
PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

Área de Formação:850 - Proteção do Ambiente 

Referência de Projeto: 386.5-P21-LG 

 

Av. 25 de Abril, 43A – 2.º Dto2800 - 303 Almada  

Tel. 212 765 528 | 937 500 005 

 www.EnviEstudos.com 

MQ11 01-02-2019 

“Regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para o ar” 

 
FORMADORES 

 
Célia Fonseca 

Licenciada em Geologia, ramo de Geologia Aplicada 

e do Ambiente pela FCUL (Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa). Responsável de projeto na 

área de Consultoria e gestora de processo na área 

de Auditoria Técnica. Coordenadora de Estudos de 

Impacte Ambiental. Verificadora Pós-Avaliação (AIA-

Avaliação de Impacte Ambiental) qualificada pela 

APA – Agência Portuguesa do Ambiente. Formadora 

certificada pelo IEFP. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

No final desta ação os participantes deverão 

conhecer as novas obrigações legais em matéria de 

emissões de poluentes para o ar aplicáveis à 

generalidade das instalações. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

No final da ação os formandos serão capazes de: 

• Verificar a aplicabilidade do novo regime de 

prevenção e controlo das emissões de 

poluentes para o ar; 

• Estabelecer o novo regime de 

monitorização e os novos valores limite de 

emissão (VLE) aplicáveis à sua atividade; 

• Verificar o cumprimento dos VLE segundo 

os novos critérios; 

• Comunicar os resultados da monitorização. 

 

DESTINATÁRIOS 

Responsáveis ambientais das organizações ou 

outros profissionais que por inerência das suas 

funções necessitem de adquirir conhecimentos sobre 

os temas abordados 

 

PRÉ-REQUISITOS 

Conhecimento prévio sobre a temática das emissões 

gasosas. 

 

DURAÇÃO e FORMA DE ORGANIZAÇÃO 

8 Horas, Presencial ou à distância sincrona 

 

LOCAL e DATA 

Almada ou plataforma ZOOM 
 
20 de Setembro 
08 de Novembro 
 

PROGRAMA 

• Âmbito de aplicação - instalações 

abrangidas 

• Alteração do Regime de Licenciamento 

Único de Ambiente (LUA) e do Sistema de 

Indústria Responsável (SIR) 

• Alterações ao nível da comunicação dos 

resultados do autocontrolo 

• Novas obrigações dos laboratórios de 

ensaios de efluentes gasosos 

• Novos critérios para estabelecer o regime 

de monitorização das Médias Instalações 

de Combustão (MIC) 

http://www.enviestudos.com/


PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

Área de Formação:850 - Proteção do Ambiente 

Referência de Projeto: 386.5-P21-LG 

 

Av. 25 de Abril, 43A – 2.º Dto2800 - 303 Almada  

Tel. 212 765 528 | 937 500 005 

 www.EnviEstudos.com 

MQ11 01-02-2019 

• Alteração dos critérios para estabelecer o 

regime de monitorização das restantes 

fontes 

• Valores limite de emissão (VLE) 

• Cálculo das Alturas das Chaminés 

 

PREÇO 

100 €+ IVA (taxa legal em vigor) 
 

POLÍTICA DE DESCONTOS 

• Desconto correspondente ao valor do IVA 

(23%), para pessoas individuais e 

Instituições sem fins lucrativos (que não 

deduzem IVA) 

• 30% de desconto para estudantes e 

desempregados (mediante comprovativo 

de estarem nesta situação). 

• 10% de desconto na 2ª inscrição (da 

mesma organização) e 15% nas inscrições 

seguintes 

 

CRITÉRIOS E METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 

DOS FORMANDOS 

Avaliação contínua no decorrer da sessão 

DA ACÇÃO DE FORMAÇÃO 

Será realizada a avaliação da formação através de 

um questionário de avaliação de reação/satisfação 

do formando e um questionário de avaliação de 

desempenho do formador e avaliação global da ação, 
ambos a aplicar no final do curso. 

A EnviEstudos realiza igualmente uma avaliação de 

eficácia da formação/acompanhamento pós-

formação através de um questionário a preencher 

pelos formandos cerca três meses após a conclusão 

da ação. 

 

ASSIDUIDADE MÍNIMA 

100% para entrega de Certificado de Formação 

Profissional. 

 

CERTIFICAÇÃO 

Certificado de Formação Profissional/Certificado de 

Frequência de Formação Profissional segundo o 

modelo previsto na Portaria 474/2010. 

 

MODALIDADE DE FORMAÇÃO 

Formação contínua de aperfeiçoamento/atualização 

não inserida no Catálogo Nacional de Qualificações – 

Outra Formação Profissional. 

 

METODOLOGIA DE FORMAÇÃO 

Metodologia expositiva, interrogativa, demonstrativa 

e ativa, com recurso a técnicas de debate, exercícios 

práticos, simulações, observação direta e indireta e 

trabalho autónomo. 

 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 

• Manual de Formação; 

• Apresentações; 

• Legislação e outra documentação de apoio 

pertinente para a ação. 

 

ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 

Sala de formação teórica adequada e equipada com 

computador, quadro branco, marcadores e data-show 

(se presencial) 

 

COORDENADORA PEDAGÓGICA 

Lucinda Galamba 

 

http://www.enviestudos.com/

