ONLINE I Ruído Ambiental (Ciclo Gestão Ambiental, Novas Obrigações e
Oportunidades)
DATAS
02 de novembro 2022

LOCAL
Online

HORÁRIO
09:30 - 12:30

DURAÇÃO
3 horas

PREÇO
Associado AEP: 72€
Outros: 80€

ENQUADRAMENTO
Regulamento Geral do Ruído – Principais obrigações para as empresas.
Com o fim da Pandemia da Covid 19, a Inspeção do Ambiente voltou ao terreno. Prepare a sua empresa para as inspeções do ambiente. Conheça já as principais
obrigações legais nas principais temáticas ambientais.
Uma gestão ambiental eficaz garante o cumprimento das obrigações de conformidade, uma utilização eficaz e eficiente dos recursos e a minimização da poluição e
dos impactes ambientais associados, constituindo uma importante redução de custos na sua empresa e um importante fator de competitividade.

OBJETIVOS
No final da ação, os formandos deverão ser capazes de:
- Conhecer as regras do regulamento geral do ruído que se aplicam às atividades ruidosas de carácter permanente e temporárias
- Compreender a necessidade de avaliação do ruído ambiental e saber interpretar os resultados da avaliação

PROGRAMA
- Âmbito de aplicação do regulamento geral do ruído e principais definições.
- Planeamento municipal – Classificação de zonas mistas e sensíveis, elaboração de mapas de ruído e planos municipais de redução de ruído.
- Operações urbanísticas – Necessidade de projeto acústico e de verificação do cumprimento do projeto acústico. Interdição do licenciamento de operações
urbanísticas.
- Ruído ambiente – Critério de exposição máxima.
- Atividades ruidosas permanentes – critério de incomodidade.
- Atividades ruidosas temporárias – regras a aplicar.
- Ruído de vizinhança.

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

FORMADORES
Augusto Miguel Lopes
- Licenciado em Engenharia do Ambiente
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- 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.
- Diretor geral de laboratório de acústica e vibrações.

DESTINATÁRIOS
- Quadros de empresas responsáveis pela área do ambiente.
- Técnicos camarários.
- 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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