
A Diretiva das emissões industriais, tem por objetivo evitar e ou reduzir as 
emissões industriais a fim de alcançar um elevado nível de proteção do 
ambiente. Esta diretiva é baseada numa abordagem integrada tendo em 
vista a redução da poluição recorrendo à aplicação das Melhores Técnicas 
Disponíveis (MTD), da inspeção e fiscalização das condições da licença 
ambiental, da proteção do solo e a participação do público. É do interesse da 
União Europeia a promoção da implementação desta Diretiva de forma a 
alcançar um nível comum de adoção entre os vários países membros.  

 
Enquadramento 

Os processos de produção industriais são responsáveis por uma parte 
considerável da poluição total na Europa devido à emissão de poluentes 
atmosféricos, descargas de águas residuais e produção de resíduos. A Diretiva 
das Emissões Industriais (DEI), Diretiva n.º 2010/75/EU, do Parlamento 
Europeu e do Concelho, é o principal instrumento legislativo da EU para 
regular as emissões industriais. A DEI tem por objetivo global alcançar um 
elevado nível de proteção da saúde humana e do ambiente reduzindo as 
emissões industriais nocivas em toda a UE, nomeadamente através de uma 
melhor aplicação das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD). Cerca das 50.000 
instalações industriais existentes na Europa que exercem atividades listadas 
no anexo I da DEI devem exercer a sua atividade dando cumprimento aos 
requisitos previstos na Licença Ambiental emitida pela entidade competente. 
Esta LA determina as medidas de operação do estabelecimento de acordo 
com os princípios e disposições da DEI. 
A rede IMPEL levou a cabo projetos tendo em vista a implementação da DEI, 
nomeadamente os projetos IED inspections and permitting, IMPEL Review 
Initiative (IRI), Doing the right thing (DTRT) e o projeto easyTools que abriram 
o caminho para uma melhor compreensão e aplicação dos requisitos da DEI. O 
projeto de implementação da DEI é um passo em frente no sentido do 
estabelecimento de um nível comum de adoção da DEI entre os vários países 
na União Europeia. 
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Resumo do projeto 
Este projeto tem por objetivo contribuir para a implementação da DEI e está 

especialmente focado no âmbito do licenciamento, participação do público, e 

incremento da eficiência e eficácia da fiscalização e inspeção ambiental 

através de: 

 Incremento da cooperação e coordenação entre os diferentes 

organismos de inspeção e fiscalização com vista a racionalizar e 

otimizar o uso dos recursos disponíveis; 

 Desenvolvimento de exemplos de boas práticas na aplicação das 

conclusões das MTD, trabalho de inspeção e à elaboração de relatório 

de base sobre a contaminação do solo e das águas subterrâneas; 

 Análise, avaliação e mitigação dos casos de incumprimento grave das 

condições de licenciamento; 

 Otimização da comunicação com o público e a divulgação ativa dos 

resultados das inspeções e fiscalizações; 

 Desenvolvimento de métodos de reação após a ocorrência de 

reclamações, incidentes ou acidentes; 

 Elaboração e proposta de listas de verificação em formato digital para a 

inspeção e fiscalização por forma a melhorar a eficácia e eficiência 

deste trabalho permitido facilitar a sua medição e avaliação. 

 
Resultados esperados 

A equipa do projeto está a preparar reuniões anuais com caráter técnico para 

um grupo alargado de participantes. Nestas reuniões serão apresentadas e 

discutidas as abordagens das autoridades nacionais, será facilitada a partilha 

de boas práticas e realizadas inspeções conjuntas incluindo a visita a 

instalações. Em simultâneo serão desenvolvidas novas ferramentas de apoio 

ao licenciamento e inspeção. As ferramentas já desenvolvidas pela IMPEL, tal 

como o IRAM, serão adaptadas. Será desenvolvida a elaboração de listas de 

verificação em formato digital e formulários para a publicação do relatório 

público de inspeção na internet. Serão analisados aspetos específicos tais 

como a harmonização na aplicação das MTD, o conteúdo dos relatórios de 

base e os requisitos para o autocontrolo e prestação de informação pelo 

operador. No início deste projeto decidiu-se pela necessidade de se realizar 

um guia contendo orientações práticas sobre diversos aspetos da DEI. Este 

guia será elaborado com base em trabalhos previamente desenvolvidos pela 

IMPEL e os resultados deste projeto. No passo seguinte, a aplicação destas 

ferramentas pelas autoridades competentes de cada um dos países membros 

será apoiada e verificada através de visitas a efetuar a cada um destes países. 
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http://www.impel.eu/
http://www.impel.eu/projects/supporting-ied-implementation/
http://www.impel.eu/tools/guidance-implementation-ied-planning-execution-inspections/
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https://www.fms.nrw.de/lip/authenticate.do

