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1- Enquadramento

A Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP) veio trazer uma nova perspetiva às 
tradicionais estratégias sectoriais de combate à poluição, vindo reconhecer que a abordagem 
integrada no controlo da poluição favorece a proteção do ambiente no seu todo.

Na União Europeia, a publicação da Diretiva nº 96/61/CE, do Conselho, de 24 de setembro, relativa 
à PCIP (com as alterações que lhe foram introduzidas pela Diretiva n.º 2003/35/CE, do Parlamento 
Europeu	 e	 do	Conselho,	 de	 26	 de	maio,	 codificada	 pela	Diretiva	 n.º	 2008/1/CE,	 do	 Parlamento	
Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro), marcou o início da concretização da nova política.

Estão abrangidas pelo cumprimento da Diretiva, certas atividades económicas a que está 
potencialmente	associada	uma	poluição	que	se	considera	significativa	e	que	é	definida	de	acordo	
com a natureza e/ou a capacidade de produção das instalações. O funcionamento das instalações, 
onde se desenvolvem atividades PCIP está condicionado à obtenção de uma Licença Ambiental 
(LA).

Portugal, tendo em vista alcançar um nível elevado de proteção do ambiente no seu todo, transpôs 
para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 96/61/CE, do Conselho, de 24 de setembro, através do 
Decreto-lei n.º 194/2000, de 21 de agosto. Este diploma, teve por objeto a prevenção e o controlo 
integrados da poluição proveniente de certas atividades e a criação de medidas destinadas a evitar 
ou, quando tal não for possível, a reduzir as emissões dessas atividades para o ar, a água ou o 
solo, a prevenção e controlo do ruído e a produção de resíduos. A 26 de agosto foi revogado pelo 
Decreto-lei	n.º	173/2008.

A	24	de	novembro	de	2010,	a	Diretiva	2010/75/EU	do	Parlamento	Europeu	e	do	Conselho,	relativa	
às	Emissões	 Industriais	 (DEI),	 revoga,	a	partir	de	7	de	 janeiro	de	2014,	a	Diretiva	2008/1/CE	do	
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de 2008, relativa à PCIP, com a alteração dada 
pela Diretiva 2009/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (Diretiva PCIP).  

A Diretiva relativa às Emissões Industriais (DEI) foi transposta para o direito nacional através 
do		Decreto-Lei	n.º	127/2013,	de	30	de	agosto,	revogando	assim	o	Decreto-Lei	n.º	173/2008,	de	26	
de agosto e estabelece o Regime de Emissões Industriais (REI), aplicável à prevenção e ao controlo 
integrados da poluição, bem como as regras destinadas a evitar e ou reduzir as emissões para o ar, a 
água	e	o	solo	e	a	produção	de	resíduos,	a	fim	de	alcançar	um	elevado	nível	de	proteção	do	ambiente	
no seu todo, encontrando-se no anexo I deste diploma as atividades abrangidas.

2- Inspeção Ambiental

O Regime jurídico das emissões industriais (REI), determina no artigo 110.º, que relativamente à Inspeção 
Ambiental das atividades abrangidas pelo mesmo, o seguinte: 

“2 - A inspeção deve garantir que as instalações são incluídas num plano de inspeção ambiental a nível 
nacional, regional ou local, e que esse plano é revisto periodicamente e, se adequado, atualizado. 

3 - Cada plano de inspeção ambiental inclui os seguintes elementos: 
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a) Avaliação geral das questões ambientais relevantes e significativas; 
b) Zona geográfica abrangida pelo plano de inspeções;
c) Registo das instalações abrangidas pelo plano;
d) Procedimentos para a elaboração dos programas de inspeções ambientais de rotina nos termos dos  

   n.ºs 4 a 7;
e) Procedimentos para a realização de inspeções ambientais não rotineiras nos termos do n.º 8; 
f) Quando necessário, disposições relativas à cooperação entre as diferentes autoridades de inspeção.
 

4 - Com base nos planos de inspeção referidos nos números anteriores, a IGAMAOT elabora periodicamente 
programas de inspeções ambientais que incluam a indicação da frequência das visitas no local para os diferentes 
tipos de instalações.

5- O programa referido no número anterior deverá prever que o intervalo entre duas visitas a um 
determinado local deverá basear-se numa apreciação sistemática dos riscos ambientais da instalação em causa 
e não pode ser superior a um ano, no caso das instalações que apresentem os riscos mais elevados, e a três anos, 
no caso das instalações que apresentem os riscos menos elevados.

 
6- Se em resultado da inspeção realizada for identificada uma situação de incumprimento grave das 

condições de  licenciamento, deve realizar-se uma visita complementar ao local no prazo de seis meses a 
contar dessa inspeção. 

7 - A apreciação sistemática dos riscos ambientais deve basear-se nos seguintes critérios: 
a) O impacto potencial e efetivo das instalações em causa na saúde humana e no ambiente, tendo em  

   conta os níveis e os tipos de emissões, a sensibilidade do ambiente local e o risco de acidentes;
b) O historial do cumprimento das condições de licenciamento; 
c) A participação do operador no sistema de eco gestão e auditoria da União Europeia (EMAS), em  

  conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1221/2009, de 25 de novembro. 

8- São realizadas inspeções ambientais não rotineiras para investigar, logo que possível e, quando 
apropriado, antes da concessão, do reexame ou da atualização de uma licença, queixas graves e casos graves 
de acidente, incidente e infração em matéria de ambiente. 

9- Na sequência de cada visita no local, a IGAMAOT elabora um relatório em que se descrevem as 
constatações pertinentes relativas à conformidade da instalação com os requisitos da licença e se apresentam 
conclusões sobre a necessidade de tomar outras medidas.

 10- O relatório referido no número anterior é comunicado ao operador em causa no prazo de dois meses a 
contar da realização da inspeção. 

11- O relatório é colocado à disposição do público pela IGAMAOT, nos termos da Lei n.º 19/2006, de 12 
de junho, no prazo de quatro meses após a realização da inspeção. 

12- Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º do diploma, a IGAMAOT assegura que o operador adota todas 
as medidas necessárias identificadas no relatório num prazo razoável.”

A Unidade de Inspeção Ambiental e Ação Jurídica (UNIAAJ) é a entidade competente na Região 
Autónoma da Madeira para realizar inspeções com vista à verificação do cumprimento de normas legais e 
regulamentares em matéria de incidência ambiental (a quem estão atribuídas as competências da IGAMAOT 
referidas anteriormente). Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 110.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, 
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de 30 de agosto, elaborou-se o presente plano de inspeção que abrange todos os estabelecimentos localizados 
na Região.

3- Missão e competências da Unidade de Inspeção Ambiental e Ação  
 Jurídica (UNIAAJ)

No prosseguimento das eleições regionais, o Decreto Regulamentar Regional n.º 8-A/2019/M, de 
19 de novembro, aprova a organização e funcionamento do XIII Governo Regional da Madeira, 
que integra na sua composição a Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações 
Climáticas.

A	 15	 de	 janeiro,	 o	 Decreto	 Regulamentar	 Regional	 n.º	 5/2020/M,	 veio	 definir	 a	 orgânica	 da	
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, que integra a Direção 
Regional do Ambiente e Alterações Climáticas (DRAAC), a qual resulta da reestruturação da 
Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, mediante cisão, em Direção Regional 
do Ambiente e Alterações Climáticas e Direção Regional do Ordenamento do Território.

O	Decreto	Regulamentar	Regional	n.º	32/2020/M,	de	13	de	maio,	aprova	a	Orgânica	da	Direção	
Regional do Ambiente e Alterações Climáticas. Alude o diploma, no art. 2.º que a DRAAC tem 
por missão executar a política regional da gestão da qualidade do ambiente e economia circular, 
dos recursos hídricos, dos resíduos, do saneamento básico, do litoral e das alterações climáticas, 
contribuindo para um desenvolvimento sustentável e articulado entre as diversas políticas setoriais. 

Para a prossecução da sua missão, a DRAAC tem várias atribuições, entre as quais a de exercer as 
competências	de	Inspeção	Ambiental	e	de	entidade	fiscalizadora	de	forma	a	controlar	as	atividades	
com incidências ambientais.

A Portaria n.º 658/2020, de 15 de outubro, aprova a estrutura nuclear da Direção Regional do 
Ambiente e Alterações Climáticas (DRAAC), a missão e as competências das respetivas unidades 
orgânicas	nucleares

A DRAAC compreende a Unidade de Inspeção Ambiental e Ação Jurídica (UNIAJ), entre as suas 
unidades	orgânicas	nucleares.	

A UNIAAJ é dirigida por um diretor de serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau.

3.1 - A Unidade de Inspeção Ambiental e Ação Jurídica

A UNIAAJ estão atribuídas várias competências, destacando-se as da ação inspetiva: 

a)	Realizar	auditorias,	inspeções	e	outras	ações	de	controlo	e	fiscalização	às	atividades,	locais	ou		 	
   estabelecimentos abrangidos pelo domínio de intervenção da Direção Regional; 

b) Propor a instauração e a decisão de processos de contraordenação relativamente às infrações   
	 		verificadas	no	âmbito	da	intervenção	da	DRAAC;	

c)	Diagnosticar	e	fiscalizar	situações	de	vulnerabilidade	e	de	infração	ambiental,	promovendo	a	ação		
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   preventiva de comportamentos poluentes; 
d) Propor medidas de natureza preventiva e ou corretiva de forma a assegurar o cumprimento da  

   legislação na área do ambiente; 
e)	Realizar	ações	de	fiscalização	a	potenciais	fontes	poluentes,	por	forma	a	averiguar	do		 	 	

   cumprimento da legislação em vigor nos diversos domínios da legislação ambiental;
f)	Assegurar	a	fiscalização	das	disfunções	ambientais	resultantes	de	atividades	industriais,		 	

  agropecuárias, comerciais e serviços; 
g)	Levantar	autos	de	notícia	pelas	infrações	verificadas	no	exercício	da	sua	atividade	inspetiva	e	de		

	 		fiscalização;	
h) Exercer as demais competências que, dentro da sua área funcional, lhe sejam superiormente   

   atribuídas.  

4-	 Zona	geográfica	abrangida	pelo	plano	de	inspeção

O plano de inspeção abrange o território da Região Autónoma da Madeira
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 5- Instalações abrangidas

A	identificação	das	instalações	abrangidas	decorre	da	informação	disponibilizada	pela	Direção	de	
Serviços de Ambiente e Economia Circular (DSAEC), da Direção Regional do Ambiente e Alterações 
Climáticas (DRAAC), entidade com as competências atribuídas à Agencia Portuguesa do Ambiente 
(APA,	I.P.)	e		Comissões	de	Coordenação	e	de	Desenvolvimento	Regional	(CCDR)	especificamente	
atribuídas no presente decreto-lei, na Região Autónoma da Madeira .
Encontram-se	identificadas	6	instalações,	localizadas,	atualmente,	só	na	Ilha	da	Madeira.	

Quadro	1:	Número	de	instalações	abrangidas	por	categoria	PCIP,	conforme	DL	n.º	127/2013

Categoria 
PCIP

Categoria 
da 

atividade

Designação das atividades industriais e 
agropecuárias

n.º de 
instalações

Energia 1.1
Instalações de queima de combustíveis em instalações com uma 

potência térmica nominal total igual ou superior a 50 MW
2

Resíduos

5.2 a)

Instalação de eliminação ou valorização de resíduos em instalações 

de incineração de resíduos ou em instalações de coincineração 

de resíduos, para resíduos não perigosos, com uma capacidade 

superior a 3 toneladas por hora;

1

5.4

Aterros, na aceção da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei 

n.º 183/2009, de 10 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2011, 

de 20 de junho, que recebam mais de 10 toneladas de resíduos por 

dia ou com uma capacidade total superior a 25 000 toneladas, com 

exceção dos aterros de resíduos inertes.

Pecuária 6.6 a)
Instalações para a criação intensiva de aves de capoeira com a 

capacidade instalada para 40 000 lugares para aves de capoeira
3
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MAPA DA 
RAM COM AS 

INSTALAÇÕES PCIP

Quadro 2: instalações PCIP na RAMQuadro 2: instalações PCIP na RAM

Instalação Operador NIPC CAE
Categ.
PCIP

Endereço Licença 
Ambiental Validade

Central da 
Vitória (CTV)

EEM-Empresa 
de Eletricidade 
da Madeira, 
S.A.

511010435 35112 1.1 Funchal
LA n.º 2/2009/
DRAmb, de 28 de 
dezembro

4 de março 
de 2030

Estação de 
Tratamento 
de Resíduos 
Sólidos da 
Meia Serra 

ARM- Águas 
e Resíduos da 
Madeira S.A.

509574513 38212
5.2 a)

5.4
Santa Cruz

LA n.º 1/2015/
DROTA, de 29 de 
dezembro 

29 de 
dezembro de 
2020

Atlantic 
Islands 
Electricity, 
S.A.

Central Térmica 
do Caniçal 511109563 35112 1.1 Machico

LA n.º 1/2010/
DRAmb, de 10 de 
janeiro 

10 de janeiro 
de 2025

Aviatlântico.	
Avicultura 
S.A.

Aviatlântico,
Avicultura S.A.

511170181 01470 6.6 a) Santa Cruz
LA	n.º	1/2017/
DROTA, de 20 de 
dezembro 

26 de janeiro 
de	2027

Avilagoa- 
Sociedade 
Avícola da 
Madeira, LDA

Influenteoria	
Unipessoal, Lda 513198008 01470 6.6 a) Santa Cruz

LA n.º 1/2019/
DROTA, de 12 de 
junho 

12 de junho 
de 2029

Ovo do Santo, 
Lda

Ovo do Santo, 
Lda 508917344 01470 6.6 a) Santa Cruz 

LA n.º 1/2020/
DRAAC, de 2 de 
abril 

2 de abril de 
2030
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Central da Vitória (CTV)

Concelho do 
Funchal
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Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da 
Meia Serra

Concelho de 

Santa Cruz
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Concelho de 
Machico

Atlantic Islands Electricity, S.A.
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Aviatlântico.	Avicultura	S.A.

Concelho de 

Santa Cruz
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Avilagoa- Sociedade Avícola da Madeira, LDA

Concelho de 

Santa Cruz
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Ovo do Santo, Lda

Concelho de 

Santa Cruz



16 Revisão: 02/ Data:23-03-2022

6- Procedimentos para a realização das inspeções ambientais

De acordo com a definição dada na alínea aa) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, entende-se por 
«inspeção ambiental», todas as inspeções, incluindo visitas a locais, controlo das emissões e verificação dos relatórios 
internos e dos documentos de acompanhamento, verificação do autocontrolo, verificação das técnicas utilizadas e 
da adequação da gestão ambiental da instalação, efetuadas pela entidade inspetiva, ou em seu nome, para verificar e 
promover a conformidade das instalações com as condições de licenciamento e, se necessário, para monitorizar o seu 
impacto ambiental. 

Estão previstos 3 tipos de inspeções ambientais: 

6.1- Inspeções ambientais de rotina

A Unidade de Inspeção Ambiental e Ação Jurídica irá elaborar, periodicamente, programas de inspeções ambientais 
com a indicação da frequência das visitas a cada instalação, baseado na apreciação sistemática dos riscos ambientais, 
sendo que as inspeções de rotina deverão realizar-se com uma periodicidade não superior a 1 ano, no caso das instalações 
que apresentem riscos mais elevados, e a 3 anos, no caso das instalações que apresentem riscos menos elevados. Uma 
inspeção de rotina é composta por 4 fases, conforme estatuído no nº 5 do artigo 110º:

1) Preparação: 
- Constituição da equipa (designação do coordenador no caso de haver mais do que 1 inspetor ou 

entidade); 
- Recolha e análise de informação; 
-	Identificação	e	aprovisionamento	de	meios	e	equipamentos	necessários.

2) Inspeção:
	-	Reunião	de	abertura	(objetivos,	planificação	e	metodologia	a	utilizar	na	inspeção);	
-	Verificação	da	conformidade	legal	(documentação,	entrevistas,	visita	às	instalações);	
- Reunião de encerramento (conclusões preliminares e passos seguintes). 

3) Relatório: 
- Modelo aprovado; 
-	Conteúdo	mínimo:	identificação	das	partes	intervenientes,	diligências	realizadas,	constatações	

relativas à conformidade da instalação com os requisitos da licença, conclusões, medidas necessárias; 
- Envio à entidade inspecionada, no prazo de dois meses após a realização da inspeção, conforme 

estatuído no nº 10 do artigo 110º;
- Disponível (no todo ou em parte), no prazo de quatro meses após a realização da inspeção,conforme 

estatuído no nº 11 do artigo 110º.

 4) Seguimento (quando aplicável): 
-	Notificação	para	adoção	de	medidas	necessárias;
- Instauração de processo de contraordenação;
- Inspeção de acompanhamento; 
- Proibição de funcionamento.
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6.2-Inspeções ambientais extraordinárias 

São realizadas inspeções ambientais não rotineiras, denominadas de inspeções ambientais 
extraordinárias, para investigar, logo que possível e, quando apropriado, antes da concessão, do 
reexame ou da atualização de uma licença, queixas graves e casos graves de acidente, incidente e 
infração em matéria de ambiente. As inspeções ambientais extraordinárias seguem, na generalidade, 
o procedimento previsto para as inspeções ambientais de rotina com a particularidade de terem uma 
fase de preparação mais abreviada, dada a necessidade de intervir o mais rapidamente possível. 
Distinguem-se ainda das inspeções ambientais de rotina pelo facto de não serem previamente 
comunicadas	ao	operador	e	pelo	facto	de	terem	um	âmbito	mais	específico.

6.3-Inspeções ambientais de acompanhamento 

As	inspeções	ambientais	de	acompanhamento	são	realizadas	para	verificar	a	adoção	de	medidas	
necessárias	identificadas	em	atos	inspetivos	anteriores.	Caso	tenha	sido	detetado	um	incumprimento	
grave das condições de licenciamento, a inspeção ambiental de acompanhamento deve realizar-se 
no prazo de seis meses após a data do ato inspetivo no qual foi detetado esse incumprimento. 

7 – Disposições relativas à cooperação entre as diferentes autoridades 

Embora não esteja estabelecida na Região uma rede formal de cooperação entre as diversas 
entidades	competentes	no	âmbito	de	aplicação	do	Decreto-Lei	n.º	127/2013,	de	30	de	agosto,	para	
além	da	UNIAAJ,	assumem	particular	relevância	na	aplicação	deste	regime	as	seguintes	entidades:

 a) Direção Regional do Ambiente e das Alterações Climáticas, entidade responsável pela aplicação 
e cumprimento do diploma;
b)	As	câmaras	municipais	territorialmente	competente,	atendendo	à	localização	de	cada	instalação;	
c) Outras entidades na qualidade de entidade licenciadora das instalações abrangidas pelo 

diploma. 
A UNIAAJ, tem uma relação próxima com a Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas 

que advém da troca de informação sobre as instalações abrangidas. Relativamente às restantes 
entidades é solicitada a cooperação quando julgado pertinente em razão da matéria a tratar.
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Para a elaboração do presente plano foram consultadas as seguintes fontes: 

	- IMPEL (2012). EasyTools – Risk Assessment Guidance Book, versão 2012-11-22; 

	- IGMAOT (2015). Sistema de Análise de Risco das Unidades Abrangidas pela Diretiva das 
Emissões Industriais (Atividades PCIP); 

	- IRA (2016). Plano de Inspeção SEVESO; 

	IRA	(2017).	Plano	de	Inspeção	PCIP;

	- https://www.apambiente.pt/. Licenciamento Ambiental (PCIP). APA; 

	-	Decreto-Lei	n.º	127/2013,	de	30	de	agosto	–	Regime	das	Emissões	Industriais;	

	- Regulamento (CE) n.º 166/2006, de 18 de janeiro de 2006 – Regulamento PRTR 
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         ANEXO
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REPORTE DA AÇÃO DE INSPEÇÃO AMBIENTAL - ATIVIDADE PCIP - 
nos termos do n.º 11 do artigo 110.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto

1. Informações gerais da inspeção 

1.1 Inspeção 

Data  .…/…./…                                                                                Proc. IDOK:………………….
Pessoa contactada no estabelecimento: ………………………………

1.2 Empresa/entidade inspecionada

Empresa/nome:                                                                                           NIPC/NIF:
Sede/morada:
Código Postal:
Freguesia:                                             Concelho:

1.3 Estabelecimento inspecionado

Nome:
Endereço:
Código postal:
Freguesia:                                             Concelho:
CAE principal:
Licença Ambiental:                                                                        Validade 
Enquadramento PCIP:
Coordenadas:    -
                            -

2. Dados da inspeção 

2.1 Tipo de inspeção

	Rotina   
	Complementar
	Extraordinária:   	Reclamação
    	Acidente/Incidente
    	Outros
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2.2 Âmbito da inspeção 

 Completa e integrada (todas as vertentes ambientais constantes da Licença Ambiental) 
 Vertentes verificadas:
	 	AIA 	Águas consumo humano  	Águas residuais
	 	Ar  	Resíduos  	Ruído 	Outros

2.3 Locais Visitados

	Áreas de produção/equipamentos de produção 	Pontos de emissão de poluentes      
	Parque de resíduos                                                 Sistema de tratamento das emissões
	Outros_________________________

3. Resultado da inspeção 

 
Em	resultado	da	ação	inspetiva	verificou-se:

4. Medidas a adotar  

Na sequência da ação inspetiva foram adotadas as seguintes medidas:

Medidas Observações:

 Auto de Notícia

 Notificação	para	regularização	

 Outras 
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