
LICENCIAMENTO ÚNICO AMBIENTAL 

Foi publicado, na I Série do Diário da República, de 11 de Maio de 2015, o Decreto-Lei n.º 75/2015, que aprovou o 

Regime de Licenciamento Único de Ambiente, o qual visa a simplificação dos procedimentos dos regimes de 

licenciamento ambientais, regulando o procedimento de emissão do título único ambiental. 

No fundo o Diploma procede à uniformização, harmonização e simplificação, através do presente regime legal, das 

regras procedimentais comuns a vários regimes de licenciamento no domínio do ambiente, a saber: 

- Regime jurídico de avaliação de impacte ambiental (RJAIA); 

- Regime de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas (RPAG);  

- Regime de emissões industriais (REI); 

- Regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa (CELE);  

- Regime geral da gestão de resíduos (RGGR); 

- Regime de atribuição de títulos de utilização de recursos hídricos (TURH); 

- Regime das operações de deposição de resíduos em aterro, caraterísticas técnicas e requisitos gerais a 

observar na conceção, licenciamento, construção, exploração, encerramento e pós-encerramento de aterros; 

- Regime jurídico do licenciamento da instalação e da exploração dos centros integrados de recuperação, 

valorização e eliminação de resíduos perigosos (CIRVER); 

- Regime jurídico de gestão de resíduos das explorações de depósitos minerais e de massas minerais; 

- Regime jurídico de avaliação de incidências ambientais (AINCAS). 

De notar que este regime não substitui os regimes específicos anteriormente enunciados, que continuam vigentes, 

apenas pretender criar uma forma de gestão global para todos os tipos de procedimentos ambientais. 

Da disciplina constante de tal diploma decorre que todos os atos de licenciamento e de controlo prévio no domínio 

ambiental são titulados pelo Título Ambiental Único (TAU), título eletrónico que reúne toda a informação relativa 

aos requisitos legalmente aplicáveis à atividade em matéria de ambiente, e no qual são inscritas várias informações 

relativas não só à identificação, localização e caracterização do estabelecimento, mas também todas as licenças e os 

atos de controlo prévio requeridos ou emitidos, assegurando, assim, o histórico da atividade no setor do ambiente. 



O Licenciamento Único Ambiental (LUA) irá funcionar através de um Balcão Único Eletrónico (ou plataforma 

eletrónica) denominado por Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILiAMB), cuja administração se 

encontra cometida à APA. 

Tal regime legal entra em vigor no dia 1 de Junho de 2015 (cfr. o artigo 26.º) 

O diploma encontra-se disponível para consulta através do seguinte link: Decreto-Lei n.º 75/2015 

GABINETE JURÍDICO | ANMP 

Coimbra, 13 de Maio de 2015 


