PROGRAMA
15.º ENCONTRO DE VERIFICADORES AMBIENTAIS EMAS
6 de dezembro de 2016
Introdução
A exemplo de anos anteriores, a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.) propõe-se realizar
mais um encontro de formação periódica para os auditores que atuam em nome dos verificadores
ambientais acreditados.
Estes encontros, norteados pela necessidade de harmonizar a interpretação do Regulamento (CE) n.º
1221/2009, de 25 de novembro, dos processos a ele associados e do acervo legislativo aplicável às
atividades a verificar, visam conferir aos auditores que atuam em nome dos verificadores ambientais
acreditados a qualificação a que alude o Decreto-Lei n.º 95/2012, de 20 de abril.

Objetivos
A atividade dos verificadores ambientais exige uma atualização permanente do conhecimento e
compreensão do regulamento, bem como dos preceitos legislativos regulamentares, com especial
incidência nos novos desenvolvimentos legislativos. Assim, são objetivos deste encontro a
sensibilização e o incremento de conhecimentos nos domínios do ambiente, que possam contribuir para
uma melhor harmonização e interpretação da legislação aplicável no âmbito da atividade de verificação.

Destinatários
Auditores que atuam em nome dos verificadores ambientais acreditados e auditores do Organismo
Nacional de Acreditação.

Local
O 15.º Encontro de Verificadores Ambientais EMAS realiza-se na Amadora, no Auditório da APA, I.P. sito
na Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal.

PROGRAMA
09:30h Receção dos participantes
10:00h Sessão de Abertura
Filomena Boavida, Diretora do Departamento de Gestão Ambiental (APA, I.P.)
10:10h Regulamento (CE) n.º 1221/2009, de 25 de novembro de 2009
Enquadramento
Ponto de situação
Resultados do ano anterior
Rodrigo Gonçalves, Gorete Sampaio, Joana Gorgulho e Vanda Pereira (APA, I.P.)
10:40h A atividade de acreditação de verificadores ambientais
Andreia Geraldo (Instituto Português de Acreditação, I.P. - IPAC, I.P.)

11:00h Pausa para café
11:15h Decreto-Lei n.º 68-A/2015
Ana Oliveira (Direção-Geral de Energia e Geologia - DGEG)
11:45h Licenciamento Único de Ambiente – Decreto-Lei n.º 75/2015
Natália Santos (APA, I.P.)
12:15h Almoço livre
14:00h Substâncias radioativas
Paulo Nunes (APA, I.P.)
14:30h Fitofarmacêuticos
Paula Mourão (Direção-Geral de Alimentação e Veterinária - DGAV)
15:00h Responsabilidade Ambiental
Cristina Ferreira (APA, I.P)
15:30h Pausa para café
15:45h Exercícios práticos (Avaliação)
18:00h Encerramento dos trabalhos

Info
Secretariado
E-mail: emas@apambiente.pt
Tel.: 214 721 455 / 214 728 371
Os participantes deverão ser portadores de toda a legislação que pretendam consultar durante o evento,
incluindo o Regulamento EMAS.
O certificado de qualificação, a emitir em data posterior, será atribuído aos participantes que tenham
obtido aprovação no encontro e tenham garantido a presença no encontro. Para os restantes será emitido
um certificado de participação.

