
 

 

Ana Cristina Carrola 

Licenciatura em Engenharia Química pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa no ramo de Processos e 

Indústria. Pós -Graduação em Qualidade da Água e Controlo da Poluição, pelo Departamento de Engenharia 

Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. 

Atividade profissional: 

Exerce funções de dirigente na atual Agência Portuguesa do Ambiente desde 2004. 

Atualmente exerce funções como vogal do Conselho Diretivo da APA responsável pelas áreas técnicas de 

resíduos e licenciamento ambiental e pelo Laboratório de Referência do Ambiente. 

No desempenho da sua atividade profissional destaca-se designadamente: 

Coordenação de atividades de planeamento em matéria de resíduos designadamente no contexto da 

elaboração do Plano Estratégico de Gestão dos Resíduos Hospitalares, Plano Nacional de Gestão de Resíduos, 

Plano Estratégico de Gestão de Resíduos Industriais e Plano Estratégico de Resíduos Urbanos assim como 

acompanhamento dos instrumentos económicos associados, designadamente da taxa de gestão de resíduos 

e dos investimentos associados às valências dos resíduos urbanos e passivos industriais do PO SEUR. 

Coordenação dos trabalhos de negociação do pacote resíduos no contexto do Plano de Ação para a Economia 

Circular. Coordenação da transposição da Diretiva Quadro dos Resíduos, Diretiva Embalagens e Diretiva 

Aterros e responsabilidade pela gestão da plataforma de registo de resíduos (SIRER) do Sistema Integrado de 

Registo da Agência Portuguesa do Ambiente (SILIAmb) e desenvolvimento e operacionalização da plataforma 

das guias de acompanhamento de resíduos (e-GAR). Acompanhamento do regime da responsabilidade 

ambiental e coordenação da preparação de regulamentação no contexto da contaminação de solos. 

Coordenação da revisão da legislação sobre responsabilidade alargada do produtor, preparação da legislação 

sobre resíduos de construção e demolição e óleos alimentares usados. 

Responsabilidade técnica da elaboração de licenças de Entidades Gestoras de fluxos específicos de resíduos, 

coordenação do grupo de trabalho sobre plásticos e negociação da diretiva plásticos de uso único no quadro 

da implementação da Estratégia Comunitária dos Plásticos. 

Coordenação da estratégia nacional relativa aos resíduos perigosos e preparação das licenças dos Centros 

Integrados de Recuperação e Valorização de Resíduos (CIRVER). 

Acompanhamento técnico do Regulamento Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS), colaboração na 

preparação da Estratégia Nacional das Compras Públicas Ecológicas. Referir ainda a coordenação e 

acompanhamento da qualificação de verificadores no âmbito do EMAS, do Sistema de Gestão de Prevenção 

de Acidentes Graves (SGSPAG) e do Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE), o acompanhamento 

de atividades ao nível da normalização e o acompanhamento nacional e comunitário do instrumento 

económico LIFE+. 

Acompanhamento de trabalhos relativos à negociação comunitária da Diretiva Quadro da Água e da revisão 

da Diretiva das Águas Balneares. 

Coordenação nacional do Programa de gestão da qualidade das águas balneares e representante na 

Comissão de Coordenação da Bandeira Azul da Europa. 


