
EMISSÕES 
ATMOSFÉRICAS:

Em algumas oficinas é efetuada pintura. Assim, a 
oficina deverá:
- Encaminhar as emissões 

para uma chaminé. 
Esta não pode ter 
chapéu, ser de secção 
circular, possuir tomas 
de amostragem e altura 
adequada;

- Efetuar o autocontrolo às 
emissões atmosféricas;

- Em caso de consumir 
mais de 500 Kg/ano, 
elaborar Plano de 
Gestão de Solventes;

RUIDO:
Nas oficinas existem várias máquinas e 

equipamentos. Assim, além dos mesmos terem 

certificados CE, a oficina deverá ter isolamentos 

acústicos e munir-se de  uma avaliação acústica 

que cumpra com o Regulamento Geral do Ruído. 

LEGISLAÇÃO ASSOCIADA
REGIMES GERAIS: 

- Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, e 
respetivas alterações, que aprova o regime geral 
de prevenção, produção e gestão de resíduos.

- Decreto Legislativo Regional n.º 33/2008/M, de 
14 de agosto, que adapta à RAM a “Lei da Água 
“ e Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, e 
respetivas alterações.

- Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, que 
estabelece o regime da prevenção e controlo das 
emissões de poluentes para a atmosfera.

- Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, e 
respetivas alterações, que aprova o Regulamento 
Geral do Ruído.

REGIMES ESPECÍFICOS:

- Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de Julho, e 
respetivas alterações, que estabelece o regime 
jurídico a que fica sujeita a gestão de óleos novos 
e usados. 

 - Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de janeiro, e 
respetivas alterações, que estabelece o regime 
de recolha, tratamento, reciclagem e eliminação 
dos respetivos resíduos.

- Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 de agosto, e 
respetivas alterações, relativo aos veículos em 
fim de vida e componentes de VFV.

- Portaria n.º 335/97, de 16 de maio), relativa às 

guias de acompanhamento de resíduos.



Destinatários:
- Empresários e Responsáveis Técnicos de Oficinas;

- Entidades licenciadoras (municípios);

 Objetivos:

Tomar conhecimento de:

 -  Os requisitos legais a cumprir em matéria de 

ambiente;

 - Através de exemplos reais, situações de 

cumprimento e incumprimento e como solucionar 

as respetivas desconformidades;

  

Introdução:

As oficinas podem causar impactos ambientais 

relacionados à contaminação do solo, das águas 

superficiais e subterrâneas e poluição atmosférica. 

Além disso, podem causar incomodidade ruidosa 

aos recetores sensíveis mais próximos. 

O licenciamento é um procedimento obrigatório e 

o instrumento pelo qual a entidade licenciadora 

averigua o cumprimento do disposto na legislação 

em vigor. Com a divulgação deste guia, espera-

se ampliar  o conhecimento  sobre os potenciais 

impactos ambientais, facilitar a realização dos 

processos de licenciamento e garantir, em 

conjunto com os empresários do setor, que as 

atividades de reparação de oficinas automóveis 

possam desenvolver a sua atividade de uma forma 

económica e ambientalmente sustentável

Requisitos ambientais:

GESTÃO DE RESÍDUOS:

-Tratando-se de 

um produtor 

de resíduos 

p e r i g o s o s 

( ó l e o s 

u s a d o s , 

baterias, componentes de VFV, etc) entregue os 

resíduos a operador licenciado; 

- O local de armazenagem de resíduos deverá estar 

devidamente identificado;

- Faça a separação dos resíduos produzidos por 

forma a ser mais fácil a sua recolha:

a) Óleos usados: Armazene os óleos usados em 

recipiente estanque e sob uma bacia de retenção;

b) Baterias (acumuladores): Armazene as baterias 

em recipiente estanque. Coloque as baterias 

viradas para cima por forma a que o líquido (ácido) 

não derrame para o interior do recipiente;

- Preencha as guias de acompanhamento de 

resíduos e guarde um dos triplicados das mesmas 

em arquivo, durante cinco anos;

- Inscreva-se no SIRAPA e preencha o MIRR 

anualmente; 

ÁGUAS RESIDUAIS:
A atividade das oficinas produz águas residuais: 

águas domésticas (WC e refeitório) e industriais 

( l i m p e z a 

da oficina). 

Assim:

- O  piso  da 

o f i c i n a 

deverá ser 

impermeável;

- As águas industriais deverão ser encaminhadas 

para um separador de hidrocarbonetos;

- As águas domésticas e industriais deverão ser 

ligadas ao coletor público;

- Em caso de inexistência de coletor, muna-se de 

Título de Utilização de Recursos Hídricos;


