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CURSO: Licenciamento Industrial  
 

Enquadramento 

O Licenciamento industrial cuja designação oficial é Sistema da Indústria Responsável (SIR)  é um processo 

que tem como  objetivo a prevenção dos riscos e dos inconvenientes resultantes da laboração dos 

estabelecimentos industriais, tendo em vista a salvaguarda da Saúde Pública e dos trabalhadores, a segurança 

de pessoas e bens, a higiene e segurança nos locais de trabalho, o correto ordenamento do território e a 

qualidade do ambiente. 

O Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, aprova o Sistema da Indústria Responsável (SIR). O SIR consagra 

um conjunto de medidas que vêm proporcionar claros avanços e melhorias no desenvolvimento sustentável da 

economia nacional e revoga o anterior diploma que aprova o Regime do Exercício da Atividade Industrial – REAI 

(Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 24/2010, de 25 de março). 

A actividade industrial engloba um conjunto diverso de actividades económicas de natureza e graus de 

complexidade distintos. O enquadramento técnico-legal da tramitação processual do processo de licenciamento 

industrial dos estabelecimentos industriais exige uma abordagem integrada das diferentes componentes da 

actividade industrial com realce para os aspectos ambientais e da higiene e segurança. 

 

Programa 

ACTIVIDADE INDUSTRIAL VS. ACTIVIDADE ECONÓMICA 

- O Licenciamento prévio das atividades económicas 

- A Gestão Integrada do projeto de investimento 

 

LICENCIAMENTO E EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE INDUSTRIAL 

- Enquadramento legal do novo regime jurídico do licenciamento industrial 

- Aspectos técnicos-legais da tramitação processual: regimes de licenciamento 
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ENVOLVENTE LEGAL 

- Ordenamento e Planeamento do Território: Áreas de Localização Empresarial 

- Questões Ambientais 

  Avaliação de Impacte Ambiental Licença Ambiental 

  Operações de Gestão de Resíduos Licença de Utilização do Domínio Hídrico 

- Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho Acidentes Graves 

  Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho 

 

Objectivos 

Conhecer o enquadramento técnico-legal da tramitação do Licenciamento 

Industrial e a sua relação com as diferentes componentes da atividade 

económica abrangida 

Conhecer o modo de instrução de um processo de licenciamento de uma 

atividade industrial 

 

Destinatários 

Empresários e/ou gestores de actividades económicas industriais. 

Directores e/ou quadros técnicos superiores de estabelecimentos industriais. 

 

Horário 

9:00h/13:00h – 14:00h/18:00h 

 

Custo 

220,00€ + IVA 

 

Local 

Sede IEP - Custóias 

 

Formador 

Sérgio Anunciação 

Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia do Porto 

Consultor sénior na área de ambiente, segurança e higiene no trabalho e licenciamento de actividades 

económicas.  

Especialista em processos de licenciamento de actividades económicas, industrias, aterros, gestão de 

resíduos e indústria extractiva 

Formador certificado em diversas áreas de Sistemas de GQA 

Auditor coordenador de Sistemas de GQA 

Orador de diversos seminários nas áreas de licenciamento industrial e ambiental. 

 


