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Enquadramento da Intervenção da IGAMAOT
Competências pela Lei Orgânica (Decreto-Lei n.º 153/2015,
de 7/8):
•

Órgão de polícia criminal atuando na dependência do
Ministério Público em caso de crimes ambientais;
• Inspeção de atividades com incidência ambiental com
elaboração de autos de notícia no caso de incumprimentos
legais;
• Instauração, instrução e decisão de processos de
contraordenação ambiental.
• Medidas cautelares ou preventivas;

Planeamento e Execução da Campanha de Enforcement
Planeamento
• Foram identificadas potenciais ocorrências de solos
contaminados e potencial acondicionamento e
tratamento indevido dos mesmos com base em
ocorrências reportadas à IGAMAOT bem como em
informação disponibilizada através da comunicação social;

Planeamento
Agrupamento em diferentes tipologias:
•

Projeto de obra podendo conter solos contaminados;

•

Obra em curso podendo conter solos contaminados;

•

Obra concluída podendo conter solos contaminados;

•

Estabelecimento a laborar podendo conter solos contaminados;

•

Encerramento de estabelecimento industrial podendo conter solos contaminados;

•

Estabelecimento PCIP a laborar/encerrado podendo conter solos contaminados ou
resíduos que originam a contaminação de solos;

•

Passivo ambiental podendo conter solos contaminados;

•

Passivo ambiental podendo conter solos contaminados, com AIA para a recuperação
ambiental; e

•

Deposição ilegal de resíduos podendo conter solos contaminados.

Planeamento

Das várias situações detetadas e analisadas apenas dez
permitiram uma caraterização base no que se refere à
localização e situação previsivelmente existente no local.

Planeamento
Objetivo:
identificar casos de potenciais ocorrências de solos
contaminados e
indevido acondicionamento e tratamento dos mesmos,
Metodologia:
• Objetivos;
• Calendarização das ações;
• Recolha de amostras de solos/resíduos;
• EPI a utilizar;
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com vista à verificação da admissibilidade dos solos, de
acordo com o previsto no Decreto-lei n.º 183/2009 de 10 de
agosto, na sua atual redação.

Planeamento
Complementarmente, tendo em conta a anterior utilização
dos terrenos em muitos dos casos em análise e
considerando os parâmetros usualmente analisados em
solos potencialmente contaminados com hidrocarbonetos,

Hidrocarbonetos de Petróleo (Frações de C10 a C50; de C10 a C16; de C16 a
C34; e de C34 a C50),

com vista à classificação da perigosidade dos resíduos
quanto a esse parâmetro.

Execução
Realização de dez inspeções, aos locais onde essas
atividades se desenvolvem e verificação no terreno do
cumprimento legal em matéria de acondicionamento e
tratamento dos solos contaminados;

Execução

10 casos
maio de 2017

Execução
Caso 1 - (Exploração de massas minerais/Pedreiras –

Sesimbra )
• Área total do estabelecimento: 54,3615 ha;
• Tipologia de resíduos rececionados : LER 170101, LER 170107,
LER 170302, LER 170504, LER 191212, LER 200202;
• Colheita de amostras: três amostras de solos/resíduos.

Execução
Caso 2 - (Exploração de massas minerais/Pedreiras –

Seixal)
• Área total do estabelecimento: 8 ha;

• Tipologia de resíduos rececionados : LER 170101, LER
170504;
• Colheita de amostras: duas amostras de solos/resíduos.

Execução
Caso 3 - (Comércio e serviços - Lisboa)

• Área total do estabelecimento: 0,3512 ha;
• Tipologia de resíduos da obra: LER 161001, LER 170101, LER
170107, LER 170201, LER 170203; LER 170405; LER 170411;
LER 170605*; LER 170904; LER 200121*;
• Colheita de amostras: não foram realizadas por não existirem

solos escavados no local.

Execução
Caso 4 - (Infraestruturas de construção- Lisboa)
• Área total do estabelecimento: 1,032 ha;
• A responsabilidade pela gestão dos resíduos produzidos na

obra foi delegada por via contratual ao empreiteiro da
empresa.
• Colheita de amostras: Duas amostras de solos.

Execução
Caso 5 - (Comércio e serviços - Lisboa)

• Área total do estabelecimento: 0,228 ha;
•

Tipologia de resíduos da obra: LER 170503*, LER 170504,
LER 170904;

• Colheita de amostras: não foram realizadas por não existirem
solos escavados no local.

Execução
Caso 6 - (Infraestruturas de construção - Lisboa)

• Área total do estabelecimento: 8,9 ha;

• Tipologia de resíduos da obra: LER 170504;
• Colheita de amostras: duas amostras de solos.

Execução
Caso 7 - (Infraestruturas de transportes - Lisboa)
• Tipologia de resíduos da obra: LER 170503*, LER 170504, LER
170904;

• Colheita de amostras: duas amostras de solos.

Execução
Caso 8 - (Estabelecimentos hoteleiros - Lisboa)

• Área total das instalações: 0,2717 ha;
•

Tipologia de resíduos da obra: LER 170503*, LER 170504;

• Colheita de amostras: uma amostra de solos.

Caso 9 - (ETAR – ampliação - Norte)

• Tipologia de resíduos da obra de requalificação da ETAR: LER
170504, LER 200202, LER 170101, LER 170107, LER 170203,
LER 170302, LER 170405, LER 170407, LER 170904, LER
200201;
• Colheita de amostras: duas amostras de solos.

Caso 10 - (Gestão de resíduos – região Norte)

• Área do estabelecimento: 6 ha;

• Tipologia de resíduos encaminhados para aterro: LER
190102, LER 190112, LER 190113, LER 190307;
• Colheita de amostras: duas amostras de resíduos.

Resultados
• Realização de dez inspeções e respetivos relatórios de inspeção;
• Realização de 16 colheitas relativas a amostragem de solos/resíduos com
potencial contaminação de solos;
• Instauração de seis processos de contraordenação aos inspecionados e
de cinco processos de contraordenação a terceiros, relativos a 20

contraordenações ambientais identificadas;
• Elaboração de três mandados; e
• Notificação a seis empresas com o intuito de reporte de dados e

definição de planos de remoção e encaminhamento devido de solos
resultantes de escavação/resíduos.

Resultados
Contraordenações ambientais identificadas na campanha
O exercício não licenciado das atividades de tratamento de resíduos em violação do disposto no n.º 2 do artigo 9.º e
no artigo 23.º do Decreto-Lei n. º 178/2006, de 5 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
73/2011, de 17 de junho

Número de
vezes
3

A deposição em aterros para resíduos inertes, em violação do disposto no n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º
183/2009, de 10 de agosto

1

O incumprimento do dever de assegurar a gestão de resíduos, a quem, nos termos do previsto no artigo 5º do
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de
junho, caiba essa responsabilidade

7

O não cumprimento da obrigação de assegurar, na obra ou em local afeto à mesma, a triagem de RCD ou o seu
encaminhamento para operador de gestão licenciado, em violação do disposto no artigo 8.º, na alínea c) do n.º 3 do
artigo 10.º ou na alínea c) do artigo 11.º do Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei nº
73/2011, de 17 de junho

1

A construção, alteração ou laboração de uma instalação que explore uma ou mais atividades constantes do anexo I
com inobservância das condições fixadas na LA

1

O incumprimento das regras sobre transporte de RCD, a que se refere o artigo 12.º do Decreto-Lei nº 46/2008, de 12
de março, alterado pelo Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de junho

1

O incumprimento da obrigação de registo de dados ou o registo de dados incorreto ou insuficiente nos termos do
artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
73/2011, de 17 de junho

4

O incumprimento dos prazos de inscrição e de registo nos termos do artigo 49.º-B do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5
de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho

2

Resultados
Casos

Contraordenação ambiental

Mandado

Resultados obtidos com a
emissão do mandado

Contraordenação ambiental muito grave, a Ordem de apresentação de um plano de remoção Prazo a decorrer
deposição em aterros para resíduos inertes, dos resíduos contaminados rececionados e
Caso 1
Exploração de em violação do disposto no nº 1 do artigo depositados no aterro de resíduos inertes.
34º do Decreto-lei nº 183/2009, de 10 de
massas
minerais agosto
/Pedreiras –
Sesimbra
Contraordenação ambiental muito grave, o
exercício não licenciado das atividades de
tratamento de resíduos em violação do
disposto no n.º 2 do artigo 9.º e no artigo
Caso 2
23.º do Decreto-Lei n. º 178/2006, de 5 de
Exploração de
setembro, com as alterações introduzidas
massas
pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de
minerais
junho.
/Pedreiras –
Seixal

Não aplicável
Caso 6
Infraestruturas
de construção
– Lisboa

Ordem de cessação imediata da receção e
deposição de resíduos provenientes de terceiros
dentro do perímetro do estabelecimento para
enchimento de vazios de escavação existentes
dentro do perímetro do estabelecimento, bem
como o envio de informação para análise da
IGAMAOT que inclua um plano de remoção dos
resíduos rececionados e provenientes de terceiros
que tenham sido depositados para enchimento de
quaisquer vazios de escavação existentes no
estabelecimento.

Ordem de remoção de solos escavados
contaminados e perigosos do local da obra e
encaminhamento dos mesmos para destino
adequado (aterro de resíduos perigosos).

Terminado o prazo de adoção das
medidas impostas pela IGAMAOT à
empresa - prevista ação de
inspeção para verificação de
cumprimento de mandado.

O operador evidenciou o
encaminhamento de 14,7 t de
resíduos classificados com o código
LER 170503 - "solos e rochas
contendo substâncias perigosas”
para operador de gestão de
resíduos devidamente licenciado
para a sua receção.

Ponto de
situação

Em
acompanhamento

Em
acompanhamento

Cumprido

Resultados
Casos
Caso 6
Infraestruturas de
construção - Lisboa

Objetivo da notificação
Notificação ao dono de obra no sentido de definição
de uma plano de encaminhamento dos solos
existentes no estabelecimento para destino
devidamente licenciado para a sua receção.

Resultados obtidos com a emissão da
notificação
O operador informou que realizou a amostragem de
solos e aguarda-se o envio dos resultados obtidos para
definição do plano de encaminhamento dos solos em
apreço.

Ponto de
situação
Em
acompanhamento

Notificação para apresentação de evidências do
O operador evidenciou o encaminhamento, de resíduos Cumprido
encaminhamento
de
solos
para
destino
devidamente
para operador de gestão de resíduos devidamente
Caso 8
licenciado
para
a
sua
receção.
licenciamento para a sua receção.
Estabelecimentos hoteleiros
- Lisboa

Notificação para realização de novas campanhas de
amostragem e apresentação dos respetivos boletins
analíticos resultantes.
Caso 9
ETAR – região Norte

Aguarda-se a receção do plano de remoção dos solos em
apreço e encaminhamento para destino adequado.
Em
acompanhamento

Notificação à entidade exploradora, relativa a
solicitação de “plano de remoção dos resíduos de
solos resultantes de escavação da obra

Notificação para cessação imediata do
encaminhamento de resíduos de escórias para
destino não autorizado, bem como à solicitação de
informações e planos considerados relevantes.

Foi efetuada nova campanha amostragem e
caracterização das escórias produzidas.

Em
acompanhamento

Caso 10
Gestão de resíduos – região
Norte
Notificação ao operador (destino não autorizado),
O operador cessou a receção dos resíduos em apreço a Cumprido
com vista à cessação imediata da receção de resíduos partir de 04/10/2017.
de escórias provenientes do estabelecimento de
gestão de resíduos.

Resultados
Resultados das análises às amostras de solos/resíduos
12,5%
25,0%

62,5%

Admissível em aterro de resíduos inertes
Admissível em aterro de resíduos perigosos

Admissível em aterro de resíduos não perigosos

Conclusões
• A legislação atualmente existente é claramente insuficiente
no que respeita à prevenção da contaminação e remediação
dos solos, sendo necessária a publicação de regime jurídico
que regulamente o processo de avaliação da qualidade e de

remediação do solo, bem como a responsabilização pela sua
contaminação, assente nos princípios do poluidor-pagador;

Conclusões
• As

licenças

municipais

emitidas

para

os

estabelecimentos

inspecionados não determinavam qualquer obrigação de realização
de estudo de contaminação de solos e encaminhamento devido face
aos resultados desses estudos;
• A totalidade das análises das amostras de solos/resíduos, cujas
colheitas

foram

realizadas

nos

dois

estabelecimentos

que

correspondem a destinos de solos/resíduos, demonstraram a receção
de solos/resíduos não admissíveis em aterros de resíduos inertes ou

enchimento de cavas de pedreiras.

Notas para Reflexão…
• A publicação de um regime de prevenção da
contaminação e remediação dos solos;
• A inclusão nos licenciamentos de obras de
construção que incluam escavações de solos
potencialmente contaminados, a obrigação de
realização de estudo de contaminação de solos e
encaminhamento face aos resultados desse estudo;
• A clarificação das condições de reutilização de solos
escavados em obra.

Contactos
www.igamaot.gov.pt
IGAMAOT – Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do território
Rua de “O Século”, nº51
1200-433 Lisboa
Telef. 213 215 500
igamaot@igamaot.gov.pt

