
Resumo 

 

O Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto, mais conhecido como Diploma PCIP, 

resulta da transposição da Directiva n.º 96/61/CE, do Conselho, de 24 de Setembro, 

enquadrando-se na política e direito comunitários do ambiente, designadamente, nos 

objectivos e tendências em matéria de ambiente e desenvolvimento sustentável. 

A Prevenção e Controlo Integrado da Poluição (PCIP) é uma estratégia, que, como o 

próprio nome indica, assenta no tratamento integrado da poluição, produzida por 

determinadas actividades, ao nível do ar, da água e do solo, tendo, também, em conta 

a prevenção, o controlo do ruído e a produção de resíduos. 

O aspecto mais significativo deste novo regime jurídico, é o que está relacionado com a 

Licença Ambiental, acto no qual se aplica e concretiza a disciplina legal e a razão de 

ser da PCIP. 

O presente trabalho tem como finalidade, demonstrar a aplicação do Licenciamento 

Ambiental numa indústria do sector têxtil, nomeadamente, em termos de incidências 

ambientais a abordar para concretização do mesmo. Para além disto, pretende-se, 

também, ter em consideração, a implementação das Melhores Técnicas Disponíveis 

(MTD), aplicadas a uma indústria têxtil tipo, que vão servir de base à emissão da 

Licença Ambiental, e, é aqui, que é salientado o aspecto inovador deste diploma. 

Neste sentido, constata-se que, a empresa em estudo revela uma atitude inovadora 

nesta área, uma vez que, muitas das técnicas preventivas de controlo da poluição, já se 

encontram sistematizadas na instalação. Não obstante, a nível de selecção de produtos 

químicos e de tratamento de efluentes líquidos industriais, poderiam ser adoptadas 

novas MTD’s que de certa forma promoveriam a eficiência ambiental desejada. 

A título conclusivo, evidencia-se a vantagem clara que existe na implementação PCIP, 

acima referida, já que, com esta nova ferramenta adjacente ao Licenciamento 

Ambiental, serão largamente visíveis os benefícios, assim como, a implementação das 

MTD’s ao sector têxtil. 
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Abstract 

 

Portuguese legislation (Standard 194/2000 of 21th August) resulting from the EC 

Council Directive No 96/61 of 24th September has its legal framework into politics and 

law, mostly about objectives and tendencies concerning to environment and 

sustainability. 

Therefore, the Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), as its name points 

out, has its aim in integrated pollution treatment, produced by several activities, at air, 

water and soil levels. It also has into consideration the prevention of noise control and 

waste generation. 

The most important point in this new Juridical Directive is that related to Environment 

Licensing, in which legal discipline has its relevance and presents its real reason of 

IPPC. 

The purpose of this study is the presentation of Environmental Licensing by 

demonstrating a textile factory industry appliance. 

Besides, this assay also intends having into consideration the Best Available 

Technologies (BAT), applied to a standard textile industry, which will be the basis for an 

Environmental Licensing approval, and it is here that the main and innovate aspect is 

pointed out. 

In this sense, it is taken into account that the present enterprise reveals an innovative 

attitude toward this area once, great deal of preventive techniques of pollution control 

are already settled down there. Nevertheless, in concerning to chemical products 

selection and in effluents industrial treatment, it could be adopted some new BAT’s in 

order to promote an efficient and clean environment. 

In conclusion, it is clear that there is a real advantage in taking the IPPC settlement. In 

fact, this new juridical tool, related to Environmental Licensing, will bring out large 

benefits, applied to BAT textile group. 


