
 

 

Conteúdo de Formação a Distância 

 
 

       www.highskills.pt  |  geral@highskills.pt 
 

+351 217 931 365 | +244 94 112 60 90 | +258 841 099 522 | +238 924 20 25 | +239 999 25 15 
P063_00 

 

 

 

 

 

 

DISQASAAM010 

Legislação Ambiental 

Objetivos Gerais 

Este Curso pretende dotar os participantes sobre a Principal Legislação do Ambiente. 
 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes deverão ser capazes de compreender, interpretar e 
dominar a Principal Legislação do Ambiente. 

 
Destinatários 

Este Curso destina-se essencialmente a Diretores Industriais, de Produção, de Manutenção, 
Responsáveis pela área do Ambiente e/ou área da Higiene e Segurança e Consultores 
Industriais, assim como a todos os profissionais com interesse em conhecer a Legislação 
Ambiental. 

 
Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

12 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I - Legislação Ambiental – Introdução e Contexto 

 Origem 
 Características 
 Princípios Básicos 
 Evolução histórica do direito do ambiente 
 Interpretar a Principal Legislação do Ambiente 
 Enquadramento Nacional e Comunitário 
 Política Ambiental na União Europeia 
 Avaliação do Impacto Ambiental 
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DISQASAAM010 

Módulo II - Legislação em Vigor Sobre Vários Domínios 

 Prevenção e Controle Integrado da Poluição 
 Poluição líquida e recursos hídricos 
 Poluição atmosférica 
 Resíduos sólidos, semissólidos e líquidos 
 Energia e Ambiente 
 Emissões Gasosas 
 Ruído 
 Substâncias Perigosas 
 Cultura e Gestão Ambiental nas Empresas 
 Qualidade Ambiental nas Empresas 
 Gestão Ambiental  
 Crimes Ambientais e a responsabilidade da Pessoa Jurídica 

 
Módulo III - Análise de Casos Práticos 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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