 

Em paralelo, é importante prever também mecanismos e recursos adequados na Administração Pública que 

permitam que a informação relevante dos diferentes processos, anteriormente apresentados em papel, possam 
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ser integrados desde logo nas referidas plataformas, sem que esse trabalho e custos recaiam sobre as empresas, 

como se verifica atualmente (por ex. na plataforma SILiAmb / LUA, gerida pela APA). 

 

Enquanto as referidas plataformas e/ou a articulação entre plataformas não estão concluídas, é importante limitar 

ao mínimo indispensável o conjunto de informação (duplicada) a enviar pelas empresas às diferentes entidades, 

evitando pedidos em “duplicado”. 

 

Salientamos ainda que todas as plataformas devem permitir o carregamento de dados a partir de ficheiros excel 

(por ex. a plataforma SiLiAmb e outras plataformas, nomeadamente a plataforma do SIR, e outras). Estas 

plataformas devem permitir sempre o carregamento de informação via excel (cujo modelo respetivo, por exemplo, 

se poderia descarregar para carregamento em cada tabela das aplicações). O carregamento de dados é sempre 

um processo muito moroso e esta melhoria, que julgamos essencial vir a ser implementada, permitiria claros 

aumentos de eficiência e ganhos de tempo para as empresas, em várias das situações. 

 

Sugerimos ainda que as plataformas em que são reportados dados das empresas, nomeadamente dados 

ambientais (ex. SILiAmb) permaneçam abertas para a inserção desses dados durante todo o ano, até ao limite 

do prazo definido na legislação, e não apenas num curto período de tempo, como muitas das vezes sucede.  

 

Desta forma as plataformas estariam abertas para as empresas irem colocando os seus dados (com possibilidade 

de alterações) à medida que os vão tendo disponíveis. Estando estas plataformas / formulários acessíveis para 

a inserção de dados apenas durante um período mais curto obriga, muitas vezes, a “empreitadas” exaustivas de 

inserção de dados por parte das empresas, podendo facilmente originar situações de erros / omissões 

involuntários.  

 

Concretizando com um exemplo concreto: o PRTR referente aos dados de 2022 é entregue pelas empresas num 

período específico com prazo limite durante 2023. Não obstante, a plataforma / formulário respetivo deveria logo 

em 2022 permitir que as empresas vão inserindo os seus dados à medida que os vão tendo, com possibilidade 

de alterações até ao limite do prazo de submissão, em 2023. 

 

Estas propostas complementam os aspetos de melhoria já indicados no ponto 3.4. 

 

 

4.2. Evitar pedidos de informações junto das empresas relacionados com 

documentação já anteriormente entregue nas entidades públicas 

A título de exemplo, e focando a vertente ambiental, é muito comum as entidades inspetivas solicitarem às 

empresas a evidência da entrega junto das autoridades competentes dos diversos relatórios e outra 

documentação apresentada para cumprimento das diferentes obrigações legislativas, o que se traduz 
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normalmente num conjunto de informação muito extenso a entregar à Inspeção, e que é informação já disponível 

na administração pública. Este procedimento traduz-se numa elevada carga burocrática que é desnecessária e 

evitável se for criado um “repositório central” a que todas as entidades públicas (incluindo entidades inspetivas) 

tenham acesso, apresentando as empresas essa informação apenas por uma única vez. 

 

 

4.3. Legislação PAG / Seveso – critérios para o enquadramento de alterações nos 

estabelecimentos industriais 

Considera-se que deveria ser revisto pela APA o documento sobre os critérios para a definição da alteração 

como substancial ou não substancial no âmbito do regime jurídico de prevenção de acidentes graves 

(PAG / Seveso – Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de Agosto), dado que os mesmos são atualmente muito 

qualitativos e ambíguos.  

 

A APQuímica, em conjunto com os seus associados, gostariam de demonstrar a sua total disponibilidade e 

interesse em poder contribuir para o trabalho de detalhe a desenvolver neste âmbito, em conjunto com as 

Entidades Públicas relevantes. 

 

 

4.4. Legislação UNILEX – Embalagens de matérias primas importadas para consumo 

próprio – Reporte no SILiAmb / registo de produtores de produtos embalados / 

embaladores 

Para fins do reporte de informação periódico (a efetuar no SILiAmb até 31 de Março de cada ano) sobre as 

embalagens de produtos colocados no mercado nacional, no âmbito do registo de produtores de produtos 

embalados / embaladores (Art. 19º do UNILEX), até ao ano passado, a informação relativa a estas embalagens 

em concreto era declarada no SILiAmb pelas empresas nacionais que importavam e utilizavam nas suas 

instalações as matérias primas / produtos em questão. 

 

No entanto, a publicação do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro veio alterar este procedimento. 

Neste âmbito, as Circulares APA  n.º 05/2021/DRES-DFEMR  e  n.º 01/2022/DRES-DFEMR  e esclarecimentos 

das FAQs APA n.os C6, C8 e A29, no âmbito do Registo de Produtores de Produtos no SILiAmb,  informam que 

os elementos referentes a estas embalagens deixam de ser reportados no SILiAmb pelas empresas que 

importam as referidas matérias primas / produtos para consumo próprio, passando a responsabilidade desse 

registo e reporte de informação a recair sobre as empresas estrangeiras fornecedoras das matérias primas / 

produtos em questão, que devem nomear em Portugal um representante autorizado para esse fim.  Naquelas 

informações da APA é também referido que as alterações efetuadas neste procedimento decorrem das novas 

disposições que foram introduzidas no UNILEX.  

https://apambiente.pt/sites/default/files/_Residuos/FluxosEspecificosResiduos/Circular_5_2021_RP%20-%20Colocacao%20mercado%20e%20Consumo%20proprio.pdf
https://apambiente.pt/sites/default/files/_Residuos/FluxosEspecificosResiduos/Circular_1_2022-ProdutorProduto%26RA.PDF
https://apoiosiliamb.apambiente.pt/sites/default/files/documentos/FAQRegisto.pdf
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Face a estas alterações, gostaríamos de alertar para algumas preocupações identificadas até ao momento neste 

âmbito, oportunamente transmitidas à APA, e sugestões / propostas de esclarecimento e melhoria, que 

acreditamos poderão vir a beneficiar a implementação dos mecanismos envolvidos: 

a) Tanto quanto é do nosso conhecimento, parece-nos que a generalidade das empresas estrangeiras não 

conhecerá estas alterações ocorridas na legislação nacional, pelo que sugerimos que possam vir a ser 

desenvolvidas campanhas públicas de informação a esse nível. 

b) No âmbito das trocas comerciais com os seus fornecedores estrangeiros, as empresas nacionais nesta 

situação poderão procurar desenvolver alguns procedimentos de alerta e articulação desta questão junto 

desses fornecedores.  No entanto, estes processos de articulação serão complexos e demorados em 

muitas das situações. Em muitas das empresas, nomeadamente no caso de multinacionais, as compras / 

procurement deste tipo de matérias primas / produtos é centralizado e tem responsáveis por diversas 

áreas de negócio, o que introduz complexidade adicional nesta tarefa. Também nas situações em que 

estão envolvidos fornecedores de países de fora da Europa surgem desafios adicionais neste âmbito. 

Todas estes aspetos poderão introduzir demoras significativas / impossibilidade de conclusão destes 

procedimentos em tempo útil. 

c) Admitimos que, face a estas novas disposições, em algumas das situações, por falta de alternativas, e 

para minimizar riscos de falhas no abastecimento, as empresas nacionais que efetuam a importação 

direta de algumas das suas matérias-primas / produtos para consumo próprio poderão ver-se 

confrontadas com a necessidade de ponderar a possibilidade de virem a atuar como representante 

autorizado dos seus fornecedores estrangeiros para este fim. 

No entanto, esta via introduz dificuldades acrescidas. Da interpretação que fazemos da informação 

disponível parece-nos que o Representante Autorizado neste âmbito passa a deter todas as obrigações 

previstas nesta legislação para os produtores / embaladores, para todos os produtos que o fornecedor 

estrangeiro coloca no mercado nacional (e não apenas a obrigação de declaração da informação no 

SILiAmb para a situação específica de cada empresa nacional). 

d) Outra questão também desde já identificada, e já colocada pelos fornecedores estrangeiros de algumas 

das empresas nossas associadas, prende-se com a forma como se processa a articulação destas 

disposições do UNILEX face aos diferentes tipos de responsabilidades previstos em função do modo de 

venda dos produtos / mercadorias, de acordo com as condições e regras comerciais do INCOTERMS. 

Em particular, é importante clarificar se existe alguma diferença nestes procedimentos e quanto ao 

responsável pelo cumprimento destas obrigações do UNILEX caso a venda a partir do fornecedor 

estrangeiro seja em formato EXW (Ex Works) ou FCA (Free Carrier).  

 

Considera-se que seria muito útil a ponderação dos melhores mecanismos de implementação destas 

disposições, bem como a publicação de esclarecimentos face a estas várias questões e que os mesmos 
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pudessem ser igualmente difundidos através das campanhas de informação a realizar, sugeridas no ponto a) 

acima. 

 

 

4.5. Simplificação e aumento de eficiência nos procedimentos inspetivos, minimizando 

aspetos de maior burocracia 

Em particular: 

− Revisão da legislação aplicável de forma a permitir procedimentos inspetivos e sancionatórios mais 

simplificados para situações em que os desvios às condições das licenças ou outras condições aplicáveis 

sejam pouco relevantes e com impacto (ambiental, na saúde, etc) reduzido, isto é, prevendo um regime 

de sanções mais adequado ao impacto efetivo verificado. 

Uma abordagem a explorar poderá ser, por exemplo uma abordagem por níveis. Numa primeira 

abordagem face à deteção de uma "não conformidade" em comparação com os requisitos legislativos, a 

resposta da autoridade deveria ser formativa, ficando registada.  

(atualmente o sistema de penalizações / sanções ambientais é desajustado face a maioria dos “desvios”, 

os quais, nas situações a que aludimos, não se traduzem em consequência negativas relevantes para o 

ambiente ou para saúde (dos trabalhadores ou comunidade vizinha). Por ex. a falha num ponto da Ficha 

de Dados de Segurança (FDS) que não está em absoluta concordância (em questões menores) com o 

relatório de segurança química apresentado no Registo REACH, mas que em nada prejudica os 

interlocutores mencionados acima). 

Salientando a relevância da simplificação / otimização destes procedimentos, pelos motivos expostos, a 

APQuímica gostaria de demonstrar a sua total disponibilidade e interesse em poder contribuir para o 

trabalho de detalhe a desenvolver neste âmbito, em conjunto com as Entidades Públicas relevantes. 

− Revisão da legislação aplicável e/ou dos procedimentos de articulação entre as entidades inspetivas e 

entidades licenciadoras e/ou autoridades competentes para as diferentes matérias, de forma a permitir 

um acompanhamento mais próximo e específico das particularidades dos processos de cada empresa. 

A título de exemplo, e focando a área ambiental, podemos referir que é comum existirem situações em 

aberto nas Licenças Ambientais das instalações que foram identificadas pelas empresas junto da APA e 

que apresentam análise / resolução em curso, com o envolvimento da APA e das empresas. Não 

obstante este acompanhamento pelas entidades, é frequente nestas situações a emissão pelas 

entidades inspetivas de notificações / autos e contraordenações para desvios às condições das licenças. 

Tal forma de atuação parece-nos contraproducente e desproporcionada, conduzindo a trabalho adicional 

desnecessário para todos os envolvidos (nas empresas e na administração pública), com os custos daí 

decorrentes, sendo de difícil justificação junto dos interlocutores das empresas (clientes, fornecedores, 
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gestores, parceiros noutras empresas do seu grupo empresarial, etc.), devido à má imagem, não 

justificada, que introduzem. 

− Evitar pedidos de informações pelas entidades inspetivas junto das empresas relacionados com 

documentação já anteriormente entregue nas entidades públicas (ver mais detalhes no ponto 4.2). 

− Minimizar o ênfase dado a aspetos formais / burocráticos da regulamentação, e a penalização pelo 

incumprimento deste tipo de aspetos, quando os desvios detetados são pouco relevantes e com impacto 

(ambiental, na saúde humana, etc.) reduzido, optando por direcionar o ênfase e privilegiar a avaliação 

do desempenho das empresas e se estas têm, ou não, uma atitude de melhoria contínua face aos 

requisitos aplicáveis. 

− Procurar uma maior celeridade nas interações entre as entidades inspetivas e as empresas após as 

inspeções, fechando o processo num prazo razoável, de forma a que os relatórios de inspeção sejam 

disponibilizados num espaço de tempo mais curto do que o verificado habitualmente, e sempre em data 

anterior à receção pelas empresas de eventuais notificações / autos de contraordenação. 

A título de exemplo, e focando a área ambiental, apesar das empresas reconhecerem algumas melhorias 

de procedimentos, relatam que, várias vezes, os pedidos de esclarecimentos adicionais (relacionados 

com assuntos abordados na inspeção ou com outros assuntos / outra regulamentação) prolongam-se 

com frequência durante um período de tempo longo após a realização da inspeção. Adicionalmente,  o 

período que decorre entre a inspeção e a receção do relatório pela empresa é frequentemente demasiado 

longo, acontecendo situações em que os relatórios não chegam a ser enviados às empresas, ou só são 

enviados juntamente com o envio de notificações / autos de contraordenação. Constituindo aspetos 

relevantes e com impacto (ambiental, na saúde humana, etc.) deveriam ser disponibilizados o mais breve 

possível, de forma a que as empresas os pudessem integrar nos seus procedimentos resposta / correção 

a desvios e procedimentos de melhoria contínua. Tratando-se de aspetos mais administrativos / formais, 

deverão ser ultrapassados, em primeiro lugar, mediante uma abordagem mais próxima da referida no 

ponto anterior e não obrigatoriamente por via sancionatória. 

 

 

4.6. Simplificação dos processos de licenciamento para equipamentos sob pressão 

(ESP) 

O recurso à utilização de equipamentos sob pressão (ESP) é uma característica comum a praticamente todas 

as cadeias de valor da indústria química.  

 

Em particular, a APQuímica conta entre os seus associados com a totalidade das empresas que, em Portugal, 

produzem e comercializam gases criogénicos liquefeitos para utilizações Industriais e Medicinais e são 

instaladoras de um vasto conjunto de diferentes unidades compactas de armazenagem e vaporização desses 
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gases nos respetivos clientes, nomeadamente unidades hospitalares e industriais (p.ex. no setor agro-alimentar, 

entre muitos outros).  

 

No caso concreto do oxigénio medicinal, a agilidade no licenciamento, instalação e colocação em operação 

destes ESP foi absolutamente essencial para assegurar a resposta necessária aos hospitais no decurso da 

pandemia COVID-19, momento em que a articulação próxima estabelecida entre as empresas e os serviços da 

entidade licenciadora (neste caso concreto, o IPQ – Instituto Português da Qualidade, I.P., sob tutela do Ministério 

da Economia), assente num conjunto de procedimentos simplificados, claros e previsíveis para todos os 

intervenientes, permitiu responder de forma rápida e eficaz a situações de forte pressão sobre o sistema de 

saúde, com ganhos óbvios para a saúde pública, e sem nunca descurar a segurança de pessoas e instalações. 

 

Considerando não apenas o número significativo de processos de licenciamento de ESPs atualmente ainda por 

concluir nas restantes áreas (não medicinais), mas igualmente o elevado volume de novos processos de 

licenciamento de ESPs esperado com a implementação dos projetos industriais previstos para o setor da química, 

petroquímica e refinação no quadro do PRR e outros (na área do hidrogénio verde e outros gases renováveis ou 

de baixo carbono, da cadeia de valor das baterias para veículos elétricos, do CCUS – Carbon Capture Utilization 

and Storage, do armazenamento de energia, etc.), consideramos que o novo modelo desenhado na fase 

pandémica COVID-19 poderia ser replicado para outros processos de licenciamento futuros, sem colocar em 

causa a independência e as atribuições do IPQ, nem as garantias de segurança dos processos. 

 

 

4.7. Articulação da legislação PAG / Seveso com a o Regime Jurídico da Segurança 

contra Incêndios em Edifícios (RJSCIE) 

Considera-se que em muitas das situações os estabelecimentos abrangidos pela legislação PAG / Seveso 

deveriam estar isentos do cumprimento do Regime Jurídico da Segurança contra Incêndios em Edifícios 

(RJSCIE), dada a sobreposição / duplicação de requisitos e elementos solicitados às empresas em ambos os 

regimes. 

 

A APQuímica, em conjunto com os seus associados, gostariam de demonstrar a sua total disponibilidade e 

interesse em poder contribuir para o trabalho de detalhe de simplificação / otimização a desenvolver neste 

âmbito, em conjunto com as Entidades Públicas relevantes. 
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4.8. Racionalização / otimização da informação a fornecer à ANEPC no âmbito da 

legislação PAG / Seveso (apoio à elaboração dos Planos de Emergência Externos 

– PEE) 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de Agosto (PAG – Seveso III), referente ao regime da prevenção 

de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas e da limitação das suas consequências para a saúde 

humana e para o ambiente, os operadores de estabelecimentos Seveso de nível superior têm a obrigação de 

fornecer à ANEPC (Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil) um conjunto de elementos que 

permitam a elaboração dos Planos de Emergência Externos (PEE), os quais são revistos e, se necessário, 

atualizados periodicamente – cf. Art. 21º e Art. 24º do DL 150/2015.  

 

Com vista a operacionalizar esta obrigação, a ANEPC produziu um documento com as orientações, organização 

e conteúdo da informação que as empresas deverão submeter – Caderno Técnico PROCIV 2 - Guia da 

Informação para a Elaboração do Plano de Emergência Externo (Diretiva Seveso III).  

 

Inclui-se no Anexo 3 um resumo sobre as principais questões e constrangimentos que até à data foram 

identificados neste tipo de processos.  

 

Face aos constrangimentos e ineficiências identificados, consideramos importante ter em conta não só os 

custos, quer em tempo quer financeiros, associados a todo este processo, mas ainda as possíveis 

consequências que poderão advir em situação de acidente, pelo facto da informação poder não ser 

atempadamente integrada nos PEE.   

 

Com efeito, e considerando o exemplo verificado numa das empresas industriais nossas associadas, quase 4 

anos passados sobre a entrega da informação pela empresa, o seu estabelecimento de armazenagem existente 

numa área portuária ainda não tinha o seu processo de informações para PEE no âmbito da legislação Seveso 

finalizado, pelo que a Câmara Municipal em questão, responsável por elaborar o PEE aplicável àquela área, 

ainda não dispunha da informação necessária para o fazer.  

 

Assim, o objetivo último deste processo concreto de recolha de informação previsto na legislação PAG / Seveso, 

que deveria ser a produção ou a atualização de um documento PEE operacional que articule os diversos meios 

e recursos em caso de acidente grave, de modo a proteger as pessoas, património e ambiente, suscetíveis de 

serem afetados pelos efeitos desse acidente, não existia na situação concreta ilustrada em anexo (Anexo 3), 

devido às referidas ineficiências no processo.  

 

Salientando a relevância da simplificação / agilização destes procedimentos, pelos motivos expostos, a 

APQuímica e os seus associados gostariam de demonstrar a sua total disponibilidade e interesse em poder 

http://www.prociv.pt/bk/EDICOES/CADERNOSTECNICOS/Documents/CT_2%20-%20Guia%20da%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20para%20a%20Elabora%C3%A7%C3%A3o%20do%20Plano%20de%20Emerg%C3%AAncia%20Externo.pdf
http://www.prociv.pt/bk/EDICOES/CADERNOSTECNICOS/Documents/CT_2%20-%20Guia%20da%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20para%20a%20Elabora%C3%A7%C3%A3o%20do%20Plano%20de%20Emerg%C3%AAncia%20Externo.pdf
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contribuir para o trabalho de detalhe a desenvolver neste âmbito, em conjunto com as Entidades Públicas 

relevantes. 

 

 

4.9. Racionalização / harmonização de taxas camarárias para processos de 

licenciamento 

As taxas camarárias para a realização de obras são variáveis de concelho para concelho, verificando-se obras 

equivalentes (por ex. a construção de bacias de retenção de tanques de armazenagem de matérias-

primas / produtos) em estabelecimentos industriais localizados em concelhos distintos onde são aplicáveis 

valores muito díspares nas correspondentes taxas camarárias. 

 

Considerando o exemplo concreto de construção recente de uma bacia de retenção para tanques de 

armazenagem de produtos químicos numa empresa do setor foi-lhe aplicada uma taxa camarária para esta obra 

de cerca de 16.800 €, sendo que para uma obra equivalente numa outra empresa do setor localizada num outro 

concelho (em ambas as situações em área industrial), e considerando uma área de construção / bacia de 

retenção equivalente ser-lhe-ia aplicada uma taxa de cerca de 1.300 € (diferença de valores superior a 1.000%). 

 

Considera-se, por isso, essencial rever a legislação aplicável nestas situações de forma a garantir custos e 

condições equitativas às empresas, independentemente da sua localização no território nacional. 

 

 

4.10. Compostagem de lamas de ETARs com origem no setor químico 

Até recentemente era permitida a compostagem de lamas de ETARs do setor químico. Recentemente este tipo 

de tratamento deixou de ser aceite para a generalidade das lamas de ETARs com origem no setor químico, em 

qualquer situação, e independentemente da composição específica das lamas em cada situação concreta. 

 

Esta alteração vem introduzir a necessidade de desvio para aterro de lamas (em algumas situações em 

quantidades bastante significativas) que poderiam ter um tratamento de valorização (compostagem), 

considerando as características específicas das lamas em questão, sem descurar os impactos no ambiente e na 

saúde, e indo de encontro aos princípios da economia circular. 

 

Salientando a relevância da medida, em termos de economia circular, e dos constrangimentos à data 

identificados consideramos que é de toda a relevância identificar em detalhe a situação, constrangimentos 

envolvidos e soluções possíveis de adotar para a sua resolução, pelo que a APQuímica em conjunto com os 

seus associados impactados por estas questões, gostariam de demonstrar a sua total disponibilidade e interesse 
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em poder contribuir para o trabalho de detalhe a desenvolver neste âmbito, em conjunto com as Entidades 

Públicas relevantes. 

 

 

4.11. Aumento da transparência e eficácia nos procedimentos de consulta pública 

referentes a propostas de nova legislação (ou alteração de legislação existente), 

garantindo sempre uma fase em que o texto proposto pela tutela fica disponível 

para consulta pelas partes interessadas 

Aparentemente, o Código do Procedimento Administrativo (CPA) permitirá a realização de consultas públicas 

iniciais “em abstrato”, sobre matérias objeto dos diplomas regulamentares, em que não será obrigatória a junção 

de um projeto de diploma concreto, de acordo com as regras do CPA. No entanto, mesmo nos casos em que as 

entidades públicas possam ver útil uma consulta deste tipo, a mesma apenas poderá fornecer um primeiro 

conjunto de contributos (limitados). Assim, nestas situações, deverá ser sempre prevista uma 2ª fase de consulta 

em que a proposta legislativa é divulgada, para uma recolha de comentários e contributos mais efetivos e de 

maior utilidade para o legislador, junto dos interessados. 

 

A título de exemplo, e focando a área ambiental, listam-se nos pontos seguintes quatro exemplos de processos 

submetidos a consulta no passado recente (2018) em que apenas foi realizada a referida “consulta pública inicial”, 

não tendo existido subsequentemente uma 2ª fase de consulta com a disponibilização do texto da proposta 

legislativa, previamente à publicação final / oficial em Diário da República: 

− Alteração à Portaria nº 145/2017, de 26 de abril (e-GAR);  

− Portaria - valores limites de emissão (VLE) de aplicação setorial;  

− Portaria - Cálculo da altura de chaminés;  

− Portaria - Autocontrolo da monitorização de emissões de poluentes do ar.  

 

 

5. Comentários finais 

Como anteriormente referido, tanto a nível Nacional como Europeu, o setor da Química, Petroquímica e 

Refinação encontra-se fortemente comprometido em continuar a trabalhar em conjunto com os diferentes 

Stakeholders, com o objetivo de encontrar soluções adequadas para fazer face aos múltiplos desafios atuais, 

que conjugam preocupações ambientais e de sustentabilidade com uma dinâmica acelerada de 

reindustrialização europeia e nacional, agora em novos moldes mais sustentáveis. 

 

https://participa.pt/pt/consulta/portaria-valores-limites-de-emissao-vle-de-aplicacao-setorial-6061
https://participa.pt/pt/consulta/portaria-calculo-da-altura-de-chamines-6060
https://participa.pt/pt/consulta/portaria--autocontrolo-da-monitorizacao-de-emissoes-de-poluentes-do-ar-6064
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Estes desafios acontecem, num contexto único no espaço europeu, em que a aceleração da implementação das 

várias medidas previstas no Green Deal, se cruza temporalmente com uma situação de crise energética sem 

precedentes, decorrente da guerra na Ucrânia. 

 
Acontecem também num momento crítico de transformação da indústria química, a nível europeu e nacional, 

com vários projetos e investimentos industriais bastante significativos previstos em áreas fundamentais, não 

apenas relevantes para o seu processo de transformação e descarbonização, mas igualmente  para apoiar a 

transformação e descarbonização de muitos outros setores da economia (casos p.ex., no plano nacional, dos 

projetos do hidrogénio verde, da cadeia de valor das baterias para veículos elétricos, da reciclagem química de 

resíduos plásticos urbanos, ou de projetos de CCUS - captura, utilização e armazenamento de CO2 – 

desenvolvidos em parceria com outros setores). Vários destes projetos, em particular aqueles com investimentos 

a contratualizar no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) possuem tempos de implementação 

muito curtos, totalmente incompatíveis com os atrasos de vários anos (4-5 anos, em média, podendo atingir em 

casos mais extremos os 9-10 anos) que são atualmente a realidade dos processos de licenciamento na área 

ambiental.   

 
Assim, neste quadro, e naturalmente sempre garantindo a plena salvaguarda dos objetivos de proteção 

ambiental, com os quais a APQuímica e os seus associados se encontram igualmente comprometidos, 

consideramos que a iniciativa de “Simplificação de Licenças e Procedimentos para Empresas na Área Ambiental" 

e os vários contributos e sugestões de simplificação identificados no presente processo de consulta pública serão 

fundamentais para a resolução célere do significativo “backlog” de processos pendentes, e, em especial no caso 

dos novos projetos, para assegurar a previsibilidade e as respostas em tempo útil necessárias à sua efetiva 

concretização em território nacional, num quadro de forte concorrência com outras localizações, dentro e fora do 

espaço europeu, para captação deste tipo de investimentos de forte potencial.  

 
Com noção que o detalhe é determinante (“the devil is in the details”) não apenas no desenho das medidas de 

simplificação a adotar, mas igualmente nas várias dimensões associadas à sua concretização prática, 

manifestamos, assim e desde já, a nossa total disponibilidade e interesse em manter e intensificar o diálogo e a 

colaboração com os diferentes stakeholders, nomeadamente com o Governo e as várias Autoridades Públicas 

Nacionais, para contributos adicionais e trabalho conjunto mais aprofundado neste âmbito. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

APQuímica 

16.09.2022 
 
 
Anexos:  

1. Processos de LA / TUA – identificação de constrangimentos e propostas de melhoria; 

2. Revisão da Diretiva das Emissões Industriais (IED) – contributos da APQuímica; 

3. Legislação PAG / Seveso – informação para Planos de Emergência Externos (PEE) – identificação de 

constrangimentos e experiências no setor 
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_________________________________________________________________ 

 

A APQuímica é a associação de referência para o Setor da Química, Petroquímica e Refinação em Portugal e a entidade 

gestora do Cluster de Competitividade da Petroquímica, Química Industrial e Refinação. Integra mais de 60 associados, 

entre grandes empresas industriais, PME, startups, universidades, centros de I&DT e outras entidades com atividade 

relevante ao longo da sua cadeia de valor. 
 

www.apquimica.pt 

 

http://www.apquimica.pt/
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Processos de LA / TUA – identificação de constrangimentos e propostas de melhoria 
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Química, Petroquímica e Refinação 

Propostas de melhoria nos processos de LA / TUA 

 

 

 

 

De entre os Associados da APQuímica existem 25 empresas / estabelecimentos abrangidos pelo Licenciamento 

Ambiental (LA).  

 

No âmbito do apoio às empresas associadas relativamente aos desenvolvimentos nos seus processos de 

Licenciamento Ambiental (LA) / Título Único Ambiental (TUA), no 2º semestre de 2021, com atualizações posteriores, 

a APQuímica efetuou junto das empresas suas associadas o levantamento de: 

− motivos percecionados como sendo relevantes para a demora na preparação dos processos pelas 

empresas e na análise / conclusão pela APA, 

− sugestões de melhoria identificadas relevantes para a otimização / agilização do andamento dos 

processos, 

os quais descrevemos nos pontos / páginas seguintes, na expectativa de que possam ser informações úteis na 

perspetiva da melhoria futura dos processos de licenciamento. 

 

Assim, e do levantamento de informação que fizemos junto das empresas nossas associadas, e em termos gerais, 

são identificados como motivos relevantes para a demora na preparação dos processos pelas empresas e na 

análise / conclusão pela APA, os seguintes motivos principais: 

− A demora ao nível do seguimento dos processos poderá estar associada a falta de meios / recursos humanos 

na APA para apreciar os processos em tempo útil e de forma contínua. 

− O facto de os processos estarem em curso por um período tão longo leva também a que se seja necessário 

efetuar novamente esclarecimentos sobre temas já discutidos anteriormente e que são novamente 

“revisitados”, por vezes com interpretações distintas, o que dificulta ainda mais o seguimento / andamento do 

processo. 

− Demora elevada da APA na análise / pronúncia caso-a-caso sobre eventual enquadramento de alterações 

face aos regimes de AIA, Seveso/PAG, etc. 

− Simulação / plataforma SiLiAmb com questões pouco claras. Demora elevada da APA em esclarecer dúvidas 

das empresas sobre a informação a considerar no preenchimento da simulação / plataforma nessas situações. 

− Demora na correção pela APA de erros na plataforma SiLiAmb que, por vezes, impossibilitam a submissão 

dos processos pelas empresas (em algumas situações a demora chegou aos 6 meses). 
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− Necessidade de as empresas carregarem toda a informação (incluindo informação já disponível nas 

entidades) como se se tratasse de um pedido de licenciamento novo, ao efetuarem o primeiro pedido LUA. 

− Situações em que devido ao facto de os processos terem análise em curso na APA desde há muitos anos, a 

informação submetida acabar por ficar desatualizada, criando divergências sobre a base inicial de referência 

utilizada / a utilizar para a realização da análise, sendo a empresa “aconselhada” pela APA a encerrar o 

processo e submeter um novo processo, com informação atualizada, com os impactos que lhe estão 

associados em termos de custos, recursos e atrasos (se contabilizado o momento da entrada inicial do 

processo e não da nova entrada). 

 

Como melhorias a equacionar, e em termos gerais, até à data, foram identificadas as seguintes: 

− Terá de existir uma remodelação profunda nos prazos de obtenção de autorizações / licenças a fim de dar 

seguimento aos projetos que as empresas querem apresentar. Os prazos praticados pelo setor público não 

se coadunam com os do setor privado, nem com os seus processos de decisão de novos investimentos. Terá 

de existir também uma política de agilização e flexibilização de modo a desburocratizar e simplificar os 

processos de licenciamento. A situação como está poderá dar origem à deslocalização de investimentos 

(inclusivamente para outros países da UE, com o mesmo enquadramento regulamentar, mas processos 

similares substancialmente mais céleres e previsíveis) e perda de competitividade, fatores negativos para as 

empresas e para as regiões. 

Os tempos de resposta longos verificados atualmente são um entrave ao desenvolvimento da indústria e do 

negócio, e podem implicar um desinteresse dos investidores nas fábricas de Portugal. 

− Seria muito útil a existência de um fluxograma que representasse esquematicamente os diferentes processos 

de licenciamento - industrial e licenciamento único ambiental - com a identificação de todas as etapas e 

respetivos prazos (e com garantia de que os mesmos seriam cumpridos). 

− Seria igualmente muito útil para as empresas que as entidades envolvidas no processo de alteração 

substancial / renovação de licenças ambientais, criassem guia(s) nos seus websites que esclarecesse(m) o 

modo de submeter a documentação por forma a tornar mais célere o registo / submissão da documentação 

necessária aos processos. 

− Permitir a submissão, em simultâneo e em sistema, de vários processos no mesmo pedido mesmo que 

estejam em fases distintas do processo. Atualmente o SILIAMB não permite ter mais do que um processo em 

curso, em caso de pedidos de novas alterações, sendo necessário concluir um processo para iniciar outro, o 

que é uma limitação clara e muito relevante ao desenvolvimento da atividade industrial e à concretização de 

novos projetos, impossibilitando assim a conclusão atempada da estratégia de investimento definida pelas 

empresas, que comporta habitualmente diversos projetos, por vezes sequenciais. 

− As análises nos diferentes enquadramentos / regimes ambientais poderiam ser feitas em paralelo. Processos 

mais complexos que envolvam PCIP, SEVESO, EIA, etc. podem tornar-se demasiado morosos, pelo que a 

referida análise em paralelo dos vários regimes poderia ajudar a otimizar os tempos envolvidos. 

− No SILIAMB poderia ser criado um formulário específico para gestão das alterações com processos a decorrer 

nesta plataforma. Desta forma, para facilitar a analise pela APA (e IAPMEI), o formulário poderia ter um 
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questionário de suporte ao parecer, cujo objetivo seria ajudar a APA (e IAPMEI) a viabilizar ou indeferir a 

alteração isoladamente. Em caso de deferimento, o operador poderia avançar com a alteração assumindo à 

partida os procedimentos a identificar posteriormente pela APA na sua análise integrada e o cumprimento dos 

limites da atual licença / legislação. 

− Para os processos que se encontram em atraso / em curso seria importante que a APA pudesse emitir ofício 

de prorrogação da validade da LA anterior. Existem situações de empresas que já fizeram esse pedido junto 

da APA, mas que até ao momento o referido ofício de prorrogação da LA anterior não foi ainda emitido. 

− Seria importante também que nos casos em que o processo de emissão do TUA na APA se encontra já em 

fase final, mas ainda decorre algum tempo para a conclusão da emissão do TUA propriamente dito, a APA 

pudesse emitir um parecer que informasse o IAPMEI sobre a não existência de elementos impeditivos à 

emissão do TUA, que poderia permitir ao IAPMEI dar seguimento / concluir alguns procedimentos do lado do 

licenciamento industrial e, assim, a empresa poder dar seguimento ao pedido de vistoria. Poderia esta ser 

eventualmente uma forma de ajudar a agilizar um pouco estes processos que se encontram com grande 

atraso e em alguns casos em situações em que as empresas aguardam a conclusão do processo para iniciar 

o arranque de equipamentos associados a investimentos avultados. 

− Melhorar a integração entre a plataforma do Portal das Empresas / SIR com a plataforma SILIAMB. 

− Melhorar a acessibilidade das diferentes entidades ao processo --> É difícil esclarecer dúvidas quando os 

técnicos não conseguem ver a mesma informação que a empresa, nem entre eles (diferentes entidades têm 

acessos diferentes ao ponto de situação do processo). 

− Melhorar a articulação da APA com as empresas, nomeadamente ao nível processual – o processo poderia, 

em determinadas situações, ser mais dinâmico e de fácil atualização de informação ou esclarecimentos - algo 

que o SiLiAmb ainda não está a permitir. Devia existir um “tutorial” sobre o que é pretendido nos diferentes 

pontos da Simulação e do Formulário, de forma a que a resposta / informação possa ser mais objetiva e 

inequívoca. 

− O SILIAMB solicita a introdução de dados que já são reportados no próprio SILIAMB e exige a repetição de 

informação, quando a plataforma poderia ir buscar essa informação a esses outros locais. Especificamente 

para os dados de monitorização, o processo acaba por ser tão longo que ficam desatualizados, sendo 

posteriormente solicitada atualização de alguns desses dados. No entanto, alguma dessa informação é 

igualmente reportada à APA / entidades públicas noutros âmbitos (ex. RAA/ PRTR), pelo que poderia haver 

uma melhor integração de plataformas para evitar estes pedidos de atualização de informação. 

− A informação já disponível nas entidades para determinada empresa, decorrente do processo de 

licenciamento existente, deveria ter migrado / vir a migrar para a nova plataforma, sem necessidade da 

empresa carregar toda a informação (incluindo informação já disponível nas entidades) como se se tratasse 

de um pedido de licença novo / 1º pedido de licença, quando submete o primeiro pedido LUA. 

− No âmbito destes processos de renovação de LA são muitas vezes solicitados um conjunto elevado de 

elementos em relação a tópicos para os quais não ocorreram alterações nas empresas e para os quais a APA 

/ ARH / CCDR, etc. já dispunha(m) da informação relevante no anterior processo de licenciamento e 

documentação complementar (ex. Plano de Desempenho Ambiental / Relatórios Ambientais Anuais). 
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Não se identifica justificação para que seja novamente solicitada esta informação já anteriormente 

disponibilizada pelas empresas (a não ser o facto dessa informação pertencer ao processo de licenciamento 

em papel). Não deveria ser imputado às empresas a obrigatoriedade de submissão novamente da mesma 

informação já disponível nas Entidades (a necessidade de gerar uma versão digital de elementos relevantes 

do anterior processo de licenciamento em papel não deveria recair sobre as empresas). 

− A análise dos processos de renovação de licença ambiental ou de licenciamento de novos projetos deveria 

incidir essencialmente nas alterações não licenciadas, reservando-se o esclarecimento de questões de 

“gestão corrente” associadas às atividades / processos existentes e já licenciados para outros momentos de 

acompanhamento dos processos de licenciamento mais adequados a esse fim, nomeadamente no âmbito da 

análise e acompanhamento dos PDA (Planos de Desempenho Ambiental) e RAA (Relatórios Ambientais 

Anuais). 

− Desta forma, os pedidos de elementos efetuados na fase de instrução dos processos de renovação de licença 

ambiental ou de licenciamento de projetos de alterações deveriam restringir-se aos elementos efetivamente 

essenciais à instrução desses processos, considerando as alterações face ao licenciado, sem incluir a 

solicitação de esclarecimentos / elementos adicionais sobre questões de “gestão corrente” do desempenho 

das atividades / processos existentes e já licenciados, como habitualmente é prática ser efetuado. Esta prática 

leva a pedidos de informação demasiado extensos na fase de instrução dos processos, originando a paragem 

dos prazos dos processos de licenciamento durante tempos demasiado longos e não justificados.  

− Algumas das dúvidas identificadas pelas entidades nos pedidos de elementos seriam esclarecidas de forma 

bastante mais eficaz e produtiva numa visita às instalações / reunião do que através de um pedido de 

elementos escrito, que dá muito trabalho e consome muito tempo a elaborar pelas entidades e a responder 

pelas empresas, sendo que algumas questões seriam de esclarecimento muito mais rápido / efetivo numa 

visita às instalações. Sugere-se assim que as questões desta natureza pudessem ficar esclarecidas por essa 

via mais expedita (visita às instalações / reunião), reservando-se a solicitação de elementos complementares 

escritos apenas para os elementos efetivamente essenciais à instrução / conclusão dos processos, e em linha 

também com o referido nos dois pontos anteriores. 

− É importante que a APA na sua análise possa assumir, em linha com a prática de várias das suas congéneres 

europeias, que dificilmente conseguirá ir aos detalhes todos de cada instalação e que é preferível ter as 

instalações com licenças atuais, mesmo que esteja pendente algum tema (que não seja crítico), que pode 

posteriormente ser integrado e seguido ao nível do TUA. 

− De forma a não atrasar tanto as emissões de licença, podem ser utilizados mecanismos que permitam um 

seguimento de temas pendentes após emissão do TUA (ex: através de PDA; inclusão de prazos de resposta 

para algum tema específico pendente - esclarecimentos finais, avaliações/caracterizações; definição de prazo 

para implementação de determinada medida; etc…). 

− Seria igualmente importante / útil  conhecer quais os critérios seguidos na elaboração dos TUA(s), no âmbito 

PCIP, relativamente à necessidade de só algumas empresas terem que apresentar um novo PDA (Plano de 

Desempenho Ambiental), de acordo com o TUA. 
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Revisão da Diretiva das Emissões Industriais (IED) 

Contributos da APQuímica – Associação Portuguesa da Química, 

Petroquímica e Refinação 

 

 

A APQuímica – Associação Portuguesa da Química, Petroquímica e Refinação (www.apquimica.pt) vê com 

agrado esta oportunidade de poder expressar os seus pontos de vista sobre a Proposta Legislativa CE 

referente à alteração / revisão da Diretiva das Emissões Industriais – Diretiva n.º 2010/75/UE (IED – Industry 

Emissions Directive) 
1, e contribuir para o processo em curso, na sequência da sua participação nos anteriores 

momentos de consulta aos stakeholders neste âmbito, nomeadamente nos processos de avaliação / “fitness 

check” e preparação da revisão da IED, que decorreram entre 2019 e 2021. 

 
O Setor Químico, quer em Portugal, quer a nível europeu, e tal como temos vindo a referir em momentos 

anteriores destes processos, encontra-se fortemente comprometido com a implementação do Green Deal, nas 

suas várias vertentes, nomeadamente no que se refere à Transição Energética, Descarbonização, Economia 

Circular, nova Estratégia Europeia para os Produtos Químicos (CSS – Chemicals Strategy for Sustainability), 

apenas para mencionar algumas das principais áreas estratégicas, não apenas de grande importância para a 

indústria química, mas onde esta, ao situar-se no início das principais cadeias de valor da economia europeia, 

poderá assumir um papel determinante na ligação aos vários setores a jusante e um forte contributo para o 

cumprimento das metas definidas.  

 
No entanto, o alcance das metas do Green Deal nestas várias áreas exige investimentos significativos, cuja 

viabilidade económica e financeira e a sua posterior implementação efetiva está fortemente dependente de 

condições de concorrência equitativas, da disponibilidade de mecanismos de financiamento e apoio adequados, 

da manutenção da competitividade da indústria europeia nos mercados internacionais face aos seus 

concorrentes de outros blocos económicos, assim como de outros mecanismos céleres e adequados, 

nomeadamente em termos de licenciamento, os quais são críticos face à calendarização das metas previstas e 

à dimensão e complexidade dos projetos / investimentos envolvidos.  

 
Considerando o impacto no setor, a APQuímica encontra-se a analisar esta nova proposta legislativa, em 

conjunto com os seus associados e igualmente em articulação com o CEFIC – Conselho Europeu da Indústria 

Química, que está a avaliar em detalhe as suas implicações para o setor a nível europeu. 

 

 
1 Proposta de Diretiva IED revista: COM(2022) 156 final/3, de 05.04.2022. 

http://www.apquimica.pt/
https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-revision-industrial-emissions-directive_en
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Até ao momento, as preocupações mais significativas que identificámos, com um impacto potencial mais 

relevante, e que consideramos, por isso, que deverão vir a ser objeto de revisão / medidas de melhoria prendem-

se nomeadamente com os tópicos referidos nos pontos seguintes, para as quais apresentamos seguidamente 

algumas recomendações: 

 

1. Introdução da obrigatoriedade de serem impostos VLEs (valores limite de emissão) mais 

restritivos nas Licenças Ambientais, de acordo com os limites inferiores do intervalo de valores 

BAT-AEL 
2 (valores de emissão associados às MTDs) dos BREFs (Art. 15º), colocando do lado do 

operador / empresa o ónus da prova nos casos em que não for possível atingir aqueles limites inferiores 

(quando anteriormente se considerava a instalação estar conforme, desde que atingisse qualquer valor 

dentro do intervalo estabelecido). 

 

2. Apresentação dos Planos de Transformação e sua inclusão nos Sistemas de Gestão Ambiental, 

sujeitos a auditoria obrigatória, e/ou reavaliação obrigatória das Licenças Ambientais para todas 

as instalações até junho de 2030, sendo que as condições / regras a que devem obedecer estes planos 

só irão ser totalmente conhecidas em junho de 2028 (Art. 14a, Art. 27d). 

 

3. Para além dos valores BAT-AEL vinculativos para os efluentes gasosos e águas residuais já previstos 

atualmente na IED, passam também a ser vinculativos (e a integrar obrigatoriamente as Licenças 

Ambientais) valores de desempenho (valores BAT-AEPL 
3) em termos de eficiência energética e 

eficiência no uso de água e de materiais (Art. 14º, Art. 15º) (anteriormente, quando existentes nos 

BREFs, estes valores BAT-AEPL eram recomendações / valores não vinculativos). 

 

4. Será expectável uma maior demora / complexidade adicional no desenvolvimento dos BREFs 

assim como nos processos de licenciamento ambiental, devido simultaneamente: 

− ao facto de os BREFs passarem a dar mais ênfase às questões da eficiência energética, 

circularidade e descarbonização, incluindo valores vinculativos a considerar nas Licenças 

Ambientais para estas áreas (Art. 14º, Art. 15º); 

− ao aumento da lista de substâncias poluentes a considerar (lista de substâncias do Anexo II da 

IED é substituída pela lista de substâncias do E-PRTR); 

− ao facto de os impactos na saúde humana passarem a ser considerados com maior ênfase pela 

IED do que anteriormente. 

 

 
2 BAT-AEL – emission levels associated with the best available techniques. 

3 BAT-AEPL – environmental performance levels associated with the best available techniques. 
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5. Introdução de valores de emissão associados ao uso de técnicas emergentes (valores ET-

AEL) 
4  (Art. 27c)  (anteriormente as técnicas emergentes não tinham definidos nos BREFs valores de 

emissão associados para cumprimento obrigatório nas licenças ambientais). 

 

De entre estes vários pontos, um dos mais desafiantes / com maior impacto será o ponto 1 referido acima: 

Introdução da obrigatoriedade de serem impostos VLEs mais restritivos nas Licenças Ambientais, de acordo com 

os limites inferiores do intervalo de valores BAT-AEL.  

 
Esta mudança de regras torna-se ainda mais desadequada porque os BREFs existentes, ou os que estão agora 

a ser finalizados ao abrigo da IED atual (por exemplo o BREF WGC 
5), não tiveram/ não têm este constrangimento 

em conta, mas irão ser posteriormente utilizados quando a nova IED se encontrar já em vigor. Acresce que, para 

o setor químico (e eventualmente para outros setores também), é reconhecida a impossibilidade de  avaliar 

detalhadamente, num BREF, todas as atividades / sub-setores abrangidos – a consideração de uma gama de 

valores BAT-AEL e não apenas um valor único, permite, em certa medida, acomodar essa limitação, assim como 

as especificidades dos diferentes processos e os necessariamente longos ciclos de investimento neste setor 

capital intensivo.  

 
Adicionalmente, é importante manter uma abordagem integrada e flexível na implementação / aplicação da IED, 

a avaliação conjunta dos diferentes descritores, assim como a possibilidade de avaliação / consideração das 

especificidades de cada instalação concreta, considerando a viabilidade técnica e económica (custo-eficaz) das 

medidas a implementar e a consideração dos “efeitos cruzados entre meios” (“cross-media effects”), que 

constituem princípios essenciais que desde sempre nortearam a implementação desta legislação, desde a 

primeira Diretiva IPPC publicada em 1996.  

 
A forte interligação existente entre as emissões / consumos em diferentes descritores – “cross-media effects” 

(por exemplo, a redução de emissões de determinado poluente poderá originar aumentos significativos no 

consumo de água e/ou energia, nomeadamente devido às novas tecnologias de redução de emissões 

necessárias implementar), é aspeto amplamente reconhecido, nomeadamente nas discussões técnicas dos 

BREFs, mas que não se encontra atualmente refletido na IED, seja na versão atualmente em vigor ou na proposta 

legislativa de revisão, e que deve ficar formalmente reconhecido no texto da IED , nomeadamente nos seus  

Art 3º(12) e Art. 11º [ nova alínea (fd) ]. 

 
Deixar do lado do operador o ónus de comprovar a impossibilidade de cumprimento do valor inferior da gama de 

valores BAT-AEL (ponto 1 acima) irá originar um encargo / entropia elevado no desenrolar dos processos de 

licenciamento e, no caso de não existirem guidelines objetivos para esse efeito (o que será difícil garantir para 

uma multiplicidade de subsetores e de situações distintas), igualmente um potencial aumento do grau de 

discricionariedade na sua aplicação, e por esta via, uma limitação adicional à existência de um efetivo level 

 
4 ET-AEL – emission levels associated with emerging techniques. 

5 BREF WGC – Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector.  
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playing field entre instalações similares situadas em diferentes Estados-Membros (EM) da UE, que competem 

nos mesmos mercados internacionais. 

 
Ao nível das preocupações identificadas relativamente à possibilidade de cumprimento dos limites inferiores do 

intervalo de valores BAT-AEL assim como da implementação de valores BAT-AEPL vinculativos, é ainda 

importante salientar que os “efeitos cruzados entre meios” (“cross-media effects”) tornam tecnicamente 

impossível garantir os limites inferiores do intervalo de valores BAT-AEL simultaneamente para todos os 

poluentes envolvidos, assim como garantir ainda, adicionalmente, valores de desempenho (BAT-AEPL) 

vinculativos para os restantes descritores, em simultâneo. A aposta na abordagem integrada, flexível, e na 

avaliação e consideração das especificidades de cada instalação concreta e da sua envolvente, considerando a 

viabilidade técnica e económica (custo-eficácia) das medidas a implementar e dos resultados a obter e respetivos 

impactos face à sua envolvente, parece-nos cada vez mais um aspeto crítico face aos novos desafios 

introduzidos pela revisão da IED. 

 
Nesta perspetiva, parece-nos que seria importante, por exemplo, não eliminar a possibilidade atualmente prevista 

na IED de, em sede de licenciamento, as autoridades competentes poderem optar por não impor requisitos em 

matéria de eficiência energética relativamente às unidades que emitam gases com efeito de estufa (GEEs) 

abrangidas pela legislação CELE (n.º 2 do Art. 9º). 

 
Para além da maior ênfase na adoção de valores de emissão mais baixos – valor inferior da gama BAT-AEL, de 

forma obrigatória, a menos que o operador prove a impossibilidade de atingir esses valores (e a autoridade aceite 

a argumentação), verifica-se ainda que a nova IED passa a requerer a avaliação de um conjunto adicional de 

matérias atualmente não consideradas (ou consideradas de uma forma menos incisiva), nomeadamente em 

termos da avaliação dos efeitos das substâncias químicas na saúde, eficiência energética, eficiência do uso de 

água e de materiais, circularidade, etc. (com a introdução de valores de referência de cumprimento obrigatório – 

atualmente apenas obrigatórios para as emissões gasosas e águas residuais). 

 
Percebendo-se que o objetivo último pretendido com estas propostas de alteração à IED será apoiar o esforço 

europeu para atingir as metas definidas no Green Deal, é indiscutível que estas alterações irão trazer maior 

complexidade, entropia e demora, tanto nos processos dos BREFs (que já atualmente são processos longos), 

como nos processos de licenciamento (que em Portugal são já atualmente processos muito longos, na maioria 

das situações), o que é totalmente contraproducente tanto face aos objetivos que se pretende alcançar com a 

revisão da IED, como à necessária aceleração da implementação de novos projetos com vista a alcançar as 

metas do Green Deal nos prazos definidos. 

 
Consideramos que, pelo contrário, os procedimentos envolvidos, em particular de licenciamento, e de 

acompanhamento após licenciamento, deverão ser otimizados e simplificados, assegurando processos mais 

céleres e menos burocráticos, que permitam apoiar eficazmente e em tempo útil a transformação industrial em 

curso e a implementação de novos projetos que lhe está associada, num contexto de manutenção (ou idealmente 

de reforço) da competitividade da Indústria Europeia. 
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Assim, e a manterem-se na versão final da nova IED as disposições anteriormente referidas, das quais 

discordamos, pelas razões já referidas, será, no entanto, de toda a importância que sejam definidos a nível 

europeu guidelines claros sobre como implementar estas disposições, quer do lado das empresas quer das 

entidades licenciadoras, tipologia de informação suficiente / necessária nas situações em que o ónus da prova 

acabe por ficar do lado das empresas (como é o caso da impossibilidade de cumprimento do valor mais baixo da 

gama de BAT-AEL), mecanismos de implementação de derrogações, etc., para simultaneamente (i) minimizar a 

incerteza para os operadores económicos, (ii) apoiar as autoridades em cada país na implementação dos 

processos de licenciamento e de acompanhamento após licenciamento, (iii) garantir a aplicação equitativa destas 

regras em todos os países europeus (level playing field), de uma forma eficiente, proporcional e célere. 

 
Adicionalmente, com este mesmo objetivo, parece-nos que poderá ser também muito útil a criação, a nível 

europeu, de grupos de trabalho com vista à troca de experiências e partilha de boas práticas entre as autoridades 

licenciadoras dos vários países, que permitam ajudar a desbloquear situações concretas / práticas de 

licenciamento, para que as autoridades possam trocar informações técnicas entre si sobre como abordar 

determinadas situações não standard (por ex. quando as especificidades de determinada instalação não são 

compatíveis com determinada condição do BREF, e existem instalações semelhantes noutros países).  

 
Sabemos que a rede IMPEL tem um grupo de trabalho / projeto em curso que reúne autoridades (de 

licenciamento e de inspeção) de vários países para a melhoria dos procedimentos da IED (ver aqui). No entanto, 

não nos parece que o trabalho desenvolvido no âmbito desse grupo de trabalho / projeto tenha estado, pelo 

menos até ao momento, centrado na discussão e tratamento deste tipo de questões técnicas de detalhe – 

exatamente o tipo de questões que antecipamos poderem continuar a ser um dos motivos relevantes para 

demoras significativas nos processos de licenciamento e cujo potencial tratamento diferenciado por parte das 

autoridades dos vários EM UE poderá ser uma barreira significativa ao estabelecimento de um efetivo e muito 

necessário “level playing field” na aplicação da IED a nível europeu. 

 
Por outro lado, e tal como tivemos a oportunidade de referir nos anteriores momentos de consulta no âmbito 

deste processo, gostaríamos ainda de alertar, uma vez mais, para o facto de o setor Químico ser um dos poucos 

setores de atividade abrangidos pela IED em relação ao qual não estão definidos limiares de abrangência  

(Anexo I da Diretiva).  

 
Assim, enquanto para outros setores o foco da implementação da IED se centra nas instalações que efetivamente 

apresentam emissões / impactos relevantes, para o setor Químico todas as instalações que incluem produção à 

escala industrial envolvendo processos com reação química ficam, à partida, regulamentadas pela IED, 

independentemente da relevância / significância das emissões / impactos envolvidos, verificando-se algumas 

situações, nomeadamente em instalações / empresas de menores dimensões, em que os encargos 

administrativos / burocráticos envolvidos são muito significativos e desproporcionais face aos impactos (no 

ambiente e na saúde humana) decorrentes das instalações em causa, sem se verificar uma real mais valia na 

aplicação da IED a essas situações. 

https://www.impel.eu/en
https://www.impel.eu/en/projects/doing-the-right-things-for-environmental-permitting
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Assim, reafirmamos a importância de serem definidos limiares de abrangência para o setor Químico no Anexo I 

da IED, considerando, por exemplo, a capacidade instalada de produção e/ou com base na relevância das 

emissões / impacto das atividades envolvidas. 

 
Em caso de impossibilidade de definição de limiares de abrangência no texto da IED, deverão ser desenvolvidas 

guidelines CE com orientações suficientemente detalhadas (em complemento às FAQs já existentes 
6) que 

forneçam orientações claras, de forma a permitir apoiar as autoridades em cada país na identificação de 

instalações que poderão ficar isentas da implementação da IED, mantendo naturalmente um nível elevado de 

proteção do ambiente e da saúde humana. As orientações a desenvolver neste âmbito deverão garantir a 

aplicação equitativa e transparente destas regras em todos os países europeus (level playing field), de uma forma 

eficiente, proporcional e célere, minimizando a incerteza para os operadores económicos e evitando a burocracia 

e encargos administrativos desproporcionados que a implementação da IED nestas situações acarreta. 

 
Complementarmente, aquando da elaboração dos BREFs, deverão ser definidos limiares de aplicação (ex. 

caudais mássicos) para cada poluente / KEI 
7, associados à aplicação dos valores BAT-AE(P)L e respetivas 

condições de monitorização, com vista à aplicação dessas condições / valores às situações relevantes do ponto 

de vista de custo-eficácia considerando os impactos envolvidos. 

 
 
Em complemento aos elementos acima referidos, incluímos em anexo o position paper com a visão do setor a 

nível europeu, preparado no âmbito do CEFIC – Conselho Europeu da Indústria Química, e no qual a APQuímica 

também participou na qualidade de membro do CEFIC. Este documento integra informações / recomendações 

complementares para alguns dos tópicos relevantes já acima referidos, como informações e propostas para 

algumas outras áreas de preocupação identificadas no texto proposto para a revisão da IED, nomeadamente no 

que se refere aos novos requisitos previstos para os Sistemas de Gestão Ambiental e para a utilização de 

Técnicas Emergentes, assim como questões associadas à Confidencialidade das informações envolvidas e à 

aplicação dos mecanismos previstos no âmbito do Acesso à justiça e Compensação de potenciais danos, 

incluindo questões relacionadas com a inversão do ónus da prova introduzido nesta versão da proposta 

legislativa (Art. 79º e Art. 79a), que damos aqui como reproduzidos pela sua especial relevância. 

 

Como anteriormente referido, a Indústria Química mantém um forte compromisso para com estes temas, tanto a 

nível Nacional como Europeu, pretendendo continuar a trabalhar em conjunto com os diferentes stakeholders 

para encontrar soluções adequadas no âmbito do processo de revisão da IED e considerando os novos desafios 

colocados pelo Green Deal.  

 
6 Cf. FAQs CE – DG Env. disponíveis em  https://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/implementation.htm  e em 

https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/1d945fd8-0d7e-4418-bac4-1c2f4a91af3e  -->  Questions 

answered by DG ENV, nomeadamente FAQ I.9 (IED ANNEX I.9 – What is the meaning of "production on an industrial scale in Annex I 

section 4"?). 

7 KEI – Key Environmental Issue. 

https://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/implementation.htm
https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/1d945fd8-0d7e-4418-bac4-1c2f4a91af3e
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Manifestamos assim desde já a nossa total disponibilidade e interesse em manter e intensificar a colaboração 

com os diferentes stakeholders, nomeadamente com as Entidades Públicas Nacionais e Entidades Europeias 

para contributos adicionais neste âmbito. 

 

 

 
 
 

 

APQuímica 

23.06.2022 

 
 
 
 
 
 
 
Anexo:  

Position Paper CEFIC “Cefic views on the revision of the Industrial Emissions Directive – Additional paper in response to the 

Public Consultation”, datado de 20.06.2022  (F3317296 – feedback reference to the consultation “Industrial emissions – EU 

rules updated”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________ 

 

A APQuímica é a associação de referência para o Setor da Química, Petroquímica e Refinação em Portugal e a entidade 

gestora do Cluster de Competitividade da Petroquímica, Química Industrial e Refinação. Integra mais de 60 associados, 

entre grandes empresas industriais, PME, startups, universidades, centros de I&DT e outras entidades com atividade 

relevante ao longo da sua cadeia de valor. 
 

www.apquimica.pt 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12306-Industrial-emissions-EU-rules-updated/F3317296_en
http://www.apquimica.pt/
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Cefic views on the revision of the Industrial Emissions 
Directive 
 

 

Additional paper in response to the Public Consultation 

 

The IED (2010/75/EU) regulates large industrial emissions since the end of 2010. An evaluation in 2019 

carried out by DG ENV showed that the IED is efficient, fit for purpose and has achieved its goals to a large 

degree as emissions have been reduced significantly across Europe. However there was also room for 

improvement which together with the targets of the EU Green Deal has triggered a review of the IED in 

2021.  

Whilst Cefic appreciates the attempts of making the IED more efficient, faster, stringent and leaner when 

striving for a further reduction of emissions, we are concerned that the Commission Proposal will likely not 

achieve this target. 

• Permit procedures from first submissions by the operator to permit granting by the authorities, 

must not be lengthened. Instead, they should rather be shortened and simplified in order to 

achieve fast industrial transformation. For instance the REPowerEU initiative calls for quick 

permitting processes which could be a good guidance for permits under the IED as well. Proper 

staffing of all stakeholders involved must be ensured as prerequisite to achieve this goal.  

• Bureaucratic requirements without additional benefits – like an Environmental Management 

System - must be avoided.  

• Mixing different areas of law leads to an even higher complexity of environmental law. There needs 

to be legal certainty in the approval process. Further IED must not overturn established law, e.g. 

the burden of proof of innocence cannot be on the operator of production units. 

• All changes to the IED must be viewed in the context of the competitiveness of European industry 

(disadvantage of location, investment decisions, turning away from Europe).  

Key priorities 

Permitting 

Article 15(3) requires the competent authority to set the strictest possible emission limit values that can 

be achieved by applying BAT in the installation. This overturns the results of the BREF process as each 

operator is therefore required to comply with the lower limit of the emission bandwidths associated with 

the best available techniques (BAT-AEL) or otherwise to explain why this is not feasible. The draft leaves 

open whether this regulation already applies to the BAT-AEL emission ranges drawn up under the current 

IED, or only to the BAT conclusions that will be drawn up after the new IED has come into force. It must be 
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clear that it can only apply to BAT conclusions derived under the ‘new’ IED and does not lead to changes 

of existing BREFs/BAT conclusions nor permits already granted. 

Further, it has to be defined which kind of proof the operator has to provide for achieving the best 

performance and under which conditions. Performance will be subject to fluctuations (e.g. different load). 

Further, common requirement in BREFs is to achieve compliance at the ‘highest state of emissions’. Hence, 

the highest state of emission must be the basis for determining the ‘best performance’.  

Article 15 (3a) describes that the competent authority shall set binding environmental performance levels. 

(BAT-AEPL). So far, these BAT-AEPL have not been mandatory to implement, but have served as a reference 

in the approval process. They now generate additional pressure to act with regard to energy and resource 

efficiency (water, energy, recycling). AELs and AEPLs are in parts mutually exclusive: for instance, 

enhanced abatement can lead to higher consumption of energy or water. 

At the same time – see above – permit discussions will start at the lower end of ALL of these – mutually 

exclusive – AE(P)L ranges. It is not clear which parameter will take precedence when it comes to find the 

optimal solution overall, which again, can lead to a higher rather than lowest possible 

emissions/consumptions in one or two aspects. Hence, flexibility and a clear statement of the process 

leading to identifying which parameter has first priority, is of the essence. We hence suggest adding a 

phrase that the target for considering AELs and AEPLs are at the same time should be striving for the ‘lowest 

cross media effects’ (e.g in Art. 3 (12) and  a new 11 (fd)). We suggest this to be derived by the Technical 

Working Group to the largest extent whilst allowing for a detailed optimization by the permitting authority.  

As it stands right now, the new IED via Art. 21(3) will apply for all new permits, regardless whether a BREF 

has been derived under the new or the old IED. As this renders the results of all BREFs derived under the 

IED meaningless, an addition in Art. 15(3) is needed, clarifying that all reference to permit can only refer to 

BREFs derived under the new IED.  

Further, the IED seems to suggest (Art 14(1) and Art 18) that whenever ‘benchmarking’ or a change in other 

legislation (‘Environmental Quality Standards’) leads towards even stricter limits than those possible when 

implementing best available techniques to be implemented, permits are subject to change. Given the long 

investment cycles it is not acceptable that abatement techniques that have been installed under a given 

permit are rendered outdated after a short time. Transition periods are needed just as they apply when a 

new BREF is derived. Cefic therefore suggests that for changes to permit requirements, a transition period 

related to the risks involved is needed. .  

Management Systems  

Article 11 now includes the introduction of an environmental management system (EMS) as an operator 

obligation. At the same time, Article 14 defines that an environmental management system (EMS) must be 

established as a permit condition, the requirements of which are listed in a new Article 14a. In particular, 

sub-paragraph (d) of Article 14a requires an inventory of hazardous substances or parts of mixtures present 

at the facility, a risk assessment of the impact of these substances on human health and the environment, 

and an analysis of the possibilities for replacing them with safer alternatives. 

We suggest deleting the EMS requirement from Article 14 as a permit requirement. An EMS as an operator 

obligation in Article 11 is entirely sufficient. The scope of the EMS needs a fundamental revision in order to 

come up with clearer requirements. Existing systems fulfilling internationally accepted standards (e.g. ISO 

14001, EMAS) must be sufficient to fulfill this obligation.  
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Further, a "chemicals inventory" as proposed and as a prerequisite for permit cannot be implemented 

without further qualification of its scope. The chemical inventory – as suggested – is extremely broad, must 

be based on information from REACH whilst not going beyond the requirements of REACH. It has to focus 

on substances ‘relevant’ for the facility and potentially leading to ‘significant’ emissions. Additional 

documentation does not lead to a reduction of risks and emissions. Also, typically, the inventory of a 

chemical installation contains many (thousands) intermediate and undefined substances which pose no 

risk to health or environment as those are fully contained in the equipment as pipes and vessels. 

Access to Justice/Compensation (New art 79a IED) 

Whilst we see merit in allowing collective action for health damage caused by emissions in breach of 
EU law under certain conditions, we question the appropriateness of the regulatory approach elected 
by the Commission. The proposal does not include the essential safeguards and rules to ensure a 
balanced and predictable regime for the resolution of collective claims by civil law courts in the EU 
(e.g. criteria for qualified entities, criteria for compensation, procedure, evidence, information duties).  

The directive should establish mechanisms and rules to avoid abusive litigation, similar to the directive 
on collective redress and consistent with the principles set out in the Commission Recommendation 
of 11 June 2013 (2013/396/EU). Collective action should be admissible only when the action refers to 
the same facts, the same infringement and the same law, and thus the court can follow a common 
reasoning for all the claimants, using the same body of evidence. Punitive, treble or other non-
compensatory damages should be expressly prohibited: deterrence should not be the objective of 
private enforcement. Deterrence should be left to public enforcement. Entities qualified to bring 
collective claims should be established and equipped specifically to pursue such claims. 

Importantly, the burden of proof should remain with the claimant, in accordance with the national 
rules of evidence and civil procedure. This is an important safeguard against abusive litigation and 
would be consistent with the polluter pays principle, ensuring that operators pay for damages caused 
by their own activities and not for damage caused by others. 

In practice, if the burden of proof is reversed, operators would have to prove a negative (i.e. that the 
emissions did not cause the health damage), and thus would have to demonstrate beyond reasonable 
doubt that other causes for the health damage are present. Given that many diseases are correlated 
with many putative causal factors, furnishing such proof would be impossible, even more so for SMEs. 
It would also require that the operator has access to sensitive personal information on the claimants. 

Confidentiality 

It is important to preserve the confidentiality of data sensitive under competition law, and hence limit 
access to such data within the Article 13 Forum to civil servants who are bound by law to an obligation 
of professional secrecy. This means that NGO representatives would get access to such data after 
further treatment, such as anonymization and aggregation, to make it less sensitive – allowing the 
same level of access to industry sector representatives and NGO representatives in the Forum.  

Furthermore, where information is considered confidential for the purpose of the IED BREF process, it 
should also be considered as such in case a third party requests access to that data under the relevant 
EU or national legislation. 

Scope extension to health and inclusion of more substances 
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Moving from the list of substances in Annex II, IED to Annex II, E-PRTR will broaden the scope significantly 

by a factor of almost four. This will prolong not only Kick Off meeting and the subsequent collection, 

validating (by Member States) and evaluation (by the JRC) of data, but the BREF process as whole. 

Second, the scope of the IED now contains ‘human health’ (Art. 1 (17)). This will add a completely different 

discussion in the BREF drafting process. So far, key environmental issues (=key aspects and substances to 

be considered and for the abatement of which BATs and AELs were derived) were selected based on the 

impact on the environment. Impact on the environment means – following four criteria provided by DG 

ENV in 2015 – that there are significant emissions, the sector looked at contributes a relevant share of 

overall emissions and there is a good chance of a further and substantial reduction of such emissions. . It 

risks a duplication of REACH or Occupational Exposure regulations, e.g. OSH Framework Directive 

89/391/EEC. As there is a large number of substances identified as ‘of concern’ this will significantly prolong 

the BREF making process. If at all, the discussion of this aspect should be part of an extensive ‘front loading’ 

of a BREF, e.g. by ECHA (European Chemicals Agency). The decision which substances to consider in the 

BREF process is then up to the Technical Working Group. 

Derogation 

It is understood that an implementing act will be drafted (Art 15(4)). The drafting should involve all 

stakeholders. 

Innovation (Chapter II bis, Art 27, Art 27a-c) 

Cefic appreciates the increased focus on innovation as innovation is at the heart of our industry. We 

support establishing the new Innovation center INCITE. As testing and verification of the applicability of 

new techniques must be carried out in ‘real life’, means in industrial units, under real life conditions and 

eventual in industrial scale , industry must have a central function in INCITE. 

Cefic further appreciates the longer testing period of  (Art 27b) increasing  the time for testing of emerging 

techniques under derogation from nine to 24 months, and allowing six years for compliance after the 

publication of a new BREF (art. 27d). It is however not clear what happens after that time IF testing was 

not successful or emissions are still higher than expected. A provision is needed to ensure operators are 

not in immediate non-compliance.  

Emerging technique associated emission levels (Art. 3(50)) and associated environmental performance 

levels (Art. 3(51)) can path the way for new techniques. It is however not clear, on which basis such AE(P)Ls 

are to be determined, since there are little to no data on the environmental performance of emerging 

techniques. Hence, such levels can only be ‘indicative’. 
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Legislação PAG / Seveso – informação para Planos de Emergência Externos (PEE) – 
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SEVESO – INFORMAÇÃO PARA PLANOS DE EMERGÊNCIA EXTERNOS 

(PEE) 

 – ALGUMAS NOTAS E EXPERIÊNCIAS –  

 

 

 

 

Enquadramento 

De acordo com o DL 150/2015, de 5 de Agosto (PAG – Seveso III – regime de prevenção de acidentes graves 

que envolvem substâncias perigosas e de limitação das suas consequências para a saúde humana e para o 

ambiente), os operadores de estabelecimentos de nível superior têm a obrigação de fornecer à ANEPC 

(Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil) um conjunto de elementos que permitam a elaboração 

dos Planos de Emergência Externos (PEE), os quais são revistos e, se necessário, atualizados periodicamente 

– cf. Art. 21º e Art. 24º do DL 150/2015. 

Com vista a operacionalizar esta obrigação, a ANEPC produziu um documento com as orientações, organização 

e conteúdo da informação que as empresas deverão submeter – Caderno Técnico PROCIV 2 - Guia da 

Informação para a Elaboração do Plano de Emergência Externo (Diretiva Seveso III). 

Conforme referido neste documento, o planeamento de emergência externo previsto no DL 150/2015 respeita 

aos estabelecimentos Seveso de nível superior, i.e., estabelecimentos onde estejam presentes substâncias 

perigosas em quantidades iguais ou superiores às quantidades indicadas na coluna 3 da parte 1 ou na coluna 3 

da parte 2 do Anexo I daquele DL, usando, se aplicável, a regra da adição prevista na nota 4 do referido anexo 

do diploma. 

Não é a ANEPC quem elabora os PEE. No regime PAG / Seveso, a função da ANEPC é definir qual a informação 

que as empresas abrangidas devem fornecer e verificar que a informação fornecida é a correta. Uma vez 

validada, a ANEPC envia a documentação para a Câmara Municipal do local do estabelecimento e será esta 

entidade, através dos seus Serviços Municipais de Proteção Civil, que têm a responsabilidade de elaborar os 

PEE. Isto é, quem vai utilizar a informação fornecida e produzir um documento final adequado aos meios, 

recursos, riscos e outras características do local são as Câmaras Municipais e não a ANEPC. 

 

http://www.prociv.pt/bk/EDICOES/CADERNOSTECNICOS/Documents/CT_2%20-%20Guia%20da%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20para%20a%20Elabora%C3%A7%C3%A3o%20do%20Plano%20de%20Emerg%C3%AAncia%20Externo.pdf
http://www.prociv.pt/bk/EDICOES/CADERNOSTECNICOS/Documents/CT_2%20-%20Guia%20da%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20para%20a%20Elabora%C3%A7%C3%A3o%20do%20Plano%20de%20Emerg%C3%AAncia%20Externo.pdf
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Exemplos de questões e constrangimentos até à data identificados 

1. Conteúdo e âmbito do documento e da informação a fornecer e frequentes pedidos de esclarecimento fora do 

âmbito de aplicação do regime Seveso 

Tomando como exemplo a informação relatada por um conjunto de empresas associadas da APQuímica, face à 

informação submetida pelas empresas, são frequentes os pedidos de esclarecimento adicionais da ANEPC 

relacionados com substâncias ou situações não enquadráveis no âmbito do regime Seveso, o que leva a 

ineficiência no processo, aumento da carga burocrática e de trabalho desnecessário por parte das empresas. 

Com efeito, existem muitas substâncias classificadas como perigosas (os ácidos de uma forma geral, por 

exemplo) que não relevam para o regime Seveso e, como tal, não são necessários incluir na informação a prestar 

à ANEPC. 

Outro exemplo é o transporte de substâncias perigosas em condutas (incluindo as estações de bombagem, no 

exterior dos estabelecimentos), que é aspeto excluído da aplicação do DL 150/2015. 

No entanto, também são frequentes os pedidos de esclarecimentos adicionais da ANEPC referentes a traçados 

de oleodutos, gasodutos e equipamentos e sistemas associados, instalados no exterior dos estabelecimentos 

abrangidos, mesmo quando não operados pelo operador em causa. 

Como acima referido, a função da ANEPC é definir qual a informação que as empresas devem fornecer e verificar 

que a informação fornecida é a correta. Uma vez validada a informação, a ANEPC envia a documentação para 

a Câmara Municipal do local do estabelecimento e será esta entidade, através dos seus Serviços Municipais de 

Proteção Civil, que têm a responsabilidade de elaborar os PEE. Isto é, quem vai utilizar a informação fornecida 

e produzir um documento final adequado aos meios, recursos, riscos e outras características do local são as 

Câmaras Municipais.  

Não se percebe, assim, que haja tanta exigência e pressão por parte da ANEPC para que as empresas forneçam 

elementos relativos, por exemplo, às características da envolvente, ocupação do solo, dados demográficos, 

população presente em escolas, outros equipamentos públicos e centros comerciais, etc., obrigando as 

empresas a solicitar estes elementos às Câmaras Municipais para, depois, serem esses mesmos elementos 

enviados, por via deste procedimento, às mesmas Câmaras Municipais. 

2. Prazos envolvidos e demoras excessivas no desenrolar do processo 

De acordo com o previsto no n.º 4 do Art. 24.º do DL 150/2015, a ANEPC deve analisar a informação prestada 

pelas empresas com vista à elaboração do PEE, no prazo de 80 dias, podendo solicitar informação complementar 

por uma só vez, e diretamente ao operador, suspendendo-se nesse caso o prazo referido. 
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No entanto, a experiência partilhada por um conjunto de empresas associadas da APQuímica é diferente desta 

– um prazo de análise pela ANEPC bastante mais longo e frequentes pedidos de esclarecimento subsequentes, 

por vezes referentes a informação de pouca relevância para o fim a que se destina.  

Adicionalmente, e apesar destes prazos longos do lado da análise pela ANEPC, os prazos impostos por esta 

entidade para obter das empresas os esclarecimentos que solicita é por vezes muito curto (no exemplo, uma das 

empresas referiu ter sido imposto um prazo de 5 dias, sem motivos que se percecionem relevantes ou qual a 

base de enquadramento legal para esse prazo). 

 

Para além do desrespeito pelos prazos legalmente definidos para a análise pela ANEPC, dos pedidos 

subsequentes (que a lei não permite – cf. Art. 24.º do DL 150/2015), da imposição de prazos curtos para a 

resposta pelas empresas, da relevância questionável de alguns dos esclarecimentos pedidos, importa ter em 

conta os custos, quer em tempo quer financeiros, associados a todo este processo, bem com as possíveis 

consequências que, em situação de acidente, poderão advir pelo facto da informação relevante poder 

não ser atempadamente integrada nos PEE.  

Com efeito, e considerando informação partilhada pelas empresas associadas, podemos relatar como exemplo 

uma situação em que, quase 4 anos passados sobre a entrega pela empresa da informação à ANEPC, o 

estabelecimento de armazenagem da empresa existente numa área portuária ainda não tinha o seu processo de 

informações para PEE finalizado, pelo que a Câmara Municipal em questão, responsável por elaborar o PEE, 

ainda não dispunha da informação necessária para o fazer. 

Assim, o objetivo último de todo este processo que deveria ser a produção ou a atualização de um 

documento PEE operacional que articule os diversos meios e recursos em caso de acidente grave de 

modo a proteger as pessoas, património e ambiente, suscetíveis de serem afetados pelos efeitos desse 

acidente, não existe / existia, devido a estas ineficiências verificadas no processo. 

 

 

 

APQuímica 


