PORTARIA ____/2015
2015.09.03

O Decreto-Lei n.º ___/2015, de ___ de _______, que aprova o regime jurídico da
prevenção da contaminação e remediação dos solos, com vista à salvaguarda do ambiente e
da saúde humana, fixa o respetivo processo de avaliação da qualidade e da remediação, bem
como a responsabilização pela sua contaminação, remetendo para portaria conjunta dos
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da economia, do ambiente e
da saúde a identificação dos elementos mínimos que deverão ser incluídos na Avaliação
Preliminar do Risco de Contaminação do Solo, no Relatório da Avaliação Exploratória da
Qualidade do Solo, no Relatório da Avaliação Detalhada da Qualidade do Solo, no Projeto
de Remediação do Solo, no Relatório da Remediação do Solo, no Plano de Amostragem,
no Plano de Monitorização, bem como a fixação dos critérios para o cálculo do montante
das taxas a aplicar. É essa regulamentação que agora se aprova pela presente portaria.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 8.º, no n.º 4 do artigo 10.º, no n.º 5 do artigo 11.º,
no n.º 2 do artigo 14.º, no n.º 9 do artigo 15.º, no n.º 2 do artigo 16.º e no n.º 3 do artigo
29.º do Decreto-Lei n.º ___/2015, de ___ de _______, manda o Governo pelos
Secretários de Estado das Finanças, Adjunto e da Economia, do Ambiente e da Saúde, o
seguinte:

Artigo 1.º
Objeto
1.

A presente portaria fixa os elementos mínimos que devem constar dos seguintes
documentos:
a) Avaliação Preliminar do Risco de Contaminação do Solo, doravante designada por
Avaliação Preliminar;
b) Relatório da Avaliação Exploratória da Qualidade do Solo, doravante designado por
Relatório da Avaliação Exploratória;
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c) Relatório da Avaliação Detalhada da Qualidade do Solo, doravante designado por
Relatório da Avaliação Detalhada;
d) Projeto de Remediação do Solo, doravante designado por Projeto de Remediação;
e) Relatório da Remediação do Solo, doravante designado por Relatório da
Remediação;
f) Plano de Amostragem da Avaliação Exploratória e Plano de Amostragem da
Avaliação Detalhada, doravante designados por Plano de Amostragem;
g) Plano de Monitorização do Projeto de Remediação do Solo e Plano de
Monitorização Pós-remediação do Solo, doravante designados por Plano de
Monitorização.
2.

A presente portaria fixa ainda os critérios para o cálculo do montante das taxas a
aplicar, previstos no Decreto-Lei n.º ___/2015, de ___ de ________.

Artigo 2.º
Avaliação Preliminar
A Avaliação Preliminar, efetuada ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º ___/2015, de
___ de ________, tem por base, no mínimo, os elementos constantes do anexo I da
presente portaria, que dela faz parte integrante, relativos à atividade, ao estabelecimento e à
envolvente.

Artigo 3.º
Relatório da Avaliação Exploratória
O Relatório da Avaliação Exploratória, efetuado ao abrigo do artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º ___/2015, de ___ de ________, deve conter, no mínimo, a informação constante do
anexo II da presente portaria, que dela faz parte integrante.

Artigo 4.º
Relatório da Avaliação Detalhada
O Relatório da Avaliação Detalhada, efetuado ao abrigo do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º
___/2015, de ___ de ________, deve conter, no mínimo, a informação constante do
anexo III da presente portaria, que dela faz parte integrante.
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Artigo 5.º
Projeto de Remediação
O Projeto de Remediação, efetuado ao abrigo do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º ___/2015,
de ___ de ________, deve conter, no mínimo, a informação constante do anexo IV da
presente portaria, que dela faz parte integrante.
Artigo 6.º
Relatório da Remediação
O Relatório da Remediação, efetuado ao abrigo do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º
___/2015, de ___ de ________, deve conter, no mínimo, a informação constante do
anexo V da presente portaria, que dela faz parte integrante.
Artigo 7.º
Plano de Amostragem
O Plano de Amostragem, efetuado ao abrigo do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º ___/2015,
de ___ de ________, deve conter, no mínimo, a informação constante do anexo VI da
presente portaria, que dela faz parte integrante.

Artigo 8.º
Plano de Monitorização
O Plano de Monitorização, efetuados ao abrigo do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º
___/2015, de ___ de ________, deve conter, no mínimo, a informação constante do
anexo VII da presente portaria, que dela faz parte integrante.

Artigo 9.º
Taxas
Os critérios para o cálculo do montante das taxas previstas no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º ___/2015, de ___ de ________, são fixados no anexo VIII da presente portaria, que
dela faz parte integrante.
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Artigo 10.º
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Em ___ de ________ de 2015.

O Secretário de Estado das Finanças, …
O Secretário de Estado Adjunto e da Economia, …
O Secretário de Estado do Ambiente, …..
O Secretário de Estado da Saúde, …
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ANEXO I
Elementos mínimos da Avaliação Preliminar

A Avaliação Preliminar, a conduzir nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º ___/2015,
de ___ de ________, tem por base, no mínimo, a seguinte informação:

a)

Identificação do operador e do estabelecimento;

b) Identificação e caracterização das atividades desenvolvidas (abrangendo as zonas de
processo, auxiliares e de armazenamento);
c)

Identificação de substâncias e misturas perigosas utilizadas, produzidas e armazenadas,
e de resíduos perigosos produzidos e geridos no estabelecimento;

d) Caracterização dos reservatórios superficiais e subterrâneos e das condutas de
substâncias e misturas perigosas;
e)

Caracterização das redes de drenagem de águas residuais industriais, domésticas e
pluviais;

f)

Identificação de atividades e ocorrências históricas potencialmente contaminantes do
solo;

g)

Caracterização da envolvente, incluindo o meio e os recetores.
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ANEXO II
Elementos mínimos do Relatório da Avaliação Exploratória

O Relatório da Avaliação Exploratória, a conduzir nos termos do artigo 10.º do DecretoLei n.º ___/2015, de ___ de ________, deverá contemplar, no mínimo, a seguinte
informação:

a)

Enquadramento e objetivos;

b) Descrição do estabelecimento, incluindo descrição das instalações, substâncias,
misturas e resíduos perigosos, reservatórios superficiais e subterrâneos, e condutas;
c)

Planta de localização com identificação dos limites do estabelecimento, carta
topográfica, layout do estabelecimento com localização das instalações produtivas,
edificações, reservatórios, redes de águas pluviais e residuais, condutas de transporte de
substâncias e misturas perigosas, entre outra informação;

d) Confrontações do estabelecimento e usos do solo na envolvente (a norte, sul, este e
oeste);
e)

Informação

histórica

(atividades

e

ocorrências

históricas

potencialmente

contaminantes do solo);
f)

Caracterização do local e da envolvente, incluindo: a caracterização do solo em termos
de pH, textura (granulometria da fração mineral do solo - teores médios de areia, limo
e argila), profundidade, permeabilidade (à água e aos gases), teor de matéria orgânica e
lixiviabilidade

dos

contaminantes;

caracterização

geológica;

caracterização

hidrogeológica (tipo e profundidade dos aquíferos, direção preferencial do fluxo,
capacidade de infiltração, velocidade de percolação); identificação de captações de
águas subterrâneas, massas de águas superficiais (albufeira, ribeiro ou troço de ribeiro,
rio ou canal, águas de transição ou faixa de águas costeiras) e áreas protegidas;
g)

Modelo conceptual do local, com identificação das potenciais fontes de contaminação,
dos potenciais contaminantes e suas vias de migração, e dos potenciais recetores e
respetivas vias de exposição;

h) Plano de Amostragem (contemplar, no mínimo, a informação discriminada no anexo
VI da presente portaria);
i)

Relatório de recolha de amostras, incluindo o relatório de sondagem do local
perfurado para recolha de amostras do solo e ou para construção de piezómetros;
6

j)

Identificação e justificação dos valores de referência adotados a confrontar com os
valores amostrados;

k)

Análise dos resultados obtidos, incluindo tabela comparativa dos resultados do
programa analítico com os valores de referência adotados e cópia do relatório do
laboratório contendo os resultados analíticos;

l)

Planta, à escala adequada, contemplando a identificação dos pontos de amostragem e
dos contaminantes detetados, com indicação daqueles em que foram excedidos os
valores de referência;

m) Cópia do certificado de acreditação do laboratório para a recolha das amostras e para a
determinação analítica, se aplicável;
n) Conclusões.
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ANEXO III
Elementos mínimos do Relatório da Avaliação Detalhada

O Relatório da Avaliação Detalhada, a conduzir nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º ___/2015, de ___ de ________, deverá contemplar, no mínimo, a seguinte informação:

A. Enquadramento e objetivos;
B. Análise de risco para a saúde humana:
a) Compilação e avaliação de dados;
b) Otimização do Plano de Amostragem apresentado em sede do Relatório da
Avaliação Exploratória, quando necessário, e em articulação com a alínea c) do
ponto C deste anexo;
c) Análise da exposição (identificação do tipo e concentração de contaminantes a que
um recetor está ou poderá estar exposto tendo em conta o uso atual e ou futuro do
solo):
i) Descrição da envolvente de exposição (parâmetros físicos, recetores expostos e
seus padrões de atividade);
ii) Definição dos cenários de exposição (identificação dos focos de contaminação,
incluindo análise de eventuais mecanismos de degradação e transporte, do
meio afetado, dos pontos de exposição e das vias potenciais de exposição);
iii) Dose de exposição (concentração de exposição através do solo, água, ar ou por
ingestão de alimentos para cada cenário avaliado, frequência e duração da
exposição, taxas de contacto, massa corporal e período médio de exposição
dos recetores expostos ou que possam vir a estar expostos);
d) Atualização do modelo conceptual do local apresentado em sede do Relatório da
Avaliação Exploratória, em articulação com a alínea f) do ponto C deste anexo;
e) Análise da toxicidade (recolha de dados toxicológicos quantitativos e qualitativos, e
seleção dos valores toxicológicos adequados):
i) Efeitos adversos para a saúde humana causados pelo contaminante;
ii) Relação entre a dose de exposição e os efeitos adversos;
iii) Incertezas associadas aos dados toxicológicos disponíveis;
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f) Caracterização e quantificação do risco, combinando os resultados da análise da
exposição e da análise da toxicidade:
i) Cálculo do risco por exposição a contaminantes individuais (cancerígenos e não
cancerígenos);
ii) Cálculo do risco por exposição a múltiplos contaminantes para uma via de
exposição concreta (considerando o risco acumulado para contaminantes
cancerígenos e não cancerígenos);
iii) Cálculo do risco combinado através de várias vias de exposição (considerando
o risco acumulado para contaminantes cancerígenos e não cancerígenos);
iv) Análise de incertezas;
C. Análise de risco para o ambiente:
a) Análise de elementos que poderão determinar a possibilidade de dispensa da análise
de risco para o ambiente ou que justificam uma análise de risco para o ambiente
simplificada;
b) Definição do problema / abrangência da análise de risco, com seleção dos
contaminantes relevantes;
c) Otimização do Plano de Amostragem apresentado em sede do Relatório da
Avaliação Exploratória, quando necessário, e em articulação com a alínea b) do
ponto B deste anexo;
d) Análise da exposição (identificação do tipo e concentração de contaminantes a que
um recetor está ou poderá estar exposto tendo em conta o uso atual e ou futuro do
solo);
e) Análise da toxicidade (caracterização toxicológica dos contaminantes identificados,
cálculo da concentração sem efeitos adversos previsíveis);
f) Atualização do modelo conceptual do local apresentado em sede do Relatório da
Avaliação Exploratória, em articulação com a alínea d) do ponto B deste anexo;
g) Caracterização e quantificação do risco, incluindo uma análise de incertezas;
D. Cálculo dos valores objetivo de remediação, considerando as várias vias de exposição e
os eventuais efeitos cumulativos;
E. Análise dos resultados obtidos (incluindo tabela comparativa dos resultados do
programa analítico com os valores objetivo de remediação);
F.

Referências bibliográficas.
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ANEXO IV
Elementos mínimos do Projeto de Remediação
O Projeto de Remediação, a conduzir nos termos do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º
___/2015, de ___ de ________, deverá contemplar, no mínimo, a seguinte informação:
a)

Identificação:
i) Do responsável pela remediação, no âmbito da cadeia de responsabilidade
definida no artigo 25.º do referido decreto-lei;
ii) Do Técnico responsável pelo Projeto de Remediação;
iii) Da área ou áreas a remediar;

b) Dados relativos à contaminação e objetivos da remediação;
c)

Projeto de remediação:
i) Breve descrição das alternativas de remediação consideradas, ponderando a
aplicabilidade de cada técnica às características geológicas e hidrogeológicas do
local e do contaminante ou contaminantes em causa, custos associados à sua
implementação, identificação e quantificação dos meios humanos e materiais
necessários à implementação de cada técnica, estimativa do tempo necessário à
implementação de cada técnica e respetivas implicações ambientais;
ii) Descrição detalhada da técnica ou técnicas de remediação selecionadas com vista
ao cumprimento dos objetivos de remediação e respetiva fundamentação;
iii) Cronograma para a implementação da técnica ou técnicas de remediação
selecionadas;
iv) Plano de Monitorização, para avaliação da eficácia da técnica ou técnicas de
remediação implementadas face aos objetivos fixados (contemplar, no mínimo, a
informação constante do anexo VII da presente portaria).
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ANEXO V
Elementos mínimos do Relatório da Remediação

O Relatório da Remediação, a conduzir nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º
___/2015, de ___ de ________, deverá contemplar, no mínimo, a seguinte informação:
a)

Identificação:
i) Do responsável pela remediação, no âmbito da cadeia de responsabilidade
definida no artigo 25.º do referido decreto-lei;
ii) Do Técnico responsável pelo Projeto de Remediação;
iii) Da área ou áreas a remediar;

b) Dados relativos à contaminação e objetivos da remediação;
c)

Descrição pormenorizada da ação ou ações implementadas no âmbito do Projeto de
Remediação;

d) Análise dos resultados obtidos, confrontando-os com os objetivos da remediação
fixados, e identificando eventuais medidas de remediação adicionais implementadas ou
a implementar e sua fundamentação;
e)

Custo total final da remediação;

f)

Cronograma da intervenção efetuada, com justificação dos eventuais desvios
relativamente ao aprovado no Projeto de Remediação;

g)

Conclusões, incluindo um Plano de Monitorização Pós-remediação, se entendido
necessário, a conduzir nos termos do anexo VII da presente portaria.
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ANEXO VI
Elementos mínimos do Plano de Amostragem
O Plano de Amostragem, a conduzir nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º
___/2015, de ___ de ________, deve contemplar, no mínimo, a seguinte informação:
a)

Meios a amostrar, de acordo com o modelo conceptual delineado;

b) Programa analítico, com indicação dos parâmetros a analisar de entre os constantes no
anexo II do referido decreto-lei ou outros entendidos relevantes, selecionados com
base na melhor informação disponível, designadamente a relativa à atividade
desenvolvida, e tendo em consideração os métodos analíticos e respetivos limites de
quantificação;
c)

Número de pontos de amostragem;

d) Distribuição dos pontos de amostragem e justificação da malha de amostragem
selecionada;
e)

Georreferenciação de cada ponto de amostragem;

f)

Planta, à escala adequada, com a localização de cada ponto de amostragem,
sobrepondo a área intervencionada;

g)

Número de amostras a recolher em cada ponto de amostragem;

h) Profundidade de amostragem prevista em cada ponto de amostragem;
i)

Tipo de amostras a recolher (simples ou compostas) e tamanho de cada amostra;

j)

Métodos de recolha das amostras;

k)

Embalagem, rotulagem, preservação e transporte das amostras;

l)

Programa de controlo de qualidade;

m) Indicação de eventuais ensaios realizados in situ e dos métodos e equipamentos
utilizados;
n) Laboratório, preferencialmente acreditado, selecionado para a realização do programa
analítico.

12

ANEXO VII
Elementos mínimos do Plano de Monitorização

1.

O Plano de Monitorização, a conduzir nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º
___/2015, de ___ de ________, deve contemplar, no mínimo, a seguinte informação:
a)

Duração e periodicidade da monitorização, devidamente fundamentada;

b) Plano de Amostragem (contemplar, no mínimo, a informação referida no anexo
VI da presente portaria).

2.

No caso de remediações com remoção do solo, o Plano de Monitorização deve
contemplar no plano referido na alínea b) do número anterior o seguinte:
a)

Pontos de amostragem na base e taludes do vazio de escavação, antes do seu
enchimento;

b) Pontos de amostragem nos locais de deposição temporária dos solos
contaminados removidos ou em áreas que possam ter sido afetadas em
consequência da remoção dos mesmos.
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ANEXO VIII
Critérios para o cálculo das taxas
1.

Pelos atos previstos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º ___/2015, de ___ de ________,
são aplicadas taxas, pela APA, I.P. ou CCDR territorialmente competente, cujos
montantes são calculados pela aplicação de fatores multiplicativos sobre a taxa base,
nos termos dos quadros I e II seguintes:
Quadro I
Fatores de dimensão (Fd) em função dos respetivos escalões
Parâmetros dimensionais dos estabelecimentos onde são exercidas
atividades constantes do anexo I do Decreto-Lei n.º ___/2015
Potência elétrica contratada
Número de
trabalhadores (N) / requisitada [Pe] (kVA)

Fatores de
dimensão
(Fd)
Potência térmica [Pt]
(kJ/h)

N > 100

Pe > 750

Pt > 1 x 107

8

50 < N ≤ 100

350 < Pe ≤ 750

5 x 106 < Pt ≤ 1 x 107

6

25 < N ≤ 50

180 < Pe ≤ 350

1 x 106 < Pt ≤ 5 x 106

4

10 < N ≤ 25

41,4 < Pe ≤ 180

5 x 105 < Pt ≤ 1 x 106

3

N ≤ 10

Pe ≤ 41,4

Pt ≤ 5 x 105

2

Nota explicativa: para efeito da determinação do fator de dimensão (Fd), o
estabelecimento insere-se no escalão mais elevado a que corresponder o
enquadramento de, no mínimo, um dos parâmetros dimensionais.

Quadro II
Fatores de serviço (Fs) a aplicar para efeitos de cálculo da taxa
Atos
Apreciação do Relatório da Avaliação Exploratória e emissão do
correspondente Certificado
Apreciação do Relatório da Avaliação Detalhada e emissão do
correspondente Certificado
Apreciação do Projeto de Remediação e do Relatório da
Remediação ou de alterações a este, e emissão do
correspondente Certificado
Apreciação dos pedidos de exclusão de responsabilidade pela
contaminação do solo

Fatores de serviço (Fs)
3
6
6
1
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2.

O valor da taxa base (Tb) é de € 100,00, sendo automaticamente atualizado, a partir de
1 de março de cada ano, com base na variação do índice médio de preços no
consumidor no continente relativo ao ano anterior, excluindo a habitação, publicado
pelo Instituto Nacional de Estatística.

3.

A taxa final (Tf) a aplicar é calculada pela multiplicação da taxa base (Tb) pelo fator de
dimensão (Fd) e pelo fator de serviço (Fs), de acordo com a seguinte fórmula:

Tf = Tb × Fd × Fs

4.

Nas situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 2.º do referido decreto-lei,
o fator de dimensão (Fd) mencionado no número anterior é calculado nos termos do
quadro III seguinte:
Quadro III
Fatores de dimensão (Fd) em função dos respetivos escalões

5.

Área de estudo [A] (ha)

Fatores de dimensão (Fd)

A ≤ 0,5

2

0,5 < A ≤ 4

3

4 < A ≤ 30

4

30 < A ≤ 200

6

A > 200
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A forma de pagamento e de repartição das taxas constam, respetivamente, dos artigos
29.º e 30.º do referido decreto-lei.
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