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CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto-Lei n" 5/2003 

de 31 de Mari,o 

A politica do ambiente, visando optimizar e garantir a 
continuidade de utilizar;ao dos recursos naturais, quanti
tativa e qualitativamente, como pressuposto de um desen
volvimento auto-sustentado, plasmada na Lei de Bases da 
Politica do Ambiente, constitui o enquadramento de uma 
politica de protecr;ao e melhoria da qualidade do ar. 

0 lanr;amento para a atmosfera de quaisquer substanci
as, seja qual for o seu estado fisico, afectam de forma noci
va a qualidade do are o equilibrio ecol6gico, provocando 
dano ou inc6modo grave para as pessoas, bens, agua, solo e 
subsolo, flora e fauna. 

Atentas a estas circunstancias e em cumprimento do 
disposto no artigo 8° da Lei de Bases da Politica do Ambi
ente, aprovada pela Lei n. 0 86/IV/93, de 26 de Julho, e ne
cessario adoptar medidas legislativas em ordem a salva
guardar a qualidade do ar, atraves da redm,:ao e controlo 
das emissoes de contaminantes para a atmosfera. 

Assim: 

Nos termos do n. 0 1 do artigo 8° da Lei de Bases da 
Politica do Ambiente, aprovada pela Lei n.0 86/IV /93, de 26 
deJulho; 

No uso da faculdade conferida pela alinea c) do n.0 2 do 
artigo 203 da Constitui~ao, o Governo decreta o seguinte: 

CAPITULOI 

Disposh;oes gerais 

Artigo r 

Objecto 

0 presente diploma define o sistema nacional de protec
~ao e controlo da qualidade do ar. 

Artigo 2° 

Objectivos 

0 sistema de protecc;ao e controlo da qualidade do ar 
r.eune o conjunto das normas e instituir;oes previstas neste 
diploma e visa os seguintes objectivos: 

a) A criar;ao do quadro normativo adequado a gestao 
doar; 

b) A garantia do direito do cidadao a qualidade do 
ar; 

c) A proteq:ao da sai:ide publica e do bem-estar <las 
popular;oes e a conservar;ao da natureza; · 

d) A preservar;ao da harmonia entre a natureza, as 
actividades industriais, os transporte a vida 
humana, criando condir;oes para um desenvol
vimento integrado e sustentavel; 

e) A promor;ao de programas de controlo da poluir;ao 
atmosferica; 

f) 0 estabelecimento de medidas obrigat6rias, pre
ventivas e correctivas, para assegurar que os 
niveis dos poluentes atmosfericos nao ultrapas~ 
sem os valores maximos das normas de quali
dade do ar; 

g) 0 fomento de iniciativas publicas e particulares, 
destinadas a promover a melhoria da qualidade 
do ar, designadamente atraves da utilizar;ao de 
tecnologias limpas e de combustiveis pouco 
poluentes; 

h) 0 desenvolvimento de uma politica integrada de 
preservar;ao dos componentes ambientais, visan
do evitar as transferencias de descargas de 
poluentes de um meio receptor para outro. 

Artigo 3' 

Medidas de politica da qualidade do ar 

Constituem medidas de politica de protec9ao e controlo 
da qualidade do ar, designadamente : 

a) Incentivos a instalar;ao de equipamentos e a in
trodur;ao de tecnologias que proporcionem a 
melhoria da qualidade do ar, pela prevenr;ao da 
poluir;ao atmosferica; 

b) Realiza,;ao de ac,;oes de educa~ao ambiental, vi
sando o esclarecimento ea participar;ao das po
pular;oes na identi:ficac;ao e resolur;ao dos proble
mas de poluir;ao atmosferica; 

c) Lanc;amento de programas de investigar;ao e de
senvolvimento no domfnio da preven,;ao e con
trolo da poluir;ao atmosferica; 

d) Aplica,;ao do principio do causador ou poluidor
pagador, designadamente atraves da fixa,;ao de 
uma taxa sabre a rejeir;ao de efluentes para a 
atmosfera; 

e) Licenciamento previo dos estabelecimentos 
poluentes ea utilizar;ao de instrumentos de pla
neamento adequados a prevenr;ao e redu,;ao da 
polui,;ao atmosferica. 

Artigo 4' 

Defini-;ioes 

Para efeitos do presente diploma e legislar;ao complemen
tar, entende-se por: 

Aeross6is, particulas s61idas ou liquidas em suspem, 
mun meio gasoso, com uma velocidade de queda irrelevante 
e cujo tamanho ex cede normalmente o de um col6ide ( de 1 
nan6metro a lm); 
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Chamine, conduta de direcc;ao ou controlo da exaustao 
de fumos ou aeross6is de estabelecimentos industriais; 

Combust:ivel, qualquer materia s6lida, l:iquida ou gaso
sa que alimenta uma instalac;ao de combustao, com excep
c;ao dos resfduos t6xicos ou perigosos; 

Concentrac;ao excessiva, concentrac;ao provocado por efei
tos aerodinamicos criados pela fonte emissora ou por obs
taculos, naturais ou artificiais, que seja, no mfnimo, su
perior em 40% superior a concentrac;iio observada na au
sencia dos referidos efeitos aerodinamicos 

Emissao difusa, qualquer emissao de poluentes para a 
atmosfera que nao se process a atraves de um dispositivo 
preparado para a dirigir ou controlar; 

Entidade coordenadora, entidade a quern compete a co
ordenac;ao do processo de Iicenciamento da instalac;ao, al
terac;ao e laborac;ao de um estabelecimento industrial; 

Estabelecimento industrial, fabrica, oficina, estaleiro, 
laborat6rio, armazem, ou qualquer outra instalac;ao, ain
da que m6vel, ou mero local, independentemente da sua 
dimensao, mimero de trabalhadores, equipamento ou de 
outros factores de produc;ao, e nos quais seja exercida, de 
forma principal ou acess6ria, por conta pr6pria ou de ter
ceiros qualquer actividade industrial. 

Fonte de emissao, ponto de origem, fixo ou m6vel , de 
poluentes atmosfericos; 

Fornalha mista, qualquer instalac;ao de combustao que 
pode ser alimentada simultanea ou alternadamente por 
dois ou mais tipos de combustiveis; 

Fumos, efluentes gasosos que contenham emissoes s6li
das, liquidas ou gasosas, cujo respectivo caudal volumi.co e 
expresso em metros cubicos por hora, as condic;oes de tem
peratura e de pressao normais, O°C (graus Celsius) e 
101,3Pa (kilo pascal) ap6s deduc;ao do teor de vapor de agua 

Grande instalac;ao de combustao, qualquer instalac;ao 
de combustao com potencia termica nominal igual ou su
perior a 50 MW (meg!:lwatts); 

Grande perturbac;ao, evento nao program.ado relaciona
do com a actividade· de um estabelecimento industrial , 
que resulta numa emissao, nao imediatamente controla
da, de poluentes atmosfericos que excede os valores limi
tes de emissao estabelecidos neste diploma; 

Industrial, pessoa singular ou colecti.va que explora, pos
sui ou dirige efectivamente, a qualquer titulo, um estabe
lecimento industrial; 

Insµtlac;ao, qualqqet estabelecimento industrial ouins
talac;ao de combustao, mcluindo n1aqi.unas, aparelhos ~ 
m.ecamsmos· tecnicos ; 

Inst~~o de co·m.bustaor"l:ti.hlquer· equipament:◊ tec:riico 
~nde s~jam oxidai,los produ.tos conibustiveiEi; solido;s, 1iqU1=
dos QU.g'asoso.s; 

Media aritmetica, soma de todas as observac;6es, depois 
de arredondadas ao micrograma por metro cubico mais 
pr6ximo, dividida pelo numero de observac;oes; 

Mediana, corresponde, numa serie de N valores de con
centra9ao de um dado poluente, arredondados ao icrograma 
pormetro cubico mais pr6ximo e ordenados por ordem cres
cente, ao valor de ordem K calculado a partir de 

K= inteiro (O,5N) + 1 

(Exemplo: 

Se N= 300, a mediana e ovalor 151; 

Se N = 301, a mediana e o valor 152 

N ormas de emissao, normas que estabelecem os valores 
maxi.mos de emissao de poluentes atmosfericos provenien
tes de fontes de emissao fixas ou m6veis; 

Normas de qualidade do ar, normas que estabelecem os 
valores limites e valores guias das concentrac;oes de 
poluentes atmosfericos no ar ambiente; 

Nova Instalac;ao, qualquer instalac;ao industrial ou de 
combustao cujo pedido de autoriza9ao de constru9ao ou de 
explora9ao tenha sido recebido pelos servic;os competentes 
depois da entrada em vigor do presente diploma; 

Obstaculos artificiais, os edificios e outras construc;oes; 

Obstaculos naturais, a topografia e a florestac;ao; 

Percentil, corresponde numa serie de N valores de con-
centr ac;ao de um dado poluente, arredondados ao 
micrograma por metro cubico mais pr6ximo e ordenados 
por ordem crescente, ao valor de ordem K calculado a par
tir de 

K= inteiro (P/ lO0N)+ 1 

(Exemplo: 

Se N= 3 00, o percentil 98 e o valor 295; 

Se N= 301, o percentil 98 e o valor296 

Poluentes atmosfericos, substancias ou energia que exer
c;am uma ac,;ao nociva susceptivel de por em dsco a saude 
humana, de. causar danos aos recursos biol6gicos e aos 
ecossistemas, de deteriorar os bens materiais e de amea-
9ar ou prejudicar o valor recreativo ou outras utilizac;oes 
legftimas do ambiente; 

Poluic;ao atmosferica:, a introduc;ao pelo homem na at
lilosfera, directa ou indirectamente, de poluentes atmosfe
ricos; 

Pr6xima, a distancia que se encontra nlQil rai1ide ate 
cinco vezes a men9r climei:tsao { altura oti latgura) de uma 
estrutura, desde.que nao 13eJa: superior a 500 m; 

Qcteima a:ceu aberto, quaiquer combustao ou proce.sso 
pr-0dutor de, fumos, gases,. poeiras.e· cheir9s·que nao decor
.ra numa.: instalaca0propril'!.;. 



146 I SERIE - N° 10 «B. O.» DA REPUBLICA DE CABO VERDE - 31 DE MARGO DE 2003 

Resfduos, substancias, produtos ou materias, qualquer 
que seja o estado em que se apresentem, de que o detentor 
pretenda ou seja legalmente ob.rigado a desembaraqar-se; 

Valor guia da qualidade do ar, concentraqao no meio re
ceptor de um determinado-poluente atmosferico, a qual e 
considerada ponto de referenda para o estabelecimento de 
regimes especificos em determinadas zonas, com vista a 
protecr;ao a longo prazo e com seguranr;a da saude humana, 
do bem-estar das popular;oes e da qualidade do ambiente; 

Valor limite de emissao, concentrar;ao ou massa de 
poluentes contidos nas emissoes provenientes das instala
c;oes, que nao deve durante um perfodo determinado ser 
ultrapassada; 

Valor limite de qualidade do ar, concentrar,;ao maxima 
no meio receptor para um determinado poluente atmosfe
rico, cujo valor nao pode ser excedido durante periodos pre
viamente determinados, e nas condir;oes que sao especifi
cados no presente diploma, com vista a protecr,;ao da saude 
humana e preservar;ao do ambiente. 

CAPITULO II 

Protec~ao da qualidade do ar 

Artiga 5° 

Informa9.ao sobre a qualidade do ar 

Todo o cidadao tern o direito de receber, nos termos da 
lei, informaq5es sobre a qualidade do ar e os seus efeitos 
sobre a saude humana e o meio ambiente em geral. 

Artiga 6° 

01·ganismos de gestiio da qualidade do ar 

Sao organismos de gestao da qualidade do ar: 

a) A Direcqao Geraldo Ambiente, adiante designado 
DGA; 

b) As Comiss5es de Gestao do Ar. 

Artiga 7° 

Regime das emissoes 

1. 0 Governo, atraves do respons:ivel pela area do Ambi
ente, estabelecera uma lista das substancias, fumos, fuli
gem, poeiras, ou gases t6xicos corrosivos ou radioactivos 
cuja emissao para a atmosfera e proibida OU sujeita a auto
riza9ao. 

2. Sao livres as emissoes nao previstas no numero ante
rior, desde que as condiqoes em que se processam, a natu
reza e as quantidades de substancias emitidas para a at
mosfera nao sejam susceptiveis designadarnente de: 

a) Alterar significativamente o odor, a temperatura 
ea qualidade do ar; 

b) Afectar negativamente os animais, as plantas ou 
a sua nutriqao, capacidade reprodutiva e quali
dade intrinseca para o uso alimentar; 

c) Prejudicar os recursos alimentares ea saude hu
mana; 

d) Causar danos significativos a lugares, sitios e 
monumentos historicos. 

Artigo 8° 

Instala9oes sujeitas a licenciamento 

L Ficam sujeitas a licenciamento: 

a) A constrw;ao e a explorai;ao de instala96es que 
em virtude da sua constituiqao ou funcionamento 
podem provocar efeitos ambientais nocivos, ou 
de qualquer modo, por em perigo, prejudicar ou 
incomodar consideravelmente a comunidade ou 
a vizinhail(,a. 

b) As instala1,5es fi,'Cas de eliminaqao de residuos; 

c) As instala-;:oes sem fins lucrativos que nao inte
grem empresa , sempre que possam de forma 
consideravel provocar efeitos ambientais noci
vos mediante a emissao de substancias 
poluentes. 

2. 0 membro do Governo respons:ivel pela area do Am
biente detenninar:i, par Portaria, as instalagoes sujeitas a 
licenqa. 

3. Cabe a DGA acompetencia para a emissao das licen
qas previstas nos artigos 7° e 8° deste diploma. 

4. As instalaqoes nao sujeitas a licenqa aplica-se o dis
posto no artigo 14°. 

Artiga 9° 

Estabelecimentos classificados 

Os estabelecimentos que, devido a natureza <las suas ac
tividades, possam provocar um risco especifico para o ambi
ente serao inspeccionados e controlados periodicamente. 

Artigo 10° 

Obriga9oes das pessoas que exploram instala,;oes sujeitas 
a licenciamento 

As instalai;:oes sujeitas a licenciamento devem. ser 
construidas e exploradas por form.a a que : 

a) Nao sejam provocados efeitos ambientais nocivos 
e outros riscos, prejuizos e inc6modos conside
raveis para a comunidade e a vizinhan<;a em 
particular; 

b) Sejam tomadas precaur;oes contra efeitos 
ambientais nocivos especialmente atraves de 
medidas de limita-;:ao das emissoes de acordo com 
o estado da tecnica. 
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Artigo 11° 

Requisitos da concessiio da licern;a 

A licen1,a e concedida sempre que esteja assegurado o 
cumprimento das obrigai;oes previstas no artigo 10°, ou 
em diplomas regulamentares ea sua concessao nao con
trarie normas de direito publico ou exigencias da seguran-
1,a no traba]ho. 

Artigo 12" 

Processo 

0 processo para a concessao de liceni;a sera regulado por 
diploma pr6prio. 

Artigo 13" 

Obrigai;oes das pessoas que exploram instalai;oes niio 
sujeitas a licenciamento 

As instala1,oes nao sujeitas a licenr;a devem ser 
construidas e exploradas por forma a que : 

a) Sejam afastados os efeitos ambientais nocivos evi
taveis, tendo em conta o estado da tecnica; 

b) Os efeitos ambientais nocivos inevitaveis em fun
i;ao do estad6 da tecnica sejam reduzidos ao mi
nima; 

c) Os residuos que resultem da actividade das ins
talai;oes sejam eliminados de forma correcta. 

Artigo 14" 

Veiculos 

1. Os veiculos autom6veis, avioes e barcos a motor que 
operam. no pais devem apresentar caracteristicas adequa
das de fabrico por forma a garantir o cumprimento dos 
valores limites da qualidade do ar, bem como a observan
cia dos respectivos valores guias. 

+l- Os vefculos autom6veis, avioes e barcos a motor de
vem ser utilizados por forma a que sejam impedidas emis
soes evitaveis e reduzidas ao minima as inevitaveis. 

Artigo 15° 

Motores e instalai;oes de combustiio e carburantes 

0 Governo regulamentara por portaria conjunta dos 
Ministros responsaveis pelas pastas do Ambiente, da In
dustria e Energia: 

a) A utilizac;ao e as caracteristicas tecnicas dos mo
tores e das instalac;oes de combustao.fixas ou 
m6veis; 

b) A utilizac;ao dos combustiveis e carburantes. 

Artigo 16" 

Normas da qualidade do Ar 

1. Por portaria conjunta dos membros do Governo res-

ponsaveis pelas areas do Ambiente, da Industria e Energia 
sao fixados : 

a) Os val ores limites e os valores guias para o di6xido 
de enxofre, particulas em suspensao, di6xido de 
azoto, mon6xido de carbono e ozono; 

b) 0 valor limite para o chumbo. 

2. Os valores limites nao podem ser ultrapassados du
rante os periodos determinados e nas condii;oes fixadas na 
portaria referida no n°1. 

Artigo 17° 

Metodos de referencia 

Os metodos de referencia para a amostragem ea analise 
dos poluentes referidos no artigo anterior sao fixados por 
portaria, sem prejuizo da utilizai;ao de outros metodos de 
analise dos referidos poluentes, desde que garantam uma 
boa correlai;ao com os metodos de referencia. 

Artigo 18" 

Principios basicos 

1. No ambito da gestao da qualidade do ar no territ6rio 
nacional serao instaladas estai;oes de medida nas zonas 
onde a polui(;ao seja presumivelmente mais elevada e onde 
os valores das concentra96es medidas sejam representati
vos das condii;oes locais. 

2. A vigilancia da concentrai;ao do di6xido de azoto, 
mon6xido de carbono e ozono observara as especificai;oes 
previstas na portaria a que se refere o n.0 1 do artigo 16°. 

Artigo 19° 

Estai;oes de medida de dioxido de azoto 

A localiza9ao das estai;oes de medida do di6xido de azoto 
tera em con ta a existencia das seguintes situac;oes: 

a) Zonas sujeitas a influencia predominante da po
luic;ao resultante do trafego autom6vel, limita
das as vizinhani;as das vias de circulai;ao com 
grande densidade de trafego; 

b) Zonas onde as emissoes provenientes das fontes
fixas possam contribuir signifi.cativamente para 
apoluii;ao. 

Artigo 20° 

Esta<;:oes de medida de chumbo e mon6xido de carbono 

As estai;oes de medida do chumbo e mon6xido de carbo
no serao instaladas essencialmente em zonas sob a influ
encia predominante da poluii;ao resultante do trafego au
tom6vel. 

Artigo 21" 

Estai;oes de medida de ozono' 

As estai;~s de medidade ozono serao localizadas em areas 
urbanas, industriais e rurais, nao devendo contudo sei: 
instaladas na proximidade das principais arterias de tra-
fego e areas de estacio:i:J.am.ento. . 
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Artigo 22° 

Metodo de Calculo 

1. Sem prejuizo do disposto no n. 0 3 do artigo 44°, os 
para.metros estatisticos constantes da portaria a que se 
refere o n. 0 1 do artigo 16° devem ser calculados com base 
nmn minimo de 75% dos valores possiveis, medidos em 
condic;oes de funcionamento normal <las estac;oes, durante 
o periodo anual de referencia. 

2. 0 periodo anual de referencia comec;a a 1 de Abril e 
find a a 31 de Marc;o do ano civil seguinte. 

CAPfTULO III 

Normas de emissao 

Artigo 23" 

Valores limites de emissao para instala~oes industdais 

1. Os valores limites de emissao aplicam-se a todas as 
emissoes de poluentes atmosfericos emitidos por fontes fi
xas de qualquer estabelecimento industrial e constam de 
portaiia a que se refere o n.0 1 do artigo 16°. 

2. Na determinac;i.io dos valores limites de emissao con
sideram-se os seguintes elementos: 

a) A existencia de tecnologia adequada de controlo; 

b) As implicac;oes econ6micas para as empresas 
abrangidos; 

c) A necessidade de protecc;ao do ambiente e do bem
estar <las populac;oes. 

Artiga 24° 

Condi,;,oes e peliodicidade de medi,;,no 

1. O tipo e metodos de medic;ao <las emissoes de poluentes 
atmosfericos por fontes furns sao definidos por portaria do 
membro do Governo responsavel pela area do Ambiente 
ou, na falta daquele acto, por nota tecnica da DGA, a qual 
deve ser discriminada no acto de licenciamento. 

2. E obrigatorio o autocontrole <las emiss6es sujeitas a 
valores limites. 

3. 0 autocontrole previsto no numero anterior sera feito 
por medic;ao continua nas condic;:oes do artigo 25°, de acor
do com os criterios definidos na portaria a que se refere o 
n.0 1 do artigo 16°, ou pormedic;oes pontuais nas condir;oes 
do artigo 26~. 

Artigo 25° 

Mediqoes continuas 

Com excepc;ao das situac;oes especificas previstas na por
taria referida no n. 0 1 do artigo 16°, no caso de medic;5es 
continuas, os valores Ii.mites de emissao consideram-se. 

respeitados sempre que a avaliac;ao dos resultados de
monstrar que para as horas de funcionamento da fonte de 
emissao durante um ano civil: 

a) Nenhum valor medio de um mes de calendario 
excedeu os val ores limites de emissao; 

b) N enhum valor diario excedeu em mais de 30% os 
valores limites de emissao. 

Artigo 26° 

Medi,;,oes intervalares e outros processos 

No caso de serem exigidas unicamente medic;6es 
intervalares ou outros processos de determinac;i.io apropri
ados, os valores limites de emissao consideram-se respei
tados, se nenhum dos resultados <las medic;:oes efectuadas 
ou dos outros processos definidos e determinados de acordo 
com as regras adaptadas pelas autoridades competentes 
ultrapassar o valor limite de emissao. 

Artiga 27° 

Toleruncias 

L Os valores limites de emissao podem ser , excepcio
nalmente, ultrapassados nas seguintes situac;:6es: 

a) Ananque e paragem programada das instalac;5es; 

b) Periodos de ava1ia ou de mau funcionamento das 
instalac;6es. 

2. Os periodos ma.ximos admitidos de acordo com o dis
posto no numero anterior, sem prejuizo das situac;:6es espe
cificas previstas na portaria a que se refere o n.0 1 do arti
go 16°, nao podem exceder 16 horas ininterruptas ea sua 
durac;ao total, no decurso de um ano civil, nao pode ultra
passar 170 horas. 

3. Sao obrigatoriamente comunicados ao Presidente da 
Camara Municipal as situac;oes referidas no n.0 1. 

4. A DGA pode autorizar, a titulo excepcional, e ate no 
maximo 180 dias, uma tolerancia relativa a observancia 
dos valores limites de emissao previstos, quando se verifi
que uma interrupc;ao brusca no abastecimento do combus
tivel ou da materia - prima normalmente utilizados. 

Artigo 28° 

Afed,;,oes tecnicas 

0 equipamento de medic;5.o deve ser submetido ao con
trolo metrol6gico ou a mera calibrarao peri6dica, nos ter
mos da lei. 

Artigo 29° 

Controlo oficial 

1. No ca.so de medic;:oes continuas os resultados obtidos 
no autocontrole das emiss6es sao enviados as entidades 
competentes trimestralmente, tratando-se das outras me
dic;oes, o prazo do envio e de 30 dias a con tar da data <la sua 
realiza,;:ao. 



I SERIE N° 10 «B. O.» DA REPUBLICA DE CABO VERDE - 31 DE MAR(:O DE 2003 149 

2. A DGA pode, a todo o tempo, proceder a controlo ana
lftico para efeito de inspecc;ao. 

3. 0 controlo previsto no numero anterior, pode incidir 
sabre quaisquer para.metros considerados necessarios e 
cujos valores maximos estejam fixados na lei. 

Artigo 30" 

Novas instala~oes 

Os valores limites de emissao constantes da portaria 
referida no n. 0 1 do artigo 16° aplicam-se a todas as novas 
instala95es. 

Artigo 31" 

Protec~iio de situa~oes existentes 

As instalac;5es existentes no momenta da entrada em 
vigor deste diploma ficarao sujeitas aos valores limites pre
vistas no artigo anterior no prazo definido por portaria do 
membro do Governo responsavel pela area do Ambiente. 

A.rtigo 32" 

Valores limites de emissao para fontes moveis 

For portaria conjunta dos titulares das pastas da Saude e 
do Ambiente, serao fixados os valores limites de emissao de 
poluentes atmosfericos na circulac;ao rodoviaria provenien
tes de veiculos a motor, bem como o seu controlo peri6dico. 

CAPITULOIV 

Controlo das emissoes de poluentes atmosfericos 

Artigo 33" 

Deveres dos estabelecimentos industriais 

Esta.a sujeitas ao cumprimento de regras e normas de 
seguranc;a a instalac;ao, amplia¢o e altera1,ao de estabele
cimentos industriais que constituam fonte de emissao de 
poluentes atmosfericos. 

Artigo 34" 

Competencia 

1. Incumbe aos servi1,os da DGA a verificac;ao do cum
primento das regras e normas de seguranc;a previstas no 
a:rtigo anterior. 

2. As entidades responsaveis pelo licenciamento de esta
belecimentos industriais e pela protecc;ao e gestao .da qua
lidade do ar adoptarao todas as medidas adequadas para 
assegurar o cump1imento dos valores limites de qualidade 
do ar e zelarao pela observancia dos respectivos valores 
guias. 

3. As mecliclas referidas no n.0 2 deste artigo poderao 
incluir clesignadamente: 

a) A proibic;ao ou o condicionamento de activiclades; 

b) 0 desenvolvimento de ac1,5es necessarias para 
assegurar a qualidade apropriada dos componen
tes ambientais; 

c) A adopc;ao de medidas de contenc;ao e fiscalizai;ao. 

Artigo 35" 

Embargo de obra 

Em caso de incumprimento pelos estabelecimentos in
dustriais das regras e normas de seguran9a previstas no 
artigo anterior pode o titular da pasta do ambiente dete:r
minar o embargo das respectivas obras. 

Artigo 36° 

Proibi~ao 

Sempre que do funcionamento de uma instalar;ao resul
tem efeitos ambientais nocivos para a vida ou a saude da 
pessoa humana, ou se ponham em risco bens materiais de 
valor, a autoridade competente para o licenciamento deve 
impedir, total ou parcialmente , a construc;ao ou o funcio
namento da instalac;ao, salvo se os direitos e interesses da 
comunidacle ou da vizinharn;a poderem ser suficientemen
te acautelados de outro modo. 

Artigo 37° 

Descarga de poluentes atmosfericos de estabelecimentos 
industriais 

1. A descarga de poluentes atmosfericos dos estabeleci
mentos industriais sera efectuada atraves de chamines de 
altu:ra adequada a salvaguarda do ambiente e da saucle 
humana. 

2. As autoriza95es de instalac;ao e laborar;ao de estabele
cimentos industriais condicionam a descarga de fumos. 

A.rtigo 38° 

Chamines 

As normas sobre a altu:ra das chamines industriais e 
outros aspectos pertinentes relativos a sua constrm;ao se
rao definidas por Portaria do membro do Governo respon
savel pela area do Ambiente. 

Artigo 39" 

Instalai;oes de potencia superior a 50 MW 

0 funcionamento de instalac;5es industriais com poten
cia termica nominal superior a 50 Mw clepende da apre
sentrn;:ao pelo requerente de estudo adequado das condir;oes 
locais de dispersao e difusao atmosfericas. 

Artigo 40° 

Queima a ceu aberto 

E proibida em todo o territorio nacional 'a queima a ceu 
aberto de qualquertipo de resicluos u:rbanos, industriais e 
toxicos ou perigosos, bem coma de todo o ti po de material 
designado correntemente por sucata. 
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CAPITULOV 

Gestao da qnalidade do ar 

Artiga 41° 

Declara<;ao de zonas criticas 

Serao declaradas, por resolw;i:i.o, zonas criticas as locali
dades onde os valores linlites da qualidade do ar para qual
quer poluente atmosferico sejam ultrapassados ou estejam 
em vias de o serem, em resultado <las medic;oes efectuadas 
numa rede de vigilancia <la qualidade do ar. 

Artiga 42° 

Plano de controlo da polui~iio 

1. A declarac;ao de uma localidade como zona critica 
implica o imediato estabelecimento de um plano de contro
lo <la poluic;i:i.o atmosferica. 

2. Lei especial definira o conteudo obrigat6rio do plano e 
o processo para a sua elaborac;ao. 

Artiga 43° 

Rede nacional de vigilfincia da qualidade do ar 

1. E criada a rede na~ional <la qualida<le do ar, constitu
ida por postos de medii;ao localizados nos centros urbanos 
principais, na vizinharn;a de unidades industriais, nas areas 
das Comissoes de Gestao do Are noutros pontos do ten>it6-
rio nacional , segundo esquema determinado pelo membro 
do Governo responsavel pela area do Ambiente, sob propos
ta da DGA. 

2. A criai;ao dos postos de medida faz-se nos termos da 
alinea d) do n°l do artigo 46°. 

Artiga 44° 

Rede locul de vigiliincia da qualidade do ar 

1. Sempre que tal sejustifique, poderao ser instaladas 
red es locais de vigilancia da qualidade do ar. 

2. Os encargos respeitantes a aquisii;ao, instalac;ao e 
funcionamento das redes locais sao suportados : 

a) Pelas Comissoes de Uestao do Ar nas areas onde 
estas existam; 

b) Pelos estabelecimentos industriais, sempre que 
respeitem apenas a uma industria ou a um 
municipio; 

c) Por estabelecimentos industriais poluidores, nos 
termos a definir pela DGA, sempre que se desti
nem ao controlo de emissoes de mais de um es
tabelecimento e estarem situados fora da area 
de jurisdic;ao de qualquer CGA. 

Artigo 45" 

Inventario nacional de fontes e missoes de poluentes 
atmosfericos 

1. Com vista a prom over o conhecimento detalhado das 
caracteristicas e <la importa.ncia <las emissoes para a at
mosfera, a DGA coordenara a realizac;ao trianual de um 
inventario nacional de fontes e emissoes de poluentes at
mosfericos. 

2. Todas as entidades publicas e privadas, produtoras de 
dados e estatisticas relevantes para o inventario nacional 
sao obrigadas a colaborar com DGA, devendo para o efeito 
comunicar-lhe as informac;oes actualizadas de que dispo
nham e que lhes sejam solicitadas, no prazo maximo de 30 
dias a contar da data da solicitac;ao. 

3. Os inventarios seriio organizados, por forma a ni:i.o 
por em causa a eventual confidencialidade de dados pontu
ais comunicados a DGA. 

Artiga 46° 

Direc<;ao Geral do Ambiente 

L Cabe nomeadamente a DGA no ambito do sistema de 
gestao <la qualidade do ar: 

a) Estudar, coordenar e executar as medidas neces
sarias a preservac;ao e melhoria do ambiente e a 
defesa da sua qualidade; 

b) Concorrer para a definic;ao da politica nacional de 
defesa <la qualidade do ar; 

c) Definir medidas de avaliac;ao da qualidade do ar; 

d) Criar , instalar e assegurar o funcionamento dos 
postos de medic;ao da rede nacional de vigilan
cia da qualidade do ar; 

e) Inventariar as fontes poluidoras e participar no 
controlo e inspecc;ao da sua actividade; 

f) Proceder a licenciamentos para instalac;oes e ac
tividades poluidoras nos termos deste diploma, 
sem prejuizo de outras licenc;as exigiveis; 

g) Zelar pelo cumprimep.to das norm.as vigentes re
lativas ao licenciamento e funcionamento <las 
fontes poluidoras; 

h) Estabelecer protocolos com associac;oes de vigilan
cia da qualidade do ar; 

i) Inspeccionar as condic;oes de funcionamento das 
redes locais de vigilancia da qualidade do ar; 

j) Incentivar o desenvolvimento detecnologias al
ternativas de caracter pouco poluente e promo
ver a investigac;ao e desenvolvimento no domi
nio da garantia da qualidade do ar; 

h) 0 mais que lhe for cometido por lei. 



2. Para efeito do disposto alinea i) do numero anterior, a 
DGA promovera a realizai;ao de calibrai;oes e da validai;ao 
de resultados e outras opera<,:6es com vista a analise da boa 
explorai;ao da rede. 

3. As informa<,:6es obtidas atraves da explorac;ao de re
des locais serao obrigatoriamente enviadas a DGA com a 
periodicidade detenninada por esta. 

Artigo 47° 

Comissoes de gestao do ar 

1. Sao instituidas as Comissoes de GestaodoAr, adiante 
design.atlas CGA. 

2. As CGA sao organismos tecnicos criados na depen
dencia da DGA nos principais centros urbanos do pais ou 
em zonas com expressao industrial signifi.cativa, com o fim 
de promoverem a gestao da qualidade do ar do local em que 
estao implantadas. 

3. Constituem atribuii;oes das CGA: 

a) Avaliar a qua1idade do ar; 

b) Desenvolver aci;oes de redui;ao e controlo da polui
c,;ao atmosferica; 

c) 0 mais que lhes for cometido por lei. 

4. As CGA sao dirigidos por um coordenador tecnico, 
equiparado, para t@dos os efeitos, a director de servii;o, no
meado pelo membro do Governo responsavel pela area do 
Ambiente, sob proposta da DGA. 

5. 0 coordenador tecnico do CGA sera recrutado de en
tre individuos habilitados com curso superior nos termos 
dos numeros 1 e 2 do artigo 39° do Decreto-Lei n.0 86/92, de 
16deJulho. 

6. 0 numero, a organica, competencia e funcionamento 
das CGA serao definidos em diploma pr6prio. 

CAPITULO VI 

Fiscaliza~ao e San(,!oes 

Artigo 48" 

Estabelecimentos industriais 

As emissoes de poluentes atmosfericos por estabelecimen
tos industriais ficam sujeitas a fiscalizac;:ao da entidade 
competente para o licenciamento e da DGA ou do coorde
nador tecnico <las CGA da area em que se encontrem loca
lizados. 

Artiga 49" 

Fontes moveis 

As emissoes de poluentes atmosforicos por fontes m6-
veis ficam sujeitas a fiscalizai;ao por pa.rte dos organismos 
policiais e do director tecnico da CGA territorialmente com
petente. 

Artigo 50" 

Ilicito de mera ordenai;ao social 

Constituem contra-ordenac;oes puniveis com coima, com 
os limites minima e maxima fixados na lei geral: 

a) A violac;ao do <lever de remessa de resultados obti
dos no autocontrole das emissoes as autorida-

. des competentes, nos termos do n°1 do artigo . 
29°; 

b) A violai,;ao dos val ores limites de emissao fixados 
nos artigos 25°, 26° e 32°; 

c) A emissao de poluentes atmosfericos por estabele
cimentos industriais em violai,;ao das normas 
de emissao aplicaveis, nos termos dos artigos 
23° e 16°. 

Artigo 51" 

San,;oes acessorias 

Em funi;:ao da gravidade da contra-ordenai;:ao podem ainda 
ser, aplicadas as seguintes sanc;oes acess6rias: 

a) Suspensao de subsidios ou beneficios atribuidos 
por entidades ou servii;os publicos; 

b) Suspensao ou cassac;ao de licenc;:as ou autoriza
c;oes relacionadas com o exercicio da respectiva 
actividade. 

Artigo 52° 

Negligencia 

A negligencia e sempre punida. 

Artigo 53° 

Competencia dE! instrm;,fio e sancionaria 

A competencia para instruir os processos e aplicar coimas 
cabe as entidades com competencia para a fiscalizai;ao. 

Artigo 54° 

Produto das coimas 

40% da coima aplicada constitui receita da entidade que 
a aplicou e os restantes 60% revertem para o Estado. 

Artigo 55° 

Entrada em vigor 

0 presente diploma entra em vigor 30 dias ap6s a sua 
publicai;ao. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros. 

Jose Maria Pereira Neves - Maria Madalena Brito 
Neves. 

Promulgado em 18 de Mari;o de 2003. 

Publique-se. 

0 Presidente da Republica, PEDRO VERONA 
RODRIGUES PIRES. 

Referendado em 20 de Marc;;o de 2003. 

0 Primeiro Ministro, Jose Maria Pereira Neves. 


