
Estudos de restauro de zonas degradadas

A atividade industrial gera bens e serviços necessários para o desenvolvimento. Ao 
mesmo tempo, no entanto, pode representar uma ameaça para o meio ambiente. Existe 
uma necessidade cada vez maior, em todo o mundo, de se recorrer a soluções integrais 
de diagnóstico e restauro de zonas degradadas, a fim de se garantirem ótimas 
condições, sem riscos ambientais, para qualquer utilização posterior que se possa dar a 
estes terrenos.

A NOSSA SOLUÇÃO

A Applus+ é o parceiro ideal para prestar assistência nos estudos de restauro de zonas 
degradadas do cliente.
 
Com mais de vinte e cinco anos de experiência no desenvolvimento de soluções para 
zonas poluídas, temos conhecimentos sobre múltiplos setores cujas atividades afetam o 
respetivo meio envolvente. De igual modo, a nossa presença em mais de setenta países 
coloca-nos numa situação ideal para ajudar os nossos clientes a compreender e cumprir 
a legislação —seja regional, estatal ou internacional— e realizamos o nosso trabalho 
segundo rigorosos procedimentos de qualidade certificada.
 
A nossa grande equipa multidisciplinar é formada por pessoal especializado que concebe 
projetos completos chave na mão e perfeitamente adaptados às necessidades 
específicas dos nossos clientes.

Clientes alvo

Os estudos de restauro de zonas degradadas destinam-se a empresas de qualquer tipo 
de setor industrial, organismos públicos, empresas de seguros e entidades financeiras 
que necessitem de:
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Assistência técnica em termos de obrigações legais em relação a solos 
contaminados
Investigação da abrangência e das causas da contaminação da terra e da água 
(superficial ou subterrânea)
Conceção e execução de planos de recolha de amostras de terra e água 
(superficial ou subterrânea)
Conceção e instalação de redes piezométricas para controlar a qualidade da água 
subterrânea
Medidas corretivas ou preventivas
Análise e avaliação de riscos para a saúde humana ou do ecossistema
Inspeção de terceiros ou validação de estudos do solo
Certificação da qualidade do solo antes de uma mudança de utilização ou de 
propriedade
Análise de responsabilidades ambientais (processos de venda, seguros ambientais, 
diligência devida, etc.)

Principais benefícios para o cliente

Um estudo de restauro de zonas degradadas da Applus+:

Garante e facilita o cumprimento por parte do cliente da legislação relativa a solos 
contaminados.
Proporciona soluções adaptadas aos requisitos dos organismos públicos 
pertinentes.
Diagnostica o estado ambiental de terrenos industriais e os riscos associados, e 
proporciona soluções, caso seja necessário.
Gere todos os possíveis efeitos da adoção das soluções que se tenham identificado.
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