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1) Enquadramento da Atividade  

 

 

Segundo a Classificação Portuguesa das Atividades Económicas – REV 3 (Decreto – Lei 

nº 381/2007 de 14 de novembro), a atividade desenvolvida pelas oficinas automóveis 

tem enquadramento no código de atividade económica - CAE 45200. 

 

CAE 45200 - Manutenção e reparação de automóveis, normalmente designadas como 

oficinas automóveis. 

Esta atividade compreende a manutenção e a reparação (mecânica, elétrica e 

eletrónica, etc.) de veículos automóveis (ligeiros e pesados) e de suas partes e peças. 

Inclui as atividades de lavagem, polimento, pintura, tratamento anti -  ferrugem, 

reparação, substituição ou instalação (de pneus, pára brisas, vidros, rádios, jantes, 

etc.). 

 

Não inclui: 

· Recauchutagem de pneus (CAE 22112); 

· Manutenção e reparação de motociclos (CAE 45402); 

· Assistência a veículos automóveis na estrada (CAE 52212); 

· Recolha de automóveis em garagem (CAE 52213); 

· Inspeção de automóveis (CAE 71200) 
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2) Requisitos para desenvolver esta atividade 

 

Passamos a descriminar uma série de requisitos inerentes ao exercício desta atividade:  

 Possuir alvará ou licença de utilização para serviços/comércio ou alvará 

sanitário - Câmara Municipal no serviço de atendimento urbano  

 Entrega do formulário- instalação designado de mera comunicação prévia de 

instalação (caso seja uma instalação de raíz) ou no caso de no mesmo espaço 

já ter funcionado uma outra atividade económica deverá entregar o 

formulário - modificação, ambos estão disponíveis no site 

www.portaldaempresa.pt acedendo a serviços disponíveis no âmbito do 

Licenciamento Zero (LZ), aceder aqui. 

 

 Os formulários depois de preenchidos deverão ser entregues na Câmara 

Municipal, no serviço de atendimento urbano secção de obras (caso o espaço 

tenha licença de utilização/alvará para serviços/comércio) ou no serviço de 

taxas e licenças (caso o espaço tenha alvará sanitário).  

 

 Horário de Funcionamento – serviço também coberto pelo licenciamento zero, 

no link Aceder    preencher o formulário Horário de funcionamento - 

comunicação ou alteração e posterior entrega na Câmara Municipal no 

serviço de taxas e licenças. 

 

 Licença de publicidade - serviço também integrado no licenciamento zero, no 

link Aceder    aqui poderá ver as situações que estão isentas de publicidade 

e as que necessitam de licenciamento, bem como os critérios a respeitar com 

a publicidade. Caso não esteja isenta de licenciamento deverá tratar na 

Câmara Municipal no serviço de taxas e licenças. 

 

 A oficina deve ter implementado o Sistema de Saúde, Higiene e Segurança no 

Trabalho para os trabalhadores; 

 

 Efectuar a separação dos resíduos na oficina, Exemplo de Resíduos: - plásticos, 

chapa, óleos usados, baterias, filtros de óleos, latas, desperdícios e papel sujos 

de óleos; 

http://www.portaldaempresa.pt/
http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/LicenciamentoZero/licenciamentozero_servicos
http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/LicenciamentoZero/licenciamentozero_servicos
http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/LicenciamentoZero/licenciamentozero_servicos
http://www.portaldaempresa.pt/CVE/services/balcaodoempreendedor/Licenca.aspx?CodLicenca=906&Parametro=hor%c3%a1rio
http://www.portaldaempresa.pt/CVE/services/balcaodoempreendedor/Licenca.aspx?CodLicenca=906&Parametro=hor%c3%a1rio
http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/LicenciamentoZero/licenciamentozero_servicos
http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/LicenciamentoZero/licenciamentozero_servicos


Dossiê Temático - Requisitos de Boas Práticas para as Oficinas 

Automóveis 

3  

GDEE- Gabinete de Desenvolvimento Económico e Empresarial 

Junho 2014 

3 

 

 

 A recolha dos resíduos tem de ser feita por uma empresa acreditada e 

especializada para o efeito.  

As empresas que recolhem têm que disponibilizar uma guia de 

acompanhamento de resíduos, sendo a recolha de óleos usados gratuita; 

 

 

 É obrigatório a inscrição no SIRAPA – Sistema Integrado de Registo da Agência 

Portuguesa do Ambiente – 

 http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Ext_Org/Principal.aspx. 

As oficinas antes inscritas no SIRER deverão efectuar a inscrição no SIRAPA. A 

inscrição no SIRAPA é obrigatória para todos os estabelecimentos que 

produzam resíduos perigosos (exemplo óleos industriais); 

 

 O armazenamento dos resíduos, exemplo, chapas, baterias, óleos, entre outros, 

não pode ser feito ao ar livre nem directamente em contacto com o 

pavimento; 

 

 

 O piso da oficina deve estar revestido, de modo a evitar infiltrações de líquido 

para o solo; 

 

 

 É obrigatório efectuar a medição dos gases nas cabines de pintura e esta tem 

se ser feita por um laboratório acreditado. A periodicidade da medição de 

gases depende dos valores obtidos na primeira medição; 

 

 A altura mínima de uma chaminé, de uma cabine de pintura, deve ser 

determinada, de acordo com a Portaria nº 263/2005 de 17 de Março. Caso 

não seja possível determinar a concentração de poluentes emitidos pela 

chaminé a altura mínima obrigatória é de 10 m;  

 

 A água proveniente da lavagem dos motores, deve ser canalizada para uma 

bacia de retenção, que permita fazer a separação dos hidrocarbonetos. Este 

resíduo deve ser recolhido por uma empresa da especialidade. 

 

http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Ext_Org/Principal.aspx
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 Cumprimento dos requisitos aplicáveis no que diz respeito à Higiene e 

Segurança do Trabalho nos estabelecimentos comerciais, de escritórios e 

serviço (Decreto – Lei nº 243/86 de 18 de Setembro).  

 

 Medidas de prevenção da poluição sonora – (Decreto – Lei nº 9/2007 de 17 de 

Janeiro). 

 

 Medidas de prevenção da poluição atmosférica (aplicável a oficinas dotadas 

de estufas de pintura e/ou sistemas de extração de gases e/ou geradores de 

emergência) – Decreto – Lei nº 78/2004 de 3 de Abril). 

 

 

3) Obrigações Próprias  

 
 

Os automóveis e seus resíduos 

 

Uma oficina de reparação/manutenção automóvel, produz diariamente resíduos que 

requerem uma correta gestão, a fim de minimizar o seu impacto no meio ambiente, 

constituindo também uma exigência legal a cumprir.  

Em termos legais, o abandono de resíduos não é permitido, bem como o seu 

transporte, armazenamento, valorização e eliminação por entidades não licenciadas 

ou unidades não autorizadas.  

Segundo o nº 1 do artigo 10-A do Decreto – Lei nº 73/2011, de 17 de junho, qualquer 

produtor de resíduos é responsável pelo seu encaminhamento apropriado.  

 

Os principais resíduos produzidos numa oficina auto são os seguintes:  

•Óleos usados  

•Mistura de hidrocarbonetos  

•Filtros de óleo/gasóleo  

•Amortecedores  

•Diluentes usados  

•Lamas de destilação de solventes  

•Lamas de pintura  

•Aerossóis usados  

•Embalagens várias  

•Desperdícios contaminados  

•Baterias  
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•Fluídos de refrigeração  

•Pilhas várias  

•Pára-brisas  

•Catalisadores  

•Pára-choques  

•Pára-choques com propileno, sem metal  

•Pneus  

•Madeira  

•Sucata ferrosa e não ferrosa  

•Papel/cartão  

•Plásticos  

•Calços de travão 

A oficina tem a obrigatoriedade de manter atualizados todos os registos relativos ao 

tipo de quantidade de resíduos produzidos, bem como os armazenados, 

transportados, tratados, valorizados ou eliminados. Esta deve também indicar a sua 

origem, destino e identificação da identidade da operação efetuada. O 

preenchimento do mapa de registo de resíduos é obrigatório pela parte do produtor, 

com a identificação dos e código LER (Lista Europeia Resíduos- Decreto Lei nº209/2004 

de 3 de Março).  

A gestão de resíduos produzidos numa oficina, inicia-se por uma operação adequada 

dos diferentes resíduos.    

  

 

 

Na oficina ou na sua proximidade devem existir locais de armazenamento temporário 

e diferenciado consoante o tipo de resíduos.  

Assim, os resíduos resultantes da recolha seletiva, devem ser depositados nos 

ecopontos respetivos para posterior valorização/reciclagem. Os resíduos resultantes da 

recolha indiferenciada, devem ser depositados no contentor habitual. Os restantes 
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resíduos deverão ser separados consoante a sua perigosidade, de modo a evitar 

contaminações e danos para a saúde pública.  

O armazenamento dos resíduos perigosos/ não perigosos, deve obedecer as normas 

de segurança e identificação, com rotulagem apropriada (tipo de resíduo, 

identificação do detentor, data do enchimento final e possíveis riscos).  

O destino final dos resíduos produzidos efetua-se de acordo com a sua tipologia e 

composição. O quadro seguinte apresenta alguns exemplos: 

 

Tipo Composição Tratamento/Destino final 

Baterias 

Chumbo 
Fundição.  

Fabrico novas baterias. 

Acido Neutralização 

Reservatório 

plástico 
Fabrico de peças diversas 

Óleos  

(DL nº153/2003) 
Óleo usado (preto) Regeneração (Obtenção de energia). 

Líquido de refrigeração 

Água Destilação 

Mono-ethy-glycol 
Combustão (Recuperação 

energética) 

Latas e bidons Plástico e metal 

Lavagem e reutilização.  

Combustão (Aproveitamento 

energético) 

Pneus  

(DL nº 111/2001) 
Borracha 

Queima como combustível em 

cimenteiras.  

Desfeito em pó (valorização do 

metal).  

Valorização (Recauchutagem).  

Combustão (Aproveitamento 

energético) 

Pilhas  

(DL nº 62/2001) 

Níquel 

Reciclagem Cádmio 

Lítio 

Filtros de óleo 

Parte metálica Fundição (Reutilização) 

Parte filtrante Queima como combustível em 

cimenteiras Papel 

óleo Regeneração/valorização 

Catalisadores 

Substrato cerâmico  
Esmagamento e afinação  

(Separação e purificação dos metais 

preciosos) 

Camada catalítica  

(Platina,paládio, 

nódio) 

Peças diversas  

 amortecedores  

 escapes  

 pastilhas travão 

Metais diversos Fundição e Siderurgia 

 

 



Dossiê Temático - Requisitos de Boas Práticas para as Oficinas 

Automóveis 

7  

GDEE- Gabinete de Desenvolvimento Económico e Empresarial 

Junho 2014 

7 

A gestão correta de resíduos provenientes de oficinas contribui para um ambiente 

saudável e desenvolvimento sustentável. Note-se que basta um litro de óleo para 

contaminar 1000litros de água, ou uma pequena pilha para contaminar um metro 

cúbito de solo.  

As oficinas devem apostar grandemente na formação de todos os intervenientes 

neste processo (pintores, bate chapas, mecânicos e empregados diversos), pois são 

estes que depositam/separam os resíduos na sua produção.  

A consciencialização ambiental, é fundamental para uma melhoria significativa do 

ambiente em geral, e é da responsabilidade de todos nós.   

 

 

4) Informações úteis: 

 
 

Registo de Marca – (opcional) quando há mesmo interesse em registar uma marca 

própria. A marca é um sinal que identifica no mercado os produtos ou serviços de uma 

empresa, distinguindo-os dos de outras empresas. Se a marca for registada, passa o 

seu titular a deter um exclusivo que lhe confere o direito de impedir que terceiros 

utilizem, sem o seu consentimento, sinal igual ou semelhante, em produtos ou serviços 

idênticos ou afins (ou seja, o registo permite, nomeadamente, reagir contra 

imitações).Para proceder ao registo de marca, a entidade competente é o Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI, pode aceder ao seu sítio em www.inpi.pt e 

preencher o formulário respeitante a este registo. É aconselhável sempre que se 

pretende registar uma marca, verificar se já existe uma marca igual ou semelhante, 

recorrendo para o efeito a uma pesquisa na base dados disponível no site referido ou 

contatando diretamente o INPI. 

 

Livro de Reclamações – é obrigatório a existência e a disponibilidade do Livro de 

Reclamações. É possível adquiri-lo através da Internet, na loja Online INCM – (Imprensa 

Nacional Casa da Moeda); Direção - Geral do Consumidor, nas entidades reguladoras 

competentes (por exemplo associações empresariais, ou ainda dirigindo-se ao Balcão 

de atendimento da Imprensa Nacional Casa da Moeda (Porto), que está localizada na 

Praça Gomes Teixeira (Leões), 1 a 7 4050-290 Porto. Tel.: 223 395 820 Fax: 223 395 823 

Havendo ainda a possibilidade de solicitar por email, formalizando o pedido para 

livraria.porto@incm.pt. Nesta situação, o livro será enviado à cobrança, tendo que ser 

pago no ato da entrega.  

 

http://www.inpi.pt/
mailto:livraria.porto@incm.pt
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Para o efeito deverá informar dos seguintes elementos:  

 

- Nome e Morada do Estabelecimento;  

- Nº de contribuinte; 

- CAE – código de atividade económica 

 

 

5) Legislação  
 

 

Requisitos que devem observar as instalações e equipamentos dos estabelecimentos 

comerciais, de prestação de serviços e armazéns para o seu funcionamento. 

 

- Regulamento Geral de Higiene e Segurança do Trabalho nos Estabelecimentos 

Comerciais, de Escritórios e Serviços: Decreto-Lei n.º 243/86, de 20 de agosto; 

 

- Regime Jurídico da Segurança contra Incêndios: Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de 

novembro; 

 

- Regime Geral do Ruído em Edifícios: Decreto-Lei n.º 9/2007, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 278/2007, de 1 de agosto, a Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de 

Março retifica o DL n.º 9/2007, de 17 de Janeiro; 

 

- Regime Geral de Gestão de Resíduos: Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 setembro, 

alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 64/2008, de 8 de abril, e 173/2008, de 26 de agosto, 

pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, e pelos Decretos-Leis n.º 183/2009, de 10 de 

agosto, e 92/2010, de 26 de julho e Decreto – Lei nº 73/2011, de 17 de junho que 

procede à 3ª alteração do DL nº 178/2006, de 5 de Setembro. 

 

 

6) Entidades/ Contatos  

 

 

ASAE- Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 
Rua Rodrigo da Fonseca, nº 73 
1269-274 Lisboa 

Tel. 217 983 600 

Fax: 217 983 654 

Email: correio.asae@asae.pt 
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ASAE- Direção Regional do Norte 
Rua Gil Vicente, 30 

4000-255 Porto 

Tel.  225 070 900 

Fax: 225 070 928 

Email: correio.drn@asae.pt 

 

Contatos de Empresas de Gestão de Resíduos 

- Correia & Correia - Gestão de Resíduos  

Website: http://www.correia-correia.com/ 

  Sede e Serviços Adm 

Ap.76 · Zona Industrial, Lt 45 - 6104-909 Sertã 

Tel. 274 600 000 | Fax: 274 600 009  

Email: info@correia-correia.com  

Delegação Vila do Conde 

Rua da Agra, Nº 570, 4485-239 Guilhabreu · Vila do Conde 

Tel. 229 287 700 | Fax: 229 287 709  

Email: geralnorte@correia-correia.com 

 

 
 

 

 

- Safetykleen Portugal Solventes e Gestão de Resíduos, S.A.  

(Anteriormente designada por CODISA S.A.) 

Website: www.safetykleen.pt/ 

Sucursal de Palmela (SUl) 

Vila Amélia, Lt. 594 - Cabanas Palmela 2950-805 Qta de anjo 

Tel. 212 888 030 

Fax. 212 871 292 

Email: palmela@sk-europe.com 

 

 

- Renascimento Gestão e Reciclagem de Resíduos 

Website: http://www.renascimento.pt/ 

Unidade da Zona Norte 

Rua das Fragas, nº344 

Stª Maria da Feira 

4505-602 Sanguedo  

Tel: 227 474 110 

Fax: 227 474 111 

 

- EGEO SGPS  
Website: http://www.sisav.pt/    www.egeo.pt 

Rua Miguel Bombarda, n.º 71 

Quinta dos Almostéis 

2689-508 Sacavém 

 

 

http://www.correia-correia.com/
mailto:info@correia-correia.com
mailto:geralnorte@correia-correia.com
http://www.safetykleen.pt/
mailto:palmela@sk-europe.com
http://www.renascimento.pt/
http://www.sisav.pt/
http://www.egeo.pt/
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Unidade de Estarreja - SISAV 

Parque Industrial de Estarreja 

Quinta da Indústria 

Fax: +351 234 810 019 

3860-680 Estarreja 

Tel.: +351 234 810 010 

Fax: +351 234 810 019 

Email: geral@egeo.pt 

 

 

 

OBS. Esta relação de contatos é meramente indicativa de alguns operadores a nível 

nacional, que também operam no nosso concelho. No entanto, se tiver interesse, 

poderá aceder a mais contatos de operadores de resíduos, no portal da Agência 

Portuguesa do Ambiente – APA em www.apambiente.pt no menu Sistemas de 

Informação/SILOGR/Acesso à lista de operadores.   

 

 

 

 

mailto:geral@egeo.pt
http://www.apambiente.pt/

