ONLINE I Emissões Gasosas (Ciclo Gestão Ambiental, Novas Obrigações e
Oportunidades)
DATAS
14 de setembro de 2022

LOCAL
Online

HORÁRIO
09:30 - 12:30
14:00 - 17:00

DURAÇÃO
6 horas

PREÇO
Associado AEP: 108€
Outros: 120€

ENQUADRAMENTO
Em Portugal foi estabelecido um regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para a atmosfera, fixando os princípios, objetivos e instrumentos
apropriados à garantia de proteção do recurso natural ar, bem como as medidas, procedimentos e obrigações dos operadores das instalações abrangidas, com vista a
evitar ou reduzir a níveis aceitáveis a poluição atmosférica originada nessas mesmas instalações.
O Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para o ar, abrangendo todas as fontes de emissão
gasosas de atividades industriais.
O objetivo deste curso é dar a conhecer as obrigações das empresas, em termos de monitorização das emissões gasosas e respetiva periodicidade, cumprimento de
valores limite de emissão, instalação de sistemas de tratamento, minimização das emissões difusas, cumprimento das regras de descarga de poluentes atmosféricos
(chaminés), registos e comunicações.

OBJETIVOS
No final da ação, os formandos deverão ser capazes de:
- Conhecer os principais problemas ambientais devidos à poluição atmosférica.
- Âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho (emissões gasosas) e principais obrigações para as empresas.

PROGRAMA
- Âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho e principais obrigações dos operadores.
- Minimização das emissões difusas.
- Sistemas de tratamento de efluentes gasosos.
- Monitorização das emissões gasosas - contínua e pontual
-Título de emissões para o ar.
- Cumprimento dos valores limite de emissão e comunicação dos resultados da monitorização – Exercício prático.
- Descarga de poluentes atmosféricos – chaminés – regras a aplicar.

METODOLOGIA
Método ativo e interrogativo de exposição dos conteúdos programáticos, com recurso a técnicas de brainstorming e casos de estudo. Exercícios práticos.
Metodologia de Avaliação: Questionário escrito de avaliação de conhecimentos.

FORMADORES
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Augusto Miguel Lopes
- Licenciado em Engenharia do Ambiente
- Especialista em Ciências do Ambiente e em Segurança e Saúde no Trabalho
- Docente do Instituto Politécnico do Porto
- Sócio gerente da empresa ECO14, Lda.
- Consultor de empresas com mais de 25 anos de experiência.
- Responsável pelo licenciamento industrial de dezenas de empresas.

DESTINATÁRIOS
- Quadros de empresas responsáveis pela área do ambiente.
- Consultores de empresas.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Ações do Ciclo Gestão Ambiental, Novas Obrigações e Oportunidades:
SIR - Sistema da Industria Responsável
Emissões Gasosas
Gestão de Resíduos
Gestão da Água
Ruido Ambiental
Sistema Gestão Consumo Intensivo Energia
Responsabilidade Ambiental
Sistema Gestão Ambiental_ISO 14401
Obs.: A inscrição em qualquer um dos cursos deste ciclo garante uma visita gratuita à empresa, para análise de necessidades e de conformidade legal.
Trata-se de uma visita personalizada sendo necessário manifestação expressa de interesse.
O agendamento e a definição das condições de realização da visita será efetuado conjuntamente entre a AEP, o Formador e a Empresa.
As CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO são aplicáveis às modalidades de formação presencial e online.
A inscrição pressupõe o conhecimento e aceitação das Condições Gerais de Participação, disponíveis em:
https://aeportugal.pt/pt/condicoes-gerais-de-participacao
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