
As principais diferenças entre os 
regimes REAI e SIRregimes REAI e SIR

(Princípio, objeto, âmbito, tipologias e 
procedimentos de licenciamento)

Fernanda Oliveira
19-11-2012



PRINCÍPIO E OBJETO

REAI
D.L. 209/2008, de 29/10

Princípio: Prevenção

SIR
Anexo do D.L. 169/2012, de 1/8

Princípio: 
Simplificação/Responsabilização

Objeto:

• Exercício da Atividade Industrial
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Simplificação/Responsabilização

Objeto:
• Exercício da Atividade Industrial;
• Instalação e Exploração de ZER
• Acreditação de Entidades no SIR



Exercício da Atividade Industrial
ÂMBITO (CAE Rev. 3)

REAI
• Atividade Industrial

(alínea a) do art.º 2.º) - (Anexo I, Secção 1)

• Atividade Produtiva Local

(alínea b) do art.º 2.º) - (Anexo I, Secção 2)

• Atividade Produtiva Similar

SIR
• Atividade Industrial:

� alínea a) do art.º 2.º - (Anexo I, Parte 1)

� n.º 6 do art.º 18.º (Anexo I, Partes 2-A e B)

� Edifício cujo Alvará de Utilização
admita comércio e serviços

• Atividade Produtiva Similar

(alínea c) do art.º 2.º) - (Anexo I, Secção 3)
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admita comércio e serviços

� n.ºs 6 e 7 do art.º 18.º (Anexo I, Parte 2-A)

� Prédio urbano destinado a habitação

Requisitos da atividade em prédio
destinado a habitação

�P.E.C.: < 15 kVA
� P.T.: < 4x105 kJ/h
� N.º Trab.: < 5
�Limiares de produção



Exercício da Atividade Industrial
TIPOLOGIAS DE E.I.

REAI (art.º 4.º) SIR (art.º 11.º)

Tipo 1

� RJAIA 
� RJPCIP
� RPAG
� OGRP

� RJAIA 

� RJPCIP

� RPAG

�P.E.C.: > 99 kVA

Fernanda Oliveira

Tipo 2
�P.E.C.: > 40 kVA
� P.T.: > 8x106 kJ/h
� N.º Trab.: > 15

�P.E.C.: > 99 kVA
� P.T.: > 12x106 kJ/h
� N.º Trab.: > 20
� TEGEE
� OGR

Tipo 3

�P.E.C.: < 40 kVA
� P.T.: < 8x106 kJ/h
� N.º Trab.: < 15

�P.E.C.: < 99 kVA
� P.T.: < 12x106 kJ/h
� N.º Trab.: < 20



Exercício da Atividade Industrial
FRONT-OFFICE/BACK-OFFICE

REAI (art.º 14.º) SIR (art.º 6.º)
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Balcão do EmpreendedorPlataforma REAI



Exercício da Atividade Industrial
PROCEDIMENTOS

REAI (art.º 5.º) SIR (art.º 12.º)

Tipo 

1 �Autorização prévia
�Autorização prévia individualizada

�Autorização prévia padronizada
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Tipo 

2 �Declaração prévia �Comunicação prévia com prazo

Tipo 

3 �Registo �Mera comunicação prévia



Regimes Conexos

RJAIA – Avaliação de 
Impacte Ambiental

RJPCIP – Prevenção 
e Controlo 

Integrados de 
Poluição

TEGEE – Título de 
Emissão de Gases 

com Efeito de Estufa
Poluição

RPAG – Prevenção 
de Acidentes Graves

OGR - Operação de 
Gestão de Resíduos

Classificativos

Em revisão legislativa



Regimes Conexos (cont.)

RJUE – Urbanização e 
Edificação RJURH – Utilização de 

Recursos Hídricos

RJIGT – Instrumentos de 
Gestão Territorial

REN – Reserva Ecológica 
ESP – Equipamentos sob 

Pressão

RI – Radiações Ionizantes

Armazenamento de Combustíveis 
e de outros derivados do 

petróleo

Outros
REN – Reserva Ecológica 

Nacional

RJSCIE – Segurança 
contra Incêndios em 

Edifícios

RGSHT – Segurança, 
Higiene e Saúde no 

Trabalho
SGSA – Sistema de 

Segurança Alimentar

RPCQA – Proteção e 
Controlo da Qualidade 

do Ar

RGR - Ruído

ESP – Equipamentos sob 
Pressão

Outros

Em revisão legislativa



Exercício da Atividade Industrial
PROCEDIMENTOS TIPO 3

SIR (art.º 33.º e 34.º)

Mera comunicação prévia

1
• Edifício licenciado no âmbito do RJUE

2

• Requerente submete registo (inclui Termo de 
Responsabilidade)

1
•Edifício licenciado no âmbito do RJUE

2

•Requerente submete a Mera Comunicação Prévia  
(significa a aceitação do Termo de Responsabilidade)

•Comprovativo eletrónico é título bastante para o 

REAI (art.º 40.º a 42.º)

Registo
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3
• EC decide (5 dias)

4

• EC emite notificação do registo ou notifica o 
indeferimento

5

• Se utiliza matéria prima de origem animal: 
vistoria obrigatória (DGVA) a realizar em 20 dias

6

• Requerente comunica o início da exploração 
com uma antecedência não inferior a 5 dias

3

•Comprovativo eletrónico é título bastante para o 
exercício da atividade

•LICENCIAMENTO ZERO

4

•Se utiliza matéria prima de origem animal: vistoria 
obrigatória (DGVA). 

5

•A data é comunicada pela EC no prazo de 3 dias  
(devolução da parte da taxa da EC pela EC)

6

•A vistoria deverá ser realizada no prazo de 12 dias 
(devolução da parte da taxa da DGVA pela EC)



Exercício da Atividade Industrial
PROCEDIMENTOS TIPO 2

SIR (art.º 30.º a 32.º)

Comunicação prévia com prazo

1

• RJUE: o licenciamento do edifício 
pode ser prévio ou simultâneo com a 
submissão da declaração

• Requerente submete declaração com 

1

• RJUE: o licenciamento do edifício pode ser 
prévio ou simultâneo com a submissão da 
comunicação prévia com prazo.

2

• Requerente submete a Comunicação Prévia  
com prazo (significa a aceitação do Termo de 

REAI (art.º 33.º a 39.º)

Declaração prévia
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2

• Requerente submete declaração com 
projeto da instalação industrial ou 
Termo de Responsabilidade no caso 
de dispensa do mesmo (art.º 34.º)

3

• EC (5 dias) - análise preliminar: 1) Ok; 
2) Convite ao aperfeiçoamento; 3) 
Indeferimento liminar

2
com prazo (significa a aceitação do Termo de 
Responsabilidade)

3

• EC (5 dias) - análise preliminar: 1) Ok sem 
consultas  e sem vistoria (10 dias); 2) Convite 
ao aperfeiçoamento (10 dias); 3) 
Indeferimento liminar (10 dias)

4

• Entidades consultadas  (prazos – Anexo IV). 
Decisão da EC (5 dias) após recepção do 
seguro de responsabilidade civil



Exercício da Atividade Industrial
PROCEDIMENTOS TIPO 2 (cont.)

SIR (art.º 30.º a 32.º)

Comunicação prévia com prazo

4

• Quando Ok, EC analisa se carece de pareceres 
de outras entidades . Em caso positivo, 
solicita pareceres (5 dias). Em caso negativo, 
emite Título de Exploração favorável ou 
favorável condicionado, v.g. entrega de Alvará 
de Utilização (máx. 20 dias)

5

• Se utiliza matéria prima de 
origem animal ou OGR: vistoria 
obrigatória.

5

• A data é comunicada pela EC no 
prazo de 10 dias  (devolução da 

REAI (art.º 33.º a 39.º)

Declaração prévia
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5

•Se utiliza matéria prima de origem 
animal: vistoria obrigatória (DGVA) a 
realizar em 20 dias

6

•Requerente comunica o início da 
exploração com uma antecedência 
não inferior a 5 dias

5
prazo de 10 dias  (devolução da 
parte da taxa da EC pela EC)

6

• O  resultado da vistoria é 
comunicado no prazo máximo de 
cinco dias

7

• Requerente comunica o início da 
exploração com uma 
antecedência não inferior a 5 dias



Exercício da Atividade Industrial
PROCEDIMENTOS TIPO 1

SIR (art.º 26.º a 29.º)

Autorização prévia padronizada

1

•RJUE: o licenciamento do edifício 
pode ser prévio ou simultâneo 
com a submissão do pedido

•Requerente submete o projeto 

SIR (art.º 20.º a 25.º)

Autorização prévia individualizada

1

•RJUE: o licenciamento do edifício pode ser 
prévio ou simultâneo com a submissão do 
pedido

•Por opção do requerente: é necessário que, 
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2

•Requerente submete o projeto 
da instalação industrial (art.º 
21.º)

3

•EC (5/30 dias: AIA ou PAG) -
análise preliminar e solicita 
pareceres

2

•Por opção do requerente: é necessário que, 
cumulativamente , haja licenças padronizadas 
para a atividade ou operação em causa e 
apresentação de declaração de cumprimento 
integral das obrigações e condições (art.º 26.º, 
n.º 3)

3
•Requerente submete o pedido de autorização 
prévia padronizada (art.º 27.º)



Exercício da Atividade Industrial
PROCEDIMENTOS TIPO 1 (cont.)

SIR (art.º 26.º a 29.º)

Autorização prévia padronizada

4

• Entidades consultadas (10/20 
dias: AIA ou PAG) podem 
solicitar elementos

SIR (art.º 20.º a 25.º)

Autorização prévia individualizada

4
• EC (5 dias) - análise preliminar e 

solicita pareceres

5
• Entidades consultadas (10 dias) 

podem solicitar elementos
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5
• EC (20 dias) solicita elementos

6

• Requerente (30 dias) entrega 
elementos, sob pena de 
indeferimento liminar

5 podem solicitar elementos

6
• EC (20/10 dias) solicita elementos

7

• Requerente (20 dias) entrega 
elementos, sob pena de 
indeferimento liminar



Exercício da Atividade Industrial
PROCEDIMENTOS TIPO 1 (cont)

SIR (art.º 26.º a 29.º)

Autorização prévia padronizada

7
• EC (5 dias) disponibiliza os 

elementos adicionais

• Conferência de entidades: 

SIR (art.º 20.º a 25.º)

Autorização prévia individualizada

8

•EC (5 dias) disponibiliza os 
elementos adicionais ou profere 
despacho de indeferimento

•EC (15/10 dias) emite decisão e 
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8

• Conferência de entidades: 
o requerente pode ser 
convidado a participar

9
• EC (15 dias) emite decisão 

sobre o projeto

9

•EC (15/10 dias) emite decisão e 
emite título de instalação e de 
exploração, excepto se vistoria 
obrigatória

10
•Vistoria obrigatória: matéria 

prima de origem animal ou OGR



Exercício da Atividade Industrial
PROCEDIMENTOS TIPO 1 (cont)

SIR (art.º 26.º a 29.º)

Autorização prévia padronizada

10

• Vistoria obrigatória: requerimento, 
termo de responsabilidade, alvará de 
utilização  ou comprovativo do pedido 
e seguro de responsabilidade civil

SIR (art.º 20.º a 25.º)

Autorização prévia individualizada

11

• Requerimento, termo de 
responsabilidade, alvará de utilização  
ou comprovativo do pedido e seguro 
de responsabilidade civil
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11
• EC (10 dias) decide sobre a vistoria

12

• Requerente comunica o início da 
exploração com uma antecedência 
não inferior a 5 dias

12
• EC (10 dias) decide sobre a vistoria

13

• Requerente comunica o início da 
exploração com uma antecedência 
não inferior a 5 dias



Caducidade do Título de Exploração

�A falta de comunicação de início de
exploração de E.I. dos tipos 1 e 2 no prazo de
2 anos a contar da data de emissão do título.

�Inatividade por um período igual ou superior a
3 anos.
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Outras comunicações obrigatórias

�A suspensão da atividade > a 1 ano e < a 3
anos.

�O reinício da atividade.

�A cessação da atividade (vistoria de�A cessação da atividade (vistoria de
desativação definitiva).

�Alteração do titular ou da denominação social
do titular.
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Chamadas de atenção

�Atividades licenciadas por regimes anteriores.

�Escolha de consultores.

�Valores das coimas.

Fernanda Oliveira



Contatos

DRE-Algarve

Rua Prof. António Pinheiro e Rosa

8005-546 FARO

Email: foliva@drealg.min-economia.pt

Tel.: 289 896 600

Fax: 289 896 691

www.dre-algarve.min-economia.pt

DESEJO

BOA PRODUÇÃO!
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