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Quem somos?
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A APA foi criada em 2012, em resultado da 

fusão de 9 organismos distintos.

A APA tem por missão propor, desenvolver 

e acompanhar a gestão integrada e 

participada das politicas de ambiente e 

desenvolvimento sustentável.

Tem 700 funcionários dos quais 65% têm 

formação superior, distribuído por todo o 

pais.
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Problema

Licenciamento no domínio do Ambiente:
• Reconhecimento por parte da Administração da

necessidade de repensar os procedimentos de
licenciamento no domínio do ambiente

• Multiplicidade de regimes no domínio do ambiente (12)
• Processos complexos /morosos
• Multiplicidade de elementos instrutórios, muitas vezes

redundantes
• Multiplicidade de taxas
• Procedimentos desarticulados
• Para um determinado pedido, o licenciamento era

solicitado normalmente regime a regime
• Decisões emitidas por regime com requisitos, em alguns

caso, conflituantes



Problema

Licenciamentos no domínio do Ambiente:

Avaliação de Impacte Ambiental Prevenção de Acidentes Graves Deposição em Aterro

Prevenção e Controlo Integrados 
da Poluição 

Comércio Europeu de Licenças de 
Emissão de Gases com Efeito de estufa

Operação de Gestão de Resíduos 
(geral e simplificado)

Incineração e coincineração Regime Emissão para o AR Avaliação de incidências ambientais

Regime COV Recursos Hídricos Resíduos da Industria Extrativa



Solução

Licenciamento Único Ambiental:

• Um regime que reúne todos os regimes de licenciamento no domínio do
ambiental;

• Uma única submissão de licenciamento que contempla todos os regimes
aplicáveis

• Uma única taxa,
• Processo distribuído automaticamente a todos os intervenientes
• Um único pedido de elementos
• Uma única consulta publica
• Um único documento que reúne todas as condições que um processo

deve cumprir – Título Único ambiental (TUA)

Um pedido, uma taxa, um processo, um TUA



Desafios do projeto

Licenciamento Único Ambiental:

• Atendendo à sua complexidade este regime foi operacionalizado,
em 2015, via o desenvolvimento de uma plataforma eletrónica;

• Esta plataforma compreende uma componente de FrontOffice e
uma componente de BackOffice e culmina com a emissão do
TUA.



Desafios do projeto

Módulo LUA – componente de FrontOffice

• Simulador dinâmico, com questões para determinação dos
enquadramentos aplicáveis, taxas, prazos e entidade licenciadora.
Desde janeiro de 2019, inclui a localização do pedido de
licenciamento georeferenciada;

• Formulário de detalhe dinâmico em função dos enquadramentos
obtidos na simulação. Alguma da informação é disponibilizada de
forma georreferenciada.

Módulo LUA – componente de BackOffice

• Desmaterialização de todo o procedimento de análise;
• Emissão de TUA, com as várias decisões de ambiente

desmaterializadas. Desde Janeiro de 2019, com localização do
pedido.



Solução

O requerente passa a poder 
georreferenciar o seu 
projeto, caracterizando-o 
com informação geográfica. 
Assim, algumas perguntas 
do simulador são 
respondidas 
automaticamente.
Será possível consultar
dados relevantes do ponto de 
vista das condicionantes 
ambientais.



Solução

O técnico consegue cruzar um 
volume significativo de 
informação da APA e de outras 
entidades para elaborar o seu 
parecer.
A georreferenciação é relevante 
não só na simulação como 
também na tramitação interna dos 
processos e sua  integração no 
TUA e permitir a sua exportação 
para o posto de trabalho do 
técnico.



Solução

Funcionalidades de 
desenho: importação de 
SHP/KML, linha/polígono, 
apagar

Visualização de layers: 
carregamento de 
informação geográfica 
alimentada em back-office



Solução

Disponibilização de relatório com lista de
condicionantes ambientais para a localização
selecionada



Solução

A partir da informação geográfica 
registada são preenchidas 
automaticamente algumas perguntas
(mediante condições parametrizadas 
em back-office) 



Solução

▪ Localização e identificação dos edifícios públicos e privados
na proximidade: hospitais, escolas, indústrias;

▪ Localização e identificação das áreas afetas à
instalação/estabelecimento: áreas de produção, armazéns,
(incluindo os armazéns de matérias-primas e/ou subsidiárias,
de combustíveis, de produtos intermédios e/ou acabados e
de resíduos),oficinas, depósitos, escritórios e depósitos,
instalações de carácter social, parques/zonas de gestão de
resíduos, instalações de queima, de força motriz ou de
produção de vapor, de recipientes e gases sob pressão e
instalações de produção de frio;

▪ Localização e identificação circuitos e redes afetos à
instalação;

▪ Localização e identificação dos sistemas de tratamento de
resíduos e dos diferentes órgãos;

▪ Localização e identificação dos sistemas de tratamento de
águas residuais, efluentes e respetivos pontos de descarga
final;

▪ Localização e identificação de máquinas e equipamento
produtivo;

▪ Localização do aterro de acordo com o anexo II do decreto-
lei nº183/2009;

▪ Localização e identificação circuitos e caminhos exteriores.



Solução

Para cada um dos regimes 
ambientais a análise do 
pedido de licenciamento 
será apoiada por um 
geovisualizador que 
determinará as 
condicionantes ambientais 
e apoiará o trabalho dos 
técnicos de licenciamento à 
semelhança do que existe 
para o regime de Recursos 
Hídricos.



Solução



Solução

Título Único Ambiental com informação 
geográfica
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Esri ArcGIS Server Rest Services

PostgreSQL

Java

JSF / XHTML

Mapa - Esri API JavascriptWeb Services
Geográficos




