
Licenciamento 
Industrial

Curso de formação

Modalidade: eLearning, através da plataforma ACADEMIA DE

PME DIGITAL do IAPMEI.

Destinatários: Técnicos das Câmaras Municipais que 

desempenham funções no âmbito do licenciamento industrial.

N.º de participantes: Poderá ser definido um número máximo, 

de modo a assegurar a capacidade de acompanhamento pelos 
formadores.

Duração estimada: 38 horas.

Equipa Formadora: Técnicos do IAPMEI/Direção de Proximidade 

Regional e Licenciamento.

Objetivo: Dotar os formandos dos conhecimentos e 

competências necessárias para exercerem funções no âmbito do 
licenciamento industrial.

Inscrições: www.iapmei.pt/Forms/Cursos-SIR-eLearning.aspx

Parcerias para o Crescimento

https://academiapme.iapmei.pt/
http://www.iapmei.pt/Forms/Cursos-SIR-eLearning.aspx
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Metodologia:

São utilizados diversos recursos e atividades, como
textos, ilustrações, vídeos, jogos didáticos e questões,
que o formando deverá consultar e realizar,
sequencialmente, podendo-o fazer múltiplas vezes.

A avaliação será efetuada pela realização de testes de
conhecimento e realização de tarefas, sendo os
mesmos realizados sem tempo limite e com consulta
dos materiais disponibilizados no curso, incluindo um
manual que contém todo o conteúdo do curso. Cada
teste pode ser efetuado duas vezes, sendo
considerada, para avaliação, a nota mais elevada.

No fórum da turma, os formandos poderão colocar
questões, dúvidas ou partilhar reflexões e opiniões
sobre os temas do curso. Adicionalmente, se
necessário, poderão ser realizadas sessões de
esclarecimento com os formadores, por
videoconferência.

Parcerias para o Crescimento



Licenciamento 
Industrial

Curso de formação
programa:

1 - INTRODUÇÃO
Objetivos do licenciamento industrial
Quadro legal
Regimes anteriores
Âmbito do SIR

2 - REGIMES ABRANGIDOS E ENTIDADES ENVOLVIDAS
Regimes jurídicos abrangidos pelo SIR
Regimes ambientais classificativos
NCV e NII
Regimes não classificativos
Entidades envolvidas

3 - PROCEDIMENTOS SIR
Tipos de estabelecimentos e procedimentos de instalação
Mera comunicação prévia
Procedimentos de alteração
Comunicações obrigatórias

4 - ASPETOS COMPLEMENTARES
Articulação do SIR com o RJUE
Articulação do SIR com outros licenciamentos
Requisitos técnicos de exploração I
Requisitos técnicos de exploração II
Vistorias
Taxas

5 - FISCALIZAÇÃO
Fiscalização, medidas cautelares e sanções
Aspetos a verificar nas ações de fiscalização
Atuação das câmaras municipais
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