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Objetivo 

 Prevenção de acidentes graves envolvendo 

substâncias perigosas 

 Limitação das suas consequências para o homem e 

para o ambiente 

 Enschede, 2000  Buncefield, 2005 
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Final 2014 

Portugal continental: 

• 138 nível inferior (NI) 

• 60 nível superior (NS) 

(lista disponível online) 

Regiões Autónomas: 

• RA Açores: 4 NS + 5 NI 

• RA Madeira: 2 NS + 1 NI 

 

 

 

Âmbito nacional 
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Entidades competentes 

APA Instrumentos de prevenção e avaliação do risco 
Ordenamento do território 
Qualificação dos verificadores SGSPAG 
Intercâmbio de informação com a UE 

ANPC Planeamento de emergência externo 
Informação da população 

Câmaras  
Municipais 

Ordenamento do território 
Planeamento de emergência externo 
Informação da população 

IGAMAOT Inspeção 
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Evolução legislativa UE/PT  

 D. 96/82/CE 

 (Seveso II) 

Bhopal, México 

D. 82/501/CEE 

(Seveso I) 

Toulouse, Enshede  

D. 2003/105/CE 

(altera Seveso II) 

   Flixborough (UK), Seveso 
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Evolução legislativa UE/PT  

D. 82/501/CE 
(Seveso I) 

Decreto-lei nº 224/87 
Decreto-lei nº 204/93 

D. 96/82/CE 
(Seveso II) 

Decreto-lei nº 164/2001 

D. 2003/105/CE 
(altera Seveso II) 

Decreto-lei nº 254/2007 
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Diretiva Seveso III 

Diretiva 2012/18/EU (Diretiva Seveso III) 
Alteração não decorrente da ocorrência de acidente 

 

Mantém: 

Filosofia 

Instrumentos 

Abordagem de enquadramento 
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Principais alterações 

Diretiva Seveso III 

• Adaptação do Anexo I (adaptação às novas regras do 
Regulamento CLP) 

• Ordenamento do território  

• Informação ao público  

• Participação do público e acesso à justiça 

• Inspeções 
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Preparação do diploma    
 

D. Seveso III – Processo de transposição nacional 

• Diretiva Seveso III – opções de transposição  

• Avaliação da implementação do DL 254/2007  

• Envolvimento  e participação das partes interessadas 

Princípios de eficácia e  
simplificação 

Assegurar objetivos 
Diretiva Seveso 
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• Articulação entre as entidades competentes: 

• Preparação do diploma e da portaria das taxas (APA, ANPC e 

IGAMAOT) 

• Preparação da portaria relativa ao ordenamento do território 

(APA, DGT e ANPC) 

• Auscultação das partes interessadas e receção de contributos: 

• Realização de sessões de divulgação 

Sessão de 31/01/2011 – Revisão da Diretiva Seveso II: oportunidades e desafios 

Sessão de 25/09/2013 – Diretiva Seveso III: Reflexão e contributos para a transposição 

 

 

 

 

 

 

D. Seveso III - Processo de transposição nacional 
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Enquadramento legal 

Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto 

Revoga o Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho 

 Transpõe a D. 2012/18/UE (Diretiva Seveso III) 
 

Portaria n.º 186/2014, de 16 de setembro 

 Exercício da atividade de verificador do SGSPAG  

(mantém-se em vigor) 
 

Portaria n.º 830/2007, de 1 de Agosto 

 Taxas 

(mantém-se em vigor até à publicação da nova portaria taxas) 
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Novo regime PAG - Principais alterações 

• Adaptação do Anexo I /Enquadramento 

• Instrumentos  PAG: 

• Instrumentos de avaliação e gestão do risco (Comunicação, Avaliação 

de Compatibilidade de Localização, Relatório de Segurança, Plano de 

Emergência Interno) 

• Ordenamento do Território 

• Planeamento de Emergência Externo 

• Informação ao público  

• Tramitação de procedimentos 
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Novo regime PAG - Principais alterações 

• Aplicação do regime em função do tipo de estabelecimento 
(prazos diferentes): 

 

 “existente” – mantém-se abrangido pelo mesmo nível 
(inferior ou superior); 

 “novo” – alteração de enquadramento por introdução de 
modificações por iniciativa do operador (alterações de 
inventário) 

 “outro” - alteração de enquadramento por via da auto 
classificação de substâncias perigosas ou via legislativa 
(alterações ao CLP, DL 150/2015) 
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Adaptação do anexo I/Enquadramento 

• A verificação do enquadramento mantém a filosofia e lógica do 
anterior decreto-lei. 

• Adaptação do anexo I ao Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) 

Reorganização das categorias associadas aos perigos físicos, 
mantendo o âmbito 

Introdução de novas categorias 

Alinhamento das categorias associadas à toxicidade para a saúde 
humana, a par com a introdução de novas substâncias designadas 

Alinhamento direto ao CLP das restantes categorias 
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Adaptação do anexo I/Enquadramento 

• A abordagem foi definida no sentido de manter, tanto quanto 
possível, o âmbito de aplicação existente. 

 

 

Novo guia para a verificação do 
enquadramento no DL 
150/2015 
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Instrumentos PAG - Avaliação e gestão do risco do estabelecimento 

• Comunicação (artigos 14º e 15º do D.L. nº 150/2015) 

(substitui anterior notificação) 
 

 Redução das situações que exigem a atualização da notificação: 
apenas em caso de alteração substancial de inventário, 
atualização de dados relativos ao operador ou alteração de 
enquadramento por via de alteração de classificação de 
substâncias perigosas; 

 Inclusão na comunicação, da indicação do sítio na internet onde 
está disponibilizada a informação nos termos do n.º 1 do artigo 
30.º (divulgação de informação ao público) 

Formulário já disponível 
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Instrumentos PAG - Avaliação e gestão do risco do estabelecimento 

• Avaliação da Compatibilidade de Localização 
 

 Redução do âmbito de aplicação:  
 Novos estabelecimentos e alterações substanciais, com aumento dos perigos 

 Alterações substanciais, com diminuição dos perigos: atualização das Zonas 
de Perigosidade (ZP) 

 Prazo para emissão de parecer pela APA  50 dias, com 
possibilidade de paragem para pedido de elementos 

 Procedimento de consulta pública – participação do público no 
processo de tomada de decisão 

 Articulação com AIA e licenciamento de estabelecimentos de 
explosivos 

 Caducidade da decisão (4 anos) 
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Instrumentos PAG - Avaliação e gestão do risco do estabelecimento 

• Relatório de Segurança (artigo 17º a 19º) 
 

 Redução do prazo para apreciação do Relatório de Segurança:  

 > 80 dias (alinhamento com o SIR) 

 Possibilidade de pedir mera verificação da conformidade da 
atualização do Relatório de Segurança (40 dias) 

     > alterações substanciais com diminuição de perigos 

 Introdução da figura do deferimento tácito (abordagem 
semelhante a outros regimes ambientais) 
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Instrumentos PAG - Avaliação e gestão do risco do estabelecimento 

• Plano de Emergência Interno Simplificado 

 
 Identificação da necessidade de reforçar o planeamento de 

emergência interno nos estabelecimentos NI;  

 Alteração que vai ao encontro das propostas apresentadas no 
âmbito da auscultação das partes interessadas e decorre também 
do balanço da implementação do anterior diploma; 

 Abordagem simplificada relativamente à existente para os 
estabelecimentos de nível superior. 
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Instrumentos PAG - Avaliação e gestão do risco do estabelecimento 

• Comunicação de acidentes (artigo 28º) 

 
 Comunicação do acidente (24h);  

 Eliminação de uma das obrigações de reporting: envio de apenas 
um relatório de acidente (10 dias); 

 

 Comunicação de incidente: 

 interesse técnico específico para a prevenção de acidentes 
graves para limitação de consequências (partilhar lições 
aprendidas) 
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Instrumentos PAG – Ordenamento do Território 

• Controlo da localização dos estabelecimentos novos e 
das alterações substanciais 

 Avaliação da Compatibilidade de Localização 

 

• Controlo dos desenvolvimentos na envolvente 

• Articulação com políticas de planeamento e gestão do 
solo  

 Cadastro das zonas de perigosidade (ZP) 

 PMOT e AAE/Licenciamento de operações 
urbanísticas 
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Instrumentos PAG – Ordenamento do Território 

• Cadastro das zonas de perigosidade (ZP) 

 Apresentação, por parte dos operadores, de uma 
proposta de zonas de perigosidade do 
estabelecimento: 

–  Estabelecimentos existentes: 1|2 anos 

– «Outros» estabelecimentos: 18 meses 

– Novos/alterações substanciais: ACL e atualização 
das ZP 

 Validação pela APA 

 

 

 
 

 

 

 

  

Formulário em 
preparação 
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Instrumentos PAG: Planeamento de emergência externo 

• Modificação do procedimento de elaboração dos 
planos de emergência externos (PEE) 

 
 Elaboração dos PEE – ao nível das câmaras municipais; 

 

 Envio da informação necessária à elaboração dos PEE, por parte 
dos operadores, é feito junto da ANPC, que faz a sua verificação 
prévia. 
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Informação ao público 

 

 Alinhamento com a Convenção de Arhus; 

 Divulgação online – responsabilidade do operador (anexo VI);  

 Parte 1 –  aplica-se a todos os estabelecimentos abrangidos 
pelo DL 150/2015 

 Parte 2 – aplica-se apenas aos estabelecimentos de nível 
superior, em complemento da parte 1 

 Informação a disponibilizar, de forma ativa e permanente, de 
caráter mais genérico, clara e acessível, atualizada 

 Eliminação da divulgação online do RS e inventário, por não estar 
alinhada com a prática a nível europeu (disponibilizados apenas a 
pedido); 
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Tramitação de procedimentos 

 

• Procedimento integrado de submissão de 
documentos (artigo 47º) 

 Possibilidade de apresentação em simultâneo de dois ou mais 
documentos através de um formulário que reúna toda a 
informação dos diferentes instrumentos de prevenção de 
acidentes grave  

 

 

 

 

 

 

 Exceção: envio de informação à ANPC para a elaboração do PEE 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relatório de 
Segurança  

80 dias 

Avaliação de 
compatibilidade 

de localização   
50 dias 

 Documento 
Único 

80 dias 

Comunicação 
 15 dias 
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Tramitação de procedimentos 

 

• Tramitação desmaterializada (artigo 46º) 
 Tramitação desmaterializada de procedimentos entre o operador 

e as entidades intervenientes, através do balcão único eletrónico, 
o que implica uma simplificação administrativa, quando estiver 
operacional: 

• Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente 
(SILiAmb) (Balcão eletrónico) 

• Plataformas eletrónicas previstas nos regimes aplicáveis ao 
exercício de atividades económicas 

• Meios legalmente admissíveis (informação em formato 
eletrónico) 
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Desafios e expectativas 

– Controlo mais eficiente e maior proporcionalidade entre 
obrigações e risco; 

– Implementação das disposições relativas ao OT: 

• Melhoria do conhecimento do risco e da articulação com as CM 
(Cadastro de ZP)  

• Consolidação do quadro legal: portarias critérios ocupação ZP e 
medidas técnicas adicionais 

– Flexibilização e otimização dos procedimentos 
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Informação sobre a Diretiva Seveso 

ec.europa.eu/environment/seveso 

Informação sobre o 

regime PAG 

www.apambiente.pt > 

Instrumentos > Prevenção de 

acidentes graves  
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Para mais informação 

Agência Portuguesa do Ambiente 

Departamento de Avaliação Ambiental 

Divisão de Prevenção e Pós-Avaliação 

21 4728234 | pag@apambiente.pt 

www.apambiente.pt 

 

Obrigada pela atenção 
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