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O Sistema da Indústria Responsável (SIR):

O SIR

➢ Regula, entre outros aspetos, o exercício da atividade industrial.

➢ Assenta numa mudança de paradigma em que o Estado, no espírito do Licenciamento Zero,

reduz o controlo prévio e reforça os mecanismos de controlo à posteriori, acompanhados

de maior responsabilização dos industriais e das demais entidades intervenientes no

procedimento.
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Objetivo desta apresentação: Abordar o referencial de atuação em sede de exploração 

dos estabelecimentos industriais, no domínio dos “Riscos” e apresentar a plataforma SIR



SIR – Enquadramento legal
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Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de maio (*) – Procede à primeira alteração ao Sistema da Indústria

Responsável (SIR), aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto), o qual regula o exercício

da atividade industrial, a instalação e exploração de Zonas Empresariais Responsáveis (ZER), bem como o

processo de acreditação de entidades no âmbito deste sistema.

(*) Declaração de Retificação n.º 29/2015, de 15 de junho

Portarias Regulamentadoras:

• Portaria n.º 279/2015, de 14 de setembro – Formulário e os elementos instrutórios.

• Portaria n.º 280/2015, de 15 de setembro – Define as taxas.

• Portaria n.º 281/2015, de 15 de setembro – Constituição, obrigações e competências de

entidade gestora de ZER e os elementos instrutórios.

• Portaria n.º 307/2015, de 24 de setembro - Seguro de Responsabilidade Civil Extracontratual.



Objetivos
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Correto 
Ordenamento 
do Território

Saúde Pública 
e Saúde dos 

Trabalhadores

Segurança e 
Saúde nos 
Locais de 
Trabalho

Segurança de 
Pessoas e 

Bens

Qualidade do 
Ambiente
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Tipologias SIR

Tipo 1

AIA

REI/PCIP

PAG

OGR com VP

NCV/NII

Tipo 2

CELE

OGR sem VP

Tipo 3

Todos os EI 
que não se 

incluam nas 
tipologias 1 

ou 2

Notas:

AIA – Avaliação do Impacto 

Ambiental

PCIP – Prevenção e 

controlo Integrados da 

Poluição

OGR – Operações de 

Gestão de Resíduos (Com 

ou Sem Vistoria Prévia)

CELE – Comércio Europeu 

de Licenças de Emissão

NCV/NII – N.º de 

Controlo Veterinário  / N.º 

de Identificação Individual
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Procedimentos

VISTORIA PRÉVIA
Título de 

Exploração

Procedimento 
com Vistoria 

Prévia

PROJETO
Título de 

Instalação
Tipo 1

Procedimento 
sem Vistoria 

Prévia

PROJETO
Título de 

Instalação e 
Exploração

Tipo 2

Procedimento 
de Mera 

Comunicação 
Prévia 

Tipo 3

“Licenciamento Zero”
Comprovativo de 

submissão + comprovativo 
de pagamento de taxa



Riscos

Risco – representa a probabilidade de um evento/perigo não desejado causar um efeito negativo (em 

pessoas, meio ambiente ou bens). O nível de risco reflete:

- A probabilidade de ocorrência do evento/perigo

- As potenciais consequências do evento/perigo

Riscos no âmbito do SIR:

1) A nível de objetivos:

- Prevenir os riscos e inconvenientes resultantes da exploração dos estabelecimentos industriais.
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Riscos no âmbito do SIR

2) A nível de obrigações do industrial:

- Adotar medidas de prevenção e controlo, no sentido de eliminar ou reduzir os riscos suscetíveis de 

afetar as pessoas e bens;

- Adotar as medidas de prevenção de riscos de acidentes e limitação dos seus efeitos; 

- Implementar sistemas de gestão ambiental, sistemas de segurança contra incêndio em edifícios e 

sistemas de segurança e saúde no trabalho adequados ao tipo de atividade e riscos inerentes;

- Adotar as medidas necessárias para evitar riscos em matéria de segurança e poluição, de modo que 

o local de exploração seja colocado em estado satisfatório, na altura da desativação definitiva do 

estabelecimento industrial.



Gestão do Risco

Etapas

1. Identificação dos Perigos;

2. Avaliação dos Riscos associados;

3. Controlo dos Riscos.

Gestão de Risco 

Erradicar ou minimizar os efeitos adversos dos riscos 

a que a indústria/organização se encontra exposta



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização da 
atividade 

 

Identificação Perigos 

 

Estimativa dos Riscos 

 

 

RISK ANALYSIS 

Implementação 

 

Monitorização 

 

Revisão/Auditoria 

Opção de análise 

 

 

 

Tomada de decisão 

 

 

RISK EVALUATION 

Gestão do Risco 

Avaliação de Risco 

Redução do Risco 



Gestão do Risco

No desenvolvimento das atividades, além da componente da prevenção e atenuação dos riscos, há que

ter em consideração a caracterização da envolvente física dos estabelecimentos industriais

Riscos naturais e tecnológicos                              Riscos inerentes à atividade

da envolvente do estabelecimento                     (construção+exploração+desativação)

Avaliação dos Riscos



Riscos Naturais

Caracterização dos riscos naturais existentes na zona de implantação do estabelecimento que poderão 

afetar o mesmo:

- Sismicidade (consultar Regulamento de Segurança e Ações para Edifícios e Pontes) e Tsunamis (consultar cartografia de risco

detalhada para zonas de costa com elevada suscetibilidade);

- Erosão costeira e galgamentos oceânicos (consultar programa Cosmos - https://cosmo.apambiente.pt/ );

- Rutura de uma barragem;

- Incêndio rural (consultar Planos Municipais e/ou Distritais de Defesa da Floresta Contra Incêndios);

- Fenómenos meteorológicos extremos (por exemplo, cheias e/ou inundações rápidas, trovoadas, ventos fortes,

nevões)

o Análise dos dados históricos, de temperatura, precipitação e vento, humidade e ocorrência de trovoadas.

Considerar os de maior probabilidade de ocorrência face à localização do estabelecimento

http://www.oern.pt/documentos/legislacao/d_dl_dr/DL235_83.pdf
https://cosmo.apambiente.pt/


Riscos Naturais - medidas de mitigação

- Sismicidade/Tsunamis

o Implementação das medidas aplicáveis em termos de edificação para reforço sísmico;

o Formação dos trabalhadores na vertente das medidas de autoproteção em caso da ocorrência de um sismo e/ou de um

tsunami;

o Desenvolver procedimentos de proteção e evacuação a ativar após eventual sinal sonoro (dirigir os trabalhadores para área

não suscetível de ser afetada pelo tsunami).

- Incêndio rural

o Manutenção das faixas de gestão de combustível e cumprimento das distâncias das edificações à extrema da propriedade

(Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios);

o Formação dos trabalhadores na vertente das medidas de autoproteção a ter em caso da ocorrência de um incêndio rural.

- Inundações/Cheias

o Instalação de infraestruturas de defesa contra inundações (por exemplo, bacias de contenção/bacias de tempestade).

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/358491/details/normal?p_p_auth=5EXMdERE


Riscos Tecnológicos (envolvente)

Caracterização da envolvente industrial do estabelecimento que a poderá afetar em caso da ocorrência de 

acidentes/incidentes:

• Estabelecimentos SEVESO (abrangidos pelo Decreto-Lei nº 150/2015, de 5 de agosto);

• Outros estabelecimentos industriais onde sejam utilizadas/armazenadas substâncias perigosas;

• Gasodutos e oleodutos (cumprimento das distâncias de segurança aplicáveis).



Riscos inerentes à atividade

- Riscos físicos (Iluminação, Ambiente térmico/humidade, Ruído ocupacional, Vibrações, Radiações

Ionizantes, Radiações não ionizantes – Radiações óticas de fontes artificiais);

- Riscos químicos;

- Riscos biológicos;

- Riscos mecânicos/equipamentos de trabalho;

- Riscos biomecânicos (ergonomia, movimentação manual de cargas);

- Espaços confinados;

- Riscos relativos a aspetos organizacionais do trabalho;

- Riscos elétricos.



Riscos Químicos

No âmbito da exposição a agentes químicos:

1 - Inventariar os agentes químicos (incluindo os produtos utilizados em operações de manutenção e higienização):

Para cada substância inventariada verificar se é fabricada, importada ou utilizada e qual a utilização dada        

Determinar qual a função da empresa na cadeia de abastecimento e quais as responsabilidades que detém

Garantia de segurança na utilização da substância                     Informação a comunicar a montante e a jusante da 

cadeia de abastecimento e aos próprios trabalhadores da empresa

2 - Identificar os requisitos legais a cumprir (conjugando a legislação de  SST, com os Regulamentos REACH, CLP e 

outros diplomas legais aplicáveis);

3 - Proceder a uma avaliação de riscos integrada (para a segurança e a saúde dos trabalhadores).



Identificação dos Perigos do Estabelecimento

• Métodos comparativos:

➢ Check lists e auditorias.

• Métodos Fundamentais:

➢ Análise de Desvios, Estudos de Perigos e Operabilidade (HAZOP),  Análise Energética,  Análise 

do tipo e efeitos das Falhas.

• Métodos baseados na Lógica da falha: 

➢ Árvores de Falha, Árvores de Eventos e diagramas de Causa-Consequência.



Avaliação de Riscos do Estabelecimento

- Avaliação de Risco Qualitativa/Subjetiva

➢ Processo simples baseado num juízo formal, que não requer competências especializadas ou técnicas 

complicadas, baseando-se no princípio

Risco = Gravidade x Probabilidade

- Avaliação de Risco Quantitativa

➢ É calculada uma estimativa numérica da probabilidade de um perigo definido resultar da ocorrência de um 

determinado evento;

➢ Habitualmente utilizada em indústrias com maior grau de tecnologia;

➢ Tende a centrar-se na prevenção de eventos de baixa probabilidade com consequências graves para o 

estabelecimento e para o meio ambiente.



Controlo de Riscos

- Prevenção de Riscos

➢ Estratégia que envolve uma decisão consciente por parte da organização para evitar completamente um risco 

particular. Ex.: substituir um produto químico perigoso por outro menos perigoso ou não perigoso.

- Redução de Riscos

➢ Os riscos são sistematicamente reduzidos através de medidas de controlo.

- Plano de ação de controlo de riscos

➢ Inventário de ações hierarquizadas para conceber, manter ou melhorar o controlo dos riscos.



HIERARQUIA DE CONTROLO DO RISCO



Monitorização e Revisão

A avaliação dos riscos deve ser vista como um processo contínuo.

A adequação das medidas de controlo 

deve ser sujeita a uma monitorização regular e, se necessário, ser sujeita a revisão



RECURSOS DE APOIO (MANUAIS, GUIAS, VÍDEOS E TUTORIAIS)

Licenciamento industrial (SIR) - Conteúdos de apoio

Plataforma SIR – Conteúdos de apoio 

Plataforma SIR – Perguntas & Respostas 

CONTACTOS: industria@iapmei.pt

https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Industria-e-Sustentabilidade/Licenciamento-Industrial.aspx
https://www.iapmei.pt/Paginas/Licenciamento-Industrial-(1).aspx
https://www.iapmei.pt/Paginas/PlataformaSIR_FAQ.aspx
mailto:industria@iapmei.pt

