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1. INTRODUÇÃO 

A construção é uma actividade agressiva para o ambiente e a realização das obras acarreta impactes adversos significativos, se 

bem que temporários. Desta forma, é indispensável tomar providências para minimizar danos a quem habita ou transita nas 

imediações das obras e minimizar impactes no meio ambiente envolvente. Durante a execução da obra são de maior visibilidade, 

pelo incómodo imediato que produzem, factores como o ruído, as poeiras e as lamas. Porém, se estes são os que mais se notam, 

outros há, mais insidiosos, como a contaminação de solos e aquíferos, resíduos e emissões gasosas que é necessário acautelar e 

que podem resultar em alterações da qualidade do ambiente a longo prazo e em grandes extensões. 

Este plano de gestão ambiental diz respeito à empreitada “Empreitada de Construção e Fornecimento dos Equipamentos do 

Sistema Elevatório de Pedrógão – Margem Direita do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva” e o sistema de gestão 

ambiental a implementar seguirá o definido no sistema da dst. 

 

2. POLÍTICA DE AMBIENTE  

A Política de Ambiente para a Empreitada, que será assinada pelo Director Técnico de Empreitada, é apresentada no anexo 1. 

Posteriormente, será afixada no estaleiro de obra. 

As empresas que constituem o consórcio têm expressas, nas suas políticas de gestão, como principais orientações a promoção da 

participação dos colaboradores e da formação como meio para a melhoria de competências, o consumo responsável de recursos 

naturais, a diminuição do consumo de produtos perigosos e da produção de resíduos, o desenvolvimento de processos e 

procedimentos que causem menor impacte ambiental. 

 

3. CONTROLO DO PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL 

O objectivo fundamental deste Plano de Gestão Ambiental (PGA) é o de criar condições essenciais para uma efectiva protecção do 

ambiente, durante a fase de construção, nomeadamente através da aplicação de todas as medidas de prevenção e minimização 

dos impactes ambientais, passíveis de serem minimizáveis e do controlo da sua aplicação. 

No âmbito de um acompanhamento ambiental eficaz, importa objectivar e assegurar a correcta implementação de medidas que 

minimizem, nas principais componentes ambientais, os impactes decorrentes das actividades de construção. 

O acompanhamento ambiental terá como objectivo dar resposta a eventuais ocorrências de âmbito ambiental que possam suceder 

durante a fase de obra. 

Os principais objectivos do PGA são os seguintes: 

o Garantir o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis; 

o Minimizar os impactes ambientais decorrentes da fase de obra; 

o Promover, tanto quanto possível, a redução e reutilização dos resíduos gerados; 

o Prevenir situações de risco ambiental; 

o Atribuir responsabilidades às várias entidades intervenientes no processo, através da definição de 

procedimentos de gestão ambiental. 
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3.1. Elaboração e Aprovação do PGA 

Conforme descrito na Tabela da Estrutura Documental do Sistema de Gestão, o PGA é elaborado pelo responsável pelo 

Departamento de Ambiente (DA) e aprovado pela Direcção Técnica da Empreitada. 

 

 3.2. Edição, Revisão, Distribuição e Arquivo do PGA 

O número de edição corresponde à empreitada. A revisão do PGA será efectuada sempre que sejam alteradas condições e 

pressupostos que o justifique, nomeadamente alterações de processos construtivos que impliquem adaptação de procedimentos de 

controlo ambiental, alteração de planos de monitorização, formação/auditorias, entrada em vigor ou revogação de legislação 

ambiental aplicável. 

O PGA será distribuído à Fiscalização, Dono de Obra, Direcção Técnica e Responsável pelo acompanhamento ambiental em obra. 

As revisões anteriores impressas em papel serão carimbadas/marcadas como obsoletas e posteriormente enviadas para 

reciclagem, através do circuito de recolha de papel/cartão implementado em obra. Todas estas versões serão guardadas em 

formato digital no Departamento de Ambiente da dst.  

A versão actualizada será arquivada juntamente com o arquivo de obra durante o período de garantia nas instalações da dst. 

 

4. DESCRIÇÃO DOS INTERVENIENTES NA EMPREITADA 

4.1. Dono de Obra 

EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. 

Rua Zeca Afonso, n.º 2, 7800-522 Beja 

Telefone: 284 315 100; Fax: 284 315 101 

 

4.2. Fiscalização 

EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. 

Rua Zeca Afonso, n.º 2, 7800-522 Beja 

Telefone: 284 315 100; Fax: 284 315 101 

 

4.3. Consórcio 

DST – Domingos da Silva Teixeira, S.A. 

Rua de Pitancinhos Apartado 208 Palmeira 4711-911 Braga 

Telefone: 253 307 200; Fax: 253 307 210 

 

HAGEN, S.A.  

Avenida Barbosa de Bocage, 113 R/C, 1050-031 Lisboa  

Telefone: 217 810 500; Fax: 217 810 505 
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5. DESCRIÇÃO DA EMPREITADA 

Os principais tipos de trabalhos que se prevêem desenvolver na presente empreitada incluem: 

o Montagem e desmontagem de estaleiro (Plano de Estaleiro, Anexo 11); 

o Demolições 

o Escavações; 

o Execução de aterros; 

o Execução de estruturas de betão armado; 

o Execução de alvenarias e rebocos; 

o Execução de pinturas; 

o Execução de redes de abastecimento; 

o Execução de redes de drenagem de águas residuais; 

o Execução de redes de electricidade e AVAC; 

o Execução de pavimentos; 

o Pavimentação; 

o Plantação de árvores e arbustos, e envolvem estaleiro, frentes de obra e movimentação de veículos afectos à 

obra. 

 

Mais detalhadamente, apresentam-se no anexo 10, os trabalhos e o cronograma de trabalhos a desenvolver na presente 

empreitada. 

 

6. SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

A implementação de projectos de construção, apesar da importância ou benefícios que possam acarretar para a população, em 

geral provoca impactes ambientais, tais como, incomodidade sonora, diminuição da qualidade do ar, contaminação de solos e 

aquíferos, produção de resíduos, alteração da paisagem e interferência em diferentes aspectos socioeconómicos. Torna-se, assim, 

necessário a definição de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que permita assegurar a implementação de medidas de 

minimização desses impactes ambientais. Não só um SGA estabelece e melhora o controlo ambiental em obra, como também 

promove um sistema de melhoria contínua baseado no modelo PDCA (Plan-Do-Check-Act). 

Para a empreitada em causa, foi estabelecido e documentado um Sistema de Gestão em conformidade com os requisitos da Norma 

NP EN ISO 14001 em vigor. 

O presente documento desenvolve-se em formato de um PGA, tendo por base a sistematização das medidas de minimização e o 

enquadramento ambiental para a empreitada “Empreitada de Construção e Fornecimento dos Equipamentos do Sistema Elevatório 

de Pedrógão – Margem Direita do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva”, no sentido de garantir o cumprimento da 

legislação ambiental e normas aplicáveis. 

O PGA será objecto de desenvolvimento durante a fase de execução da obra e terá como entidades intervenientes: Projectista, 

Empreiteiro, Fiscalização e Dono de Obra. 
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A importância deste documento advém da necessidade de sistematizar as acções que, em obra, vão permitir cumprir a legislação 

ambiental em vigor e minimizar os potenciais impactes ambientais negativos gerados pela execução dos trabalhos, contribuindo 

assim para a redução das afectações resultantes da fase de obra. A legislação aplicável à obra encontra-se patente no anexo 2, do 

presente documento. 

 

 6.1. Planeamento 

  6.1.1. Aspectos Ambientais 

O conhecimento dos aspectos ambientais associados ao desenvolvimento das obras é fundamental, para que se realize um 

controlo eficaz dos mesmos, alcançando-se assim um bom nível de desempenho ambiental na obra. 

Procede-se ao levantamento e análise de todas as actividades e processos da empreitada de forma a identificar todos os aspectos 

ambientais associados susceptíveis de virem a provocar impactes ambientais. Cada aspecto ambiental é avaliado por um método 

matricial, através do qual se determinam quais os aspectos ambientais significativos, tendo em conta a frequência e severidade do 

impacto ambiental. A avaliação dos aspectos é registada no Mod.02/da – “Avaliação de Aspectos Ambientais”, e, a informação 

referente aos aspectos ambientais significativos é compilada no Mod.03/da – “Registo dos Aspectos Ambientais Significativos”. 

Estes modelos são apresentados no anexo 3 do PGA, tal como a instrução de trabalho (IT) que estabelece o procedimento para a 

concretização da avaliação de aspectos ambientais. Esta IT e outras instruções encontram-se evidenciadas no anexo 6. 

 

  6.1.2. Normas, Regulamentos e Legislação Aplicável 

A protecção do ambiente em que vivemos é um assunto de âmbito mundial e cada vez mais as empresas estão sob crescente 

pressão para cumprirem toda a legislação ambiental nacional e internacional. 

É estabelecido e mantido o procedimento, IT 16DA – “Controlo dos requisitos legais e outros” (ANEXO 6), que permite identificar e 

aceder aos requisitos legais que se aplicam aos descritores ambientais das actividades desenvolvidas, produtos e serviços 

prestados. A legislação ambiental aplicável à obra está listada no Mod.42/da – “Lista de legislação e outros requisitos aplicáveis em 

obra” (ANEXO 2) como referido previamente.  

 

  6.1.3. Objectivos e Programa de Acompanhamento Ambiental 

Os principais aspectos ambientais associados às actividades que irão ser executadas, bem como os objectivos gerais que se 

pretendem alcançar com a implementação do SGA, encontram-se sistematizados na tabela seguinte. 

 

Tabela 1. Principais aspectos ambientais e respectivos objectivos 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ASPECTOS AMBIENTAIS OBJECTIVOS 

Ruído e Ambiente 
Acústico 

Emissão de ruído para o exterior. 
Minimizar os aumentos de níveis de ruído associados 

às obras e à movimentação de equipamentos / 
viaturas afectas ao estaleiro. 

Gestão de Resíduos Produção de resíduos de obra 
Deposição e gestão de resíduos, promovendo, 

sempre que possível a recolha, triagem e valorização 



 PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL N.º  

Edição: 204 
Revisão: 1 

Data: 15/06/2011 
Página 10 de 16 

Empreitada de Construção e Fornecimento dos Equipamentos do Sistema Elevatório 
de Pedrógão – Margem Direita do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 

 

Mod.21/da.1   
 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ASPECTOS AMBIENTAIS OBJECTIVOS 

dos materiais; 
Reciclagem por meios próprios, valorização no 
exterior ou eliminação para destino adequado. 

Socio-económica 
Afectação à qualidade de vida das 

populações; Incómodos e riscos associados 
aos condicionamentos previstos. 

Minimizar a afectação à população, por meio de 
acções de informação. 

Qualidade do Ar 
Emissão de poeiras e outros poluentes 

atmosféricos para a atmosfera. 

Reduzir a acumulação e ressuspensão de poeiras 
por acção do vento, da circulação de veículos afectos 

à obra e no transporte e armazenamento de 
materiais pulverulentos; Minimizar a emissão dos 

gases de escape da maquinaria e veículos afectos à 
obra 

Qualidade da 
Água/Recursos 

hídricos 

Probabilidade de derrame de substâncias 
perigosas / indesejáveis (óleos, combustíveis, 

entre outros). 

Controlar as águas de escorrência ou outros 
produtos, durante as obras. 

Impacte na qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas 

Optimizar a utilização de recursos hídricos. 

Vibrações Produção de vibrações. 
Reduzir a probabilidade de ocorrência de danos em 
estrutura adjacentes, durante as movimentações de 

maquinaria afecta à obra 

Ocupação e 
Uso de Solo 

Ocupação e impermeabilização de solo; 
Probabilidade de erosão do solo 

Reduzir a compactação dos solos 

Incómodo ao tráfego normal de peões e 
automóveis. 

Optimizar os percursos existentes para a circulação 
de veículos afectos à obra; 

Evitar o efeito de barreira em relação à circulação 
rodoviária e pedonal. 

Degradação do estado dos pavimentos dos 
percursos utilizados pelos veículos afectos à 

obra 
Repor, no mínimo, as condições iniciais. 

 

O Programa de Acompanhamento Ambiental (PAA) inclui a identificação das principais componentes ambientais que serão 

potencialmente afectados no decorrer da obra e as correspondentes medidas de minimização/procedimentos a aplicar pelos 

diferentes intervenientes. O PAA encontra-se sob a forma de listagem ordenada por descritor ambiental (ANEXO 4) com o objectivo 

de sistematizar as auditorias no âmbito do acompanhamento da obra, sendo o seu preenchimento da responsabilidade do Técnico 

de Ambiente, durante auditorias realizadas pelo mesmo. O Caderno de Encargos propõe também algumas medidas de minimização 

a implementar em obra. Estas estão descritas no anexo 8. 

 

6.2. Implementação e Funcionamento 

  6.2.1. Estrutura e Responsabilidade 

O Sistema de Gestão tem como suporte, para seu correcto funcionamento e implementação, pessoal produtivo e pessoal com 

capacidade de chefia inserido no Organigrama da Empreitada (ANEXO 5). A estrutura da área ambiente para a empreitada, 

juntamente com a descrição das funções dos Técnicos afectos à empreitada, apresenta-se no Anexo 5. 
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O Consórcio, na qualidade de Empreiteiro, será o principal responsável pelo: 

o Cumprimento dos requisitos preconizados no PGA, Caderno de Encargos (CE) e Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA) (ANEXO 8); 

o Implementação de medidas, sempre que possível, inicialmente não previstas, que venham a ser exigidas no 

decorrer da empreitada pelo Dono de Obra e/ou pela Fiscalização; 

 

A metodologia relativa à implementação das medidas de minimização preconizadas inclui todos os procedimentos e trabalhos a 

desenvolver na área de ambiente, bem como as medidas necessárias ao cumprimento da legislação ambiental em vigor. 

 

O Responsável Ambiental será responsável por desempenhar as seguintes funções: 

o Zelar pela implementação das medidas de minimização previstas no PAA, CE e DIA; 

o Definir e corrigir, sempre que necessário, os procedimentos relacionados com a implementação das medidas de 

minimização; 

o Proceder à elaboração de registos ambientais, sempre que se justifique; 

o Organizar, manter actualizado um arquivo de documentos relevantes para o acompanhamento ambiental, 

incluindo os registos ambientais acima referidos; 

o Efectuar, sempre que se justifique, um registo sobre as principais ocorrências ambientais em Livro de Obra; 

o Informar e sensibilizar todos os trabalhadores e subempreiteiros para a importância da correcta implementação 

das medidas de minimização propostas no PAA. 

 

6.2.2. Competências, Sensibilização e Formação 

É assegurado que todo o pessoal possui as qualificações, experiência e formação adequadas para executar as tarefas que lhe são 

atribuídas. O Consórcio definiu para cada função as suas principais responsabilidades e autoridades, bem como os níveis de 

competência necessários ao desempenho dessas funções. As atribuições, responsabilidades e autoridade ao nível da gestão 

ambiental em obra estão descritas no Mod.33/da – “Descrição de Funções – Gestão Ambiental em Obra” (ANEXO 5), que é afixado 

no estaleiro. 

O Consórcio assegurará, nos seus contratos com subempreiteiros/fornecedores que estes se obrigam ao cumprimentos de 

requisitos ambientais aplicáveis em obra, sendo adicionalmente distribuído aos principais subempreiteiros um “dossier ambiental” 

que transmitirá de uma forma resumida a forma como o Consórcio se organizou para garantir a minimização de impactes 

ambientais negativos decorrentes da sua actividade, qual a estrutura de responsabilidades em matéria de gestão ambiental 

implementada na empreitada e quais as suas obrigações e procedimentos a cumprir como subempreiteiro. 

 
Tabela 2. Programa de Formação 

ÂMBITO OBJECTIVO DESTINATÁRIOS FORMADOR AVALIAÇÃO EFICÁCIA 

Acção de informação geral 
sobre o SGA 

Dar a conhecer o 
PGA a aplicar em 

obra 

Director de 
produção e 

Director de obra 

Coordenadora do 
Departamento 

Ambiental da DST 

 
- 

Procedimentos ambientais a 
aplicar em obra 

Melhorar a gestão 
ambiental em obra 

Trabalhadores 
Técnico Superior 

de Ambiente 

Durante as visitas de 
acompanhamento; Relatório das 
visitas/auditorias 
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Apresenta-se no anexo 14, o Plano de Formação e Sensibilização Ambiental, que inclui o cronograma de formação, destinatários, 

indicação das temáticas a tratar e definição dos materiais e métodos formativos previstos.  

 

  6.2.3. Processos de Comunicação 

Os processos de comunicação serão criados através de um sistema de circulação, gestão e registo, de forma a garantir a 

transmissão de informação relevante sobre o decorrer da obra entre Consórcio e a Fiscalização/Dono de Obra. 

 

Tabela 3. Processos de comunicação genéricos a implementar em obra 

INTERVENIENTES TIPO DE COMUNICAÇÃO 
SUPORTE/ 
MÉTODO 

PERIODICIDADE/ 
PRAZO 

Director de Obra/ 
Técnico Superior 

de Ambiente 
↓ 

Fiscalização/ 
Dono de Obra 

Relatórios das monitorizações ambientais Suporte papel e digital Quando solicitado  

Relatório de acompanhamento do SGA Suporte papel e digital Mensal 

Relatório de acompanhamento ambiental final Suporte papel e digital 
Se solicitado – final da 
empreitada 

Relatórios específicos da ocorrência de acidentes 
passíveis de provocar impactes no ambiente, a aplicação 
de medidas preventivas e correctivas, entre outras 

Suporte papel e digital 
Se solicitado – sempre 
que ocorram 

Ponto de situação de todas as dificuldades sentidas na 
aplicação dos procedimentos e medidas de 
minimização/acções previstas 

Papel e informação oral Quando solicitado 

PGA Papel e suporte digital 
15 dias após a 
consignação 

Técnico Superior 
de Ambiente 

↓ 
Director de Obra 

PGA Papel e suporte digital 
1 semana após a 
consignação 

Relatórios de visitas/auditorias Suporte digital Se aplicável 

Relatórios das monitorizações ambientais e outros 
registos 

Suporte digital 
Uma semana após a 
realização 

Director de Obra 
↓ 

Técnico Superior 
de Ambiente 

Plano de trabalhos Papel ou suporte digital 
Uma semana após 
adjudicação 

Informação/Registos de ocorrências ambientais Papel ou suporte digital  Quando ocorram 

Informação quanto à implementação de eventuais acções 
correctivas/preventivas 

Papel ou suporte digital  Quando ocorram 

Ponto de situação da implementação das acções 
previstas no PAA 

Papel ou suporte digital  Se aplicável 

Reclamações e outras informações relevantes Papel ou suporte digital  24 h após a ocorrência 

Director de Obra 
↓ 

Colaboradores 

Informação sobre as medidas de minimização previstas 
no PAA 

Papel e/ou informação oral Quando necessário 

Resultado das auditorias/visitas à obra e outras 
informações 

Papel e/ou informação oral Sempre que necessário  

Director de Obra/ 
Técnico Superior 

de Ambiente 
Informações face a situações de emergência/acidentes Papel e/ou informação oral 

Imediatamente após a 
ocorrência e atendendo 
ao tipo de ocorrência 
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INTERVENIENTES TIPO DE COMUNICAÇÃO 
SUPORTE/ 
MÉTODO 

PERIODICIDADE/ 
PRAZO 

↓ 
Entidades 
externas 

Resposta a reclamações Papel ou suporte digital 
Se possível, uma 
semana após a 
reclamação 

Pedidos de informação/Licenças Papel Antes da consignação 

Técnico Superior 
de Ambiente 

↓ 
Colaboradores 

Informação sobre as medidas de minimização previstas 
no PAA 

Papel e/ou informação oral Sempre que necessário 

Sensibilização ambiental Papel e/ou informação oral 
Plano de formação da 
obra 

 

O Consórcio dará conhecimento prévio ao Dono de Obra, sempre que no decorrer da obra for necessário contactar entidades 

externas à empreitada, nomeadamente, com a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional (CCDR), Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR), Instituto da 

Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), Instituto da Água (INAG), autarquias locais, juntas de freguesia, entre outras. 

Todas as comunicações escritas devem ser devidamente datadas e assinadas pelos respectivos responsáveis. 

 

  6.2.4. Documentação 

Os registos a efectuar e a documentação ambiental em causa incluem: 

 

Documentos de Conformidade Legal  

 

Responsabilidade do Consórcio: 

o Certificados legais e documentos de inspecção periódica dos equipamentos; 

o Guias de transporte de resíduos de construção e demolição; 

o Registo de dados de resíduos de construção e demolição;  

o Certificados de recepção de resíduos de construção e demolição; 

o Licença do transportador de resíduos (se aplicável); 

o Licença do operador de gestão de resíduos; 

o Licença especial de ruído (se aplicável); 

o Outras licenças e Autorizações. 

 

Documentos de Controlo de Operações 

 

Responsabilidade do Consórcio:  

o Documentos comprovativos dos locais de depósito de solos e dos locais de extracção de solos e inertes; 

o Documentos de inspecção periódica dos equipamentos; 

o Registo de dados de resíduos de construção e demolição; 

o Ocorrência de impactes ambientais não previstos e acções correctivas aplicadas. 

Os registos de controlo de operações serão actualizados mensalmente para apresentação ao Dono de Obra/Fiscalização, no 

âmbito dos Relatórios de Acompanhamento Ambiental de Obra. 
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6.2.5. Controlo de Documentos 

Este requisito estabelece as metodologias para controlo dos documentos relevantes para o SGA da obra, de modo a assegurar o 

seu correcto registo, actualização, distribuição e arquivo. 

Assim, o Consórcio estabeleceu regras para controlar os documentos relevantes para a gestão ambiental, quer sejam internos, quer 

sejam externos, quer em suporte de papel ou outro, para que estes sejam:  

o Verificados e aprovados antes de serem utilizados; 

o Actualizados quando necessário e novamente aprovados; 

o De consulta fácil, estando disponíveis em locais ou frentes de obra para o funcionamento eficaz do SGA; 

o Eliminados quando obsoletos, mantendo-se sempre os respectivos originais claramente identificados como tal e 

arquivados; 

o Legíveis, facilmente identificáveis e recuperáveis. 

Este controlo está definido na Tabela de Controlo de Documentos do SGA da dst. 

 

  6.2.6. Controlo Operacional 

O controlo operacional realiza-se ao nível das actividades associadas aos aspectos ambientais mais significativos decorrentes das 

operações de obra, procedendo-se ao acompanhamento e verificação da aplicação das medidas de minimização/acções. Para as 

principais actividades de obra e actividades de estaleiro de maior impacte ambiental e se necessário, serão elaborados 

Procedimentos de Controlo Ambiental (PCA) que identificam para cada descritor ambiental as acções a implementar, os 

responsáveis e os documentos/registos associados. Estes procedimentos ficarão disponíveis no dossier ambiental de obra e serão 

distribuídos quando necessário aos colaboradores responsáveis pela implementação das medidas. 

O acompanhamento das operações de obra é realizado ao nível do Empreiteiro e Fiscalização/Dono de Obra. O Consórcio, através 

do Responsável Ambiental, deverá assegurar e manter actualizada a elaboração dos registos ambientais (ANEXO 7). 

 

  6.2.7. Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências 

Os planos de resposta a acidentes e situações de emergência com potencial impacte no ambiente resultam da identificação dos 

potenciais causas de acidentes, devendo existir em obra os recursos humanos e materiais adequados à sua implementação. 

O consórcio identifica como potenciais situações de acidente/emergência ambiental durante o decorrer da empreitada: incêndio, e 

derrame. Caso ocorram alguma destas situações, cada colaborador envolvido deverá proceder como descrito nas IT 18DA – 

“Actuação em caso de Incêndio” e IT 21DA – “Actuação em caso de Acidente com Produtos Químicos (ANEXO 6) e registar a 

ocorrência no Mod.11/da – “Registo de Acidente/Emergência Ambiental”, no qual procederá à descrição e avaliação da ocorrência, 

incluindo as causas, consequências e necessárias correcções nos processos, de forma a evitar a reincidência de situações 

semelhantes. 

As autoridades competentes serão informadas em caso de emergência ambiental, por exemplo, se um produto químico perigoso 

atingir recursos hídricos, tais como, as linhas de água identificadas e ainda no caso de não se conseguir extinguir imediatamente 

um foco de incêndio. 

Os telefones de emergência das entidades envolvidas em eventuais situações de emergência serão afixados no estaleiro. 
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Junto aos locais de depósito de produtos químicos e combustíveis existirão meios de extinção de incêndio e meios de contenção 

adequados para evitar e actuar em situações de derrames. 

 

 6.3. Verificação 

6.3.1. Monitorização e Medição 

O Plano de Medição e Monitorização Ambiental (PMM) está detalhado no anexo 4, contento portanto, as caracterizações a efectuar, 

tendo em conta o decurso da empreitada. As monitorizações evidentes no plano estão de acordo com o preconizado na Declaração 

de Impacte Ambiental (DIA) assim como, com as medidas ambientais exigidas no Caderno de Encargos e as definidas pelo SGA da 

dst, SA. 

 

  6.3.2. Actualização e Avaliação da Conformidade Legal 

O DA é responsável por verificar a publicação de diplomas ambientais, utilizando para o efeito as várias fontes de informação ao 

dispor, nomeadamente: site do Diário da República (www.dre.pt), o site do Jornal Oficial da União Europeia (http://eur-

lex.europa.eu/pt/index.htm), publicações especializadas e não especializadas, apoio de consultoria, formação periódica, etc. 

Com a identificação de diplomas relevantes aplicáveis na execução de obras, procede-se à actualização do Mod.42/da – “Lista de 

legislação e outros requisitos aplicáveis em obra”. A verificação da conformidade legal em cada obra vai sendo realizada com o 

controlo operacional. Se, por exigência da Fiscalização/Dono de Obra, houver necessidade de sistematizar a avaliação da 

conformidade legal ou outros requisitos em obra, esta será registada no Mod.42/da – “Lista de legislação e outros requisitos 

aplicáveis em obra”. A identificação de qualquer não conformidade legal obriga à abertura de uma não conformidade, sendo a 

mesma tratada de acordo com o procedimento respectivo.  

 

  6.3.3. Não Conformidades e Acções Correctivas e Preventivas 

Sempre que, no decorrer dos trabalhos, sejam identificadas não conformidades em matéria de ambiente, estas serão investigadas e 

tratadas de forma a minimizar os impactos ambientais associados e evitar recorrências. As não conformidades serão registadas e 

acompanhadas no Mod.22/sg – “Boletim de Não Conformidade” (ANEXO 7). 

A Direcção de Obra juntamente com o Técnico de Ambiente definem acções correctivas sempre que, identificadas as causas de 

não conformidades ocorridas, pretenda evitar a sua repetição. Tais acções são definidas tendo em consideração os riscos e os 

custos envolvidos. 

Quando identificadas causas de potenciais não conformidades cuja implementação de acções evite a ocorrência de não 

conformidades, tais situações e acções preventivas são devidamente registadas e controladas pela Direcção de Obra. Estas acções 

correctivas e preventivas são registadas no Mod.25/sg – “Acção Preventiva/Correctiva” (ANEXO 7). 

 

  6.3.4. Controlo de Registos 

O Departamento de Ambiente (DA) mantém um sistema de controlo que assegura a identificação, acesso, modo de arquivo, 

armazenamento, manutenção e inutilização dos registos da gestão ambiental. 

Os registos visam documentar e manter sob controlo as actividades relevantes da obra sob o ponto de vista ambiental evidenciando 

a conformidade com os requisitos especificados. Os modelos de registos a utilizar em obra encontram-se no ANEXO 7. 
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6.3.5. Auditorias Ambientais Internas 

Durante a execução da obra, será realizada uma auditoria ambiental interna para avaliar o cumprimento das acções e medidas 

ambientais definidas, bem como todos os requisitos deste PGA. As datas serão posteriormente articuladas entre o Director da Obra 

e o Técnico de Ambiente em obra.  

 

7. OUTROS PLANOS NO ÂBITO DA GESTÃO AMBIENTAL 

De acordo com o disposto no SGA da empreitada, para alguns requisitos e/ou medidas ambientais foram criados planos 

específicos, considerados parte integrante do PGA uma vez que estão associados à gestão ambiental. 

Os Planos, apresentados em Anexo, são os seguintes: 

- Plano de Trabalhos (ANEXO X) 

- Plano de Estaleiro (ANEXO XI); 

- Plano de Acessibilidades (ANEXO XIII); 

- Plano de Formação e Sensibilização Ambiental (ANEXO XIV); 

- Plano de Gestão de Resíduos (ANEXO IX); 

- Plano de Gestão de Origens de Águas e Efluentes (ANEXO XII); 

- Plano de Recuperação Biofísica das áreas Afectadas pela Empreitada (ANEXO XV). 
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Anexo I – Política de Ambiente para a Empreitada 
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Anexo II – Legislação Ambiental Aplicável à Obra 
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Domínio / Aspecto 
Ambiental 

Diploma legal Alterações ao Diploma Sumário Aplicabilidade à Obra 

Avaliação de Impacte 
Ambiental 

Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio  
Republicado pelo Decreto-Lei n. 197/2005, de 8 
de Novembro; Declaração de Rectificação nº 
2/2006, de 6 de Janeiro  

Aprova o regime jurídico da Avaliação de 
Impacte Ambiental.  

Cumprir as disposições da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) em fase de 
Obra e de Exploração. 

Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril  

Alterada pela  
Declaração de Rectificação n.º 13-H/2001, de 31 
de  
Maio 

Define as normas técnicas a que devem 
obedecer a Proposta de Definição de Âmbito 
(PDA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), o 
Resumo Não Técnico (RNT), o Relatório de 
Conformidade do Projecto de Execução 
(RECAPE) e os Relatórios de Monitorização. 

Cumprir as disposições da DIA, RECAPE em fase de Obra e de Exploração e 
apresentar os relatórios de monitorização de acordo com este diploma. 

Recursos Hídricos 

Decreto-Lei n.º 468/71 de 5 de Novembro  
Republicado pela Lei n.º 16/2003, de 4 de Junho. 
Revoga várias disposições legislativas 

Revê, actualiza e unifica o regime jurídico dos 
terrenos do domínio público hídrico, no qual se 
incluem os leitos e as margens das águas do 
mar, correntes de água, lagos e lagoas. 

 

Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto 

Revoga: DL n.º 74/90, 7 de Março. 
Alterado por: Declaração de Rectificação n.º 22-
C/98, 30 de Novembro. 
Revogado parcialmente por: DL n.º 52/99, 20 de 
Fevereiro; DL n.º 243/2001, 5 de Setembro.   

Estabelece normas, critérios e objectivos de 
qualidade com a finalidade de proteger o meio 
aquático e melhorar a qualidade das águas em 
função dos seus usos. 

A dst deve assegurar que a monitorização dos recursos hídricos é realizada com 
base neste diploma. Deve assegurar a monitorização dos parâmetros de 
qualidade relevantes, designadamente aqueles cujos valores estão limitados em 
águas interiores, Anexo XXI (relativo aos objectivos ambientais de qualidade 
mínima para as águas superficiais). 

Lei n.º 54/2005 de 15 de Novembro 
Artigo 1.º do Decreto n.º 5787-IIII, de 18 de Maio 
de 1919; Capítulos I e II do DL n.º 468/71, de 5 de 
Novembro. 

Estabelece a titularidade dos recursos hídricos Define o domínio público hídrico, parcelas privadas, limites de margens, etc. 

Lei n.º 58/2005 de 29 de Dezembro  
Rectificado pela Declaração de Rectificação 
n.º11-A/2006 de 23 de Fevereiro 

Aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem 
jurídica nacional a Directiva n.º 2000/60/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
Outubro, e estabelecendo as bases e o quadro 
institucional para a gestão sustentável das 
águas.  

Define a necessidade de possuir autorização, licença ou concessão de utilização 
de recursos hídricos para descargas de águas residuais, captações de água, 
aterros e escavações em leitos e margens, ocupação temporária do domínio 
público hídrico para a construção ou alteração de instalações, etc. 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007 de 31 de Maio 

Alterado pelos seguintes Decreto-Lei: 391-A/2007 
de 21 de Dezembro, 93/2008 de 4 de Junho, 
107/2009 de 15 de Maio, 137/2009 de 8 de Junho 
e 245/2009 de 22 de Setembro. 

Estabelece o novo regime sobre as utilizações 
dos recursos hídricos e respectivos títulos. 

Solicitar autorização, licença ou concessão consoante o tipo de utilização 
pretendido. 

Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto  

Estabelece o regime da qualidade da água 
destinada ao consumo humano, revendo o 
Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro, que 
transpôs para a ordem jurídica interna a Directiva 

Cumprir com os limites estipulados para a qualidade da água destinada ao 
consumo humano. 
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Domínio / Aspecto 
Ambiental 

Diploma legal Alterações ao Diploma Sumário Aplicabilidade à Obra 

n.º 98/83/CE, do Conselho, de 3 de Novembro 

Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro   
Fixa as regras do regime de utilização dos 
recursos hídricos 

Os pedidos de emissão de título de utilização de recursos hídricos deverão ser 
instruídos de acordo com este diploma 

Descarga de Águas 
Residuais 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto  
Declaração de Rectificação n.º 22-C/98, de 1 de 
Agosto; revogado em algumas das disposições 
pelo D.L. n.º 52/99, D.L n.º 53/99, D.L  

Estabelece normas, critérios e objectivos de 
qualidade com a finalidade de proteger o meio 
aquático e melhorar a qualidade das águas em 
função dos seus principais usos.  

A rejeição de águas residuais no meio ambiente está sujeita a licenciamento da 
CCDR e deve cumprir com os requisitos de qualidade impostos neste diploma. 

Cumprir os requisitos da licença.  

Distribuição de Água e 
Drenagem de Águas 
Residuais 

Decreto-Lei n.º 207/94, de 6 de Agosto   

Disciplina e orienta as actividades de concepção, 
projecto, construção e exploração dos sistemas 
públicos e prediais quer em matéria de 
distribuição de água quer em matéria de 
drenagem de águas residuais.  

Solicitar pedido de fornecimento de água à entidade gestora.  

Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto   
Aprova o Regulamento Geral dos Sistemas 
Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de 
Drenagem de Águas Residuais.  

Solicitar autorização para descarregar águas residuais no colector municipal.  

Cumprir as disposições da Autorização de Descarga.  

É proibido a descarga no colector municipal de matérias explosivas ou 
inflamáveis, entulhos, areias ou cinzas, lamas de fossas sépticas, gorduras ou 
óleos de câmaras de retenção.  

Emissões Atmosféricas Decreto-Lei n.º 78/2004 de 3 de Abril 
Art. 5º revogado pelo Decreto-Lei n.º 126/2006 de 
3 de Julho 

Estabelece o regime da prevenção e controlo 
das emissões de poluentes para a atmosfera, 
fixando os princípios, objectivos e instrumentos 
apropriados à garantia da protecção do recurso 
natural ar, bem como as medidas, procedimentos 
e obrigações dos operadores das instalações 
abrangidas, com vista a evitar ou reduzir a níveis 
aceitáveis a poluição atmosférica originada 
nessas mesmas instalações. 

Garantir que não são feitas queimas a céu aberto. 

Resíduos Portaria nº 335/97, de 16 de Maio   
Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de 
resíduos dentro do território nacional.  

Garantir o transporte de resíduos por entidades autorizadas (dst, destinatário 
autorizado, empresas licenciadas para o transporte de mercadorias por conta 
doutrem, entidades responsáveis pela gestão de RSU).  

Garantir que o transporte de resíduos é efectuado com a carga devidamente 
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Domínio / Aspecto 
Ambiental 

Diploma legal Alterações ao Diploma Sumário Aplicabilidade à Obra 

coberta.  

Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março   Aprova a Lista Europeia de Resíduos.  Codificar os resíduos, de acordo com a LER.  

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro.   Aprova o regime geral da gestão de resíduos.  
Encaminhar os resíduos produzidos nas instalações da dst para destinatários 
autorizados.  

Portaria n.º 1408/2006 de 18 de Dezembro  
Aprova o Regulamento de Funcionamento do 
Sistema Integrado de Registo Electrónico de 
Resíduos (SIRER) 

A empresa deve estar registada no SIRER (SIRAPA) 

Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março.   
Aprova o regime da gestão de resíduos de 
construção e demolição 

Reutilizar solos e rochas não obra de origem, noutra obra sujeita a licenciamento 
ou comunicação prévia, na recuperação ambiental e paisagística de explorações 
mineiras e de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou, ainda, 
em local licenciado pela câmara municipal 

Reutilizar os RCD em obra segundo as normas técnicas nacionais ou 
comunitárias ou as especificações técnicas do LNEC 

Realizar um Plano de prevenção e gestão de RCD que deve acompanhar o 
projecto de execução. 

Cumprir com as regras estipuladas no art. 11º, referente à gestão de RCD em 
obras particulares 

Efectuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de 
RCD, de acordo com o modelo constante do anexo II 

Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho  
Aprova os modelos de guias de 
acompanhamento de resíduos para o transporte 
de resíduos de construção e demolição (RCD) 

Preencher o novo modelo de Guias de Acompanhamento de Resíduos sempre 
que se efectuar transporte de resíduos. 

Resíduos – Embalagens  Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro  
Decreto-Lei n.º 162/2000, de 27 de Julho, 
Decreto-Lei n.º 92/2006, de 20 de Dezembro, 
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro  

Estabelece os princípios e as normas aplicáveis 
à gestão de embalagens e resíduos de 
embalagens.  

Efectuar a recolha selectiva e triagem dos resíduos de embalagens não urbanas 
e encaminhar para destinatários autorizados  

Resíduos – Óleos Usados  Portaria N.º 1028/92 de 5 de Novembro  
Estabelece normas de segurança e identificação 
para o transporte dos óleos usados. 

As embalagens a utilizar no transporte de óleos usados devem ser estanques e a 
sua taxa de enchimento não deve exceder os 98%. Se ocorrer algum derrame, 
este deve ser minimizado imediatamente através da aplicação de produtos 
absorventes. O transportador conservará na cabina dos veículos, durante o 
transporte, uma ficha de segurança indicando a natureza do perigo e as medidas 
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em caso de acidente. 

Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de Julho  Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro  
Estabelece o regime jurídico da gestão de óleos 
usados.  

Efectuar uma adequada armazenagem dos óleos usados  

Integrar os óleos usados no circuito de gestão existente (SOGILUB)  

Resíduos – REEE  Decreto-Lei n.º 230/2004, de 10 de Dezembro  
D.L n.º 174/2005, de 25 de Outubro). D.L. n.º 
178/2006 de 5 de Setembro 

Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a 
gestão de resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos (REEE).  

Proceder à entrega dos REEE nos distribuidores, aquando da compra de um 
novo EEE (mesmo n.º e equivalente)  

Resíduos – Amianto  Decreto-Lei n.º 266/2007, de 24 de Julho  

Transpõe para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2003/18/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de Março, que 
altera a Directiva n.º 83/477/CEE, do Conselho, 
de 19 de Setembro, relativa à protecção sanitária 
dos trabalhadores contra os riscos de exposição 
ao amianto durante o trabalho 

Notificar a Autoridade para as Condições de Trabalho 30 dias antes do início dos 
trabalhos 

Cumprir as medidas de preparação e execução dos trabalhos 

Resíduos – Pilhas e 
Acumuladores 

Decreto-Lei n.º 6/2009 de 6 de Janeiro 
Declaração de Rectificação n.º 18-A/2009, de 6 
de Março 

Estabelece o regime de colocação no mercado 
de pilhas e acumuladores e o regime de recolha, 
tratamento, reciclagem e eliminação dos 
resíduos de pilhas e de acumuladores 

Integrar as pilhas e acumuladores produzidos na obra no circuito de gestão 
existente (pontos de recolha) 

Emissões Atmosféricas – 
Gases fluorados com efeito 
de estufa 

Regulamento (CE) n.º 842/2006, de 17 de Maio   

Nos equipamentos de refrigeração e de ar condicionado com HFC´s, garantir que 
sejam evitadas fugas e sempre que existam repará-las assim que possível.  

Garantir a verificação anual de fugas nos equipamentos de refrigeração e ar 
condicionado com quantidade de HFC´s superior a 3kg.  

Garantir a detecção de fugas no prazo de um mês a contar da reparação de uma 
fuga nos equipamentos de refrigeração e ar condicionado com HFC´s. 

Garantir a recuperação de HFC´s dos equipamentos de refrigeração e de ar 
condicionado para reciclagem, regeneração ou destruição, por pessoal 
certificado, durante as operações de assistência técnica ou manutenção ou antes 
da eliminação final do equipamento. 

Manter registos da quantidade e tipo de HFC´s, das quantidades adicionadas e 
recuperadas, identificação da empresa e técnico que efectuou a assistência, 
datas, resultados dos controlos efectuados, para os equipamentos de 
refrigeração e ar condicionado com quantidade de HFC´s superior a 3 kg. 
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Ruído 

Decreto-Lei n.º 182/2006 de 6 de Setembro  

Transpõe a Directiva n.º 2003/10/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de 
Fev., relativa às prescrições mínimas de 
segurança e de saúde em matéria de exposição 
dos trabalhadores aos riscos devidos aos 
agentes físicos (ruído) 

Cumprir com a utilização de EPI’s de protecção auricular sempre que o nível de 
ruído o justifique. 

Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro  
Aprova o Regulamento das Emissões Sonoras 
para o Ambiente do Equipamento para Utilização 
no Exterior. 

Garantir que os equipamentos de utilização no exterior (geradores, bombas de 
água para imersão, etc.) que estes exibem a marcação CE e a indicação do nível 
de potência sonora garantido e vêm acompanhados de uma declaração CE de 
conformidade. 

Decreto-Lei nº 9/2007, de 17de Janeiro 
Declaração de rectificação n.º 18/2007, de 16 de 
Março, Decreto-Lei n.º 278/2007 de 1 de Agosto.  

Aprova o Regulamento Geral do Ruído. 

Obter licença especial de ruído da câmara municipal nas obras a realizar nas 
proximidades de edifícios de habitação (aos sábados, domingos e feriados e nos 
dias úteis entre as 20 e as 08h), de escolas (durante o respectivo horário de 
funcionamento) e de hospitais ou estabelecimentos similares. 

Cumprimento dos valores limite nos receptores sensíveis do indicador de ruído 
ambiente exterior no período do entardecer e no período nocturno, quando a 
licença for concedida por período superior a um mês. 

Recorrer a entidade acredita para efectuar as medições de ruído (as entidades 
que realizam medições acústicas têm um prazo de 4 anos para se acreditarem a 
contar de 16 de Março de 2007). 

Armazenamento de óleos e 
combustíveis 

Decreto n.º 36270/1947, de 9 de Maio  

Estabelece o Regulamento de Segurança das 
instalações para armazenagem e tratamento 
industrial de petróleos brutos, seus derivados e 
resíduos. 

 

Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de Novembro Decreto-Lei n.º 389/2007, de 30 de Novembro 

Estabelece os procedimentos e define as 
competências para efeitos de licenciamento e 
fiscalização de instalações de armazenamento 
de produtos de petróleo e instalações de postos 
de abastecimento de combustíveis. 

Comunicar os acidentes à Entidade licenciadora, relativamente aos reservatórios 
licenciados. 

Portaria n.º 1188/2003, de 10 de Outubro Portaria n.º 1515/2007, de 30 de Novembro 
Regula os pedidos de licenciamento de 
combustíveis. 

Instruir o processo de licenciamento ou de comunicação com os elementos 
previstos na portaria. 

Portaria n.º 159/2004, de 14 de Fevereiro  

Fixa os montantes das taxas a cobrar pelas 
entidades referidas no n.º 2 do artigo 6.º do 
Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de Novembro, 
que estabelece os procedimentos e define as 

Efectuar o pagamento da taxa do processo de licenciamento. 
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competências para efeitos de licenciamento e 
fiscalização 

Decreto-Lei n.º 389/2007, de 30 de Novembro  

Altera o Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de 
Novembro, que estabelece os procedimentos e 
define as competências para efeitos de 
licenciamento e fiscalização de instalações de 
armazenamento de produtos do petróleo e 
postos de abastecimento de combustíveis, e o 
Decreto-Lei n.º 125/97, de 23 de Maio, que 
estabelece as disposições relativas ao projecto, 
à construção e à exploração das redes e ramais 
de distribuição alimentadas com gases 
combustíveis da terceira família, simplificando o 
respectivo licenciamento 

Verificar se o tipo de instalação está sujeita a licenciamento, licenciamento 
simplificado ou apenas a comunicação do processo. 

Portaria n.º 1515/2007, de 30 de Novembro  
Altera a Portaria n.º 1188/2003, de 10 de 
Outubro, que regula os pedidos de licenciamento 
de combustíveis 

Instruir o processo de licenciamento ou de comunicação com os elementos 
previstos na portaria. 

Fauna e Flora 

Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho 
Estabelece medidas de protecção ao sobreiro e 
à azinheira 

Efectuar o pedido de autorização para o corte ou arranque de sobreiros e 
azinheiras. 

Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho  
Altera o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de 
Maio, que estabelece as medidas de protecção 
ao sobreiro e à azinheira 

Conservação da Natureza 

Decreto-Lei n.º 142/2008  
Estabelece o regime jurídico da conservação da 
natureza e da biodiversidade 

Cumprir com as disposições deste diploma nas áreas protegidas (Rede Natura) 

Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro) Republica o Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril 
Transposição da directiva habitats relativa à 
preservação dos habitats naturais e da fauna e 
da flora selvagem. 

Cumprir com as disposições deste diploma nas áreas protegidas (Rede Natura) 

RAN Decreto-Lei n.º 73/2009 

São revogados: 
o Decreto -Lei n.º 196/89, de 14 de Junho; 
as alíneas b) e d) do artigo 1.º da Portaria n.º 
528/89, de 11 de Julho. 

Aprova o regime jurídico da Reserva Agrícola 
Nacional 

Cumprir com as restrições de protecção das áreas de RAN 

REN Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de Agosto 
Rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 
63-B/2008 

Aprova o Regime Jurídico da Reserva Ecológica  
Nacional e revoga o Decreto-Lei n.º 93/90 de 19 
de Março 

Cumprir com as restrições de protecção das áreas de REN 
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Contra – Ordenações 
Ambientais 

Lei n.º 89/2009 
Altera republicando a Lei 50/2006 de 29 de 
Agosto 

Procede à primeira alteração à Lei n.º 50/2006, 
de 29 de Agosto, que estabelece o regime 
aplicável às contra -ordenações ambientais 

Contra-Ordenação Ambiental Leve:  
Pessoas singulares - Negligência: 200 < x <1000; Dolo: 400 < x < 2000. Pessoas 
colectivas- Negligência: 3000 < x <13000; Dolo: 6000 < x < 22500 
 
Contra-Ordenação Ambiental Grave:  
Pessoas singulares - Negligência: 2000 < x <10000; Dolo: 6000 < x < 20000. 
Pessoas colectivas- Negligência: 15000 < x <30000; Dolo: 30000 < x < 48000 
 
Contra-Ordenação Ambiental Muito Grave:  
Pessoas singulares - Negligência: 20000 < x <30000; Dolo: 30000 < x < 37500. 
Pessoas colectivas- Negligência: 38500 < x <70000; Dolo: 200000 < x < 2500000 
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Anexo III – Aspectos Ambientais 

 



Nível de Significância

Actividade/ 

Operação
Descritor Ambiental Aspecto Ambiental Descrição

Condições 

Operação

S
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Significância

Ambiente Acústico e Vibrações Emissão de ruído Funcionamento de máquinas e veículos Normal 2 3,5 7 NS
Ambiente Acústico e Vibrações Vibrações Funcionamento de máquinas e veículos Normal 1 3,5 3,5 NS
Aspectos Ecológicos Fauna/ Flora Alteração/Destruição de biótopos Normal 1 3,5 3,5 NS

Aspectos Socieoeconómicos Socio-económica
Alteração da circulação normal do trânsito, aumento do 
tráfego de camiões, corte temporário da circulação automóvel, 

Normal 2 3,5 7 NS

Aspectos Socieoeconómicos Socio-económica Deposição de terras nas vias de circulação Normal 2 3,5 7 NS

Geologia/Hidrologia
Alteração da Geologia/ 
Hidrogeologia

Compactação do solo Normal 1 3,5 3,5 NS

Qualidade do Ar Emissões atmosféricas Gases de escape de máquinas e veículos Normal 3 3,5 10,5 S
Qualidade do Ar Emissões Atmosféricas Poeiras Normal 1 3,5 3,5 NS
Qualidade do Ar Emissões atmosféricas Gases de combustão (incêndio) Emergência 4 3 12 S
Recursos Hídricos Águas residuais Água do combate a incêndio Emergência 4 3 12 S
Recursos Hídricos Consumo de água Água para combate a incêndio Emergência 3 3 9 S
Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de consumíveis Pó químico do extintor Emergência 2 3 6 NS
Recursos Não Renováveis Consumo de combustíveis Funcionamento de máquinas e veículos Normal 2 3,5 7 NS
Resíduos Produção de resíduos Resíduos Contaminados (manutenção) Anormal 4 2,5 10 S
Resíduos Produção de resíduos Resíduos carbonizados contaminados (incêndio) Emergência 4 2,5 10 S

Resíduos Produção de resíduos Resíduos carbonizados não contaminados (incêndio) Emergência 3 2,5 7,5 NS

Ambiente Acústico e Vibrações Emissão de Ruído Funcionamento de máquinas e veículos (ex.: betoneiras fixas e 
bombas de betonagem)

Normal 2 2,5 5 NS

Qualidade do Ar Emissões Atmosféricas Gases de escape de máquinas e veículos Normal 3 2,5 7,5 NS

Recursos Hídricos Águas Residuais Água com inertes da lavagem de betoneiras Normal 2 2,5 5 NS

Recursos Hídricos Consumo de Água Lavagem de betoneiras Normal 1 2,5 2,5 NS

Recursos Hídricos Consumo de Água Preparação de betão Normal 2 2,5 5 NS

Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de Consumíveis Madeira Normal 1 2,5 2,5 NS

Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de Consumíveis Produtos químicos (descofrante) Normal 2 2,5 5 NS

Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de MP&A Aço Normal 1 2,5 2,5 NS

Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de MP&A Agregados Normal 1 2,5 2,5 NS

Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de MP&A Cimento Normal 1 2,5 2,5 NS

Recursos Não Renováveis Consumo de Combustíveis Funcionamento de máquinas e veículos Normal 2 2,5 5 NS

Recursos Não Renováveis Consumo de Combustíveis Gerador e outros equipamentos Normal 2 2,5 5 NS

Recursos Não Renováveis Consumo de Energia 
Equipamentos eléctricos (ex.: vibradores de betão, máquinas 
de corte de aço, iluminação)

Normal 3 2,5 7,5 NS

Resíduos Produção de resíduos Madeira Normal 1 2,5 2,5 NS

Resíduos Produção de resíduos
Mistura de RCD (EPI's usados, restos de polimateriais, restos 
de materiais não recicláveis e/ou sujos)

Normal 3 2,5 7,5 NS

Resíduos Produção de resíduos Resíduos Contaminados (manutenção) Anormal 4 2,5 10 S

Resíduos Produção de resíduos Resíduos Contaminados (derrames) Emergência 4 2,5 10 S

Resíduos Produção de resíduos Resíduos inertes (ex.: restos de betão) Normal 1 2,5 2,5 NS

Resíduos Produção de resíduos Sucata Normal 1 2,5 2,5 NS

Ambiente Acústico e Vibrações Emissão de ruído Funcionamento de máquinas e veículos Normal 2 2 4 NS
Aspectos Ecológicos Fauna/ Flora Abate de árvores e arbustos Normal 1 2 2 NS
Aspectos Ecológicos Fauna/ Flora Destruição do coberto vegetal Normal 1 2 2 NS
Paisagem e Uso do Solo Paisagem Impacte visual do estaleiro Normal 2 2 4 NS
Qualidade do Ar Emissões atmosféricas Gases de escape de máquinas e veículos Normal 3 2 6 NS
Qualidade do Ar Emissões atmosféricas Poeiras Normal 1 2 2 NS

Avaliação dos Aspectos Ambientais
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Classificação

Qualidade do Ar Emissões atmosféricas Poeiras Normal 1 2 2 NS
Qualidade do Ar Emissões atmosféricas Gases de combustão (incêndio) Emergência 4 3 12 S
Recursos Hídricos Águas residuais Águas das escorrências da superfície do estaleiro Normal 2 2 4 NS
Recursos Hídricos Águas residuais Águas residuais domésticas Normal 1 2 2 NS
Recursos Hídricos Águas residuais Água do combate a incêndio Emergência 3 3 9 S
Recursos Hídricos Consumo de água Água para combate a incêndio Emergência 3 3 9 S

Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de consumíveis Vedações (metálicas ou plásticas) Normal 1 2 2 NS

Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de consumíveis Pó químico do extintor (incêndio) Emergência 2 2 4 NS

Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de MP&A Cabos eléctricos Normal 2 2 4 NS

Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de MP&A Madeira Normal 1 2 2 NS
Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de MP&A Peças metálicas Normal 1 2 2 NS
Recursos Não Renováveis Consumo de combustíveis Funcionamento de máquinas e veículos Normal 2 2 4 NS

Recursos Não Renováveis Consumo de energia Equipamentos eléctricos Normal 1 2 2 NS

Resíduos Produção de resíduos Cabos eléctricos e outros REE Normal 2 2 4 NS

Resíduos Produção de resíduos Papel/cartão (ex.: embalagens) Normal 1 2 2 NS

Resíduos Produção de resíduos Madeira Normal 1 2 2 NS

Resíduos Produção de resíduos Mistura de RCD (EPI's usados, restos de polimateriais, restos 
de materiais não recicláveis e/ou sujos)

Normal 3 2 6 NS

Resíduos Produção de resíduos Plástico (ex.: embalagens, restos de material plástico) Normal 1 2 2 NS

Resíduos Produção de resíduos Resíduos Contaminados (manutenção) Anormal 4 4 16 S

Resíduos Produção de resíduos Resíduos inertes (ex.: restos de betão) Normal 1 2 2 NS

Resíduos Produção de resíduos Resíduos vegetais Normal 1 2 2 NS

Resíduos Produção de resíduos Sucata Normal 1 2 2 NS

Resíduos Produção de resíduos Resíduos carbonizados contaminados (incêndio) Emergência 2,5 3 7,5 NS

Resíduos Produção de resíduos Resíduos carbonizados não contaminados (incêndio) Emergência 2 2 4 NS

Ambiente Acústico e Vibrações Emissão de ruído Funcionamento de máquinas e veículos Normal 2 3 6 NS

Ambiente Acústico e Vibrações Vibrações Funcionamento de máquinas e veículos Normal 1 3 3 NS
Aspectos Ecológicos Alterações Fauna/ Flora Alteração/Destruição de biótopos Normal 1 3 3 NS

Geologia/Hidrologia
Alteração Geologia/ 
Hidrogeologia

Alteração de equilíbrio hídrico Normal 1 3 3 NS

Geologia/Hidrologia
Alteração Geologia/ 
Hidrogeologia

Alteração do relevo Normal 1 3 3 NS

Geologia/Hidrologia
Alteração Geologia/ 
Hidrogeologia

Fragilização das estruturas geológicas Normal 1 3 3 NS

Paisagem e Uso do Solo Alteração na paisagem Alteração do relevo e morfologia do terreno Normal 2 3 6 NS
Qualidade do Ar Emissões atmosféricas Gases de escape de máquinas e veículos Normal 3 3 9 S
Qualidade do Ar Emissões atmosféricas Poeiras Normal 1 3 3 NS
Qualidade do Ar Emissões atmosféricas Gases de combustão (incêndio) Emergência 3 3 9 S
Recursos Hídricos Águas residuais Água do combate a incêndio Emergência 3 3 9 S
Recursos Hídricos Consumo de água Água para combate a incêndio Emergência 3 3 9 S
Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de consumíveis Pó químico do extintor (incêndio) Emergência 2 2 4 NS
Recursos Não Renováveis Consumo de combustíveis Funcionamento de máquinas e veículos Normal 2 3 6 NS
Resíduos Produção de resíduos Resíduos Contaminados (manutenção) Anormal 4 4 16 S
Resíduos Produção de resíduos Resíduos Contaminados (derrames) Emergência 4 4 16 S
Resíduos Produção de resíduos Resíduos vegetais Normal 1 3 3 NS
Resíduos Produção de resíduos Terras não contaminadas Normal 1 3 3 NS
Resíduos Produção de resíduos Resíduos carbonizados contaminados (incêndio) Emergência 4 2,5 10 S

Resíduos Produção de resíduos Resíduos carbonizados não contaminados (incêndio) Emergência 3 2 6 NS

Ambiente Acústico e Vibrações Emissão de ruído Funcionamento de máquinas e veículos Normal 1 2 2 NS
Ambiente Acústico e Vibrações Vibrações Funcionamento de compactadores Normal 1 2 2 NS
Qualidade do Ar Emissões Atmosféricas Gases de escape de máquinas e veículos Normal 3 2 6 NS
Qualidade do Ar Emissões Atmosféricas Poeiras Normal 1 2 2 NS
Qualidade do Ar Emissões atmosféricas Gases de combustão (incêndio) Emergência 4 3 12 S
Recursos Hídricos Águas residuais Água do combate a incêndio Emergência 3 3 9 S
Recursos Hídricos Consumo de Água Rega dos pavimentos (compactação) Normal 2 2 4 NS
Recursos Hídricos Consumo de Água Preparação de betão Normal 2 2 4 NS
Recursos Hídricos Consumo de água Água para combate a incêndio Emergência 3 3 9 S
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Nível de Significância

Actividade/ 

Operação
Descritor Ambiental Aspecto Ambiental Descrição

Condições 

Operação
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e
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a/
 

P
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e

T
ot
al

Significância

Avaliação dos Aspectos Ambientais

Empreitada de Construção e Fornecimento dos Equipamentos do Sistema Elevatório de Pedrógão – Margem Direita do Empreendimento de Fins 

Múltiplos de Alqueva

Classificação

Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de consumíveis Pó químico do extintor (incêndio) Emergência 3 2 6 NS
Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de MP&A Agregados Normal 1 2 2 NS
Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de MP&A Misturas betuminosas Normal 3 2 6 NS
Recursos Não Renováveis Consumo de Combustíveis Funcionamento de máquinas e veículos Normal 2 2 4 NS

Resíduos Produção de resíduos
Mistura de RCD (EPI's usados, restos de polimateriais, restos 
de materiais não recicláveis e/ou sujos)

Normal 3 2 6 NS

Resíduos Produção de resíduos Resíduos betuminosos Normal 1 2 2 NS
Resíduos Produção de resíduos Resíduos Contaminados (manutenção) Anormal 4 4 16 S
Resíduos Produção de resíduos Resíduos Contaminados (derrames) Emergência 4 4 16 S
Resíduos Produção de resíduos Resíduos inertes (ex.: restos de betão) Normal 1 2 2 NS
Resíduos Produção de resíduos Resíduos inertes (ex.: restos de cerâmicas) Normal 1 2 2 NS
Resíduos Produção de resíduos Resíduos inertes (ex.: restos de rochas) Normal 1 2 2 NS
Resíduos Produção de resíduos Resíduos carbonizados contaminados (incêndio) Emergência 4 2,5 10 S

Resíduos Produção de resíduos Resíduos carbonizados não contaminados (incêndio) Emergência 3 2 6 NS

Ambiente Acústica e Vibrações Emissão de ruído Funcionamento de máquinas e veículos Normal 1 2,5 2,5 NS
Aspectos Ecológicos Alterações Fauna/ Flora Abate de árvores e arbustos Normal 1 2,5 2,5 NS
Aspectos Ecológicos Alterações Fauna/ Flora Alteração/Destruição de biótopos Normal 1 2,5 2,5 NS
Aspectos Ecológicos Alterações Fauna/ Flora Destruição do coberto vegetal Normal 1 2,5 2,5 NS
Paisagem e Uso do Solo Alteração na paisagem Desaparecimento do coberto vegetal Normal 2 2,5 5 NS
Qualidade do Ar Emissões Atmosféricas Gases de escape de máquinas e veículos Normal 3 2,5 7,5 NS
Qualidade do Ar Emissões Atmosféricas Poeiras Normal 1 2,5 2,5 NS
Qualidade do Ar Emissões atmosféricas Gases de combustão (incêndio) Emergência 4 3 12 S
Recursos Hídricos Águas residuais Água do combate a incêndio Emergência 4 3 12 S
Recursos Hídricos Consumo de água Água para combate a incêndio Emergência 3 3 9 S
Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de consumíveis Pó químico do extintor (incêndio) Emergência 3 2 6 NS
Recursos Não Renováveis Consumo de Combustíveis Funcionamento de máquinas e veículos Normal 2 2,5 5 NS

Resíduos Produção de resíduos
Mistura de RCD (EPI's usados, restos de polimateriais, restos 
de materiais não recicláveis e/ou sujos)

Normal 3 2,5 7,5 NS

Resíduos Produção de resíduos Resíduos betuminosos Normal 1 2,5 2,5 NS
Resíduos Produção de resíduos Resíduos Contaminados (manutenção) Anormal 4 4 16 S
Resíduos Produção de resíduos Resíduos Contaminados (derrames) Emergência 4 4 16 S
Resíduos Produção de resíduos Resíduos inertes Normal 1 2,5 2,5 NS
Resíduos Produção de resíduos Resíduos vegetais Normal 1 2,5 2,5 NS
Resíduos Produção de resíduos Resíduos carbonizados contaminados (incêndio) Emergência 4 2,5 10 S

Resíduos Produção de resíduos Resíduos carbonizados não contaminados (incêndio) Emergência 3 2 6 NS

Ambiente Acústica e Vibrações Emissão de ruído Funcionamento de máquinas e veículos Normal 2 3 6 NS

Ambiente Acústica e Vibrações Emissão de vibrações Funcionamento de máquinas e veículos Normal 2 3 6 NS

Qualidade do Ar Emissões Atmosféricas Gases de escape de máquinas e veículos Normal 3 3 9 S

Qualidade do Ar Emissões Atmosféricas Poeiras Normal 1 3 3 NS

Qualidade do Ar Emissões atmosféricas Gases de combustão (incêndio) Emergência 4 3 12 S

Recursos Hídricos Águas residuais Água do combate a incêndio Emergência 4 3 12 S

Recursos Hídricos Águas residuais Água de inundação Emergência 4 3 12 S

Recursos Hídricos Consumo de água Água para combate a incêndio Emergência 3 3 9 S

Recursos Hídricos Consumo de água Água consumida na inundação Emergência 3 3 9 S

Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de consumíveis Pó químico do extintor (incêndio) Emergência 2 3 6 NS

Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de MP&A Agregados Normal 1 3 3 NS
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Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de MP&A Cimento Normal 1 3 3 NS

Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de MP&A Tubagens de betão Normal 1 3 3 NS

Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de MP&A Tubagens de plástico Normal 1 3 3 NS

Recursos Não Renováveis Consumo de Combustíveis Funcionamento de máquinas e veículos Normal 2 3 6 NS

Resíduos Produção de resíduos Artefactos de betão danificados Normal 1 3 3 NS

Resíduos Produção de resíduos Mistura de RCD (EPI's usados, restos de polimateriais, restos 
de materiais não recicláveis e/ou sujos)

Normal 3 3 9 S

Resíduos Produção de resíduos Papel/cartão (ex.: embalagens) Normal 1 3 3 NS

Resíduos Produção de resíduos Plástico (ex.: embalagens, restos de material plástico) Normal 1 3 3 NS

Resíduos Produção de resíduos Resíduos Contaminados (manutenção) Anormal 4 3 12 S

Resíduos Produção de resíduos Resíduos Contaminados (derrames) Emergência 4 3 12 S

Resíduos Produção de resíduos Resíduos inertes (ex.: restos de betão) Normal 1 3 3 NS

Resíduos Produção de resíduos Sacos de cimento Normal 3 3 9 S

Resíduos Produção de resíduos Sucata Normal 1 3 3 NS

Resíduos Produção de resíduos Resíduos carbonizados contaminados (incêndio) Emergência 4 3 12 S

Resíduos Produção de resíduos Resíduos carbonizados não contaminados (incêndio) Emergência 4 3 12 S

Resíduos Produção de resíduos Resíduos de inundação Emergência 3 3 9 S

Ambiente Acústica e Vibrações Ruído Funcionamento de máquinas e veículos Normal 2 3 6 NS

Ambiente Acústica e Vibrações Vibrações Funcionamento de máquinas e veículos Normal 2 3 6 NS

Qualidade do Ar Emissões Atmosféricas Gases de escape de máquinas e veículos Normal 3 3 9 S

Qualidade do Ar Emissões Atmosféricas Poeiras Normal 1 3 3 NS

Qualidade do Ar Emissões atmosféricas Gases de combustão (incêndio) Emergência 4 3 12 S

Recursos Hídricos Águas residuais Água do combate a incêndio Emergência 4 3 12 S

Recursos Hídricos Consumo de água Água para combate a incêndio Emergência 3 3 9 S

Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de consumíveis Pó químico do extintor (incêndio) Emergência 2 3 6 NS

Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de MP&A Agregados Normal 1 3 3 NS

Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de MP&A Artefactos de betão Normal 1 3 3 NS

Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de MP&A Cimento Normal 1 3 3 NS

Recursos Materiais (matérias-primas) Consumo de MP&A Tubagens de plástico Normal 1 3 3 NS

Recursos Não Renováveis Consumo de Combustíveis Funcionamento de máquinas e veículos Normal 2 3 6 NS

Resíduos Produção de resíduos Artefactos de betão danificados Normal 1 3 3 NS

Resíduos Produção de resíduos Mistura de RCD (EPI's usados, restos de polimateriais, restos 
de materiais não recicláveis e/ou sujos)

Normal 3 3 9 S

Resíduos Produção de resíduos Plástico (ex.: embalagens, restos de material plástico) Normal 1 3 3 NS

Resíduos Produção de resíduos Resíduos Contaminados (manutenção) Anormal 4 3 12 S

Resíduos Produção de resíduos Resíduos Contaminados (derrames) Emergência 4 3 12 S

Resíduos Produção de resíduos Resíduos inertes (ex.: restos de betão) Normal 1 3 3 NS

Resíduos Produção de resíduos Resíduos carbonizados contaminados (incêndio) Emergência 4 3 12 S

Resíduos Produção de resíduos Resíduos carbonizados não contaminados (incêndio) Emergência 4 3 12 S
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 Registo dos Aspectos Ambientais Significativos N.º:  
Revisão: 0 
Data: 21-06-2011 
Página 1 de 1 

Obra: Empreitada de Construção e Fornecimento dos Equipamentos do Sistema Elevatório de Pedrogão - Margem Direita do 
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 

 
 

 
Mod.03/da.0 Elaborado:  Aprovado:  

Documento emitido electronicamente. Rubricas nos originais 

ASPECTO AMBIENTAL 
SIGNIFICATIVO 

ACTIVIDADE/ LOCAL/ SITUAÇÃO 
IMPACTE 

ASSOCIADO 
LEGISLAÇÃO ASSOCIADA 

CONTROLÁVEIS/ 

INFLUENCIÁVEIS 

MODO DE CONTROLO/ 

SENSIBILIZAÇÃO 

Águas residuais  

(Água do combate a 
incêndio; Água de 
inundação) 

Circulação de Máquinas e Veículos; Montagem e 
desmontagem de estaleiro; Movimentação de 
terras; Pavimentação; Piquetagem e limpeza do 
terreno; Redes de Abastecimento de Águas e 
Águas Residuais; Redes drenagem e águas 
pluviais 

Poluição do solo e/ou 
contaminação dos 
recursos hídricos 

Lei n.º 58/2005 de 29 de 
Dezembro; Decreto-Lei n.º 
236/98 de 1 de Agosto 

C 

Objectivo?  
Procedimentos?   
PMM?   
Plano de Manutenção?   
Outros?  Sensibilização 

Consumo de água 

(Água para combate a 
incêndio) 

Circulação de Máquinas e Veículos; Montagem e 
desmontagem de estaleiro; Movimentação de 
terras; Pavimentação; Piquetagem e limpeza do 
terreno; Redes de Abastecimento de Águas e 
Águas Residuais; Redes drenagem e águas 
pluviais 

Consumo de 
recursos naturais 
renováveis 

Lei n.º 54/2005 de 15 de 
Novembro; Lei n.º 58/2005 de 
29 de Dezembro; DL n.º 226-
4/2007 de 31 de Maio; DL n.º 
306/2007 de 27 de Agosto 

C/I 

Objectivo?  
Procedimentos?   
PMM?  Mod.58/da 
Plano de Manutenção?   
Outros?  Sensibilização 

Emissões Atmosféricas 

(Gases de escape de 
máquinas e veículos; Gases 
de combustão em situações 
de incêndio) 

Circulação de Máquinas e veículos; Montagem e 
desmontagem de estaleiro; Movimentação de 
terras; Pavimentação; Piquetagem e limpeza do 
terreno; Redes de Abastecimento de Águas e 
Águas Residuais; Redes drenagem e águas 
pluviais 

Emissões 
atmosféricas 
poluentes 

DL n.º 78/2004 de 3 de Abril; 
Portaria n.º 677/2009 de 23 de 
Junho 

C/I 

Objectivo?  
Procedimentos?   
PMM?   
Plano de Manutenção?   
Outros?  Sensibilização 

Resíduos  

(Resíduos carbonizados 
contaminados (incêndio); 
Resíduos contaminados 
(derrames); Mistura de RCD 
(EPI's usados, restos de 
polimateriais, restos de 
materiais não recicláveis 
e/ou sujos)) 

Circulação de Máquinas e Veículos; Montagem e 
desmontagem de estaleiro; Movimentação de 
terras; Pavimentação; Piquetagem e limpeza do 
terreno; Redes de Abastecimento de Águas e 
Águas Residuais; Redes drenagem e águas 
pluviais 

Poluição do solo e/ou 
contaminação dos 
recursos hídricos 

Portaria n.º 335/97 de 16 de 
Maio; Portaria n.º 209/2004 de 
3 de Março; DL n.º 178/2006 
de 5 de Setembro; DL n.º 
46/2008 de 12 de Março; 
Portaria n.º 417/2007 de 11 de 
Junho 

C 

Objectivo?  
Procedimentos?   
PMM?  Mod.47/da 
Plano de Manutenção?   
Outros?  Sensibilização 

 



 
PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV – Programa de Acompanhamento Ambiental e 

Monitorização Ambiental 

 



 

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 
Página 1 de 8 

Data: 02/10/2009 

Revisão:  
 

C – Conforme; NC – Não Conforme; NA – Não Aplicável 

Mod.28/da.2 
 

OBRA: EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA ELEVATÓRIO DE PEDRÓGÃO – MARGEM DIREITA DO EMPREENDIMENTO DE FINS MÚLTIPLOS DE ALQUEVA 

 

AUDITORIA N.º:  AUDITOR:  DATA:  
 

Domínio 
Ambiental 

Objectivo Ambiental 
Documentos 
Associados 

Medidas de Minimização/Acções 
Verificação 

C NC NA Observações 

Qualidade do Ar 

 

Reduzir o impacte na 
qualidade do ar ambiental; 

 
 

 
 
 
 
Reduzir a acumulação e 
ressuspensão de poeiras 
por acção do vento, da 
circulação de veículos 
afectos à obra e no 

transporte e armazenamento 
de materiais pulverulentos;  

 
 

 
 
 

 
 

Minimizar a emissão dos 
gases de escape da 
maquinaria e veículos 

afectos à obra 

- Foi delimitada a área afecta à obra recorrendo a vedações com dimensão adequada 
para limitar a dispersão de poeiras 

    

- Os transportes de cargas são efectuados em correctas condições de 
acondicionamento de forma a minimizar a libertação de poeiras 

    

Plano e registos de 
manutenção do equipamento 

A circulação de veículos e de maquinaria de apoio à obra foi racionalizada e garantida 
a sua manutenção e revisão periódica 

    

- Foi utilizada maquinaria com potências de trabalho adequadas, de forma a evitar 
emissões de poluentes desnecessárias 

    

- 
Os veículos e toda a maquinaria de apoio à obra que operam ao ar livre foram 
organizados de modo a promover o maior afastamento possível dos edifícios 
localizados nas zonas adjacentes à obra 

    

- 

Foram seleccionados, sempre que possível, veículos e maquinaria de apoio à obra 
projectados para evitar e controlar as emissões de poluentes atmosféricos e 
processos construtivos que minimizassem a emissão e dispersão de poluentes 
atmosféricos 

    

- 
A área afecta à obra e os acessos foram limpos regularmente, especialmente se 
tivessem sido depositados ou vertidos materiais de construção ou materiais residuais 
da obra, no sentido de evitar a acumulação e a ressuspensão de poeiras 

    

- 

Foram tomados cuidados especiais nas operações de carga, de descarga e de 
deposição de materiais de construção e de materiais residuais da obra, especialmente 
se fossem pulverulentos ou do tipo particulado, nomeadamente, o acondicionamento 
controlado durante a carga, a adopção de alturas de queda menores durante a 
descarga, a cobertura e a humidificação 

    

- 

As cargas de materiais de construção ou materiais residuais da obra a serem 
transportadas, especialmente se fossem pulverulentos ou do tipo particulado, foram 
bem acondicionadas, cobertas e humidificadas, especialmente em dias secos e 
ventosos, para evitar a sua queda e o seu espalhamento na via pública 

    

- 
Foi implantado um sistema de lavagem de rodados à saída da área afecta à obra e 
antes da entrada na via pública 

    

-  Se necessário, o trabalho em pedra ou outros materiais que pudessem produzir 
poeiras, foi efectuado com injecção líquida 
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Domínio 
Ambiental 

Objectivo Ambiental 
Documentos 
Associados 

Medidas de Minimização/Acções 
Verificação 

C NC NA Observações 

Qualidade da Água 
/ Recursos 
Hídricos 

Optimizar a utilização de 
recursos hídricos; 

 
 
 

 
 
 
 

Reduzir o impacte na 
qualidade das águas 

superficiais; 
 
 

 
 
 
 

Controlar as águas de 
escorrência ou outros 

produtos, durante as obras 

- Foi definido e implementado um sistema de gestão de águas residuais, com o 
objectivo de recolher e tratar os efluentes líquidos resultantes da actividade de obra 

    

- Projectou-se um sistema de drenagem de águas pluviais da área afecta à obra     

- 
Realizou-se manutenção periódica e adequada do sistema de gestão de águas 
residuais, de forma a garantir a sua limpeza e bom funcionamento 

    

- 
Foi criada no estaleiro uma área própria para a descarga das águas resultantes da 
lavagem das betoneiras, sendo os resíduos posteriormente removidos e depositados 
em local adequado 

    

Mod.47/da – Registo de 
Dados de RCD; Guia de 

transporte de RCD 

Foi previsto um sistema de controlo de vazamentos de óleos, lubrificantes, solventes e 
outros produtos químicos. Estes foram armazenados em recipientes próprios e 
encaminhados para destino final adequado 

    

Mod.47/da – Registo de 
Dados de RCD; Guia de 

transporte de RCD 

Todas as águas contaminadas ou potencialmente contaminadas por substâncias 
químicas (óxidos, detergentes, tintas, etc.) foram recolhidas, acondicionadas e 
enviadas para destino final adequado 

    

- 
Adoptaram-se medidas que visassem minimizar as alterações na dinâmica do meio 
hídrico que atravessasse ou estivesse próximo da área afecta à obra e que evitassem 
o arrastamento ou a deposição inadequada de materiais residuais produzidos na obra 

    

- 
Foram adoptadas medidas que visassem minimizar as alterações na dinâmica dos 
sedimentos do meio hídrico, bem como a sua potencial contaminação e a afectação 
da qualidade da água face à ressuspensão dos sedimentos 

    

- 

Na fase de fim de obra assegurou-se a limpeza de todos os elementos de drenagem 
nas áreas adjacentes à obra, de forma a evitar problemas de obstrução e alagamento 
e procedeu-se à integração e recuperação do meio hídrico que atravessasse a área 
afecta à obra 

    

Património 
Arqueológico 

Evitar a destruição de 
eventuais valores 
arqueológicos 

- A Fiscalização/Dono de Obra foram informados em caso de achados de interesse 
arqueológico na zona afecta à obra 
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Domínio 
Ambiental 

Objectivo Ambiental 
Documentos 
Associados 

Medidas de Minimização/Acções 
Verificação 

C NC NA Observações 

Fauna e Flora 

Minimizar a afectação de 
espécies faunísticas e 
arbóreas, existentes nos 

locais da obra;  
 

 
Preservar agrupamentos 

vegetais; 
 
 

Minimizar a afectação da 
galeria ripícola nas linhas de 

água intervencionadas 

- 
Foi delimitada uma faixa vedada na envolvente de elementos arbóreos a proteger 
existentes na área afecta à obra e a interdição de qualquer actividade de construção 
dentro dessa faixa 

    

- 
Reduziu-se ao mínimo indispensável o arranque ou corte raso de elementos arbóreos 
de interesse existentes na área afecta à obra (dando cumprimento a toda a legislação 
que protege espécies arbóreas, nomeadamente, sobreiro, azinheira e oliveira) 

    

- 
Minimizou-se a destruição do coberto vegetal, limitando-se a actividade às áreas 
estritamente necessárias para a execução do trabalho 

    

- 

Durante a fase de construção foram adoptadas medidas que visassem minimizar a 
destruição directa da fauna e a degradação dos biótopos existentes na área afecta à 
obra, especialmente espécies protegidas e áreas de interesse ecológico (zonas de 
reprodução, nidificação e alimentação), nomeadamente a redução dos efeitos de 
irrupção 

    

- Após o término das obras garantiu-se a remoção dos resíduos da obra e limpeza dos 
locais, de forma a permitir uma rápida recuperação e/ou colonização da área afectada 

    

- Após o término das obras foi realizada a recuperação dos habitats      

Ruído e Ambiente 
Acústico 

Minimizar os níveis de ruído 
associados à movimentação 

e funcionamento de 
equipamentos e viaturas 

Planta de sinalização 
provisória 

Limitou-se a velocidade de circulação de veículos, nas principais vias afectadas pelas 
obras 

    

- 
Organizaram-se os trabalhos de modo a reduzir na fonte a emissão de ruído e visou-
se o maior afastamento possível das fachadas dos edifícios localizados nas zonas 
adjacentes às obras 

    

- Se exequível, isolou-se acusticamente os equipamentos que pudessem revelar-se 
fontes significativas de ruído. 

    

- Foram seleccionadas técnicas e processos construtivos que emitissem menos ruído     

Panfleto informativo, actas de 
reunião 

Informou-se e divulgou-se, junto da população residente e existente na envolvente, da 
ocorrência de actividades ruidosas 

    

- 

Foram introduzidas, caso se justificasse, medidas de protecção acústica 
suplementares, como barreiras acústicas nos tapumes de vedação da zona afecta à 
obra ou em áreas situadas em espaço aberto onde se desenvolvessem actividades de 
construção que gerassem elevado ruído 

    

Licença Especial de Ruído 
(LER) 

Se aplicável, foi requerida a Licença Especial de Ruído     



 

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 
Página 4 de 8 

Data: 02/10/2009 

Revisão:  
 

C – Conforme; NC – Não Conforme; NA – Não Aplicável 

Mod.28/da.2 
 

Domínio 
Ambiental 

Objectivo Ambiental 
Documentos 
Associados 
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Vibração 

Reduzir a probabilidade de 
ocorrência de danos no 
edificado e estruturas 
geológicas adjacentes 

Panfleto informativo 
A população residente e existente nas zonas adjacentes à obra foi sensibilizada para 
o facto das vibrações sensíveis, mas não excessivas, não serem perigosas para a 
estabilidade das construções, nem sequer prejudiciais para os seus revestimentos 

    

- 
As actividades de construção, especialmente as que geram elevadas vibrações, foram 
programadas e coordenadas tendo em atenção as funções desenvolvidas nas zonas 
adjacentes à obra (especialmente com usos sensíveis) 

    

Comunicação à 
Fiscalização/Dono de Obra 

Sem prejuízo das medidas de segurança adequadas, cada situação de utilização de 
explosivos foi previamente comunicada, por escrito, à Fiscalização/Dono de Obra. 

    

- 

No desmonte por fogo, foi respeitada a legislação em vigor relativamente à utilização 
de substâncias explosivas e as normas legais em vigor relativamente à “Avaliação da 
Influência em Construções de Vibrações Provocadas por Explosões ou Solicitações 
Similares, NP-2074”. 

    

Resultados da monitorização 
das vibrações 

As vibrações causadas pela detonação de explosivos foram monitorizadas em zonas 
adjacentes que comportem edificações/ construções que possam ser afectadas 

    

Planos de fogo 
O uso de explosivos e de técnicas de rebentamento foram racionalizadas, de modo a 
minimizar a produção de vibrações indesejáveis 

    

- 
Sempre que possível, foi utilizada maquinaria com potências de trabalho adequadas e 
seleccionados processos construtivos no sentido de minimizar a produção de 
vibrações  

    

Registos de manutenção 
A circulação de veículos e de maquinaria de apoio à obra foi racionalizada e garantida 
a sua manutenção e revisão periódica 

    

- 

Os veículos e toda a maquinaria de apoio à obra que operam ao ar livre foram 
organizados de modo a reduzir na fonte a produção de vibrações e a promover o 
maior afastamento possível das fachadas dos edifícios localizados nas zonas 
adjacentes à obra 

    

Horário de trabalho 
Foi definido um horário de trabalho adequado, com a limitação da execução ou da 
frequência de actividades de construção que geram elevados níveis vibracionais 
apenas ao período diurno e nos dias úteis 
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Ocupação e uso do 
solo 

Minimizar a afectação e 
alteração, temporária e 

definitiva, dos usos do solo 
nas zonas adjacentes ás 

obras;  
Reduzir a compactação dos 

solos e optimizar os 
percursos existentes;  

Recolonizar rapidamente 
com os menores custos 
possíveis, repondo, no 
mínimo, as condições 

iniciais 
 

- 
Se exequível, os estaleiros foram localizados em zonas com reduzida visibilidade, 
onde não ocorra vegetação natural, ou onde esta não apresente valor 
conservacionista 

    

- As áreas afectas às obras para acessos temporários e todas as actividades de 
construção foram reduzidas, quanto possível, atendendo às condicionantes da zona 

    

 
As actividades de construção foram confinadas à área afecta à obra, não tendo sido 
utilizados outros terrenos 

    

- 
Foram adoptadas medidas no sentido de reduzir os efeitos de compactação, erosão e 
degradação dos solos, nomeadamente, restringindo as acções de movimentação de 
terras à área afecta à obra 

    

- A terra vegetal removida foi acondicionada de acordo com o previsto no caderno de 
encargos para posterior reutilização 

    

Mod.11.da – Registo de 
acidente/emergência 

ambiental; Mod.47/da – 
Registo de Dados de RCD; 
Guia de transporte de RCD 

A contaminação dos solos foi prevenida, não tendo sido permitida a descarga de 
poluentes (betumes, óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e outros 
materiais residuais de obra) e foi evitado o seu derrame acidental. Os resíduos foram 
colocados em contentores específicos e posteriormente encaminhados para os 
destinos finais adequados 

    

- 
Foi prevista uma área impermeabilizada destinada à execução das operações de 
abastecimento de combustível e manutenção do equipamento (ver Qualidade da 
Água) 

    

- 

Foram adoptadas medidas no sentido de minimizar a afectação da vivência privada, 
da vivência da comunidade e da qualidade de vida da população (ex.: assegurada a 
acessibilidade a áreas residenciais adjacentes à obra com a colocação, sempre que 
necessário, de sinalização vertical e horizontal e ajustada a sinalização já existente) 

    

- 
No final da obra, as zonas afectas às obras foram totalmente desactivadas com 
remoção de todo o material e equipamento existente 

    

- Foi efectuada, quando justificável, a recuperação paisagística das áreas utilizadas 
para estaleiros, repondo as condições iniciais 

    

- 
Recuperação do solo após a construção, repondo no mínimo as características iniciais 
do solo, através de descompactação e arejamento do mesmo e/ou cobertura com 
terra arável 
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Limpeza e Gestão 
de Resíduos 

Promover, sempre que 
possível, a recolha, triagem 
e valorização dos materiais; 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Regular a deposição e 
gestão de resíduos 

- O estaleiro e acessos são mantidos limpos e arrumados     

- A triagem dos resíduos está a ser efectuada em obra     

Licenças, Declarações, 
Pareceres das entidades 
oficiais competentes 

Foram definidos, consultando as entidades oficiais competentes (ex.: Câmara 
Municipal, CCDR, APA), os locais e possibilidades de depósito definitivo de terras 
escavadas e outros materiais residuais da obra, em função das suas características e 
da distância entre a obra e o depósito 

    

- Os resíduos foram armazenados temporariamente em boas condições, de modo a que 
não ocorra degradação, nem mistura de resíduos de natureza distinta 

    

- Todos os resíduos susceptíveis de contaminar águas e/ou solos são armazenados em 
zonas cobertas e impermeabilizadas 

    

- 
Os locais para o armazenamento de óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos 
químicos e outros resíduos perigosos foram cobertos, devidamente impermeabilizados 
e providos de bacias de contenção de derrames 

    

- 
Os óleos usados de veículos e maquinaria afecta à obra são recolhidos 
separadamente para contentores estanques amovíveis evitando misturas com águas 
ou resíduos não oleosos 

    

Mod.47/da – Registo de 
Dados de RCD; Guia de 

transporte de RCD 

A remoção de resíduos e outros materiais para operadores licenciados foi realizada 
regularmente para evitar a sua acumulação no estaleiro 

    

Mod.47/da – Registo de 
Dados de RCD; Guia de 

transporte de RCD 

Os resíduos domésticos produzidos no estaleiro ou áreas afectas à obra, são 
depositados em contentores apropriados e encaminhados para destino adequado 
(nota: até uma quantidade de 1100 L diários os resíduos podem ser colocados no 
circuito normal de recolha de resíduos sólidos urbanos) 

    

- 
São cumpridas as normas legais (Portaria n.º 335/97 de 16 de Maio, Portaria n.º 
417/2008 de 11 de Junho e Decreto-Lei n.º 63-A/2008) que fixam as regras para o 
transporte de resíduos 

    

Arquivo de Obra; Mod.47/da 
– Registo de Dados de RCD; 
Guia de transporte de RCD 

Foi criado um registo permanentemente actualizado de todas as movimentações de 
resíduos, quaisquer que sejam os seus destinos. 

    

Certificados de Recepção de 
RCD remetidos pelo 

destinatário 

Foram enviadas à Fiscalização as cópias dos Certificados de Recepção de RCD, que 
são remetidas pelo destinatário 

   
 

 
 

Topografia, 
Geologia e 
Geotecnia 

Minimizar os impactes na 
estabilização dos terrenos 

- 
Foram adoptadas medidas que visassem minimizar a deformação das estruturas 
geológicas e a afectação de pontos de interesse geológico, bem como das fundações 
dos edifícios e das estruturas existentes nas zonas adjacentes à obra 
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- Foram garantidas em todas as escavações e aterros, medidas de estabilização de 
taludes e drenagem adequadas 

    

- 
A circulação de veículos e maquinaria afecta à obra foi racionalizada, de modo a 
minimizar a afectação do substrato superior na área afecta à obra 

    

- As áreas de depósito de terras foram modeladas convenientemente, por forma a repor 
a topografia inicial 

    

Hidrogeologia 

Evitar alterações no regime 
de escoamento dos 

aquíferos e manutenção dos 
níveis freáticos 

Relatório dos resultados das 
sondagens 

Foram realizadas sondagens e ensaios para identificar a estrutura geológica e 
hidrogeológica na área afecta à obra 

    

- 
Foram adoptadas medidas no sentido de evitar e restabelecer as alterações no regime 
de escoamento dos aquíferos e que mantenham os níveis freáticos, nomeadamente 
dos poços de abastecimento 

    

- 
Foi estabelecido um perímetro de protecção a abastecimentos públicos (poços, furos e 
minas), de acordo com a legislação 

    

- 
Foi reduzida, dentro dos possíveis, a área afecta à obra, de forma a minimizar o 
aumento do escoamento superficial e a diminuição da superfície de recarga dos 
aquíferos, permitindo condições para a ocorrência da infiltração 

    

Mod.11.da – Registo de 
acidente/emergência 

ambiental; Mod.47/da – 
Registo de Dados de RCD; 
Guia de transporte de RCD 

A contaminação dos aquíferos foi prevenida, não tendo sido permitida a descarga de 
poluentes (betumes, óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e outros 
materiais residuais de obra) e foi evitado o seu derrame acidental. Estes foram 
colocados em contentores específicos e posteriormente encaminhados para os 
destinos finais adequados 

    

- 
A betonização ou impermeabilização dos solos na área afecta à obra não foi 
permitida, evitando-se o aumento da velocidade do escoamento superficial e a 
redução da infiltração 

    

Socio-económica Minimizar a afectação da 
população 

Panfleto, carta informativa, 
actas reunião 

Foram adoptadas medidas que visem informar a população sobre a obra, através de 
acções de informação e divulgação 

    

 
A população foi informada sobre a obra (motivo, tipo e especificidades, faseamento, 
duração, data prevista para finalização, etc.) através da colocação de painéis 
informativos 
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- 
Foi colocada a sinalização necessária, evitando o tráfego de veículos pesados nas 
horas mais críticas e limitando a velocidade de circulação dos veículos afectos às 
obras 

    

- Foram colocadas vedação e sinalização adequadas nas zonas de obra     

- Foi assegurada a continuidade dos pavimentos nos acessos localizados na zona de 
obras e assegurada uma boa iluminação nas zonas envolventes à obra 

    

- Os principais locais de obra apresentam painel informativo contendo a descrição do 
empreendimento, objectivo, natureza e duração das obras 

    

- As cargas de materiais de construção ou materiais residuais foram delimitadas e 
sinalizadas quando armazenadas junto a locais públicos 

    

- As frentes de obra junto a locais ou vias públicas ficam organizadas e limpas no final 
do dia de trabalho 
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PLANO DE MEDIÇÃO E MONITORIZAÇÃO 
Empreitada de Construção e Fornecimento dos Equipamentos do Sistema Elevatório de Pedrógão – Margem Direita do 

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 

 
 

Mod.21/sg Elaborado:                                                Aprovado:                                           

 

ASPECTO 

AMBIENTAL A 

MONITORIZAR 

PARÂMETROS A 

MONITORIZAR 
TÉCNICAS E MÉTODOS DE ANÁLISE 

FREQUÊNCIA DE 

AMOSTRAGEM 
LOCAIS A MONITORIZAR RESPONSÁVEL REGISTO 

* Recursos Hídricos 

pH e temperatura; 
Condutividade a 20ºC 
Sólidos Suspensos 

Totais (SST) 
Carência Bioquímica de 

Oxigénio (CBO5) 
Azoto Amoniacal (NH4) 
Nitrato (NO3); Fosfato 
(PO4); Sulfato (SO4) 
Cloreto (Cl); Oxigénio 

Dissolvido (OD); 
Hidrocarbonetos 

As técnicas, métodos de análise e os 
equipamentos necessários deverão ser 

compatíveis ou equivalentes aos definidos 
no Anexo III do Decreto-Lei n.º 236/98, de 

1 de Agosto 

Campanha pré-
construção (uma por 
local) campanhas 

construção 

Zona de montante da futura 
Albufeira (PA1); Zona de jusante da 

futura Barragem (PA2); Zona 
imediatamente a jusante do local de 
atravessamento da conduta adutora 

na ribeira de Odearce (PA3) 

EDIA 

Relatórios 
(externos) de 

monitorização que 
acompanham as 

campanhas  

Resíduos 
Produção e destinos de 

resíduos 
Volume e peso 

Sempre que houver 
saída de resíduos da 

obra 
Estaleiro e frentes de obra Apontador 

Mod.47/da/ 
Mod.49/da/ 

Certificados 
recepção 

Consumo de gasóleo 
Volume de gasóleo 

consumido 
Através dos consumos dos equipamentos 

Sempre que houver 
consumo 

Estaleiro Apontador 
Registo consumo 

de gasóleo 

Consumo energia 
eléctrica 

kWh Contador Contínua Estaleiro Apontador 
Mod.06/da Registo 

consumo de 
energia eléctrica 

 

* Esta monitorização é efectuada de acordo com o preconizado na Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 
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Função Atribuições e Responsabilidades Autoridade 

Director de Obra 

� Enviar o modelo de arranque no início da obra para o Departamento de Ambiente (DA);  

� Assegurar o cumprimento do Plano de Gestão Ambiental (PGA), Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e 

Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) para a obra; 

� Colaborar com o DA para obter as licenças e autorizações necessárias; 

� Fornecer as informações ou documentos solicitados por entidades externas; 

� Cumprir e fazer cumprir com a legislação ambiental aplicável à obra; 

� Responder ao Dono de Obra, Fiscalização ou Autoridades nos temas da gestão ambiental; 

� Implementar medidas, sempre que possível, inicialmente não previstas, que venham a ser exigidas no decorrer 

da empreitada pelo Dono de Obra e/ou pela Fiscalização. 

Aprovar o PGA 

Fazer cumprir a legislação ambiental aplicável 

Fazer cumprir as disposições dos PGA e PGR 

Aprovação de equipamentos 

Delegar responsabilidades aos colaboradores em obra 

relacionadas com os procedimentos de gestão ambiental 

Representar nas reuniões com Dono de Obra/ Fiscalização 

o tema da gestão ambiental em obra 

Técnico Superior 

de Ambiente 

� Elaborar o PGA para a obra; 

� Preparar a documentação para obter as licenças e autorizações necessárias; 

� Informar e sensibilizar todos os trabalhadores e subempreiteiros para a importância da correcta implementação 

das medidas de minimização propostas no Programa de Acompanhamento Ambiental (PAA). 

� Zelar pela implementação das medidas de minimização previstas no Programa de Acompanhamento 

Ambiental, Caderno de Encargos, Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD); 

� Fornecer as informações ou documentos solicitados por entidades externas; 

� Responder ao Dono de Obra, Fiscalização ou Autoridades; 

� Proceder à elaboração de “registos ambientais” sempre que se justifique; 

� Definir e corrigir, sempre que necessário, os procedimentos relacionados com a implementação das medidas 

Fazer cumprir a legislação ambiental aplicável 

Fazer cumprir as disposições dos PGA e PGR 

Representar nas reuniões com Dono de Obra/ Fiscalização 

o tema da gestão ambiental em obra 
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Função Atribuições e Responsabilidades Autoridade 

de minimização; 

� Organizar e manter actualizado um arquivo de documentos relevantes para o acompanhamento ambiental. 

Encarregado 

� Na montagem do estaleiro de obra, garantir a boa execução das estruturas necessárias à boa gestão 

ambiental, como a zona de triagem para resíduos, bacia de retenção para os produtos químicos e depósito de 

gasóleo, zona de lavagem de autobetoneiras; 

� Garantir junto dos trabalhadores que a separação de resíduos é realizada conforme os procedimentos 

previstos; 

� Sempre que os contentores/big-bags estiverem cheios de resíduos deverá providenciar, com o Técnico de 

ambiente ou Director de Obra, a saída destes para local licenciado e que são feitos os registos necessários; 

� Garantir junto dos trabalhadores que sejam cumpridos os procedimentos de gestão ambiental estabelecidos, 

nomeadamente a utilização racional de produtos químicos, a prevenção de derrames, a boa utilização de 

máquinas e equipamentos, a manutenção da limpeza e organização do estaleiro e das frentes de obra, a 

actuação devida em caso de acidentes ambientais, descritos nas instruções de trabalho; 

� Garantir a existência de material absorvente para actuação em situações de emergências ambientais; 

� Controlar a saída de terras e pedras e o preenchimento do respectivo registo. 

Fazer cumprir aos seus colaboradores as medidas de 

minimização propostas no Programa de Acompanhamento 

Ambiental e aplicáveis à obra. 
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Função Atribuições e Responsabilidades Autoridade 

Apontador 

� Manter actualizados os registos relativos à saída de resíduos, saída de terras, consumo de água, limpeza de 

fossas estanques e sanitários portáteis; 

� Controlar as guias de transporte e certificados de recepção de Resíduos de Construção e Demolição (RCD); 

� Garantir que as fichas de dados de segurança dos produtos químicos utilizados na obra se encontram no local 

de utilização; 

� Controlar a entrada e saída de equipamentos através da actualização do respectivo modelo (Para os 

equipamentos em obra, garantir que existem os certificados de conformidade e que os registos de manutenção 

permanecem junto da restante informação desses equipamentos); 

� Garantir que em obra há a identificação necessária para os vários contentores dos resíduos e entregá-la ao 

animador de ambiente sempre que necessário. 

 

Animador de 

ambiente 

� Assegurar que os locais de fixação dos extintores estão desobstruídos; 

� Verificar se os contentores para deposição de resíduos estão identificados. Caso se proceda à substituição da 

identificação, esta deverá corresponder sempre com o tipo de resíduos que já se encontre no contentor; 

� Verificar o estado da separação dos resíduos no estaleiro de obra. Sempre que verificar a incorrecta colocação 

de resíduos deverá alertar os colegas para esta situação e indicar-lhes qual o contentor correcto. Se verificar a 

existência de resíduos fora dos contentores deverá comunicar esse facto ao Director de obra ou encarregado; 

� Todos os recipientes não originais e que não identificam o conteúdo devem ser identificados com os rótulos 

disponibilizados. Sempre que encontrar um recipiente não identificado deverá proceder imediatamente à sua 

identificação; 

� Garantir a existência de material absorvente para utilização imediata em caso de derrame de produtos 

químicos; 
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Função Atribuições e Responsabilidades Autoridade 

� Sempre que verificar um derrame sem actuação, deverá alertar os colegas para a importância da actuação 

imediata;  

� Todos os trabalhadores em obra devem contribuir para a arrumação/organização do estaleiro. O Animador de 

Ambiente deverá alertar os colegas e o responsável em obra sempre que esta situação não se verifique; 

� Mobilizar os colegas para participação activa na melhoria do desempenho ambiental em obra através de 

sugestões; 

� Actuar como interlocutores principais entre os seus colegas e os seus superiores e/ou o DA. Deve transmitir 

sugestões ou preocupações ambientais dos seus colegas; 

� Sempre que tiver alguma dúvida ou constate que os procedimentos não estão a ser cumpridos deverá notificar 

o Director de Obra e/ou DA. 

Ferramenteiro 

� Garantir que os contentores para a separação de resíduos estão identificados;  

� Informar o Encarregado de situações irregulares verificadas em obra, como a não identificação de contentores, 

a incorrecta separação de resíduos, resíduos dispersos pela estaleiro.  

 

Todos os 

Colaboradores 

� Devem ter e sensibilizar os colaboradores e colegas para uma postura ambiental responsável; 

� Realizar a correcta separação dos resíduos em função dos contentores existentes em obra; 

� Informar o Animador de Ambiente/Ferramenteiro/Encarregado sempre que os contentores para a separação de 

resíduos não estejam identificados; 

� Utilizar com precaução os materiais e equipamentos em obra no sentido de evitar desperdícios de materiais ou 

emergências ambientais; 

� Participar na realização de simulacros. 

  

 



 
PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI – Instruções de Trabalho 
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1. Objectivo 

O objectivo da presente instrução de trabalho é o de assegurar uma adequada gestão dos resíduos produzidos em 

obra, nomeadamente a sua separação, armazenagem, transporte, valorização e eliminação de forma a não constituir 

perigo ou causar prejuízo para a saúde humana ou para o ambiente, cumprindo os requisitos legais aplicáveis. 

 

2. Âmbito 

Esta instrução de trabalho aplica-se a todos os resíduos produzidos em obras da dst e bysteel. 

 

3. Referências 

IT 28DA – Guias de Acompanhamento de Resíduos de Construção e Demolição 

Mod.04/da – Plano de Gestão de Resíduos 

Mod.47/da – Registo de Dados de Resíduos de Construção e Demolição  

 

4. Definições 

• Resíduo, qualquer substância ou objecto de que o detentor se desfaz ou tem intenção ou obrigação de se 

desfazer, nomeadamente os previstos na Lista Europeia dos Resíduos (LER) aprovada pela Portaria n.º 

209/2004 de 3 de Março. 

• Resíduos Urbanos, resíduos provenientes de habitações bem como outros resíduos que, pela sua natureza ou 

composição, sejam semelhantes aos resíduos provenientes de habitações, nomeadamente os provenientes do 

sector de serviços ou de estabelecimentos comerciais ou industriais e de unidades prestadoras de cuidados de 

saúde, desde que, em qualquer dos casos, a produção diária não exceda 1100 L por produtor (Decreto-Lei n.º 

178/2006 de 5 de Setembro). 

• Resíduos Perigosos, todos os resíduos que apresentem características de perigosidade para a saúde ou para 

o ambiente, nomeadamente os definidos na LER. 

 

5. Procedimento 

5.1. Separação e acondicionamento 

I. Todos os colaboradores da empreitada devem fazer um esforço para reduzir o consumo de materiais não 

directamente ligados ao processo construtivo, como resíduos de cartão, plástico e vidro; 
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II. O Departamento de Ambiente (DA) deve sensibilizar todos os colaboradores para a necessidade de redução 

dos materiais utilizados e solicitar sugestões dos mesmos quanto a acções que possam ser tomadas neste 

sentido; 

III. Face aos resíduos a recolher, o Director de Obra deve identificar o tipo e quantidade de contentores 

necessários, bem como o local mais adequado para a sua colocação. Quanto a este último aspecto, o mesmo 

deve ser o mais próximo possível do local de produção do resíduo; 

IV. Cada um dos contentores deve estar devidamente identificado relativamente ao tipo de resíduo a colocar, 

devendo-se assegurar que esta identificação é legível e mantida ao longo do tempo; 

 

      

 

V. Os contentores devem garantir a não ocorrência de fugas ou derrames de qualquer tipo, devendo os que 

contêm resíduos líquidos e se o tipo de resíduo assim o aconselhar, estar providos de contenção secundária; 

VI. Na fase de desmontagem do estaleiro de obra, e quando aplicável, os contentores existentes devem ser 

transferidos para armazenamento temporário no Parque de Materiais da dst. É responsabilidade do 

responsável do Parque de Materiais proceder à sua manutenção e informar o DA dos existentes.  

VII. Deve ser dada especial atenção aos resíduos considerados perigosos (p.e.: solventes, óleos usados, gasóleo, 

resíduos de demolição contendo amianto, como o fibrocimento), que devem ser acondicionados em recipientes 

separados e, no caso de resíduos líquidos, deve garantir-se a não ocorrência de fugas ou derrames de 

qualquer tipo, devendo estar providos de contenção secundária (bacia de retenção). Estes resíduos não 

devem permanecer no estaleiro de obra por mais de três meses; 

VIII. Os resíduos domésticos também deverão ser separados em contentores apropriados e posteriormente 

encaminhados para locais autorizados. 

 

5.2. Destino final dos resíduos 

5.2.1. Valorização 

I. O DA é responsável por identificar os resíduos produzidos passíveis de valorização; 
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II. Na escolha de fornecedores, deve ser tido em atenção os potenciais fornecedores que retomem as 

embalagens vazias/materiais de embalagem dos materiais que fornecem. 

 

5.2.2. Eliminação 

Na identificação do destino dos resíduos produzidos em obra, devem-se ter em consideração as seguintes situações, 

sendo responsabilidade do Director de Obra: 

I. Analisar o Caderno de Encargos, identificando se no mesmo se encontra já definido o destino final para os 

resíduos produzidos na obra. Nesse caso, o Director de Obra deve assegurar que os resíduos são 

efectivamente para lá encaminhados. 

II. No caso do Caderno de Encargos ser omisso quanto a este aspecto, o Director de Obra deve conjuntamente 

com o DA e junto do Dono de Obra identificar o local de deposição (vazadouro, ecocentro, aterro, pedreiras, 

operadores de resíduos), ficando esta situação devidamente registada em acta de reunião. 

III. O Director de Obra tem que assegurar que é efectuado o preenchimento do Mod.47/da – Registo de Dados de 

Resíduos de Construção e Demolição e que os resíduos são transportados acompanhados com a respectiva 

Guia de Acompanhamento de Resíduos de Construção e Demolição (GARCD) (ver IT 28DA). 

 

5.2.3. Prestação de serviços por entidades gestoras de resíduos 

I. Face à necessidade de gestão adequada dos resíduos de obra, o DA deve identificar no mercado entidades 

gestoras de resíduos devidamente licenciadas (recolha, transporte, deposição, valorização, etc.); 

II. Apenas é permitida a recolha de resíduos na empresa a entidades qualificadas para a prestação deste serviço; 

III. Será sempre solicitado a qualquer entidade nesta situação, um comprovativo da sua licença (Autorização 

Prévia), que ficará arquivada. 

 

 5.2.4. Transporte e deposição temporária de resíduos das obras nas instalações da dst 

Em caso de necessidade e quando as quantidades forem pouco significativas e não justifiquem o transporte para o 

operador licenciado, os resíduos produzidos na obra poderão ser transportados e depositados temporariamente nas 

instalações da dst, nomeadamente no Parque de Materiais. Neste caso, os resíduos deverão encontrar-se devidamente 

separados para que possam ser depositados nos contentores destinados para o mesmo tipo de resíduos e deverá ser 

preenchida uma GARCD (ver IT 28DA). Esta situação deverá ser SEMPRE comunicada ao DA com a devida 

antecedência. 



 
IT 02DA – GESTÃO DE RESÍDUOS EM OBRA  Página 4 de 5 

Revisão: 6 
Data: 04/06/2010 
N.º GESTÃO AMBIENTAL 

 

Mod.18/sg.2 Elaborado: Gonçalo Ribeiro Verificado: - Aprovado: Cecília Araújo 
Documento emitido electronicamente. Rubricas nos originais 

Sempre que sejam encaminhados para o Parque de Materiais contentores que contenham misturas de resíduos, este 

deverá imputar à obra da qual os resíduos são provenientes, os custos de eliminação dos mesmos. 

Todos os produtos químicos sobrantes de uma obra serão intencionalmente reutilizados em outras obras. Na 

eventualidade de estes produtos químicos se tornarem resíduos, serão também imputados à obra os custos da sua 

eliminação. O mesmo acontecerá com produtos químicos que chegarem ao Parque de Materiais fora de validade ou em 

embalagens não identificadas. 

 

5.2.5. Transporte de resíduos da obra 

O transporte de resíduos para destinos licenciados terá igualmente que ser realizado por um transportador licenciado 

para o efeito. 

Assim, o transporte de resíduos da obra poderá ser efectuado: 

• Pelo produtor dos resíduos (dst, bysteel); 

• Pelo destinatário dos resíduos, licenciado nos termos da legislação aplicável (normalmente as empresas 

licenciadas como destino final podem também fazer o transporte); 

• Pelas empresas licenciadas para o transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 366/90, de 24 de Novembro. 

 

5.3. Terras resultantes de escavação 

As terras de escavação não contaminadas, só constituem resíduo quando cessa a possibilidade da sua reutilização. 

Assim, pode-se proceder ao transporte destas terras para destino adequado sem proceder à utilização das guias de 

acompanhamento de resíduos. No entanto, deverá ser efectuado um registo das quantidades de terras não 

contaminadas retiradas, bem como dos respectivos destinos no Mod.47/da.  

 

5.4. Registos 

Na saída das obras de um carregamento de resíduos, é da responsabilidade do Director de Obra que este seja 

acompanhado pela respectiva Guia de Acompanhamento de Resíduos de Construção e Demolição. É também da 

responsabilidade do DA fornecer ao Director de Obra o Mod.04/da, com toda a informação necessária para o correcto 

encaminhamento dos resíduos. 

 

5.5. Operações proibidas 

São expressamente proibidas as seguintes operações: 
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• Abandonar resíduos 

• Queimar resíduos 

• Enterrar resíduos 

• Misturar resíduos (quando definido o contrário) 

• Colocar líquidos nos contentores de resíduos sólidos e vice-versa 

• Derramar resíduos 

• Encaminhar resíduos para locais/entidades não autorizados 

 

5.6. Sensibilização 

I.O DA deve procurar sensibilizar todos os colaboradores das obras para o âmbito do presente procedimento, quer 

através de reuniões com os colaboradores, quer através da divulgação de cartazes e distribuição de folhetos neste 

âmbito; 

II.É igualmente responsabilidade dos Directores de Obra colaborar na sensibilização, nomeadamente junto do 

pessoal afecto às obras; 

III.Todos os Directores de Obra devem solicitar e fazer chegar ao DA, todos as sugestões referidas pelos seus 

colaboradores, para análise. 
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1. Objectivo 

O objectivo desta Instrução de Trabalho (IT) é definir o procedimento para identificação dos aspectos ambientais 

das actividades a realizar na empreitada de forma a determinar aqueles que poderão ter um impacte significativo 

no ambiente. 

 

2. Campo de Aplicação 

Esta IT abrange todas as actividades e produtos que a dst e a bysteel possa controlar, ou sobre os quais se 

prevê que tenha influência. 

 

3. Referências e Registos Associados 

Mod.61/da – Identificação e Avaliação de Aspectos Ambientais 

 

4. Definições e Abreviaturas 

Aspectos Ambientais – Elementos das actividades, produtos e serviços que são passíveis de interacção com o 

ambiente. 

Impacte Ambiental – Qualquer alteração no ambiente, quer a mesma seja adversa ou benéfica, total ou 

parcialmente resultante das actividades, produtos e serviços das empresas definidas no âmbito desta IT. 

Aspectos Significativos – Aspecto ambiental com impacte significativo. 

 

5. Responsabilidades 

Técnico de Ambiente em Obra (TAO) 

 

6. Procedimento 

É da responsabilidade do Técnico de Ambiente em Obra (TAO), a identificação e avaliação dos aspectos e 

impactes ambientais associados aos trabalhos a realizar na empreitada. 

A identificação dos aspectos ambientais nas obras é efectuada no início da empreitada e segundo o 

procedimento descrito de seguida. 
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6.1. Identificação e Avaliação dos Aspectos Ambientais 

Como referido anteriormente é da responsabilidade do TAO proceder à identificação dos aspectos ambientais da 

seguinte forma: 

o Seleccionar as actividades a avaliar para cada empreitada e identificá-las na 1ª coluna da tabela do 

Mod.61/da.  

o Relativamente a cada actividade/operação, identificar e registar na 2ª coluna do mesmo modelo os 

potenciais impactos ambientais. 

o Registar na 3ª coluna, “Descrição do Impacto Ambiental”, os aspectos ambientais identificados para a 

actividade em causa. 

o Identificar as condições de operação das actividades, produtos ou serviços de acordo com as siglas 

definidas na legenda, e registá-las na coluna “Condições de Operação”. 

 

As condições de operação a considerar são as seguintes: 

o Normal (N): A actividade decorre de forma habitual e planeada (ex.: “velocidade de cruzeiro”). 

o Anormais (A): São condições especiais as avarias, manutenção entre outras situações análogas. 

o Emergência (E): São condições de emergência as situações que podem ocasionar graves danos em 

termos ambientais, humanos e materiais (ex. inundação, explosão, incêndio, etc.). 

 

Os aspectos ambientais associados a cada actividade são classificados como controláveis e/ou influenciáveis, 

sendo, os primeiros, da total responsabilidade da dst e/ou da bysteel, os segundos, resultantes da actividade de 

terceiros, apenas podem ser influenciados pelas mesmas. 

Após listadas todas as actividades e aspectos, ajustados evidentemente, à empreitada em questão, procede-se 

à respectiva avaliação, tendo em consideração os seguintes critérios: a SEVERIDADE e a FREQUÊNCIA/ 

PROBABILIDADE. 

O grau de SEVERIDADE é classificado da seguinte forma: 

 

FACTOR SEVERIDADE 

1 Danos ambientais desprezíveis 

2 Danos ambientais facilmente recuperáveis, no modo e tempo 

3 Danos ambientais dificilmente recuperáveis no modo e no tempo 

4 Danos irreversíveis 
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Tabela 1. Severidade (1, 2, 3 ou 4) associadas aos descritores ambientais  

ASPECTO 

AMBIENTAL 
TIPO SEVERIDADE 

Produção de 
águas residuais 

Águas pluviais ligadas ao colector municipal 1 

Águas residuais domésticas 2 

Águas residuais industriais resultantes de lavagens de máquinas e/ ou instalações 3 

Águas residuais industriais resultantes de processos produtivos, contaminada com 
substâncias perigosas e águas resultantes de situações de emergência (incêndio) 

4 

Consumo de 
água 

Água consumida pelos trabalhadores afectos à obra (consumo humano) e utilizada em 
lavagens de equipamentos e utensílios 

1 

Água utilizada na rega para compactação dos solos e lajes, na humidificação do solo e na 
preparação de betão 

2 

Água consumida em situações de emergência, como um incêndio ou uma inundação 
provocada pela ruptura de tubagens 

3 

Água utilizada em grandes quantidades como em equipamento/maquinaria de perfuração 
horizontal, ex. tuneladoras 

4 

Produção de 
resíduos 

Resíduos não perigosos valorizados (ex. inertes, metais, madeira, cartão/papel, plásticos, 
de explosão de RACs) 

1 

Resíduos perigosos mas valorizáveis (ex. óleos hidráulicos usados, pilhas) 2 

Resíduos não perigosos eliminados (ex. mistura de RCDs, resíduos de incêndio não 
contaminados) 

3 

Resíduos perigosos eliminados (ex. amianto; resíduos químicos, resíduos de incêndio 
contaminados) 

4 

Consumo de 
matérias-primas / 
consumíveis 

Materiais não perigosos e recicláveis (ex: inertes metais, madeiras, betuminosos, vidros, 
esferovite, plásticos) 

1 

Materiais perigosos e recicláveis/valorizáveis (ex. tinteiros, óleos) 2 

Materiais não perigosos e não recicláveis (ex. poliuretano, silicone, telas e emulsões 
betuminosas, roofmate) 

3 

Materiais perigosos e não recicláveis (ex. vernizes, solventes) 4 

Consumo de 
energia 
(combustíveis 
fósseis e energia 
eléctrica) 

Equipamentos/ maquinaria (de porte regular) consumidora de energia (energia eléctrica e 
combustível) 

1 

Equipamentos/ maquinaria (de porte regular) consumidora de energia (energia eléctrica e 
combustível) com armazenamento de combustível em obra 

2 

Equipamentos/ maquinaria de grande porte (gruas, auto-gruas, etc.) consumidores de 
energia sem depósito de combustível em obra 

3 

Equipamentos/ maquinaria de grande porte (gruas, auto-gruas, dumpers, etc.) 
consumidores de energia com armazenamento de combustível, depósito em obra 

4 

Emissões 
atmosféricas 

Emissão de poeiras inertes (pó de caminhos, soldaduras) 1 

Emissão de poeiras/ vapores orgânicos (tintas, diluentes) 2 

Emissões provenientes de combustão interna (equipamentos/ maquinaria em obra) 3 

Emissões resultantes do processo de combustão em situações de emergência, como um 
incêndio, fuga de fluidos refrigerantes e gases combustíveis 

4 
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ASPECTO 

AMBIENTAL 
TIPO SEVERIDADE 

Emissão de ruído 

Ruído (maquinaria/ equipamentos comuns) em zonas sensíveis e em áreas protegidas 
(Rede Natura, SIC, ZPE, etc.) isoladas 

1 

Ruído de equipamentos/ maquinaria muito ruidoso em zonas sensíveis/ áreas protegidas 
isoladas 

2 

Ruído (maquinaria/ equipamentos comuns) em zonas mistas, urbanas e áreas 
degradadas 

3 

Ruído de equipamentos/ maquinaria muito ruidosos (martelos demolidores e perfuradores, 
dozers, dumpers, gruas móveis, etc.) em zonas mistas, urbanas e áreas degradadas e 
utilização de explosivos ou explosões em situações de emergência 

4 

Alteração da 
fauna e flora 

Áreas degradadas, desprovidas de coberto vegetal, reduzido interesse ecológico 1 

Fauna e flora com sensibilidade reduzida à perturbação antrópica (ex. ausência de 
vegetação densa como matos rasteiros e vegetação herbácea sem interesse ecológico, 
pinhais e eucaliptais) 

2 

Áreas com relevância ecológica (ex. vegetação ripícola, bosques de carvalho, sobreiro, 
castanheiro e vegetação rasteira autóctone) 

3 

Áreas com elevada relevância ecológica (ex. áreas protegidas e Rede Natura) 4 

Alteração da 
paisagem 

Zonas de qualidade visual reduzida, de ocupação industrial, urbana e mista 1 

Zonas de qualidade visual média/baixa (matos ou áreas florestais de reduzido interesse 
(eucaliptais)) 

2 

Zonas de qualidade visual média/ alta (uso do solo diversificado, campos agrícolas 
compartimentados e zonas de bosques autóctones com vegetação autóctone) 

3 

Zonas de qualidade visual elevada, grande amplitude visual (zonas costeiras, zonas de 
maior declive, manchas de vegetação com interesse ecológico) 

4 

Alteração da 
geologia/ 
hidrologia 

Obras superficiais, vias de comunicação (estradas, caminhos de ferro, canais) 1 

Obras superficiais, com fundações para edifícios de pequena, média ou elevada 
dimensão 

2 

Obras hidráulicas; intervenções em linhas de água; parques subterrâneos 3 

Obras subterrâneas (túneis, galerias) 4 

Emissão de 
vibrações 

Vibrações provocadas por movimentação de máquinas 1 

Vibrações provocadas por máquinas de perfuração e equivalentes 2 

Vibrações impulsivas (explosivos e explosões em situações de emergência em receptores 
não sensíveis) 

3 

Vibrações impulsivas (explosivos e explosões em situações de emergência em receptores 
sensíveis) 

4 

Socioeconómico 

Obra circunscrita à delimitação do estaleiro 1 

Obra circunscrita à delimitação do estaleiro mas com intervenção na via pública 2 

Obra com várias frentes sem delimitação visível dos trabalhos 3 

Obra com várias frentes sem delimitação dos trabalhos em ↑ densidade populacional 4 

 

Por sua vez a FREQUÊNCIA é o resultado da média aritmética dos critérios, duração da obra e duração dos 

trabalhos, de acordo com a tabela abaixo apresentada. 
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Tabela 2. Frequência (conjugação dos critérios “duração da obra” e “duração dos trabalhos”) 

 

        

 

         

 

O grau de PROBABILIDADE (Ambiente em situações de Emergência) é classificado, naturalmente, de acordo 

com a experiência do grupo dst, no que concerne a ocorrência de situações consideradas de emergência 

ambiental. Na tabela abaixo apresentada estão os níveis de classificação possíveis. 

 

Tabela 3. Probabilidade de ocorrência 

FACTOR 
PROBABILIDADE 

(DA OCORRÊNCIA) 
EXEMPLOS 

1 
Muito pouco 

provável 

Explosão e fuga; Incêndios e inundações em condições meteorológicas e em tipos de 

obras muito pouco favoráveis às ocorrências 

2 Pouco provável Incêndio e inundação. 

3 Provável 
Inundação em obras e condições meteorológicas favoráveis (obras hidráulicas e situadas 

em leitos de cheia). 

4 Muito provável Derrames de óleos e combustíveis nas avarias e abastecimentos respectivamente. 

 

Por sua vez, e tendo em conta a tabela de classificação acima evidenciada, é efectuada a seguinte avaliação 

para efeitos de situações de emergência ambiental, considerando a probabilidade da ocorrência da situação de 

emergência e a probabilidade de ocorrência de determinado impacto ambiental. 

 

Tabela 4. Avaliação de situações de emergência ambiental. 

SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA 

* PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA EM OBRA 
FACTOR IMPACTO AMBIENTAL 

* PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 
FACTOR  TOTAL 

Derrame Muito provável 4 
Águas contaminadas Pouco provável 2 3 

Resíduos contaminados Muito provável 4 4 

Inundação Provável (localização 3 Águas contaminadas Muito Provável 4 3,5 

NÍVEL DURAÇÃO DOS TRABALHOS 

1 0 a 25% 

2 25 a 50% 

3 50 a 75% 

4 75 a 100% 

NÍVEL DURAÇÃO OBRA 

1 < 5 meses 

2 Entre 5 a 12 meses 

3 Entre 12 a 24 meses 

4 > a 24 meses 
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SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA 

* PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA EM OBRA 
FACTOR IMPACTO AMBIENTAL 

* PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 
FACTOR  TOTAL 

em leito de cheia) Resíduos contaminados Provável 3 3 

Resíduos não contaminados Pouco provável 2 2,5 

Pouco provável 2 

Águas contaminadas Muito provável 4 3 

Resíduos contaminados Provável 3 2,5 

Resíduos não contaminados Pouco provável 2 2 

Incêndio Pouco provável 2 

Águas contaminadas Muito Provável 4 3 

Emissão atmosférica Muito provável 4 3 

Resíduos contaminados Provável 3 2,5 

Resíduos não contaminados 

(ex. pó químico) 
Pouco provável 2 2 

Explosão Muito pouco provável 1 

Emissão atmosférica Muito provável 3 2 

Emissão ruidosa Muito provável 4 2,5 

Emissão de vibrações Provável 3 2 

Resíduos contaminados Pouco provável 2 1,5 

Fuga gases Muito pouco provável 1 Emissão atmosférica Muito provável 4 2,5 

 

A actualização desta avaliação será feita quando o TAO achar conveniente tendo em consideração a alteração 

de trabalhos propostos ou não previstos inicialmente, para determinada empreitada ou quando verificado que 

certo aspecto ambiental foi sub ou sobreavaliado. 

A avaliação de um aspecto ambiental identificado cujos critérios não se encontrem definidos atrás, será deixado 

à consideração do TAO.  

Multiplicam-se os valores atribuídos a estes dois critérios e coloca-se a pontuação obtida na coluna “Total”.  

 

Nível de Significância (NS) = Frequência/ Probabilidade x Severidade 

 

Se este produto for igual ou superior a 10, o aspecto ambiental é considerado significativo. 

 

6.2. Registo de Aspectos Ambientais Significativos 

Os aspectos ambientais considerados significativos podem ser reunidos neste modelo, onde também está 

patente a informação referente à legislação relacionada com esse aspecto (aquela que impõe valores limite) e 
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avaliado o modo de controlo/sensibilização a implementar, no sentido de mitigar os impactes ambientais 

associados, entre outras informações. 

É da responsabilidade do TAO preencher o Mod.61/da, e evidenciar os aspectos ambientais significativos e 

restantes informações caracterizadoras do mesmo, identificadas no modelo referido. 
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1. Objectivo 

 

O objectivo desta instrução de trabalho (IT) é definir linhas directrizes de actuação na ocorrência de um incêndio. 

 

2. Âmbito 

 

Esta IT aplica-se ao Sistema de Gestão Integrado da dst, tconcrete, bysteel e tagregados.  

 

3. Referências 

 

Mod.11/da – Registo de Acidente/Emergência Ambiental; 

NP 4413 – Segurança contra incêndios e manutenção de extintores; 

NP 1800 (1991) – Segurança contra incêndio. Agentes extintores. Selecção segundo as classes de fogos. 

 

4. Definições 

 

Não aplicável. 

 

5. Procedimento 

 

5.1. Principais riscos/impactos ambientais 

Queimaduras ligeiras e graves, emissões atmosféricas (poluição atmosférica), geração de resíduos, possibilidade de 

contaminação de solos e recursos hídricos. 

 

5.2. Modo de actuação 

Antes de iniciar o combate ao incêndio: 

� Assegure-se de que toda a gente saiu das instalações, ou está a sair das mesmas. 

� Assegure-se de que a Equipa de Resposta a Emergência (ERE) ou bombeiros foram chamados. 

 

 

 

 

 

� Assegure-se de que o fogo está confinado a uma área pequena e não se está a alastrar. 

� Assegure-se de que possui uma via de fuga não obstruída para a qual o fogo não se alastrará. 

� Assegure-se que leu as instruções e de que sabe como usar os extintores ou outros meios de combate. 

• Nome e local da emergência. 

• Existência de feridos. 

• A natureza e severidade da emergência, por exemplo, tipo de 

fogo, fuga de gás, explosão, derrame de produtos químicos. 
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É perigoso combater um incêndio noutras circunstâncias. Neste caso, abandone imediatamente a área e feche as 

portas. 

 

5.3. Equipamentos de protecção contra incêndios 

Os extintores devem ser usados pelos colaboradores antes da chegada dos meios de segunda intervenção, de acordo 

com o tipo de fogo a que se destinam. 

Os extintores estão divididos em quatro classes: 

 

Classe A: Fogos de materiais sólidos, geralmente de natureza orgânica, e que ao arder, 

normalmente deixam brasas. 

Ex: madeira, tecidos, papel, borracha e muitos plásticos.  

Classe B: Fogos de líquidos ou de sólidos liquidificáveis. 

Ex: gasolina, gasóleo, óleo, gordura, tintas, álcool, etc. 
 

Classe C: Fogos de gases. 

Ex: gás natural, butano, propano, hidrogénio, acetileno, etileno. 
 

Classe D: Fogos em metais. 

Ex: alumínio, sódio, magnésio, titânio, fósforo. 
 

 

Os extintores são inspeccionados periodicamente pelo Departamento de Higiene Segurança (DHS) do Grupo dst, sendo 

a sua manutenção feita por uma entidade externa. Qualquer extintor usado ou danificado deve ser comunicado ao DHS 

do Grupo dst. 

 

5.4. Agentes extintores 

A selecção dos extintores deve efectuar-se em função do tipo de materiais e equipamentos existentes nos locais que se 

pretendem proteger – NP 1800 (1991). 

 

O quadro seguinte procura fornecer uma indicação resumida. 

CLASSES DE 

FOGOS 
ÁGUA ESPUMA 

PÓ QUÍMICO 

BC 

PÓ QUÍMICO 

ABC 
CO2 

AGENTES 

ESPECIAIS 

A BOM ACEITÁVEL NÃO USAR BOM NÃO USAR NÃO USAR 

B NÃO USAR BOM BOM BOM BOM NÃO USAR 

C NÃO USAR NÃO USAR BOM BOM BOM NÃO USAR 

D NÃO USAR NÃO USAR NÃO USAR NÃO USAR NÃO USAR BOM 

ENVOLVENDO 

ELECTRICIDADE 
NÃO USAR NÃO USAR BOM BOM BOM -- 
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5.5. Utilização dos extintores 

 

Seguir o procedimento em quatro fases: 

PUXAR O PINO: Isto destrava o manípulo e permite que descarregue o extintor. Alguns extintores 

podem ter outro tipo de bloqueadores. 
 

APONTAR PARA BAIXO: Dirigir o jacto do extintor para a base das chamas. 

 

APERTAR O MANÍPULO: Esta operação descarrega o agente extintor. Ao largar o manípulo pára a 

descarga. (Alguns extintores possuem um botão em vez de um manipulo.) 
 

VARRER COM O AGENTE EXTINTOR DE UMA LADO PARA O OUTRO: Movendo 

cuidadosamente em direcção ao fogo, manter o jacto apontado para a base das chamas e avançar e 

recuar até que as chamas desapareçam. Observar a zona do incêndio. Se o fogo se reacender, 

repetir o processo.  

 

Incorrecto                                                 Correcto 
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1. Fazer a aproximação do fogo sempre no sentido do vento ou da tiragem normal do edificio. 

2. Atacar o fogo dirigindo o jacto do extintor à base das chamas. 

3. Contudo, em líquidos derramados de canalizações, manobrar o jacto do extintor de cima para baixo. 

4. Assegurar um número suficiente de extintores e de pessoas para os utilizar. 

5. Prever as possibilidades de re-ignição. 

6. Enviar o extintor descarregado à Manutenção competente que providenciará a respectiva recarga. 

 

5.6. Acções de minimização das consequências ambientais 

Após o incêndio, os resíduos resultantes não devem ser manuseados sem autorização prévia do Departamento de 

Ambiente (DA). Este é responsável por procurar identificar os eventuais resíduos perigosos resultantes do incêndio e 

providenciar a sua separação e isolamento em condições que garantam a minimização de eventuais impactos 

ambientais associados. Incluem-se aqui a utilização de recipientes adequados. 

É também da responsabilidade do DA identificar uma entidade para a gestão adequada deste tipo de resíduos. 

 

5.7. Registo da ocorrência 

Todas as ocorrências deverão ser registadas no Mod.11/da, comunicadas ao DA e analisadas em conjunto com o 

responsável pela área abrangida. 

 

5.8. Verificação dos meios para combate a incêndio 

Esta verificação é realizada pelo DHS, de acordo com a norma NP 4413. 
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1. Objectivo 

 

O objectivo da presente instrução de trabalho (IT) é descrever a forma de actuar numa situação de acidente com 

produtos químicos de modo a minimizar os aspectos e impactes ambientais e o risco para os colaboradores. 

 

2. Âmbito 

 

Esta IT aplica-se ao Sistema de Gestão Integrado da dst, tconcrete, bysteel e tagregados.  

 

3. Referências 

 

Mod.11/da – Registo de Acidente/Emergência Ambiental. 

 

4. Definições 

 

FDS – Ficha de Dados de Segurança. 

ERE – Equipa de Resposta a Emergência 

 

5. Procedimento 

 

5.1. Fichas de Dados de Segurança 

As Fichas de Dados de Segurança (FDS) encontram-se nos locais de armazenamento e utilização dos produtos 

químicos, devendo ser consultadas sempre que necessário. 

 

5.2. Actualização, Avaliação e Registo 

 

 

 

 

 

 

 

 

T+  – Muito tóxico 

T – Tóxico 

Xn – Nocivo 

Xi – Irritante 
C – Corrosivo N – Perigoso para 

o ambiente 

F+ – Altamente inflamável 
F – Facilmente inflamável 

 

E – Explosivo O – Comburente 
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5.3. Actuação em Caso de Derrame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas em Caso 

de Derrame sem 

Fogo (Anexo I) 

� Informar imediatamente o Responsável da Equipa de Resposta a Emergências (ERE) / Animador de 

Ambiente. 

� Estancar o derrame, evitando, se possível contacto com a pele e com a roupa. 

� Não provocar chamas ou faíscas. 

� Remover todas as fontes de ignição. Não fumar. 

� Ventilar a área. 

� Evitar a poluição do solo e/ou a contaminação dos recursos hídricos, impedindo que o derrame atinja o 

solo ou grelhas/caixas de águas pluviais. 

� Conter o derrame de produto químico com material absorvente apropriado (FDS do produto químico). 

� Recolher os resíduos contaminados e colocá-los nos contentores adequados. 

� No caso de ter sido contaminado o solo, a camada superficial do mesmo deve ser recolhida e colocada no 

contentor anterior.  

� No caso do produto químico atingir grelhas/caixas de águas pluviais deve-se procurar impedir que o 

mesmo escoe para cursos de água ou solo através da sua recolha em caixas de visita a jusante. O produto 

recolhido deve ser acondicionado num contentor adequado.   

� O Departamento de Ambiente (DA) em conjunto com o responsável do departamento providenciará a sua 

recolha por entidades habilitadas. 

 

 

 

 

Medidas em caso 

de incêndio 

� Colocar equipamentos adequados à detecção e/ou extinção de incêndio. 

� Deve usar equipamentos de extinção adequados (ex.: uso de espuma resistente ao álcool, CO2, pó ou 

água pulverizada). Nunca utilizar jactos directos de água. 

� Deve evitar inspirar fumos ou vapores. 

� Arrefecer com água os contentores/recipientes fechados expostos ao fogo. 

� Nunca descarregar restos de incêndio em esgotos ou canos de água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiros 

Socorros 

 

� Seguir as indicações da FDS. 

� Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. 

� Afastar o acidentado da zona perigosa. Mantê-lo em repouso e aquecido. 

� Tirar-lhe a roupa e o calçado atingido pelo produto. 

� Em caso de contacto com a pele, lavá-la cuidadosamente com água. Nunca utilizar solventes ou diluentes. 

� No caso dos olhos terem sido atingidos, lavar abundantemente com água pelo menos durante 15 minutos. 

Verificar a utilização de lentes de contacto e, em caso afirmativo, removê-las. 

� No caso de ingestão consultar imediatamente a linha anti-veneno (808 250 143) e descrever a embalagem 

ou o rótulo. 

� Não provocar o vómito a não ser sob orientação de pessoal médico. Baixar a cabeça para que o vómito 

não possa voltar para a boca e garganta. 

� Em caso de queimadura pelo fogo: proteger a zona queimada com um penso esterilizado (de preferência 

gordo). 

� Em caso de perda de sentidos: mantê-lo na posição deitado de lado (posição lateral de segurança) e vigiar 

a função cardio-respiratória. 

� Em caso de inalação, levar a vítima para o ar livre e mantê-la sob vigilância. 

� Em caso de paragem respiratória e/ou circulatória, proceder à ressuscitação cardio-respiratória (ventilação 

artificial e/ou compressão cardíaca externa). 



 IT 21DA – ACTUAÇÃO EM CASO DE ACIDENTE COM PRODUTOS 
QUÍMICOS   

Página 3 de 5 
Revisão: 2 
Data: 02/02/2011 
N.º GESTÃO AMBIENTAL   

 

Mod.18/sg.0 Elaborado: Gonçalo Ribeiro Verificado: - Aprovado: Cecília Araújo 
Documento emitido electronicamente. Rubricas nos originais 

6. Principais Riscos / Impactes Ambientais 

 

� Lesões oculares; 

� Intoxicação; 

� Dermatoses ou dermatites; 

� Incêndio e explosão; 

� Contaminação do solo e/ou poluição dos recursos hídricos; 

� Poluição atmosférica (emissões de gases do incêndio). 

 

7. Acções de Minimização das Consequências Ambientais 

 

Complementarmente às acções referidas acima, os resíduos resultantes do derrame devem ser acondicionados em 

recipientes identificados para o efeito. Deve ser informado o DA que identificará um destino adequado para os mesmos. 

No caso de ser necessária a lavagem do pavimento após o derrame e se possível, as águas de lavagem devem ser 

recolhidas e armazenadas em recipientes identificados. O DA identificará um destino adequado para estas águas. 

 

8. Verificação dos Meios para Contenção de Derrames 

 

Nas áreas onde existem bacias de retenção (ex.: armazém de produtos químicos) devem existir contentores com 

material absorvente adequado para conter qualquer tipo de derrame. Mensalmente deverá verificar-se a sua existência 

e proceder à reposição caso não exista.  

A limpeza das bacias de retenção deverá ser realizada sempre que necessário. Os resíduos resultantes deverão ser 

encaminhados para os contentores adequados (resíduos contaminados). 

 

9. Registo de Ocorrência 

 

Todas as ocorrências são comunicadas ao DA que, em conjunto com o responsável pela área abrangida, as regista no 

impresso Mod.11/da. 
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ANEXOS 

 

Anexo I – Modo de Actuação em Caso de Derrame de Produtos Químicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derrame com Produtos Químicos 

Em Bacias de retenção 
 

Seguimento: mod.11/da 

Ausência de bacia de 
retenção 

 
Seguimento: mod.11/da 

 

Armazenamento do resíduo 
 
Meios: depósito de 1000 litros 
Quem: responsável 

Descarga da bacia de retenção 
 
Quando: presença de químicos 
Quem: responsável 

Eliminação do resíduo 
 
Quem: empresa licenciada 
Seguimento: mod.09/da 
 

No solo 
 

Em pavimento impermeável 
 

Recolha das terras 
contaminadas 

 
Quando: presença de químicos 
Quem: responsável 

Absorção do produto 
derramado 

Meios: material absorvente 
Quando: presença de químicos 
Quem: responsável 

Armazenamento do resíduo 
 
Meios: depósito de 1000 litros de 
resíduos contaminados 
Quem: responsável 
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Anexo II – Modo de Actuação durante o Abastecimento de Veículos e Reabastecimento dos Postos de Combustível de 

Gasóleo 

 

 

 

 

Estacionamento 
do veículo 

Enchimento do depósito 

− Prevenir os 
responsáveis do sector 

− Chamar equipas de 
emergência se 
necessário 

 

No caso de incêndio, utilizar os 
extintores do posto de 
abastecimento ou os do camião 

− Impedir que o líquido 
se escoe para os 
esgotos e águas 
pluviais  

− Represar ou absorver o 
líquido que se espalha 
com um material 
adequado 

− Interrupção da operação 
− Encerramento das 
torneiras 

− Apertar o travão de estacionamento 
− Fixar pelo menos uma roda (se necessário) 
− Cortar o circuito de bateria parar o motor 

Estacionamento 
da cisterna 

Ligação da agulheta 
ao veículo 

Ligação da cisterna 
ao depósito 

− Vigilância das operações 
− Supressão de qualquer fonte de ignição 

Anomalias no enchimento 

Fuga 

Anomalias no enchimento 

Explosão 

Incêndio 

Final do 
abastecimento do 

veículo 

Arrumar os tubos flexíveis evitando derrame do produto 
 

Final do 
reabastecimento do 
posto de combustível 
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1. Objectivo 

O objectivo deste documento é descrever os requisitos mínimos que os equipamentos devem cumprir relativamente às 

exigências ambientais. 

 

2. Âmbito 

Esta IT aplica-se ao Sistema de Gestão Ambiental da dst, tbetão, bysteel e tagregados.  

 

3. Referências 

Não aplicável. 

 

4. Definições 

Não aplicável. 

 

5. Procedimento 

Segundo o definido na legislação vigente que regula as emissões sonoras para o ambiente dos equipamentos para 

utilização no exterior, todos os equipamentos devem possuir a marcação CE (Figura 1) e a indicação do nível de 

potência sonora emitido (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para equipamentos fabricados antes de 2002, a indicação do nível de potência sonora garantido deve estar na 

documentação dos mesmos (manual, especificações técnicas, etc.). 

A Declaração CE de Conformidade destes equipamentos tem que fazer referência à Directiva que regula os limites de 

emissão de cada equipamento. 

 

Figura 1 – Marcação CE. 

Figura 2 – Placa de indicação do nível de potência sonora 

garantido. 
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Se os equipamentos tiverem sido fabricados em ou após 2002, o nível de potência sonora garantido deve estar na 

Declaração CE de Conformidade (Figura 5) e deve estar afixado em local visível tal como a marcação CE (Figuras 3 e 

4).  

 

A partir de 2002 a Declaração CE de Conformidade (Figura 5), que deve acompanhar todo o tipo de equipamentos, 

deve conter os seguintes elementos (Figura 5): 

a) Nome e endereço do fabricante ou do seu mandatário estabelecido na Comunidade; 

b) Nome e endereço do responsável pela documentação técnica; 

c) Descrição do equipamento; 

d) Procedimento de avaliação de conformidade, eventualmente seguido do nome e endereço do organismo 

notificado envolvido; 

e) Nível de potência sonora medido num exemplar representativo do tipo de equipamento; 

f) Nível de potência sonora garantido para este equipamento; 

g) Uma remissão para o presente decreto-lei; 

h) Uma remissão para a Directiva n.º 2000/14/CE; 

i) Declaração de que o equipamento satisfaz os requisitos do presente decreto-lei; 

j) Se aplicável, a ou as declarações de conformidade e as referências da restante legislação aplicada; 

l) Local e data da declaração; 

m) Elementos de identificação do signatário com poderes para legalmente assinar a declaração em nome do 

fabricante ou do seu mandatário estabelecido na Comunidade. 

 

Assim, sempre que houver necessidade de recorrer ao aluguer de equipamento, o responsável deve certificar-se que os 

mesmos cumprem os requisitos descritos anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Placa com marcação CE. 
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Figura 4 – Marcação do nível de potência sonora garantido. 

Figura 5 – Declaração CE de Conformidade com o nível de potência sonora. 
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1. Objectivo 

 

O objectivo desta instrução é estabelecer as especificações ambientais que a dst deverá exigir a todas as empresas 

externas que realizem subempreitadas.  

 

2. Âmbito 

 

Esta IT abrange todas as actividades, serviços e produtos de subempreiteiros da dst. 

 

3. Referências 

 

Mod.20/sg – Distribuição de documentos 

 

4. Definições 

 

Não aplicável. 

 

5. Procedimento 

 

Todas as empresas externas que realizem subempreitadas para a dst deverão cumprir as especificações ambientais 

abaixo identificadas, consoante o tipo de trabalhos a desenvolver. 

� Os subempreiteiros serão responsáveis pela gestão dos resíduos produzidos pelos seus próprios serviços. 

Entende-se por gestão de resíduos a sua separação sistemática e colocação em contentores específicos para o 

efeito. Em caso de dúvida, o subempreiteiro deverá, sempre, questionar o Encarregado ou o Director de Obra. 

� Cabe ao Director de Obra decidir se o subempreiteiro é ou não responsável pelo encaminhamento dos 

resíduos, por si produzidos, para operador licenciado. Se for o caso, este deverá entregar uma cópia do exemplar 

do destinatário da Guia de Acompanhamento de Resíduos correspondente ao Director de Obra. 

� O armazenamento de produtos químicos em obra deverá ser feita em local impermeabilizado destinado para o 

efeito. 

� Qualquer embalagem de produtos químicos que necessite ser colocada na frente de obra deverá ser colocada 

sobre uma bacia de retenção e se forem utilizados outros recipientes para os produtos químicos, que não os 

originais, estes devem ser devidamente rotulados. 

� Qualquer acidente ou emergência ambiental, como fugas de óleo ou derrames de produtos químicos, 

decorrente de actividades, produtos ou serviços do subempreiteiro deverá ser objecto de atenção imediata por 

parte do mesmo. 

� Os custos de gestão de resíduos resultantes das situações anteriores serão imputados ao subempreiteiro. Se a 

gestão for em conjunto, as despesas devem ser partilhadas. 
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� Qualquer equipamento pertencente ao subempreiteiro deverá cumprir com os requisitos ambientais estipulados 

por lei, nomeadamente, terem afixada a marcação CE e o nível de potência sonora emitido e fazerem-se 

acompanhar da Declaração CE de Conformidade, na qual deverá constar o referido nível de potência sonora 

emitido. 

� O estaleiro ou qualquer frente de obra que esteja sob a responsabilidade do subempreiteiro, deverá encontrar-

se limpa e arrumada, constantemente. 

� Os subempreiteiros serão também responsáveis por informar todos os seus colaboradores para o cumprimento 

das mesmas especificações. 

 

5.1. Incumprimento das regras ambientais da dst 

 

O incumprimento de qualquer especificação ambiental constante neste documento ou própria da empreitada, que tenha 

sido devidamente informada ao subempreiteiro, este incorrerá no risco de ser retirado da lista de subempreiteiros 

elegíveis. 

 

5.2. Homologação Ambiental 

 

O Departamento de Compras enviará a presente instrução a todas os subempreiteiros que venham a realizar algum tipo 

de serviço para o qual forem contratados.  
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1. Objectivo 

 

O objectivo desta instrução é assegurar que o transporte de resíduos de construção e demolição (RCD) é sempre 

acompanhado das respectivas Guias de Acompanhamento de Resíduos (GAR) e que estas são devidamente 

preenchidas.  

 

 

2. Âmbito 

 

Esta IT abrange todas as actividades, serviços e produtos da dst e bysteel onde haja produção de RCD. 

 

 

3. Referências 

 

Não aplicável. 

 

 

4. Definições 

 

Produtor ou Detentor, empresa do grupo dst ou obra da dst que possui ou produz resíduos; 

Transportador, entidade, dst ou outra, que faz o transporte dos resíduos anteriores para operador licenciado; 

Destinatário, a dst ou outra entidade licenciada e autorizada para receber os resíduos anteriores. 

 

 

5. Procedimento 

 

A Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho define uma guia específica para o transporte de RCD. No preenchimento da 

guia de acompanhamento de resíduos há a participação do produtor ou detentor, do transportador e do destinatário. 

As responsabilidades de cada um descrevem-se de seguida: 
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1) Responsabilidade do Produtor ou Detentor 

 

O produtor é responsável por preencher os campos II, III e IV da guia de acompanhamento de resíduos: 

 

II – Identificação da obra 

Nome: 

Morada: 

Alvará nº: Localidade: Concelho: 

Código Postal: Tel.: Fax.: 

 

III – Identificação do produtor ou detentor 

Nome: (A) 

Morada: Rua de Pitancinhos Apartado 208 Palmeira Localidade: Braga 

Concelho: Braga Alvará ou Título de registo do InCI: (B) 

Código Postal: 4711-911 Tel.: (C) Fax.: (D) 

 

(A) dst, bysteel ou tgeotecnia. 

(B) dst – 2846; bysteel – 58886; tgeotecnia – 58887. 

(C)  dst – 253 307 200; bysteel – 253 307 204; tgeotecnia – 253 307 285. 

(D) dst – 253 307 210; bysteel – 253 307 214; tgeotecnia – 253 307 286. 

 

IV – Classificação* e quantificação dos RCD e identificação do respectivo operador de gestão 

Movimentos Código LER 
Quantidade 
(ton ou m3) 

Destinatário 
Assinatura do 
Destinatário 

1 

         

         

         

2 

         

         

         

3 

         

         

         

* De acordo com a Portaria n.º 209/2004 de 3 de Março 

 

Na Tabela 1 descrevem-se os principais códigos LER para os RCD. Se surgir alguma dúvida no preenchimento da GAR 

contacte o Departamento de Ambiente (253 307 200; extensão 3080). 

 

O produtor ou detentor deve sempre certificar-se que o destinatário possui as licenças necessárias se se tratar de um 

operador de gestão de RCD (Autorização para Gestão de Resíduos emitida pela CCDR). 
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2) Responsabilidade do Transportador 

 

O transportador é responsável por preencher o campo I e certificar-se do correcto preenchimento pelo produtor ou 

detentor e destinatário dos campos que lhes dizem respeito e que as guias de acompanhamento estão assinadas. 

 

I – Identificação do transportador 

Nome: (E) Morada: (F) 

Localidade: (G) Concelho: (H) 

Código Postal: (I) CAE: (J) NIF: (K) 

Tel.: (L) Fax.: (M) E-mail: (N) 

Matricula do Camião ou Tractor: Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque: 

 

Informação necessária quando o transporte é efectuado pela dst: 

(E) dst – Domingos da Silva Teixeira, S.A. 

(F) Rua de Pitancinhos Apartado 208 Palmeira 

(G) Braga 

(H) Braga 

(I) 4711-911 

(J) 41200 

(K) 501489126 

(L) 253 307 200 

(M) 253 307 210 

(N) ambiente@dstsgps.com 

 

 

3) Responsabilidade do Destinatário 

O destinatário é responsável por confirmar a recepção dos RCD através da assinatura dos campos respectivos (ver 

campo IV – Classificação* e quantificação dos RCD e identificação do respectivo operador de gestão). 
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Tabela 1.  Designação dos resíduos e respectivo código LER 

Designação dos Resíduos Código LER 

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de 
limpeza e vestuário de protecção, contaminados por substâncias perigosas 

15 02 02 * 

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de 
limpeza e vestuário de protecção 

15 02 03 

Embalagens compósitas (sacos de cimento) 15 01 05 

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas 15 01 10 * 

Madeira 17 02 01 

Materiais de construção contendo amianto 17 06 05 * 

Materiais de isolamento 17 06 04 

Mistura de embalagens 15 01 06 

Mistura de metais 17 04 07 

Mistura de resíduos de construção e demolição 17 09 04 

Misturas betuminosas 17 03 02 

Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos  17 01 07 

Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação 13 02 08 * 

Papel e cartão 15 01 01 

Plástico 17 02 03 

RSU (Resíduos sólidos urbanos) 20 03 01 

Resíduos biodegradáveis de jardins e parques 20 02 01  

Solos e rochas 17 05 04 

Solos e rochas contaminados (com combustíveis, óleos ou outros produtos químicos) 17 05 03 * 

Tinteiros e tonner 16 02 16 

 

Se o resíduo for diferente dos que estão na tabela contacte o Departamento de Ambiente (253 307 200; extensão 

3080). 
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INCÊNDIO 

 

PROBABILIDADE 

 

A Probabilidade de ocorrência de incêndio varia dependendo das características do local: 

Centro Local Características P/F 

Pedreira 

Área administrativa; Balneário/Sanitário Lavagem de rodados e báscula; 
Tratamento de lamas e bomba de água; 

Reduzido N.º de 
equipamentos e materiais 
combustíveis 

1 

Desmatação, Carga e Transporte, Produção e armazenamento de 
agregados, Serralharia, Reboque de óleos/gasóleo, Reservatórios sob 
pressão, Transporte de trabalhadores, Transporte de resíduos, Manutenção 
externa, Obras nas instalações 

Equipamentos eléctricos; 
Produtos químicos 

2 

Posto de abastecimento; Armazenamento de gás 
Produtos químicos; 
Atmosfera explosiva 3 

Madeiras 

Área administrativa; Sanitários/Balneário; Armazém de matérias-primas 
(aglomerados e madeiras); Armazém de produto acabado 

Reduzido N.º de 
equipamentos e materiais 
combustíveis 

1 

Caldeira; Desengrosso; Aparelhamento; Furação; Revestimento (cabine de 
pintura e máquina); Lixagem; Corte; Montagem (balcões e máquina); 
Prensagem; Manutenção externa; Obras nas instalações; Empilhador; 
Transporte de matéria-prima; Transporte de produto final; Transporte de 
trabalhadores 

Equipamentos eléctricos; 
Produtos químicos 2 

Cabine de Pintura; Armazém de produtos químicos; Sistema de aspiração e 
silo  

Equipamentos eléctricos; 
Produtos químicos; 
Atmosfera explosiva 

3 

Manutenção, 

Área administrativa + Sanitários; Sanitários/ Balneário; Armazém de peças; 
Armazém de peças usadas Separador de água/óleo Chaparia; Torneiro; 
Lavagem de peças Carros de limpeza 

Reduzido N.º de 
equipamentos e materiais 
combustíveis 

1 

Reservatório sob pressão; Estação de serviço; Reparação de ligeiros; 
Mecânica de pesados; Manutenção externa; Assistência no exterior; 
Transporte de trabalhadores; Transporte de peças; Obras nas Instalações; 
Parque de Máquinas;  

Equipamentos eléctricos; 
Produtos químicos 

2 

Armazém de produtos químicos; Posto de abastecimento Pintura; 
Equipamentos eléctricos; 
Produtos químicos; 
Atmosfera explosiva 

3 

Central de 
Betuminoso 

Armazenamento de betume; Silos de filler; Unidade de alimentação de 
agregados Frios; Reservatório sob pressão; Unidade de mistura; Cabine de 
controlo; Sistema de despoeiramento; Transporte de misturas betuminosas; 
Obras nas instalações; Aplicação de AGE; Aplicação de betuminoso 

Equipamentos eléctricos; 
Produtos químicos 

2 

Tambor Secador; Caldeira Gás inflamável 3 

Central de 
Betão 

Área administrativa; Sanitários/Balneários; Parque de estacionamento 
Reduzido N.º de 
equipamentos e materiais 
combustíveis 

1 

Misturadora; Reciclador; Reservatórios sob pressão; Manutenção externa; 
Obras nas instalações; Transporte de matéria-prima; Transporte de produto 
final; Transporte de trabalhadores;  

Equipamentos eléctricos 2 

Bysteel 

Balneários/Sanitários, Área Administrativa 
Reduzido N.º de 
equipamentos e materiais 
combustíveis 

1 

Armazém de produtos químicos; Oxicorte (ou corte por plasma); Carrinho 
de transporte; Puncionadora; Guilhotina; Quinadora; Serrote; Soldadura. 
Transporte; Manutenção Externa; Obras nas instalações 

Equipamentos eléctricos e 
produtos químicos 

2 

Depósito de gás Gás inflamável 3 

Parque de 
Materiais 

Todos os locais do PM passíveis de ocorrer incêndio (Área administrativa + 
Sanitários; Balneário e Sanitários; Armazém PM1 
Armazém PM2; Armazém PM3 (Geotecnia); Armazém PM4; Parque 
Exterior; Transporte de Materiais e equipamentos; Transporte de resíduos; 
Transporte de trabalhadores; Obras nas Instalações 

Reduzido N.º de 
equipamentos e materiais 
combustíveis 

1 

Laboratório 

Área administrativa, Balneário/Sanitário, Laboratório de Betão, Laboratório 
de Solos e Agregados (exterior), Laboratório de Solos e Agregados 
(interior), Laboratório de Betuminoso, Obras nas instalações, Manutenção 
externa, Transporte de trabalhadores e equipamentos 

Reduzido N.º de 
equipamentos e materiais 
combustíveis 

1 

Escritórios 
centrais 

Bar, Sanitário, Transporte de trabalhadores, Elevador, Arquivo e Biblioteca, 
Armazém de consumíveis, Transporte de resíduos, Transporte de 
consumíveis, Open space, gabinetes e salas de reunião, Obras nas 
instalações, Manutenção externa, Parque de estacionamento 

Reduzido N.º de 
equipamentos e materiais 
combustíveis 

1 
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SEVERIDADE 

 

Em relação a situações de incêndio a severidade dos aspectos ambientais pode assumir diferentes valores: 

 

� Resíduos 

Caracterização Classificação 

Resíduos não contaminados 2 

Resíduos contaminados 3 

 

� Águas Residuais 

A classificação das águas residuais em função da severidade está dependente do tipo de resíduos produzidos 

Tipo de Resíduos Produzidos Caracterização Águas Residuais Classificação 

Resíduos não contaminados Águas residuais não contaminadas 2 

Resíduos contaminados Águas residuais contaminadas 3 

 

No entanto, devido à complexidade em separar os diferentes tipos de águas residuais, a classificação é 3. 

 

� Emissões Atmosféricas 

A severidade dos gases de combustão produzidos num incêndio assume o valor 2 e o consumo de água para combate ao incêndio 

é 2. 

 

DIMENSÃO 

 

A dimensão para os diferentes descritores ambientais varia dependendo das características do local: 

Local Características 
Dimensão – 
Resíduos  

Dimensão – 
Emissões  

Dimensão – 
Águas R. 

Dimensão – 
Consumo 
água 

Madeiras, Manutenção, 
Central de Betuminoso, 

tagregados 

Atmosferas explosivas, N.º 
equipamentos/materiais 

elevados 
2 2 2 2 

Parque de materiais, Central 
de Betão, Bysteel 

N.º equipamentos/materiais 
elevados 

1,5 1,5 1,5 1,5 

Parque de Materiais; 
Escritórios centrais; 

Laboratório 

N.º equipamentos/materiais 
reduzidos 

1 1 1 1 
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DERRAMES 

 

PROBABILIDADE 

 

A Probabilidade de ocorrência de um derrame varia dependendo das características do local: 

Centro Local Características P/F 

Pedreira 

Desmatação; Desmonte; Carga e Transporte; Produção e armazenamento 
de agregados; Serralharia; Transporte de trabalhadores, Transporte de 

resíduos, Manutenção externa; Obras nas instalações 

Reduzido N.º de 
equipamentos e produtos 

químicos 
1 

Posto de abastecimento; Reboque de óleos/gasóleo; 
Combustíveis, óleos e 
produtos químicos 

2 

Madeiras 

Prensagem; Manutenção externa; Obras nas instalações; Transporte de 
matéria-prima; Transporte de produto final; Transporte de trabalhadores 

Reduzido N.º de 
equipamentos e produtos 

químicos 
1 

Cabine de Pintura; Armazém de produtos químicos 
Combustíveis, óleos e 
produtos químicos 

2 

Manutenção, 

Armazém de peças; Armazém de peças usadas; Separador de água/óleo; 
Estação de serviço; Reparação de ligeiros Torneiro Mecânica de pesados 
Manutenção externa Assistência no exterior Transporte de trabalhadores; 
Transporte de peças; Transporte de resíduos; Obras nas Instalações 

Reduzido N.º de 
equipamentos e produtos 

químicos 
1 

Armazém de produtos químicos; Posto de abastecimento; Parque de 
Máquinas; Pintura; 

Combustíveis, óleos e 
produtos químicos 

2 

Central de 
Betuminoso 

Transporte de misturas betuminosas, trabalhadores e resíduos; Obras nas 
Instalações; Manutenção da central; Aplicação AGE; Aplicação Betuminoso 

Reduzido N.º de 
equipamentos e produtos 

químicos 
1 

Caldeira; Armazenamento de Betume 
Combustíveis, óleos e 
produtos químicos 

2 

Central de 
Betão 

Misturadora; Bacia de retenção de produtos químicos; Manutenção externa; 
Obras nas instalações; Transporte de matéria-prima; Transporte de produto 

final; Transporte de trabalhadores; Parque de estacionamento 

Reduzido N.º de 
equipamentos e produtos 

químicos 
1 

Bysteel Armazém de produtos químicos; Puncionadora; Guilhotina; Quinadora; 
Serrote; Transporte; Manutenção Externa; Obras nas instalações. 

Reduzido N.º de 
equipamentos e produtos 

químicos 
1 

Parque de 
Materiais 

Todos os locais do PM passíveis de ocorrer derrame (Armazém PM1 
Armazém PM3 (Geotecnia); Armazém PM4; Obras nas Instalações 
Parque Exterior; Transporte de Materiais e equipamentos 
Transporte de resíduos; Transporte de trabalhadores;  
Armazenamento de emulsão betuminosa 

Reduzido N.º de 
equipamentos e produtos 

químicos 1 

Laboratório 
Laboratório de Solos e Agregados (interior), Laboratório de Betuminoso, 
Obras nas instalações, Manutenção externa, Transporte de trabalhadores e 
equipamentos 

Reduzido N.º de 
equipamentos e produtos 

químicos 
1 

Escritórios 
centrais 

Manutenção Externa; Parque de Estacionamento; Elevador, Obras nas 
instalações, Transporte de trabalhadores, Transporte de resíduos, 
Transporte de consumíveis 

Reduzido N.º de 
equipamentos e produtos 

químicos 
1 
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SEVERIDADE E DIMENSÃO 

 

 

Em situações de derrames, a severidade dos resíduos produzidos é 3 (resíduos contaminados) e a severidade do consumo de 

materiais absorventes é 1. A dimensão varia em função das quantidades de produtos químicos armazenados e utilizados nos 

diferentes locais: 

Local Dimensão 

Central de Betuminoso, Madeiras, Manutenção, 
Pedreira 

2 (só depósitos de grande dimensão com produtos 
químicos têm o valor de 3) 

Bysteel, Parque de Materiais; Central de Betão 1,5 

Laboratório; Escritórios centrais 1 

 

 

INUNDAÇÃO 

 

Centro Local P/F D S 

Pedreira 
Área administrativa, Lavagem de rodados e báscula; Tratamento 
de lamas e bomba de água; Obras nas instalações; 
Balneário/Sanitário 

1 2 2 

Madeiras Sanitários/Balneário; Obras nas instalações 1 1 2 

Manutenção, 
Área administrativa + Sanitários; Sanitários/ Balneário; 
Separador de água/óleo; Estação de serviço; Lavagem de peças; 
Obras nas Instalações 

1 1 2 

Central de 
Betuminoso 

Obras nas Instalações 1 1 2 

Central de Betão 
Sanitários/Balneários; Reciclador; Decantador; Misturadora; 
Obras nas instalações 

1 2 2 

Bysteel Balneários/Sanitários, obras nas instalações 1 1 2 

Parque de 
Materiais 

Área administrativa + Sanitários; Balneário e Sanitários; Sistema 
de extracção, tanque e canalização de água das captações; 
Obras nas Instalações; 

1 2 2 

Laboratório 
Laboratório de Betão; Laboratório de Solos e Agregados 
(interior); Balneário/Sanitário; Obras nas instalações 

1 1 2 

Escritórios 
centrais 

Bar; Sanitários; Obras nas instalações; Manutenção externa 1 1 2 

 

Águas residuais de inundação não contaminadas a severidade é 2, se contaminadas é 3. 
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FUGA 

Centro Local P/F D S 

Pedreira 
Reservatórios sob pressão de ar 1 1 1 

Área administrativa, Armazenamento de gás 1 3 3 

Madeiras 

Reservatórios sob pressão de ar; Cabine de Pintura, Sistema de 
aspiração e silo 

1 1 1 

Área administrativa 1 1 3 

Manutenção 

Reservatório sob pressão; Estação de serviço; Reparação de 
ligeiros; Chaparia; Mecânica de pesados 

1 1 1 

Área administrativa + Sanitários; Mecânica de pesados; 
Reparação de ligeiros 

1 1 3 

Central de 
Betuminoso 

Reservatório sob pressão 1 1 1 

Cabine de Controlo 1 1 3 

Central de Betão 
Reservatórios sob pressão 1 1 1 

Área administrativa 1 1 3 

Bysteel 
Área Administrativa;  1 1 3 

Oxicorte (ou corte por plasma); Soldadura; Depósito e condutas 
de gás 

1 3 2 

Parque de 
Materiais 

Área administrativa + Sanitários 1 1 3 

Laboratório Área administrativa 1 1 3 

Escritórios 
centrais 

Open space, gabinetes e salas de reunião 1 3 3 

 

EXPLOSÃO/REBENTAMENTO 

Centro Local P/F D S 

Pedreira 
Reservatórios sob pressão 1 2 1 

Desmonte com explosivos; Armazenamento de gás 2 3 2 

Madeiras Reservatórios sob pressão 1 2 1 

Manutenção, Reservatório sob pressão 1 2 1 

Central de 
Betuminoso 

Reservatório sob pressão 1 2 1 

Central de Betão Reservatórios sob pressão 1 2 1 

Bysteel 
Depósito de gás (resíduos) 1 2 1 

Depósito de gás (emissões) 1 3 2 

 



 
PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VII – Registos Ambientais 

 



Obra: 

N.º H2-0003

Forma de 

Acondicionamento
Local de Armazenagem

Quantidade 

Armazenada

Controlo Produtos Químicos / Fichas de Segurança 
Inventário de Produtos Químicos

Informação sobre 

COV (S/N)
Data de Entrada Nome do  Produto

Empreitada de Construção e Fornecimento dos Equipamentos do Sistema Elevatório de Pedrogão - Margem Direita do Empreendimento de

Fins Múltiplos de Alqueva

Existência da FDS 

(S/N)
Data da FDS

Mod.23/da.1 - C1-0054/ C1-0055



Mod.26/da.2 

 

 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Minucipal 

de __________________________________ 

 

 

 

 

 

(Nome da empresa) com sede (morada), telefone n.º (n.ºde telefone), fax n.º (n.º de fax), contribuinte 

fiscal n.º (número de contribuinte), vem requerer a V. Exa. Licença Especial de Ruído ao abrigo do art.º 

15.º do Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro), destinada a (motivo). 

A actividade pretendida tem as seguintes características:  

Local: (Indicar a localização exacta ou o percurso definido para o exercício da actividade pretendida);  

Data de início da Licença: _____________________________________; 

Data do termo da Licença: ____________________________________; 

Horário pretendido: _____________________________________; 

Estima-se que o nível de ruído provocado pela actividade: (Exceda ou não exceda os limites 

previstos no Dec.Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro); 

 

 

Pede deferimento. 

 

_______________________, _____ de __________________ de _____ 

 

 

O requerente 

 

____________________________  

 

 



 

CONTROLO DE TRANSPORTE DE TERRAS E PEDRAS Página 1 de 1 

Data:  
GESTÃO AMBIENTAL 

 

Mod.29/da.0 Elaborado:  

 

OBRA:  N.º:  

 

Data Tipo de Material Quantidade/Volume 
Guia de Transporte 

nº 
Origem Destino 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 REGISTO DE FORMAÇÃO / SENSIBILIZAÇÃO 
INTERNA 

Pág.:  de 

 

 

Mod.36/sg.1                                                 

 
 
______________________________________________ 
                                  (Formador)                                         

 

Empresa / Departamento responsável pela acção:  

 

Designação da acção:  

   

Local de realização:   Data de realização:  

 

Formador:   Duração:  

    

Sumário:  

  

  

  

 

Objectivos da acção:  

  

  

  
 

 

Nome dos Colaboradores N.º Colaborador Empresa Assinatura / Rubrica 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Obra N.º

C NC C NC C NC C NC

Página __ de __Registo de Equipamentos em Obra

N.º 

Equipamento (1)

Tipo de 

equipamento
Marca/ Modelo/ Fornecedor

Ano de 

Fabrico

Marcação CE, Declaração CE de 

Conformidade, Nível de Potência 

Sonora

Depois 2002

Declaração CE de Conformidade (3)

Antes 2002

Nível de Potência Sonora (2)

Plano de Manutenção/ 

Revisões Periódicas

Mod.46/da.1

(1) N.º interno do equipamento, se for da dst; (2) Verificar se no manual/especificações técnicas é indicado o nível de potência sonora garantido; (3) Na Declaração CE de Conformidade verificar se é indicada a Directiva que regula os limites de emissão.

Mod.46/da.1



 
PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL 
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II. REQUISITOS AMBIENTAIS 

Previamente ao início da obra, ou seja, antes do início de quaisquer trabalhos no terreno, deve ser elaborado e apresentado um 

Plano de Obra no qual seja exposto o planeamento da Empreitada e explicitadas as medidas ambientais associadas às diferentes 

actividades previstas. A elaboração deste Plano é da responsabilidade, do Consórcio, sendo sujeito à aprovação do Dono da Obra. 

O Plano deverá considerar os seguintes aspectos, entre outros que sejam considerados relevantes: 

� Programa e/ou Plano de Trabalhos; 

� Localização, Memória Descritiva e Planta de Estaleiros; 

� Plano de Acessibilidades; 

� Medidas de Controlo de Poluição Atmosférica e Sonora; 

� Acompanhamento Arqueológico; 

� Acções de Formação e Sensibilização. 

Com o início da obra e no prazo de um mês, deverão ser elaborados e apresentados pelo Consórcio, o Plano de Gestão de Origens 

de Água e Efluentes e o Plano de Gestão de Resíduos, também sujeitos à aprovação do Dono da Obra Durante a fase de obra o 

Consórcio deverá proceder à elaboração do Plano de Desactivação dos Estaleiros e deverá aprofundar/adequar as acções de obra, 

quando necessário, ao Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afectadas pela Empreitada, que se apresenta no Anexo IV deste 

SGA. 

Apresentam-se seguidamente os requisitos ambientais a ter em consideração nas fases de Planeamento, Construção das infra-

estruturas e Desactivação / Recuperação das áreas afectadas pela Empreitada. Os mesmos encontram-se organizados por tema, 

que pode ser identificado pela sigla que o precede 

 

Siglas: 

PT – Programa/Plano de Trabalhos;  

FO – Gestão de Estaleiros e Frentes de Obra;  

GAE – Gestão de Origens de Água e Efluentes;  

MT – Movimentações de Terras;  

GR – Gestão de Resíduos;  

AC – Acessibilidades;  

PA – Controlo de poluição atmosférica;  

PS – Controlo de poluição sonora;  

Eco – Ecologia;  

Pat. – Acompanhamento e Salvaguarda do Património Arqueológico;  

FS – Acções de Formação e Sensibilização;  

RAO – Recuperação de Áreas Afectadas pela Empreitada;  

CG – Requisitos de Carácter Geral. 
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II.1. Programa e/ou Plano de Trabalhos 

Antes do início da Empreitada, o Consórcio deverá elaborar o Plano/Programa de todos os trabalhos associados à Empreitada, 

documento este que deverá ser incluído no Plano de Obra. 

PT 1: O programa/plano de trabalhos deverá possuir um detalhe mínimo mensal e terá de ser aprovado pelo Dono da Obra; este 

deverá incluir entre outros aspectos relevantes da Empreitada, as fases previstas para as movimentações de terras, para as acções 

de desarborização e desmatação e para os atravessamentos de linhas de água, bem como a fase de desactivação e recuperação 

das áreas afectas à Empreitada e integração paisagística das infra-estruturas. 

PT 2: A realização do programa de trabalhos deverá ter em conta que: 

� As actividades de elevada movimentação de terras, particularmente as acções de desmatação e desarborização da área da 

albufeira de São Pedro e Troços 2, 3 e 7 do circuito de adução, deverão decorrer no período de Agosto a Fevereiro, 

evitando o período de reprodução da maioria das espécies. 

� O inicio da fase de construção (desmatação) do reservatório de Selmes deverá ocorrer a partir do principio do Julho e estar 

concluído até final de Dezembro, atendendo ao período de reprodução do gato-bravo.  

� As actividades de abertura de valas, instalação de estaleiros e de zonas de deposição de materiais sobrantes não deverão 

coincidir com o período de 1 de Maio a 31 de Julho, de forma a evitar a época de floração e frutificação da espécie Linaria 

ricardoi. 

� Os trabalhos de empreitada, para as áreas identificadas na envolvente de Pedrógão e Selmes, deverão ser restringidos no 

período de 1 de Março a 30 de Junho, evitando o período inter-reprodutor das aves estepárias. 

 

II.2. Frentes de Obra e Gestão de Estaleiros 

No âmbito do desenvolvimento das Frentes de Obra e da Gestão dos Estaleiros as diferentes operações devem desenvolver-se de 

forma a prevenir e minimizar potenciais impactes ambientais. 

O processo de selecção da localização dos estaleiros, caso o Consórcio abdique da utilização dos locais definidos no Projecto de 

Execução, deverá considerar um conjunto de condicionantes ambientais, que seguidamente se indicam. 

FO 1: Os estaleiros deverão localizar-se nas áreas definidas no Projecto de Execução. Caso o Consórcio opte por outras 

localizações estas deverão respeitar todas as condicionantes de ordenamento do território e todos os requisitos que se listam nos 

pontos seguintes. Esta localização deve respeitar a Carta de Condicionantes à localização de estaleiros e deposição de terras 

sobrantes (Anexo VI). 

FO 2: Em caso de alteração das localizações apresentadas ou de se verificar a necessidade de locais adicionais, estas deverão 

ser, previamente à realização de qualquer trabalho, devidamente aprovadas pelo DO. 

FO 3: A localização dos estaleiros deverá ser aprovada pelo Dono da Obra, previamente à sua instalação. 
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FO 4: A localização dos estaleiros deverá permitir a salvaguarda do maior número de vertentes ambientais possíveis. 

Deve portanto garantir-se que não serão ocupados os seguintes locais: 

� Áreas do domínio hídrico; 

� Áreas inundáveis; 

� Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

� Perímetros de protecção de captações; 

� Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN); 

� Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; 

� Outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou 

azinheiras; 

� Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;  

� Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

� Áreas de ocupação agrícola; 

� Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

� Zonas de protecção do património. 

FO 5: Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção ou em áreas degradadas ou/e cuja 

vegetação seja maioritariamente herbácea ruderal, não apresentando qualquer valor conservacionista, ou mesmo sobre clareiras 

provenientes de maus usos antecedentes; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou 

minimizar movimentações de terras e abertura de acessos. 

FO 6: Os estaleiros não deverão ser localizados junto de zonas de utilização sensível, dado os impactes ao nível do ruído.  

FO 7: Dentro das condicionantes apresentadas, os estaleiros deverão localizar-se o mais próximo possível das frentes de obra, de 

modo a reduzir as áreas afectadas pelas deslocações entre o estaleiro e a frente de obra, com consequente minimização das 

deslocações de veículos, bem como as emissões difusas de partículas em caminhos com pavimento de terra batida. 

FO 8: Dentro das condicionantes referidas nas medidas listadas anteriormente, salienta-se também que os estaleiros e os depósitos 

de terras sobrantes não deverão coincidir com Habitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE. Ou seja, para a área de intervenção, os 

mesmos não deverão afectar montado de azinho (Montados de Quercus spp. de folha perene – habitat 6310), Freixiais termófilos 

de Fraxinus angustifolia (habitat 91BO) e matos ribeirinhos meridionais (habitat 92DO – subtipo p3) e eventuais Charcos 

temporários (habitat 3170). 

FO 9: A área afecta aos estaleiros deverá ser reduzida ao mínimo possível, seleccionando as áreas estritamente indispensáveis 

para a sua correcta implantação. Deverá ser evitado o abate de árvores, sobretudo quando se tratam de quercíneas. 

FO 10: A implantação dos estaleiros deverá ser precedida de trabalhos de prospecção arqueológica, devendo proceder-se à 

alteração de localização, caso ocorram áreas de interesse arqueológico. 

FO 11: Nas plataformas de implantação dos estaleiros deve ser executada uma rede de drenagem periférica, constituída por valas 

de drenagem, que deverão ser revestidas se o declive das valas exceder 2%. A descarga da rede de drenagem periférica deve ser 

feita para a linha de água mais próxima, havendo o cuidado de construir caixas de retenção de sólidos para evitar o seu transporte 

para o curso de água. 
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FO 12: Deverá proceder-se à vedação das áreas de estaleiro, ou na sua impossibilidade, delimitação da área afecta ao mesmo com 

sinalização visível. Na vedação deverão ser colocadas placas avisadoras que incluam as regras de segurança a observar assim 

como a calendarização das obras. 

FO 13: O planeamento dos trabalhos a implementar deve contemplar, entre outros, os seguintes aspectos:  

� Prever a realização dos trabalhos de forma a reduzir ao mínimo o período de tempo em que ocorram movimentos de terras, 

devendo esta fase decorrer preferencialmente na época seca (entre Maio e Setembro), de modo a minimizar a erosão dos 

solos e o transporte sólido nas linhas de água; 

� Concentrar no espaço e no tempo a realização de todos os trabalhos de forma a evitar a sua dispersão pela envolvente; 

� Se necessário, realizar a desmatação e desarborização de acordo com os requisitos que se expõem adiante; 

� Uma vez que irão ser realizados trabalhos em sítios arqueológicos localizados na área de intervenção (Anexo III, Quadro 

III.I), da responsabilidade directa da EDIA, deverá garantir-se que os trabalhos a desenvolver pelo Consórcio não interferem 

directamente com as intervenções arqueológicas, caso decorram em simultâneo. 

FO 14: Deverá ser protegida e preservada a vegetação arbórea e arbustiva existente na envolvente dos locais da obra e acessos, 

através da implementação de medidas cautelares a definir no início da obra. Entre estas destacam-se como sensíveis as áreas de 

montado, as galerias ripícolas e outros elementos vegetais com interesse, que deverão ser assinalados sempre que possível. Se for 

necessário proceder ao corte de quercíneas estas deverão ser cintadas com tinta branca indelével, previamente ao corte. 

FO 14: Os estaleiros e as diferentes frentes de obra deverão estar equipados com todos os materiais e meios necessários que 

permitam responder em situações de incidentes/acidentes ambientais, nomeadamente derrames acidentais de substâncias 

poluentes. 

FO 15: A localização dos parques de materiais, locais de empréstimo e depósitos de terras e todas as infra-estruturas de apoio à 

obra, não podem afectar áreas de montado de sobro e/ou azinho e devem estar sinalizadas e/ou vedadas com bandeirolas e/ou 

fitas coloridas, fixadas em estacas. 

FO 16: As áreas afectas às oficinas, parque de máquinas e armazenamento de produtos químicos deverão ser impermeabilizadas e 

com drenagem eficaz.  

Os locais destinados ao abastecimento de combustível e armazenamento temporário de óleos e combustíveis, bem como a 

manutenção e reparação de veículos devem ser impermeabilizados, planos e preferencialmente cobertos. Estes locais devem ser 

em áreas técnicas devidamente estruturadas para o efeito, de fácil acesso, de forma a facilitar a operação de trasfega de resíduos e 

devem estar equipados com contenção secundária. 

FO 17: Previamente a qualquer intervenção nas áreas de empréstimo deve ser efectuado um reconhecimento e levantamento das 

situações consideradas potencialmente instáveis. Caso seja considerado necessário, deverão ser efectuadas obras de 

consolidação dos taludes instáveis. 

FO 18: As movimentações de terras e máquinas devem, tanto quanto possível, privilegiar o uso de acessos existentes ou menos 

sensíveis à compactação e impermeabilização dos solos, evitando a circulação de máquinas indiscriminadamente por todo o 

terreno. 



 

REQUISITOS AMBIENTAIS DO CADERNO DE ENCARGOS 
Página 5 de 22 

Revisão: 0 

Data: 02/05/2011 

 

 

FO 19: Devem ser tomadas precauções no que respeita à movimentação de máquinas em leito de cheia, afectando ao mínimo 

possível quer o leito de cheia quer a vegetação ripícola. 

FO 20: Sempre que possível deve efectuar-se a manutenção de um caudal ecológico durante a fase de construção, devendo ser 

considerado um dispositivo hidráulico apropriado para a sua descarga. O caudal a debitar deverá corresponder ao caudal natural 

das diferentes linhas de águas interceptadas.  

Caso não seja tecnicamente possível, deve minimizar-se o tempo de interrupção da circulação de caudal, sempre que ocorra um 

atravessamento de uma linha de água por elementos do projecto. 

FO 21: Nas zonas em que sejam executadas obras que possam afectar as linhas de água, deverão ser implementadas medidas 

que visem interferir o mínimo possível no regime hídrico, no coberto vegetal preexistente e na estabilidade das margens. Nunca 

deverá ser interrompido o escoamento natural da linha de água. Todas as intervenções em domínio hídrico devem ser previamente 

licenciadas no âmbito do Decreto-lei 46/94 de 22 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-lei 234/98 de 22 de Junho. Todas as 

intervenções em domínio hídrico devem ser previamente licenciadas no âmbito do Decreto-lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio e 

Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro. 

FO 22: As acções de desmatação da albufeira devem ser programadas de forma a terem lugar imediatamente antes do enchimento 

da mesma, a fim de evitar a sua natural regeneração, até ao nível de pleno armazenamento. Estas acções devem ser conciliadas 

com o período de reprodução da maioria das espécies (PT2). 

FO 23: As acções de desarborização da área afectada directamente pela construção da barragem, devem decorrer 

preferencialmente no período de Agosto a Dezembro. 

FO 24: As acções de desarborização e de desmatação deverão restringir-se à área estrita de intervenção, devendo ser delimitada 

por piquetagem e/ou por sinalização bem visível. No caso do abate de azinheiras ou sobreiros, deverá ser efectuada a sua 

cintagem prévia com tinta branca indelével. 

FO 25: O corte das árvores deve ser feito por corte raso com motosserra, devendo o cepo das árvores apresentar-se liso e plano. 

Nos casos em que não é possível, pela natureza da obra a manutenção do cepo no solo, poderá ser realizada a desarborização por 

arranque. 

FO 26: As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efectuar movimentações de terras e, consequentemente, 

não sejam sujeitas a mobilização do solo, deverão ser efectuadas por corte raso, com corta-matos, e rechega do material cortado. 

Em zonas onde seja necessário realizar movimentações de terras, as operações de desmatação deverão ser efectuadas por 

gradagem, com mistura do mato cortado na camada superficial do solo. Esta camada de solo poderá ser armazenada em pargas e 

é adequada para recobrimento de taludes, contendo um volume de sementes que contribuirá para a sua revegetação. 

FO 27: O material resultante de acções de desmatação e/ou desarborização, deverá ser armazenado em local afastado dos cursos 

de água, devendo ser privilegiada a sua valorização e comercialização, sempre que possível e economicamente viável. O 

encaminhamento de todo este material a destino final adequado é da responsabilidade do Consórcio. 

FO 28: Deverá ser evitado o abate de árvores (sobretudo de quercíneas), caso não seja tecnicamente possível, o Consórcio deverá 

contabilizar e registar sempre os exemplares de quercíneas abatidos e sempre que possível identificar a sua localização em 

cartografia. 
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FO 29: Caso se verifique a necessidade de corte de povoamentos de pinheiro bravo e/ou eucalipto, deverá ser solicitada 

autorização à Direcção Regional de Agricultura da região onde está instalado o povoamento.  

FO 30: Na fase inicial da obra devem ser identificados os locais a intervencionar, de forma a minimizar a área afectada. Nestas 

áreas, deve proceder-se à decapagem e recolha das camadas de solo e ao seu armazenamento adequado em camadas, para 

posterior utilização e recobrimento das zonas cuja recuperação venha a ser considerada necessária. 

FO 31: As acções que impliquem a remoção ou degradação do coberto vegetal, a decapagem do terreno ou a escavação, 

movimentação e depósito de materiais, deverão limitar-se às áreas estritamente necessárias à execução dos trabalhos. 

FO 32: É proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de resíduo. 

FO 33: O acesso de pessoal não afecto à empreitada deve ser evitado ou se possível interditado. Assim, as zonas de intervenção 

devem ser sinalizadas de acordo com os regulamentos de trânsito municipais, e sempre que se justifique, vedadas.  

FO 34: Deverão ser adoptadas medidas no domínio da sinalização informativa e da regulamentação do tráfego nas vias 

atravessadas pela Empreitada, visando a segurança e informação durante a fase de construção, cumprindo o Regulamento de 

Sinalização Temporária de Obras e Obstáculos na Via Pública. 

FO 35: Caso ocorram incidentes/acidentes ambientais deverão ser activados os procedimentos necessários para a rápida resolução 

destes, que deverão ser previamente aprovados pelo Dono da Obra. Deverá ainda proceder-se à recuperação imediata da zona 

afectada. 

 

II.3. Gestão de Origens de Água e Efluentes 

No primeiro mês do decorrer da obra o Consórcio deverá elaborar um Plano Integrado de Gestão de Origens de Água e Efluentes, o 

qual identifique as diferentes origens de água para consumo nas diferentes actividades afectadas pela Empreitada, bem como as 

actividades passíveis de gerarem águas residuais. No caso das águas residuais, o referido Plano deverá propor sistemas 

adequados de recolha e tratamento de efluentes. Deve ser garantido o controlo e manutenção destes sistemas, bem como o 

cumprimento da legislação em vigor, nomeadamente a obtenção de licenças de utilização do domínio hídrico. A gestão de efluentes 

a implementar, deverá considerar os diferentes tipos de efluentes e ser sujeita à aprovação prévia do Dono da Obra. O Plano 

deverá contemplar ainda os programas de monitorização a implementar para controlo dos diferentes sistemas de tratamento. 

No decurso da empreitada os requisitos ambientais a implementar pelo Consórcio contemplam: 

GAE 1: Implementação de um adequado sistema de recolha e tratamento de águas residuais, o qual deverá ter em atenção as 

diferentes características dos efluentes gerados durante a fase de obra: 

� Privilegiar a reutilização da água proveniente da limpeza de qualquer tipo de maquinaria, que contenha cascalho, areia, 

cimento, ou similares, após tratamento. As areias separadas durante o processo de tratamento, devem ser recolhidas e 

encaminhadas para destino final adequado. As águas de lavagem associadas ao fabrico de betões (excepto betuminoso) 

deverão ser encaminhadas para um local único e impermeabilizado, para que, quando terminada a obra, se possa proceder 

ao saneamento de toda a área utilizada e ao encaminhamento para destino final adequado dos resíduos resultantes; 

� As águas que contenham, ou potencialmente possam conter, substâncias químicas, assim como as águas com elevada 

concentração de óleos e gorduras, devem ser conduzidas para um depósito estanque, sobre terreno impermeabilizado, 
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devendo posteriormente ser encaminhadas para destino final adequado. Os documentos comprovativos do seu destino final 

devem ser entregues ao Dono da Obra; 

� Os efluentes domésticos (serviços sanitários, cozinhas e refeitórios) serão devidamente encaminhados para uma fossa 

estanque ou, em alternativa, tratados antes de serem descarregados no meio receptor. Ao proceder-se à limpeza da fossa, 

os efluentes e lamas devem ser encaminhados para destino final adequado, devendo ser entregue ao Dono da Obra, cópia 

dos documentos comprovativos do seu destino final. Caso seja viável, os efluentes deverão ser encaminhados para o 

Sistema Municipal de Águas Residuais; 

� A recolha de águas provenientes de instalações sanitárias do tipo “móvel” deve garantir a frequência necessária à 

manutenção das boas condições de higiene, devendo ser realizada por uma empresa licenciada para o efeito. 

GAE 2: A descarga de águas residuais no meio deverá ser objecto de licenciamento/autorização prévia. 

GAE 3: Os resíduos susceptíveis de gerar efluentes contaminados pela acção da percolação das águas pluviais, serão 

armazenados em parque coberto.  

GAE 4: A zona de armazenamento de produtos e os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e 

dotados de sistemas de drenagem para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma 

a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. 

Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos. 

 

II.4. Movimentação de Terras 

Para todos os trabalhos da empreitada que impliquem a movimentação de terras o Consórcio deverá cumprir os requisitos que 

seguidamente se expõem. 

MT 1: Proceder à remoção prévia da camada superficial dos solos das áreas de escavação, estaleiros e de depósito, para que os 

mesmos possam ser posteriormente utilizados na recuperação das áreas afectadas pela Empreitada. A remoção dos solos deverá 

ser reduzida ao mínimo e ter lugar antes da utilização das áreas para actividades afectas à Empreitada, de forma a prevenir-se a 

sua compactação. Deverão ainda seguir-se as seguintes orientações: 

� Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando repetição de acções 

sobre as mesmas áreas; 

� No caso específico dos estaleiros as terras deverão ser depositadas em zonas planas, próximas do estaleiro e o declive dos 

taludes dos depósitos não deve exceder 2H/1V; 

� A remoção deverá ser feita em faixas paralelas às curvas de nível reduzindo o comprimento das encostas; 

� A espessura da decapagem não deverá exceder os 40-50 cm de profundidade; 

� Os solos não devem estar muito molhados, de forma a não se alterar a estrutura e minimizar o peso de transporte, nem 

muito secos de modo a facilitar a sua recolha; 

� No caso das áreas com vegetação arbustiva, a desmatação deverá ser efectuada por gradagem, com mistura do mato 

cortado na camada superficial do solo; 
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� Os solos deverão ser armazenados em pargas, que não deverão ser calcadas por veículos. Deve ser seleccionado um local 

próprio para armazenamento destes solos, que deverá possuir boa drenagem, ser coberto e garantir condições para que 

não haja mistura com outros materiais; 

� As áreas onde se proceder à remoção do coberto vegetal devem ser claramente identificadas, permitindo a verificação 

imediata da área de intervenção. As árvores não podem ser cortadas ou danificadas para além dos limites marcados e o 

equipamento não poderá ser operado para além dos limites sem autorização expressa; 

� Os resíduos vegetais devem ser removidos e devidamente encaminhados para destino final adequado. 

MT 2: Os materiais (terras) resultantes das escavações serão depositados ao longo das valas e conduta, após remoção e 

armazenamento prévios da camada superficial do solo da área a intervir e deverão ser reutilizados na reposição das mesmas infra-

estruturas mantendo, sempre que tecnicamente possível, a sequência dos horizontes ou camadas de solo. 

MT 3: Os materiais sobrantes provenientes das escavações a efectuar durante a obra, caso possuam características geotécnicas 

adequadas, deverão, sempre que possível, ser (re)utilizados nos aterros associados à construção das diferentes infra-estruturas. 

Quando tal não se verifique os materiais deverão ser depositados em adequadas condições de estabilidade, se possível dentro da 

área do empreendimento. Poderão, igualmente, servir para repor a morfologia de áreas de empréstimo (ex. áreas exploradas para a 

construção da barragem de S. Pedro) e/ou ser utilizados para regularização de terrenos (recuperação paisagística) que, por motivos 

de outras obras, necessitem de terras de empréstimo. 

MT 4: Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a selecção dessas zonas de depósito deve excluir as seguintes 

áreas: 

� Áreas do domínio hídrico; 

� Áreas inundáveis; 

� Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

� Perímetros de protecção de captações; 

� Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN); 

� Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; 

� Outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou 

azinheiras; 

� Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

� Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

� Áreas de ocupação agrícola; 

� Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

� Zonas de protecção do património. 

A escolha dos locais deverá respeitar a “Carta Síntese de Condicionantes” à localização de estaleiros e depósito de inertes, deverá 

também considerar-se as localizações propostas pelo EIA (Anexo VI). Todos os locais terão que ser previamente acordados e 

autorizados pelo Dono da Obra. Todas as condicionantes descritas terão também de ser cumpridas no caso dos locais de 

armazenamento temporário de materiais excedentários. 
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MT 5: No caso exposto no ponto anterior, o destino final dos materiais sobrantes deverá corresponder a um aterro de resíduos 

inertes, devidamente licenciado para o efeito junto das entidades competentes. Se possível, deverá ser privilegiado o uso de 

pedreiras ou areeiros abandonados existentes a distâncias compatíveis com a localização da obra. A responsabilidade de licenciar 

estes locais cabe ao Consórcio. 

MT 6: Deverá assegurar-se que os materiais inertes excedentes não sofrem mistura com qualquer outro tipo de resíduos.  

MT 7: Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser armazenados em 

locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses 

materiais serem encaminhados para destino final adequado. 

MT 8: As terras de empréstimo deverão sempre que possível ter origem noutras frentes de obra, ou mesmo, em obras associadas. 

Caso seja necessário recorrer a novas manchas de empréstimo, que não as previstas já ao nível de Projecto de Execução, deverá 

proceder-se ao respectivo licenciamento, o qual será da responsabilidade do Consórcio. Estas novas áreas deverão respeitar a 

“Carta Síntese de Condicionantes”, bem como a proposta de localização de estaleiros, manchas de empréstimo e deposição de 

terras sobrantes (Anexo VI). 

MT 9: Na eventualidade de se ter que recorrer a terras de empréstimo que não estejam contempladas no Projecto de Execução 

deverão respeitar-se os seguintes aspectos para a selecção dos locais:  

� As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do local de aplicação, para minimizar o transporte; 

� As terras de empréstimo não devem ser provenientes de: 

- Terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de massas de água; 

- Zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, perímetros de protecção de captações de água; 

- Áreas classificadas da RAN ou da REN; 

- Áreas classificadas para a conservação da natureza; 

- Outras áreas onde as operações de movimentação das terras possam afectar espécies de flora e de fauna 

protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

- Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;  

- Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

- Áreas com ocupação agrícola; 

- Áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

- Zonas de protecção do património. 

MT 9: Deve ser evitada a mobilização de solos na época das chuvas, de forma a reduzir os riscos de erosão.  

MT 10: Todas as actividades que envolvam a mobilização de solo deverão ser acompanhadas por um arqueólogo (ver II.8 

Acompanhamento e Salvaguarda do Património Arqueológico). 
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II.5. Gestão de Resíduos 

No primeiro mês do decorrer da obra o Consórcio deverá elaborar um Plano Integrado de Gestão de Resíduos, no qual deverão ser 

definidas as linhas de actuação para as operações de armazenamento temporário, acondicionamento, transporte e 

encaminhamento para destino final adequado, devidamente autorizado para o efeito, dos diferentes tipos de resíduos produzidos. 

Estas operações devem ter em atenção a legislação em vigor, a tipologia e origem dos resíduos, a minimização e prevenção de 

impactes ambientais, bem como as medidas a implementar no caso de ocorrência de incidentes/acidentes ambientais. De forma a 

permitir o acompanhamento ambiental destas operações, deve proceder-se a um registo das mesmas. O plano de gestão de 

resíduos deverá ser revisto sempre que necessário, face a situações não previstas inicialmente. No Anexo V encontra-se o Plano 

de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, elaborado com base no Projecto de Execução dando 

cumprimento à legislação em vigor, o qual deverá ser tido em consideração.  

No decurso da empreitada o Consórcio deve dar especial atenção à implementação dos seguintes requisitos: 

GR 1: Devem ser aplicadas as medidas de gestão de resíduos preconizadas no Plano Integrado de Gestão de Resíduos. Este 

Plano deverá ser elaborado de acordo com os princípios da auto – suficiência, da prevenção, da redução, da hierarquia das 

operações de gestão de resíduos, previstos no Decreto -Lei n.º 178/2005, de 5 de Setembro e tendo como base o Decreto – Lei n.º 

46/2008, de 12 de Março. 

GR 2: No Plano Integrado de Gestão de Resíduos deve constar o registo dos resíduos gerados em obra, nomeadamente através da 

criação de um Mapa de Controlo de Resíduos, que deverá ser actualizado semanalmente e de onde devem constar, no mínimo, os 

seguintes itens: 

� Actividade construtiva geradora de resíduos; 

� Tipo de resíduos gerados; 

� Classificação dos resíduos; 

� Período de produção dos resíduos; 

� Local de armazenamento temporário; 

� Período de armazenamento em obra; 

� Empresa transportadora; 

� Destino final dos resíduos; 

� Data de saída dos resíduos da obra; 

� Data de recepção do comprovativo da Guia de Acompanhamento de Resíduos relativo ao destinatário. 

�  

Deve igualmente ser elaborado um Dossier de Gestão de Resíduos, que deverá ser mantido actualizado, contendo os seguintes 

registos: 

� Planta de localização das áreas de armazenamento temporário dos resíduos; 

� Planta de localização dos recipientes para deposição de resíduos existentes em obra; 
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� Mapa de controlo dos resíduos; 

� Mapa de registo dos resíduos; 

� Documentos comprovativos do licenciamento das empresas transportadoras dos resíduos; 

� Documentos comprovativos do licenciamento das empresas receptoras dos resíduos; 

� Guias de transporte dos resíduos; 

� Legislação aplicável aos resíduos da obra. 

GR 3: Deve ser dado cumprimento a toda a legislação, nacional e comunitária, em vigor no que respeita à gestão de resíduos, 

nomeadamente a identificação e classificação dos resíduos em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos – LER (Portaria n.º 

209/2004 de 3 de Março, o Decreto-Lei n.º 178/2005, de 5 de Setembro e o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março). 

GR 4: Proceder ao registo, com actualização trimestral, das quantidades e características dos óleos usados produzidos, ao 

processo que lhes deu origem e ao respectivo destino. 

GR 5: O local afecto ao parque de armazenamento temporário de resíduos deve ser claramente definido e identificado para o efeito. 

O acesso a este local deverá ser condicionado. Os resíduos deverão ser segregados e armazenados separadamente, em função 

das suas características e destino final. Os locais de armazenamento para as diferentes tipologias de resíduos devem estar 

identificados. O Consórcio deve garantir o armazenamento dos resíduos no estaleiro em condições adequadas, conforme 

estabelecido na legislação aplicável em vigor, nomeadamente no Decreto-Lei nº 178/2006 de 5 de Dezembro e o Decreto – lei n.º 

46/2008, de 12 de Março, uma vez que o produtor é o único responsável pela gestão dos resíduos que produz. 

GR 6: Todos os resíduos classificados como perigosos pela LER, nomeadamente óleos usados, lubrificantes, tintas e solventes, 

bem como resíduos contaminados por óleos, deverão ser devidamente acondicionados e armazenados em local apropriado e 

autorizado pelo Dono da Obra. Deve ser considerada a construção/implementação de uma bacia de retenção de forma a minimizar 

o impacte de eventuais derrames. 

GR 7: O armazenamento temporário dos óleos usados e combustíveis deverá ser efectuado em local impermeabilizado e coberto, 

com bacia de retenção de derrames acidentais, separando-se os óleos hidráulicos e de motor usados para gestão diferenciada. Os 

contentores deverão ter claramente identificado no exterior os diferentes tipos de óleo. De modo a evitar acidentes, na 

armazenagem temporária destes resíduos, dever-se-á ter em consideração as seguintes orientações: 

� Preservação de uma distância mínima de 15 metros a margens de linhas de água permanentes ou temporárias; 

� Armazenamento em contentores, devidamente estanques e selados, não devendo a taxa de enchimento ultrapassar 98% 

da sua capacidade; 

� Instalação em terrenos estáveis e planos; 

� Instalação em local de fácil acesso para trasfega de resíduos. 

GR 8: As operações de manutenção e de abastecimento de maquinaria deverão ter lugar no interior dos estaleiros em local 

previamente definido e com as condições necessárias para os efeitos, e não na frente de obra. Toda a maquinaria deverá ser 

devidamente inspeccionada de forma a garantir o seu correcto funcionamento, diminuindo o risco de contaminação do solo e da 

água. 
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GR 9: Os filtros de óleo, previamente escorridos, materiais absorventes e solos contaminados com hidrocarbonetos deverão ser 

armazenados temporariamente em recipientes estanques e fechados.  

GR 10: Os resíduos classificados como perigosos pela LER, nomeadamente óleos usados, lubrificantes, tintas e solventes, e 

resíduos contaminados com óleos devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino 

final apropriado, preferencialmente a reciclagem. 

Esta remoção só deverá ser iniciada, pelo Consórcio, após a aprovação pelo Dono da Obra ou seu representante da proposta dos 

destinos finais. 

Deve ser apresentada cópia das autorizações das empresas receptoras de resíduos e transportadores de óleos usados. 

GR 11: O Consórcio deve ter disponíveis os meios necessários para actuar caso ocorra derrame de resíduos, nomeadamente 

resíduos classificados como perigosos pela LER. 

GR 12: No âmbito da gestão dos resíduos deverá ser dada preferência à valorização dos resíduos, tendo como princípio a recolha 

selectiva dos mesmos. As empresas de gestão de resíduos a contratar, deverão constar nas listagens dos operadores licenciados 

pela Agência Portuguesa do Ambiente, devendo ser apresentadas ao Dono da Obra, cópias das autorizações destas empresas. 

GR 13: Os resíduos recicláveis, como plásticos, papel e cartão e resíduos metálicos, deverão ser recolhidos selectivamente, 

devendo ser encaminhados para operadores autorizados para o efeito, bem como os resíduos equivalentes a RSU. 

GR 14: Relativamente à produção de resíduos sólidos urbanos, a obra deverá estar dotada de contentores para recolha deste tipo 

de resíduos. A remoção final dos resíduos equiparados a Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) deverá ser efectuada, 

preferencialmente, através dos processos habituais de remoção de RSU existente no Concelho em que se insere a obra. 

GR 15: Não é permitida a rejeição de qualquer tipo de resíduos para as linhas de água ou solo. Os resíduos perigosos devem ser 

alvo de gestão individualizada, nos termos previstos da lei. 

GR 16: Em caso de derrame acidental de qualquer substância poluente, nas operações de manuseamento, armazenagem ou 

transporte, o responsável pelo derrame providenciará a limpeza imediata da zona através da remoção da camada de solo afectada. 

No caso dos óleos, novos ou usados, deverão utilizar-se previamente produtos absorventes. A zona afectada será isolada, sendo o 

acesso permitido unicamente aos trabalhadores incumbidos da limpeza. Os produtos derramados e/ou utilizados para recolha dos 

derrames serão tratados como resíduos, no que diz respeito à recolha, acondicionamento, armazenagem, transporte e destino final. 

 

II.6. Acessibilidade 

No início da obra, o Consórcio deverá elaborar um Plano de Acessibilidades, a integrar no Plano de Obra com o objectivo de 

identificar todos os caminhos utilizados, tráfego previsto e medidas de minimização associadas, quando existam, relativamente a 

cada uma das actividades previstas para a empreitada.  

No decorrer da empreitada o Consórcio deve assegurar o cumprimento dos seguintes requisitos ambientais: 

AC 1: A circulação de veículos e maquinaria pesada deverá obedecer a trajectos preferenciais, definidos previamente, aproveitando 

ao máximo os caminhos já existentes, proibindo-se a circulação fora destas áreas, de forma a evitar a proliferação de zonas sujeitas 

a derrames de óleos e combustíveis. Deve ser respeitada a legislação em vigor relativa à sinalização das vias. 
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AC 2: Os acessos temporários em áreas de montado deverão ser feitos pelos caminhos florestais já existentes, evitando o abate de 

sobreiros e/ou azinheiras. 

AC 3: No caso dos acessos existentes, as acções de beneficiação só devem incluir o alargamento do acesso nos casos 

estritamente necessários. A reparação da via, fruto de uma acção induzida pela circulação de viaturas afectadas pela Empreitada, 

deve ser efectuada logo após a fase de construção e com a maior brevidade possível e as obras devem ser realizadas de modo a 

reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso. 

AC 4: Caso seja necessário a abertura de novos acessos, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as 

alterações na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso, o traçado deve adaptar-se ao 

terreno natural evitando o rasgo de taludes pronunciados e com inclinações acentuadas, bem como a remoção da vegetação, 

decapagem do solo ou o corte de vegetação sejam reduzidas ao máximo. Os trilhos devem ser assinalados, devendo ser proibida a 

circulação fora dessas áreas. 

AC 5: Durante a construção de acessos à obra, e sempre que se registem operações com movimentação de solos deve garantir-se 

o seu acompanhamento arqueológico (ver II.8 Acompanhamento e Salvaguarda do Património Arqueológico). 

AC 6: Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e materiais 

de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino adequado, minimizando a 

passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a receptores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação 

de cuidados de saúde e escolas). 

AC 7: Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projecto não fiquem obstruídos ou em más condições, 

possibilitando a sua normal utilização por parte da população local.  

AC 8: O atravessamento de máquinas em leito de cheia deve, preferencialmente, ser efectuado através de estruturas já existentes 

para o efeito, de forma a afectar o mínimo possível a vegetação ripícola e o próprio leito de cheia. 

Caso se preveja interceptar linhas de água, para estabelecimento de acessos à obra, têm as mesmas de ser restabelecidas por 

passagem hidráulica, ainda que a afectação ocorra por um período curto. 

AC 9: Sempre que se preveja a necessidade de efectuar desvios de tráfego, submeter previamente os respectivos planos de 

alteração à entidade competente, para autorização. 

AC 10: Sempre que os acessos às propriedades forem interrompidos, deverá ser comunicado aos proprietários e ser assegurada a 

criação de acessos alternativos. Os acessos a criar deverão ser acordados com os proprietários garantindo, no mínimo, os actuais 

níveis de acessibilidade. Estas interrupções deverão limitar-se ao mínimo período de tempo possível. 

Na fase final da obra, para além das medidas de minimização previstas para recuperação das áreas afectadas pela Empreitada (ver 

Ponto II.10. Recuperação de Áreas Afectadas pela Empreitada), o Consórcio deve também ter em atenção os seguintes requisitos: 

AC 11: Caso sejam construídas novas vias de acesso à obra, exclusivamente para esse efeito, deve efectuar-se a recuperação do 

terreno de acordo com o estipulado no requisito RAO 5 do Ponto II.10. Recuperação de Áreas Afectadas pela Empreitada. 

AC 12: Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os pavimentos e 

passeios públicos que tenham eventualmente sido afectados ou destruídos. Deve proceder-se à sua recuperação através da 

descompactação dos solos. 
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AC 13: No caso dos caminhos que não puderem ser restabelecidos, deverá estar assinalada a sua interrupção, bem como indicado 

o acesso alternativo.  

 

II.7. Controlo de poluição atmosférica e sonora 

De forma a minimizar as emissões atmosféricas, em particular as emissões difusas de partículas, resultantes das diferentes 

actividades, deverão ser considerados os seguintes aspectos: 

PA 1: Deverão ser humedecidas as vias não pavimentadas e todas as áreas passíveis de gerarem emissões difusas de partículas, 

sempre que necessário e especialmente em dias secos e ventosos, bem como reduzir a velocidade dos veículos neste tipo de vias. 

Deverão igualmente efectuar-se lavagens regulares dos rodados da maquinaria e veículos afectos à obra. Este requisito poderá não 

ser cumprido, na sua totalidade ou parcialmente, caso se verifiquem situações excepcionais de carência de água, como por 

exemplo em anos de seca. Nessas situações, os condicionalismos a este tipo de operações deverão ser comunicados ao Dono da 

Obra que deverá autorizar os procedimentos excepcionais. 

PA 2: Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adoptadas velocidades moderadas, de forma a 

minimizar a emissão de poeiras. 

PA 3: Deverão ser tomados cuidados acrescidos na cobertura de materiais susceptíveis de serem arrastados pelo vento, como por 

exemplo o acondicionamento apropriado dos depósitos de excedentes de construção. Nas zonas perto de habitações deverão ser 

instalados “tapumes” de protecção. 

PA 4: Deverão ser cobertas adequadamente as caixas de carga de camiões de transporte de substâncias pulverulentas, de modo a 

minimizar a emissão de poeiras ou queda de materiais, bem como, se deve garantir a redução da velocidade dos veículos em 

estradas ou caminhos não pavimentados. 

PA 5: Deverá ser efectuada uma manutenção dos veículos e equipamentos utilizados, de forma a prevenir o aumento das emissões 

atmosféricas.  

PA 6: Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, 

quer por acção do vento, quer por acção da circulação de veículos e de equipamentos de obra. 

De modo a minimizar a poluição sonora, resultante das diferentes actividades deverão ser considerados os seguintes aspectos: 

PS 1: Nos locais onde se registem receptores sensíveis (habitações) os trabalhos e operações de construção mais ruidosos 

deverão ser realizados preferencialmente durante o período diurno (7h – 18h), evitando a sua realização no período nocturno e 

durante os fins-de-semana, de acordo com a legislação em vigor. 

PS 2: A circulação do tráfego rodoviário afecto à obra deverá evitar a passagem pelo interior das localidades, ou, em alternativa, ser 

espaçada no tempo e sempre efectuada durante o período diurno, de modo a respeitar a legislação em vigor.  

PS 3: Os equipamentos utilizados em obra deverão apresentar homologação acústica nos termos da legislação aplicável. Deve 

também garantir-se que os métodos construtivos seleccionados originem o menor ruído possível. 
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PS 4: Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à obra, de forma a manter as normais 

condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das 

águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

 

II.8. Acompanhamento e Salvaguarda do Património Arqueológico 

O Consórcio deverá considerar o acompanhamento arqueológico como uma tarefa a realizar no âmbito da empreitada de 

implementação da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico de Pedrógão.  

Para a realização desta tarefa, deverá possuir uma equipa que garanta o Acompanhamento e Salvaguarda do Património 

Arqueológico, Arquitectónico e Etnográfico. 

A equipa deverá possuir um responsável (Arqueólogo – Coordenador) com formação na área da Arqueologia e experiência prévia 

no desempenho de funções de direcção de trabalhos de acompanhamento arqueológico, com um mínimo de 3 anos de experiência 

devidamente comprovada. 

O Consórcio, com os documentos de habilitação, apresentará o nome do Arqueólogo Coordenador, assim como o seu curriculum 

vitae, devidamente actualizado. 

Após a adjudicação só em circunstâncias excepcionais, que o Dono da Obra se reserva o direito de decidir, o Arqueólogo 

Coordenador que irá realizar o acompanhamento arqueológico poderá ser substituído por outro com habilitações idênticas ou 

superiores àquele que foi inicialmente indicado na proposta. 

O Arqueólogo-Coordenador deverá obter, previamente ao início da empreitada, a necessária autorização para a realização de 

trabalhos arqueológicos, por parte do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR), de acordo com o 

estipulado no Decreto – Lei 270/99 de 15 de Julho. O pedido de autorização para a realização de trabalhos arqueológicos (PATA), 

necessário para a obtenção da referida autorização, deverá ser remetido ao Dono da Obra, até cinco dias após assinatura do 

contrato para realização da Empreitada, cabendo à EDIA o seu envio ao IGESPAR. 

Uma vez que, à data da realização dos trabalhos arqueológicos desenvolvidos no âmbito do Processo de Avaliação Ambiental, as 

condições de visibilidade do terreno não foram as melhores, irão ser desenvolvidos, em fase prévia á obra, novos trabalhos de 

prospecção, direccionados para as áreas identificadas como de visibilidade reduzida ou nula. Os resultados destes trabalhos, dos 

quais poderá resultar a identificação de novas ocorrências patrimoniais, serão fornecidos ao Consórcio.  

A equipa de arqueologia deverá ser dimensionada tendo presentes a natureza, extensão e duração da empreitada e de acordo com 

o plano de trabalhos apresentado pelo Consórcio. A equipa de acompanhamento arqueológico deverá estar em estreita articulação 

com as equipas de produção do Consórcio e dotada dos meios logísticos adequados (mobilidade e comunicação). Deste modo, a 

equipa de arqueologia deverá ser constituída pelo número de elementos julgado adequado para o cumprimento dos requisitos 

considerados indispensáveis e adiante discriminados. 

Deverá ser inequivocamente considerada responsabilidade exclusiva do Consórcio o não cumprimento de qualquer um dos 

requisitos abaixo referidos, independentemente do dimensionamento proposto pelo mesmo Consórcio para a sua equipa de 

acompanhamento arqueológico. 

O acompanhamento arqueológico deverá processar-se de acordo com os requisitos que se expõem seguidamente: 
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Pat.1: Deverá efectuar-se o acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos que impliquem mobilização do solo, 

nomeadamente, abertura de acessos, valas, estaleiros, extracção de inertes, operações de desmatação, entre outros, garantindo 

que não ocorrem afectações desnecessárias do Património Cultural, pelos trabalhos de mobilização do solo, quer em número de 

vestígios, quer em área dos mesmos. As eventuais afectações que se venham a verificar sobre vestígios patrimoniais, devido ao 

não cumprimento dos requisitos constantes do presente documento, serão da exclusiva responsabilidade do Consórcio, cabendo-

lhe suportar a totalidade dos trabalhos de minimização de impactes (escavações arqueológicas, levantamentos topográficos, 

registos gráficos, etc.) que venham a ser eventualmente necessários, bem como todos os constrangimentos que os mesmos 

possam originar para a Empreitada. 

Pat.2: Apenas será considerada responsabilidade do Dono da Obra a execução das seguintes medidas de minimização: 

� As que se verificar necessário implementar em ocorrências patrimoniais identificadas pela equipa de acompanhamento 

arqueológico, no âmbito da execução dos trabalhos de prospecção de superfície, efectuados previamente ao início dos 

trabalhos de movimentação de terras, e que se encontrem localizadas em área a afectar pela execução das infra-estruturas 

de projecto; 

� As decorrentes da afectação de vestígios patrimoniais não detectáveis através de prospecção de superfície e que ocorram 

na medida do estritamente inevitável. Considera-se “estritamente inevitável” uma afectação que ocorre somente na área 

mínima necessária à implantação das infra-estruturas de projecto e que dê origem a uma paragem imediata dos trabalhos 

que geraram a afectação. 

Pat.3: Serão encargo do Consórcio, os trabalhos de minimização de impactes que resultem da afectação não justificável de 

vestígios arqueológicos. Nesta situação enquadram-se afectações que tenham decorrido sem acompanhamento arqueológico, 

afectações que ultrapassem o “estritamente inevitável” ou que resultem de violação de áreas sinalizadas. 

Pat.4: Sempre que ocorram quaisquer vestígios no decorrer dos trabalhos de mobilização de solos, estes deverão ser devidamente 

limpos de forma a permitir uma correcta avaliação por parte dos técnicos do IGESPAR e do Dono da Obra. 

Pat.5: A selecção dos locais para instalação de estaleiros e a implementação de caminhos de acesso deverá estar condicionada à 

não afectação do património conhecido. Esta condicionante é incluída na Carta de Condicionantes à Localização dos Estaleiros e 

Outras Infra-Estruturas de Apoio (Anexo VI).  

Pat.6: Deverá ser realizada a prospecção arqueológica sistemática de eventuais novas áreas de estaleiros, áreas de empréstimo e 

de depósito de inertes, assim como, novos acessos, áreas de acesso provisório e definitivo, previamente ao início dos respectivos 

trabalhos de movimentação de terras.  

Nos casos em que a visibilidade do solo seja reduzida, devido à vegetação existente, deverá ser realizada prospecção sistemática 

antes e após a acção de desmatação, de modo a colmatar eventuais lacunas de conhecimento. 

Pat.7: Durante a fase de obra, as ocorrências que serão interceptadas pelas infra-estruturas de Projecto, ou que se localizam na 

faixa de indemnização/ expropriação, deverão ser vedadas e sinalizadas, com rede laranja. Procura-se, assim, evitar que estas 

ocorrências sejam afectadas além do estritamente necessário para a implementação das infra-estruturas. 

De igual modo, no caso das ocorrências que se localizam nas imediações das infra-estruturas, ou outros elementos da obra (até 25 

metros) deverá ser colocada sinalização, mas apenas nos limites dos corredores das áreas expropriadas/indemnizadas, de modo, a 

evitar afectações desnecessárias.  
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Já em fase de obra, após a aprovação pelo Dono da Obra, do Plano de Acessibilidades da empreitada e da Localização e Planta de 

Estaleiros, cuja elaboração é da responsabilidade do Consórcio, (ver Anexo I – Requisitos Ambientais) deverá realizar-se uma 

avaliação dos sítios que deverão ser alvo de sinalização arqueológica. Esta deverá ser implantada nos limites dos caminhos a 

utilizar, podendo no entanto ser dispensada nos casos em que as parcelas estejam devidamente delimitadas com vedação. 

Pat.8: Para além da sinalização, todas as ocorrências patrimoniais deverão ser alvo de registo fotográfico e de acompanhamento 

arqueológico. 

Pat.9: Caso, durante a execução dos trabalhos, sejam detectadas novas ocorrências patrimoniais, estas devem originar uma 

paragem imediata dos trabalhos que as possam afectar e ser comunicadas ao Dono da Obra com a maior brevidade possível, de 

forma a proceder-se a uma rápida avaliação da situação e eventual implementação das medidas de minimização julgadas 

necessárias.  

Pat.10: Nos casos em que a medida de minimização a implementar se limite apenas à elaboração de um registo (registo gráfico, 

registo fotográfico, levantamento topográfico e memória descritiva), a sua implementação será da exclusiva responsabilidade do 

Consórcio. 

Pat.11: Caso surjam ocorrências do domínio do Património Etnográfico durante os trabalhos de implementação das infra-estruturas 

do Projecto, será da exclusiva responsabilidade do Consórcio a execução da respectiva medida de minimização que consistirá em: 

� Registo gráfico pormenorizado; 

� Registo fotográfico; 

� Levantamento topográfico e geo-referenciação; 

� Memória descritiva; 

� Desmonte cuidado das estruturas e recuperação de elementos julgados pertinentes. 

As ocorrências identificadas em prospecção que não venham a sofrer impactes pelo Projecto, apenas requerem a elaboração do 

registo fotográfico, memória descritiva e geo-referenciação. 

Pat.12: Uma vez que irão ser realizados trabalhos de minimização, da responsabilidade directa do Dono da Obra, em sítios 

arqueológicos já identificados e localizados na área de intervenção (Anexo III, Quadro III.1), deverá garantir-se que os trabalhos a 

desenvolver pelo Consórcio não interferem directamente com as intervenções arqueológicas. Para o efeito, o Consórcio deverá 

adequar correctamente o seu plano de trabalhos a estas situações. 

Pat.13: Deve ser dada especial atenção às áreas onde se registam vestígios arqueológicos. Os trabalhos da empreitada que 

coincidam com áreas de dispersão de materiais arqueológicos devem restringir-se apenas ao corredor mínimo necessário para 

implantação da infra-estrutura, devendo esta acção ser acompanhada de forma presencial e permanente por um dos elementos da 

equipa de arqueologia do Consórcio, em toda a área de dispersão de materiais. 

Pat.13: Em complemento da prospecção sistemática por amostragem de 25% da área a ser convertida em regadio, realizada no 

âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, deve ser efectuada, pelo Consórcio, a prospecção selectiva dos restantes 75%. 
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II.9. Acções de Formação e Sensibilização 

No Plano de Obra, o Consórcio deverá definir e programar acções de formação e sensibilização para todos os intervenientes na 

Empreitada. 

Durante a fase de construção: 

FS 1: Devem ser realizadas campanhas de formação e sensibilização ambiental, destinadas a todos os intervenientes na 

Empreitada e desde o seu início, para que estes sejam alertados dos impactes ambientais associados às diferentes actividades e 

quais as boas práticas de gestão ambiental a implementar em obra e nos estaleiros. Deverá ser dado especial destaque aos 

cuidados a ter na gestão dos resíduos e efluentes, à salvaguarda do património arqueológico e à protecção dos habitats e espécies 

animais silvestres. 

 

II.10. Recuperação de Áreas Afectadas pela Empreitada 

No Anexo IV apresenta-se o Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afectadas pela Empreitada. As premissas listadas neste 

Plano deverão ser cumpridas pelo Consórcio. Este deverá elaborar durante a fase inicial de construção das infraestruturas um 

Plano de Desactivação dos Estaleiros e a aferição do Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afectadas pela Empreitada, com 

apresentação cartográfica das soluções-tipo a adoptar de acordo com as especificações apresentadas no Anexo III. Estes Planos 

deverão ser sujeitos à aprovação pelo Dono da Obra e a sua implementação incumbe ao Consórcio. 

O Consórcio deve, cumprir, para além do Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afectadas pela Empreitada. (Anexo III) os 

seguintes requisitos:  

RAO 1: As acções a desenvolver na recuperação destas áreas deverão incluir: 

� Reposição do perfil natural da superfície do terreno; 

� Aplicação de terra vegetal, com utilização preferencial dos solos previamente decapados. 

Deverão ainda ser realizadas hidrossementeiras, quando aplicável e/ou requerido, nos seguintes locais: 

� Taludes de caminhos, reservatórios e barragem; 

� Rede de drenagem (em caso de reperfilamento); 

� Áreas afectadas temporariamente pela empreitada; 

� Manchas de empréstimo. 

 

Na eventual afectação de linhas de água e da vegetação ripícola associada, dever-se-á garantir a recuperação da topografia 

original do leito e das margens e a realização de hidrossementeira. Dever-se-á assegurar, ainda, a reposição dos maciços 

arbustivos e assim como do número de exemplares arbóreos abatidos. 

Para o correcto desenvolvimento dos trabalhos o Consórcio deve cumprir os seguintes pressupostos:  

� Comprometer-se a fornecer todos os materiais, adubos e sementes em boas condições e a assegurar o desenvolvimento 

dos trabalhos segundo as condições apresentadas; 

� Consultar o Dono de Obra em todos os casos omissos ou duvidosos, reservando-se esta o direito de exigir a substituição, a 

custas do empreiteiro, de todos os materiais, adubos e sementes que se verifique não satisfazerem as condições exigidas; 
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� Assegurar, em número e qualificação, a presença na obra do pessoal necessário à boa execução dos trabalhos, bem como 

de elemento capaz de fornecer os esclarecimentos necessários sobre os mesmos. 

RAO 2: A reconstituição do coberto vegetal de cada zona de intervenção (ex. atravessamentos de linhas de água), deverá efectuar-

se logo que tecnicamente viável, de acordo com o Plano de Recuperação Biofísica (Anexo IV). 

RAO 3: O Projecto de Reabilitação de Linhas de Água deverá ser implementado, tendo em conta o cronograma geral e os trabalhos 

definidos para a empreitada, assim que seja tecnicamente viável, dando cumprimento ao disposto no Anexo VII. 

RAO 4: Deverá ser efectuada a integração paisagística das infra-estruturas construídas que permaneçam na fase de exploração, de 

acordo com o estipulado no Projecto de Execução. 

RAO 5: Na fase de encerramento da empreitada a limpeza da área de obra deve ser efectuada de forma a remover todos os 

resíduos, incluindo os resíduos inertes gerados durante a fase de construção, devendo ser promovida a reposição das condições 

naturais. 

RAO 6: Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido afectados pelas 

obras de construção.  

RAO 7: Deverá proceder-se à ripagem e gradagem dos solos das áreas ocupadas pelo estaleiro e pela circulação de veículos e 

máquinas, sendo colocada uma camada de terra viva com uma espessura final de pelo menos 0,20m, utilizando os solos 

decapados inicialmente. 

 

II.11. Requisitos de Carácter Geral 

Os requisitos de carácter geral são requisitos ambientais transversais a todas as actividades desenvolvidas na Empreitada. 

Na fase de planeamento desta Empreitada, e sempre que necessário, o Consórcio deverá garantir que todas as intervenções no 

domínio hídrico cumprem a legislação em vigor. 

Durante a obra o Consórcio deve assegurar a implementação dos seguintes requisitos: 

CG 1: Proceder à limpeza da via pública sempre que forem vertidos materiais de construção ou materiais residuais da obra.  

CG 2: Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, tendo em consideração a 

segurança e a minimização das perturbações na actividade das populações. 

CG 3: Atender a eventuais queixas dos moradores locais, de modo a tentar resolver com a maior brevidade possível, situações de 

incomodidade relacionadas com a obra. 

CG 4: Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infra-estruturas, equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em 

obra e áreas adjacentes, que sejam afectadas no decurso da obra. 

CG 5: Comunicar às populações afectadas e interessadas, previamente ao início da obra, os objectivos da intervenção, todas as 

alterações e prazos previstos, para os caminhos e estradas de circulação afectadas pelas obras, bem como sinalizadas todas as 

restrições de tráfego. 

CG 6: Avisar com antecedência as autarquias, juntas de freguesia e a população interessada, das eventuais alterações na 

circulação rodoviária, nomeadamente, aquando do atravessamento de vias de comunicação; 
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CG 7: Facultar alternativas válidas ao maior número possível de atravessamentos condicionados por motivos de obra.  

CG 8: No eventual uso de explosivos, deverá ser utilizada sinalização prévia para aviso da população.  

CG 9: Durante o decorrer da construção das infra-estruturas deverá obedecer-se a toda a legislação em vigor em matéria de 

ordenamento, salvaguardando-se as servidões e restrições de utilidade pública na área de influência da empreitada, destacando-se 

a este nível as servidões associadas à rede rodoviária principal e aos restantes caminhos que venham a ser utilizados durante a 

fase de obra, ao Domínio Publico Hídrico e à rede ferroviária. 

CG 10: De forma a prevenir eventuais incêndios resultantes dos trabalhos da empreitada, dever-se-á manter adequada vigilância no 

local. 

CG 11: O Consórcio deverá, sempre que possível, recorrer à contratação de mão-de-obra local. 

CG 12: O Consórcio deverá garantir a implementação, no que diz respeito à protecção e segurança das pessoas e bens contra 

incêndios florestais, das directrizes impostas pelo Sistema nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, de acordo com o DL 

17/2009, de 14 de Janeiro, que altera alguns artigos do DL 124/2006, de 28 de Junho. 
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO ESPECÍFICAS 

Neste anexo discriminam-se algumas medidas de minimização, que não estão incluídas nos requisitos ambientais anteriormente 

referidos, e cuja implementação deverá ser efectuada durante a fase de obra. A responsabilidade da sua implementação é do 

Consórcio. 

 

• Geologia 

� De modo a garantir a estabilidade dos taludes, previamente a qualquer intervenção, deverá ser efectuado um 

reconhecimento geotécnico, por forma a permitir a identificação de locais em que se interceptem rochas menos compactas 

e porosas (como são: os conglomerados, areias, argilas e arcoses, maioritariamente presentes no sub-bloco Pedrógão 1). 

As regras de estabilidade dos taludes devem ser respeitadas no decorrer da fase de construção e continuadas na fase de 

exploração.  

� As escavações das valas necessárias para a instalação dos diversos troços da conduta deverão ser acompanhadas de 

escoramentos de modo a evitar a deformação das formações e o risco de acidentes pessoais. Quando executadas no 

período de águas altas, devem ser curtos os troços de vala a executar e as inclinações dos taludes respeitarem o 

recomendado no Projecto (taludes de escavação provisórios de 1H:2V); 

 

• Recursos Hídricos 

� Na eventualidade de haver necessidade de em algum troço proceder ao rebaixamento do nível freático, decorrente das 

acções de escavação, a água extraída deverá ser devolvida ao terreno a jusante, devendo a extensão da escavação ser 

curta e acompanhada por escoramentos. Pretende-se deste modo manter o equilíbrio hidrodinâmico e a espessura saturada 

do aquífero.  

� O excesso de água obtido durante as escavações, deve ser bombado para pequenas bacias de decantação antes de ser 

conduzido à linha de água mais próxima. 

� Assegurar, para o caso de se verificar a exposição, inadvertida, do nível freático à superfície durante a fase de construção, 

que todas as acções que traduzam risco de poluição sejam eliminadas ou restringidas na sua envolvente directa. Nessas 

áreas deverá dar-se uma paragem imediata da frente de obra, contenção da fuga e encaminhamento das escorrências para 

a linha de água mais próxima. Após a adopção destes procedimentos, a frente de obra deverá ser retomada com recurso às 

técnicas construtivas adequadas à situação em presença. 

� No decurso dos trabalhos deverá ser dada especial atenção aos poços e furos existentes na área envolvente, evitando-se o 

mais possível qualquer interferência. 

� Para as captações que constituam origens de água subterrânea destinadas a abastecimento público e se localizem na 

envolvente do Circuito Hidráulico, deverão ser adoptadas as seguintes medidas, sobretudo na fase de construção: 

a) Vedação e sinalização das captações situadas nas áreas expropriadas, de forma a impedir o acesso ao local por 

parte da maquinaria e funcionários afectos à obra; 

b) A contenção, logo que tecnicamente possível, de exsurgências que ocorram durante os trabalhos de escavação 

devido à intercepção acidental do nível freático, de forma a minimizar efeitos de rebaixamento no nível de água das 

captações. 
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� Na realização do desvio provisório da ribeira de São Pedro, para construção da barragem, dever-se-ão adoptar medidas 

que permitam, tanto quanto possível, assegurar o escoamento superficial para jusante, em regime natural.  

 

• Paisagem 

� Implementar o Projecto de Enquadramento Paisagístico. 

� Deverão ser mantidos, sempre que tecnicamente possível, os exemplares arbóreos existentes a compartimentar a 

paisagem, nomeadamente junto aos caminhos e nos limites das propriedades. 

 

• Ecologia 

� No que respeita à avifauna estepária, durante o período reprodutor das espécies mais importantes, deverá ser feito um 

acompanhamento semanal da obra, por parte de uma equipa de biologia, no sentido de compatibilizar as necessidades 

logísticas da Empreitada com as necessárias medidas de minimização de impactes sobre estas espécies. O 

acompanhamento deverá ter início em Fevereiro e estender-se até ao final de Julho, de modo a permitir a delimitação das 

áreas onde não devem ocorrer perturbações nas semanas subsequentes e as áreas onde os trabalhos da Empreitada 

podem progredir.  

� O canal deverá ser totalmente vedado com rede, a implantar em ambas as margens. As vedações deverão ser instaladas 

nas bermas dos taludes em escavação, exteriormente às valetas e nas bases dos taludes de aterro. A vedação do canal 

deverá ser constituída por postes de madeira de pinho tratada de 1,40m de altura, servindo de suporte a uma rede de 

arame com 2,5mm de diâmetro em malha quadrada com 0,15 x 0,15 m. Adicionalmente, deverá ser montada uma segunda 

rede em arame de alta resistência com 2mm de diâmetro em malha rectangular com 50mm x 20mm. 

� Deverão ser executadas rampas de fuga (escapatórias) que permitam a transposição das vedações por parte dos 

mamíferos. O número de rampas não deverá ser inferior a 2 em cada margem do canal. Os locais serão definidos com os 

técnicos de ambiente da EDIA. Apresenta-se em anexo um esquema ilustrativo das referidas rampas. 

 

• Património 

� Deverão ser realizadas acções de formação, de forma periódica, de modo a que os intervenientes na empreitada possam 

tomar conhecimento dos valores patrimoniais situados na envolvente, das áreas sinalizadas, bem como dos procedimentos 

que deverão ser cumpridos durante o decurso dos trabalhos.  

 

No acompanhamento arqueológico de outras empreitadas do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva têm sido identificados 

arqueossítios constituídos por estruturas em negativo (realidades escavadas no substrato rochoso) que não são reconhecíveis 

através de vestígios de superfície. Como tal, a equipa de acompanhamento arqueológico deverá realizar uma observação atenta 

durante a fase de mobilização de solos, devendo pois a equipa do Consórcio ter acesso visual facilitado à camada de transição 

entre o solo vegetal e substrato estratigráfico situado imediatamente abaixo (inorgânico). 
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1. INTRODUÇÃO  

A valorização dos resíduos reduz vários tipos de poluição (aquática, atmosférica e dos solos), funcionando também como um travão 

à depleção dos recursos naturais. Assim, dentro da estratégia da sustentabilidade, é forçoso existir uma politica de maximização da 

reciclagem dos resíduos produzidos, em consonância com o novo regime de gestão de resíduos de construção e demolição (RCD) 

em vigor desde Junho de 2008. Uma correcta triagem no local de produção é um dos contributos mais directos para maximizar a 

valorização dos RCD. 

Este documento constitui o Plano de Gestão de Resíduos (PGR) da fase de construção da empreitada “Empreitada de Construção 

e Fornecimento dos Equipamentos do Sistema Elevatório de Pedrógão – Margem Direita do Empreendimento de Fins Múltiplos de 

Alqueva” onde se identificam e classificam os resíduos produzidos no âmbito das diferentes actividades a desenvolver. 

Paralelamente descrevem-se os objectivos e as tarefas a executar na gestão dos resíduos, bem como as responsabilidades 

associadas e os meios envolvidos. 

O PGR é passível de sofrer alterações no decurso da obra, de forma a melhor se adaptar às realidades e circunstâncias do projecto 

na sua fase de construção. As alterações serão sempre registadas e uma nova versão do plano será distribuída por todos os 

intervenientes. 

Este documento é baseado e fundamentado no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) 

fornecido pelo Dono de Obra. 

 

2. ÂMBITO 

É intenção do Consórcio acompanhar o evoluir dos trabalhos da empreitada “Construção e Fornecimento dos Equipamentos do 

Sistema Elevatório de Pedrógão – Margem Direita do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva”, na gestão global de resíduos 

produzidos, propondo, sempre que necessário, um ajustamento a essa operação, visando atingir uma melhor rentabilização tanto 

de meios como de resíduos passíveis de valorização. 

Em conformidade com o Caderno de Encargos o Consórcio propõe um conjunto de medidas a implementar na empreitada, tendo 

por objectivo uma gestão eficiente de todo o fluxo de RCD. 

O Consórcio assegurará no melhor prazo, qualquer intervenção pontual requerida pela fiscalização ambiental no âmbito da proposta 

de gestão de RCD. 

 

3. OBJECTIVOS DO CONSÓRCIO 

Como referido anteriormente este procedimento é de aplicação a todos os resíduos produzidos na empreitada “Construção e 

Fornecimento dos Equipamentos do Sistema Elevatório de Pedrógão – Margem Direita do Empreendimento de Fins Múltiplos de 

Alqueva”. Na gestão dos resíduos, será efectuada uma triagem e separação adequada dos RCD, bem como um apropriado 

acondicionamento de modo a garantir a armazenagem temporária dos resíduos produzidos na obra, assegurando uma optimização 

dos fluxos de saída. Os RCD considerados perigosos não serão armazenados em obra por um período superior a três meses. 
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Toda a documentação e logística necessária à gestão global e transferência dos RCD serão da responsabilidade do Consórcio que 

elaborará um dossier ambiental, que ficará disponível para consulta em obra, no qual todos os documentos referentes serão 

arquivados.  

O consórcio assume o compromisso de entregar às entidades competentes (fiscalização ambiental) toda a documentação de 

controlo da gestão de resíduos preconizada na legislação aplicável, como guias de transporte de RCD, modelo de registo de dados 

de RCD e certificados de recepção, bem como cópias das licenças dos operadores de gestão de resíduos. 

Após o início da obra será elaborado pelo Departamento de Ambiente um Plano de Gestão de Resíduos (Mod.04/da) que classifica 

e caracteriza os resíduos produzidos na empreitada em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER). 

 

4. GESTÃO DE RESÍDUOS 

4.1. Prevenção da Produção de Resíduos 

Na escolha de fornecedores, produtos e equipamentos a utilizar em obra, é importante considerar a minimização na produção de 

resíduos. Para o efeito devem ser adoptados os seguintes critérios: 

• Preferir fornecedores/materiais com embalagem de tara retornável, para que se possam devolver as embalagens aos 

fornecedores; 

• Reutilizar na própria obra, como material de aterro, os solos e rochas provenientes da escavação e outros materiais inertes; 

• Reutilizar eventual material de escavação sobrante, na recuperação paisagística de pedreiras ou como material de aterro 

em outras obras desde que devidamente licenciadas; 

• Reutilizar madeiras das cofragens na própria obra e/ou outras obras em execução, desde que devidamente licenciadas; 

• Reutilizar na própria obra ou em obras exteriores, desde que devidamente licenciadas, vigas de ferro provenientes de restos 

das armações; 

• Sempre que possível deve ser promovida a reutilização de outro tipo de materiais (ex.: redes plásticas, restos de 

revestimentos e/ou tubos) dentro da própria obra ou em obras exteriores, desde que devidamente licenciadas. 

 

 4.2. Caracterização dos Resíduos 

No Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, anexo a este documento, apresentam-se os resíduos 

que poderão eventualmente ser produzidos no âmbito das actividades associadas à “Empreitada de Construção e Fornecimento 

dos Equipamentos do Sistema Elevatório de Pedrógão – Margem Direita do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva”.  

No entanto, na tabela seguinte estão caracterizados os principais resíduos passíveis de serem produzidos na empreitada em causa, 

por código LER e possíveis destinos finais autorizados.  
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Tabela 1. Tipo de resíduo, respectivo código LER e destino final autorizado 

 

Serão colocados, no estaleiro, recipientes apropriados ou definidas zonas delimitadas, devidamente sinalizados, para 

acondicionamento dos resíduos acima caracterizados. Estes recipientes, quando cheios serão transportados para os destinos 

mencionados na tabela acima. 

 

 4.3. Procedimentos de Trabalho 

• Os resíduos devem ser objecto de triagem em obra ou em local afecto à mesma. 

• O estaleiro possuirá contentores para a separação dos resíduos produzidos em número, capacidade e tipo adequados aos 

resíduos produzidos. Todos os contentores estarão identificados, devendo a separação ser realizada de acordo com a identificação 

e código LER. 

• Todos os trabalhadores em obra são responsáveis pela separação dos resíduos produzidos.  

• Planeamento da gestão de resíduos em função das quantidades e tipo, que optimize o tempo de armazenamento, a sua 

recolha e rentabilize o transporte, salvaguardando sempre os casos pontuais que merecerão da nossa parte uma imediata solução. 

• Sempre que ocorra uma recolha de resíduos será preenchida a guia de transporte de resíduos de construção e demolição, 

cujo modelo consta na Portaria n.º 417/2008, de 11 de Junho. 

• Deverá manter-se um registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e respectivos destinos finais, com base nas 

referidas guias de transporte de resíduos de construção e demolição. 

 

 

 

Tipo de Resíduo LER Destino Final Autorizado 

Embalagens de papel/cartão 15 01 01 Ecocentro ou Empresa Licenciada 

Plástico 17 02 03 Ecocentro ou Empresa Licenciada 

Madeira 17 02 01 Ecocentro ou Empresa Licenciada 

Mistura de inertes 17 01 07 
Reutilização em obra, aterro de inertes ou empresa 
licenciada 

Ferro e aço  17 04 05 Empresa Licenciada 

Solos e rochas 17 05 04 
Reutilização em obra, aterro de inertes ou empresa 
licenciada 

Mistura de resíduos de construção e demolição 17 09 04 Empresa Licenciada 

Resíduos sólidos urbanos ou equiparados 20 03 01 
Até 1.100 L diários serão depositados nos contentores do 
circuito municipal de recolha de resíduos urbanos 
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4.4. Informação e Formação dos Trabalhadores 

Todos os trabalhadores envolvidos na empreitada deverão receber formação específica sobre os resíduos produzidos na 

empreitada nomeadamente como os separar, qual o seu destino, implicações da não correcta separação e sensibilização ambiental 

geral. Sempre que considere necessário, serão realizadas campanhas de sensibilização aos trabalhadores, através da colocação 

de cartazes, entrega de folhetos ou outros métodos que considere eficaz para alterar mentalidades e comportamentos no que 

respeita à gestão de resíduos. No mínimo, será obrigatória a colocação de sinalética de proibição de queima ou enterramento de 

resíduos e sinalética informativa com as regras para uma correcta triagem dos resíduos na obra. 

 

4.5. Gestão da documentação 

Será responsabilidade do Consórcio, a verificação da conformidade legal dos operadores de gestão de resíduos, assim como o 

preenchimento das guias de acompanhamento de resíduos de construção e demolição mediante o estipulado na Portaria n.º 

417/2008 de 11 de Junho. 

O responsável em obra com o apoio do Departamento de Ambiente efectuará o controlo da saída de resíduos do estaleiro de obra, 

efectuando o registo no impresso Mod.47/da – “Registo de Dados de Resíduos de Construção e Demolição”. 
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Anexo IX – Plano de Gestão de Resíduos 

Registo do Plano de Gestão de Resíduos (Mod.04/da) 



 
TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

Página 1 de 1 
Resíduos provenientes de um único produtor / detentor 

 

Mod.49/da.2 
 

 

N.º Guia:   (n.º obra/ n.º guia de forma sequencial) N.º Pedido de Compra:  

 

 

I – Identificação do transportador 

Nome:  Morada:  

Localidade:  Concelho: 

Código Postal:  CAE: NIF: 

Tel.:  Fax.:  E-mail:  

Matricula do Camião ou Tractor: Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque: 

 
Data: / /   Assinatura:  

 

 

II – Identificação da obra  

Nome: 

Morada: 

Alvará nº: Localidade: Concelho: 

Código Postal: Tel.: Fax.: 

 

 

III – Identificação do Produtor ou detentor 

Nome:  

Morada:  Localidade:  

Concelho:  Alvará ou Título de registo do InCI:  

Código Postal:  Tel.:  Fax.:  

 

Assinatura:  

 

 

IV – Classificação* e quantificação dos RCD e identificação do respectivo operador de gestão 

Movimentos Código LER* 
Quantidade 
(ton ou m3) 

Destinatário Assinatura do Destinatário 

1 

         

         

         

         

         

2 

         

         

         

         

         

3 

         

         

         

         

         

* De acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos) 
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Registo de Dados de RCD (Mod.47/da) / Inventário de Resíduos 



Registo de Dados de RCDRegisto de Dados de RCD
Inventário de ResíduosInventário de Resíduos

Obra: Empreitada de Construção e Fornecimento dos Equipamentos do Sistema Elevatório de Pedrógão – Margem Direita do Empreendimento de Fins Múltiplos de AlquevaObra: Empreitada de Construção e Fornecimento dos Equipamentos do Sistema Elevatório de Pedrógão – Margem Direita do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva

N.º: H2-0003N.º: H2-0003

Data N.º Guia RCD
Designação do 

Código LER (*) Quantidade
Origem do Forma de Local de 

Transportador Destino FinalData N.º Guia RCD
Designação do 

Resíduo
Código LER (*) Quantidade

Origem do 

Resíduo

Forma de 

Acondicionamento

Local de 

Armazenagem
Transportador Destino Final

Resíduo Resíduo Acondicionamento Armazenagem

Total (t ou L) ------ ------ ------ ------ ------Total (t ou L) ------ ------ ------ ------ ------

(*) De acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos). (**) Anexar cópia dos certificados de recepção emitidos pelos operadores de gestão devidamente legalizados.

Responsável pelo preenchimentoResponsável pelo preenchimento

Assinatura:Assinatura:

Mod.47/da.2 C1-0054/ C1-0055



Registo de Dados de RCDRegisto de Dados de RCD
Inventário de Resíduos

Anexo - Principais Resíduos de Construção e Demolição e respectivo código LERAnexo - Principais Resíduos de Construção e Demolição e respectivo código LER

Tipo de Resíduo Código LERTipo de Resíduo Código LER

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de 
15 02 02*

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de 
protecção, contaminados por substâncias perigosas

15 02 02*
protecção, contaminados por substâncias perigosas

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de 
15 02 03

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de 
protecção

15 02 03
protecção

Água com óleo proveniente dos separadores óleo/água 13 05 07*Água com óleo proveniente dos separadores óleo/água 13 05 07*

Betão 17 01 01Betão 17 01 01

Embalagens compósitas (sacos de cimento) 15 01 05Embalagens compósitas (sacos de cimento) 15 01 05

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas 15 01 10*Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas 15 01 10*

Embalagens de papel e cartão 15 01 01Embalagens de papel e cartão

Ferro e aço

15 01 01

17 04 05Ferro e aço 17 04 05

Madeira 17 02 01Madeira 17 02 01

Materiais de construção contendo amianto 17 06 05*Materiais de construção contendo amianto 17 06 05*

Materiais de isolamento 17 06 04Materiais de isolamento 17 06 04

Misturas de embalagens 15 01 06Misturas de embalagens

Mistura de metais 

15 01 06

17 04 07Mistura de metais 17 04 07

Mistura de resíduos de construção e demolição 17 09 04Mistura de resíduos de construção e demolição 17 09 04

Misturas betuminosas 17 03 02Misturas betuminosas 17 03 02

Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 17 01 07Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 17 01 07

Plástico 17 03 02

20 02 01

Plástico

Resíduos biodegradáveis de jardins e parques

17 03 02

20 02 01Resíduos biodegradáveis de jardins e parques

Solos e rochas 17 05 04Solos e rochas 17 05 04

Solos e rochas contendo substâncias perigosas 17 05 03*Solos e rochas contendo substâncias perigosas 17 05 03*

Mod.47/da.2 C1-0054/ C1-0055
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Anexo X – Plano de Trabalhos 

 



ID Designação da Tarefa Un. Quant. Dur. Start Finish

1  PREPARAÇÃO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS/SERVIÇOS DIVERSOS 0 408 days Thu 14-04-11 Mon 05-11-12

2 PREPARAÇÃO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS (CLÁUS. GERAL 4.1.2) 0 60 days Thu 14-04-11 Wed 06-07-11

3 Assinatura do Contrato 0 0 days Thu 14-04-11 Thu 14-04-11

4 Consignação 0 0 days Fri 13-05-11 Fri 13-05-11

5 a) apresentação de quaisquer dúvidas relativas aos materiais, aos métodos e às técnicas a utilizar na

execução da empreitada

0 15 days Mon 16-05-11 Fri 03-06-11

6 b) Esclarecimento de dúvidas pelo Dono de Obra 0 8 days Mon 06-06-11 Wed 15-06-11

7 c) estudo e definição dos processos de construção a adoptar na realização dos trabalhos 0 30 days Mon 16-05-11 Fri 24-06-11

8 d) apresentação dos desenhos de construção, dos pormenores de execução e dos elementos do projecto

que, nos termos da cláusula 4.3, competir elaborar

0 15 days Mon 16-05-11 Fri 03-06-11

9 e) elaboração e apresentação do plano de trabalhos, detalhado e ajustado ao plano final de consignação,

de acordo com o artigo 361º do CCP

0 30 days Mon 16-05-11 Fri 24-06-11

10 f) aprovação pelo dono da obra dos documentos referidos nas alíneas d) e e) 0 8 days Mon 27-06-11 Wed 06-07-11

11 g) elaboração de documento do qual conste o desenvolvimento prático do Plano de Segurança e Saúde 0 15 days Thu 14-04-11 Wed 04-05-11

12 ESTALEIRO 0 385 days Fri 13-05-11 Sat 03-11-12

13 Mobilização de Equipamento 0 15 days Mon 16-05-11 Fri 03-06-11

14 Montagem de estaleiro 0 15 edays Fri 13-05-11 Sat 28-05-11

15 Manutenção do estaleiro 0 525 edays Sat 28-05-11 Sat 03-11-12

16 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS 0 268 days Mon 16-05-11 Wed 23-05-12

17 Levantamentos Topográficos complementares 0 22 days Mon 16-05-11 Tue 14-06-11

18 Ensaios Geológicos/Geotécnicos complementares 0 22 days Mon 16-05-11 Tue 14-06-11

19 Fase de Elaboração de projectos, Aprovisionamento e Fabrico 0 266 days Tue 17-05-11 Wed 23-05-12

20 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 0 258 days Sat 28-05-11 Wed 23-05-12

21 Tubos de FFD:DN 500 0 60 edays Sat 28-05-11 Wed 27-07-11

22 GRUPOS ELECTROBOMBA PRINCIPAIS 0 330 edays Tue 28-06-11 Wed 23-05-12

23 GRUPO ELECTROBOMBA DE ENCHIMENTO INICIAL 0 330 edays Sat 28-05-11 Sun 22-04-12

24 VÁLVULAS 0 210 edays Tue 14-06-11 Tue 10-01-12

25 Tubagens em elementos de aço soldados, PN 10 0 85 days Sat 28-05-11 Sun 25-09-11

26 Conduta geral de aspiração CGA 0 120 edays Sat 28-05-11 Sun 25-09-11

27 Condutas individuais de aspiração dos grupos electrobomba principais 0 120 edays Sat 28-05-11 Sun 25-09-11

28 Condutas individuais de compressão dos grupos electrobomba principais 0 120 edays Sat 28-05-11 Sun 25-09-11

29 Conduta do bypass aspiração-compressão 0 120 edays Sat 28-05-11 Sun 25-09-11

30 Conduta de aspiração do grupo de enchimento inicial 0 120 edays Sat 28-05-11 Sun 25-09-11

31 Conduta de compressão do grupo de enchimento inicial 0 120 edays Sat 28-05-11 Sun 25-09-11

32 Conduta geral de compressão (CGC) 0 120 edays Sat 28-05-11 Sun 25-09-11

33 Condutas dos reservatórios hidropneumáticos (RHs) 0 120 edays Sat 28-05-11 Sun 25-09-11

34 Condutas de ligação dos RHS ao barrilete de instrumentação 0 120 edays Sat 28-05-11 Sun 25-09-11

35 Condutas de drenagem das condutas individuais de compressão dos grupos principais 0 120 edays Sat 28-05-11 Sun 25-09-11

36 Condutas de drenagem dos RHs 0 120 edays Sat 28-05-11 Sun 25-09-11

37 Juntas de desmontagem autoportantes 0 135 edays Sat 28-05-11 Mon 10-10-11

38 Juntas flexiveis universais 0 135 edays Sat 28-05-11 Mon 10-10-11

39 VENTOSAS 0 90 edays Sat 28-05-11 Fri 26-08-11

40 RESERVATÓRIOS HIDROPNEUMÁTICOS (RHS) 0 300 edays Sat 28-05-11 Fri 23-03-12

41 APARELHAGEM DE ELEVAÇÃO 0 60 edays Fri 09-03-12 Tue 08-05-12

42 Equipamento de ventilação e ar condicionado 0 90 edays Fri 19-08-11 Thu 17-11-11

43 Instrumentação 0 90 edays Sat 28-05-11 Fri 26-08-11

44 Central hidropneumática 0 120 edays Sat 28-05-11 Sun 25-09-11

45 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS 0 130 days Sat 28-05-11 Fri 25-11-11

46 SUBESTAÇÃO E TRANSFORMADOR DE AT/MT 0 150 edays Sat 28-05-11 Tue 25-10-11

47 TRANSFORMADORES MT/BT 0 150 edays Sat 28-05-11 Tue 25-10-11

48 CELAS DE 11 KV 0 150 edays Tue 28-06-11 Fri 25-11-11

49 POSTO DE SECCIONAMENTO E CONTAGEM/TRANSFORMAÇÃO 0 150 edays Tue 28-06-11 Fri 25-11-11

50 CELAS DE 30 KV 0 150 edays Tue 28-06-11 Fri 25-11-11

51 QUADROS ELÉCTRICOS 0 150 edays Tue 28-06-11 Fri 25-11-11

52 ARRANCADORES PROGRESSIVOS 11 KV 0 150 edays Tue 28-06-11 Fri 25-11-11

53 COMPENSAÇÃO DO FACTOR DE POTÊNCIA 11 KV 0 150 edays Tue 28-06-11 Fri 25-11-11

54 CONVERSOR DE FREQUÊNCIA 0 150 edays Tue 28-06-11 Fri 25-11-11

55 ILUMINAÇÃO EXTERIOR 0 106 days Tue 31-05-11 Wed 26-10-11

56 colunas metálicas com 7 m de altura útil 0 120 edays Tue 28-06-11 Wed 26-10-11

57 colunas metálicas com 8 m de altura útil 0 120 edays Tue 28-06-11 Wed 26-10-11

58 armaduras de iluminação publica 0 120 edays Tue 28-06-11 Wed 26-10-11

59 projectores de iluminação orientáveis 0 120 edays Tue 28-06-11 Wed 26-10-11

60 armaduras de iluminação 0 120 edays Tue 31-05-11 Wed 28-09-11

61 CONDUTA ELEVATÓRIA 0 64 days Tue 17-05-11 Mon 15-08-11

62 Tubagens de betão armado com alma de aço e juntas elásticas, DN 2500 0 60 edays Tue 17-05-11 Sat 16-07-11

63 Peças em aço ou em betão armado com alma de aço, PN 10 0 60 edays Tue 17-05-11 Sat 16-07-11

64 Peças em aço, PN 12 0 90 edays Tue 17-05-11 Mon 15-08-11

65 RESERVATÓRIO 0 223 days Tue 17-05-11 Fri 23-03-12

66 Tubagens em Betão Pré-esforçado DN800, PN6. 0 60 edays Tue 17-05-11 Sat 16-07-11

67 Tubagens em Ferro Fundido Ductil DN 1200 0 120 edays Sat 28-05-11 Sun 25-09-11

68 COMPORTAS ENSECADEIRAS 0 180 edays Fri 29-07-11 Wed 25-01-12

69 GRELHAS METÁLICAS 0 150 edays Sat 28-05-11 Tue 25-10-11

70 VÁLVULAS 0 300 edays Sat 28-05-11 Fri 23-03-12

71 Tubagens em elementos de aço soldados, PN 10 0 30 days Mon 22-08-11 Fri 30-09-11

72 Tubagens da Câmara do Caudalímetro 0 30 days Mon 22-08-11 Fri 30-09-11

73 Tubagens da Câmara da Válvula de Seccionamento 0 30 days Mon 22-08-11 Fri 30-09-11

74 Tubagens da Obra de Entrada no RR 0 30 days Mon 22-08-11 Fri 30-09-11

75 Juntas de desmontagem autoportantes 0 135 edays Fri 08-07-11 Sun 20-11-11

76 Juntas flexíveis universais 0 135 edays Fri 08-07-11 Sun 20-11-11

77 VENTOSAS 0 90 edays Fri 08-07-11 Thu 06-10-11

78 TRABALHOS DE RECONHECIMENTO COMPLEMENTARES 0 20 days Mon 16-05-11 Fri 10-06-11

79 Trabalhos de reconhecimento complementares 0 20 days Mon 16-05-11 Fri 10-06-11

80 Sondagens mecânicas: 0 20 days Mon 16-05-11 Fri 10-06-11

81 Furação em solos ou rocha branda m 11 20 days Mon 16-05-11 Fri 10-06-11

82 Furação em rocha m 34 20 days Mon 16-05-11 Fri 10-06-11

83 Ensaios SPT Un 8 20 days Mon 16-05-11 Fri 10-06-11

84 CONSTRUÇÃO CIVIL 0 369 days Mon 06-06-11 Thu 01-11-12

85 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, RH's E CONDUTA GERAL DE ASPIRAÇÃO 0 369 days Mon 06-06-11 Thu 01-11-12

86 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS 0 45 days Mon 06-06-11 Fri 05-08-11

87 Desmatação (corte de arbustos e árvores e desenraizamento), decapagem com uma altura
média de 0,20m

m² 41000 21 days Mon 06-06-11 Mon 04-07-11

88 Escavação em terreno brando, em conformidade com as especificações técnicas,
(equipamento ligeiro ou lamina) (1.ª Fase até à cota 80,85)

m³ 900 4 days Tue 05-07-11 Fri 08-07-11

89 Escavação em terreno ripável, com recurso a meios mecânicos (equipamento: ripper ou outras
técnicas de desmonte, e sem recurso a explosivos)(1.ª Fase até à cota 80,85).

m³ 600 4 days Tue 05-07-11 Fri 08-07-11

90 Aterro com material (tipo 1) m³ 1100 4 days Tue 02-08-11 Fri 05-08-11

91 Execução de trabalhos de demolição de estruturas em Betão Armado existentes, em toda a
zona da obra

m³ 1000 20 days Tue 05-07-11 Mon 01-08-11

92 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E MACIÇO DE AMARRAÇÃO 0 336 days Tue 19-07-11 Tue 30-10-12

93 Movimento de Terras 0 41 days Tue 19-07-11 Tue 13-09-11

94 Escavação em terreno mole, com recurso a meios mecânicos (equipamento ligeiro ou
lamina)

m³ 8745 28 days Tue 19-07-11 Thu 25-08-11

95 Escavação em terreno ripável, com recurso a meios mecânicos (equipamento: ripper ou
outras técnicas de desmonte, e sem recurso a explosivos)

m³ 2915 28 days Tue 19-07-11 Thu 25-08-11

96 Escavação em terreno rochoso, com recurso a martelo hidraulico e/ou explosivos m³ 2915 28 days Tue 19-07-11 Thu 25-08-11

97 Aterro com material (tipo 1) m³ 4000 18 days Fri 19-08-11 Tue 13-09-11

98 Betão e argamassas 0 164 days Wed 14-09-11 Mon 30-04-12

99 Classe de resistência C16/20, em regularização m³ 150 100 days Wed 14-09-11 Tue 31-01-12

100 Betão armado aplicado em 1ª fase m3 2883 120 days Mon 26-09-11 Fri 09-03-12

101 Betão aplicado em 2ª fase m3 1200 140 days Tue 18-10-11 Mon 30-04-12

102 Aço A 400 NR kg 510000 120 days Mon 19-09-11 Fri 02-03-12

103 Alvenarias 0 9 days Mon 12-03-12 Thu 22-03-12

104 Alvenaria (2 panos) de tijolo furado m² 88 5 days Mon 12-03-12 Fri 16-03-12

105 Alvenaria de tijolo furado 30 x 20 x 11 cm, em paredes simples m² 60 3 days Mon 19-03-12 Wed 21-03-12

106 Alvenaria de tijolo furado 30 x 20 x 7 cm, em paredes simples interiores m² 15 1 day Thu 22-03-12 Thu 22-03-12

107 Pavimentos 0 17 days Mon 04-06-12 Tue 26-06-12

108 Execução de revestimento de pavimento com ladrilho cerâmico m² 10 2 days Mon 18-06-12 Tue 19-06-12

109 Execução de revestimento de pavimento com mosaico hidráulico m² 80 5 days Wed 20-06-12 Tue 26-06-12

110 Execução de revestimento de pavimento com endurecedor à base de resinas epoxi m² 1200 10 days Mon 04-06-12 Fri 15-06-12

111 Isolamentos e Impermeabilizações 0 130 days Thu 03-11-11 Wed 02-05-12

112 Pintura  a duas demãos cruzadas com emulsão betuminosa m² 1560 95 days Thu 03-11-11 Wed 14-03-12

113 Execução de Impermeabilização de pavimento exterior com duas telas asfálticas
cruzadas

m² 31 2 days Tue 01-05-12 Wed 02-05-12

114 Revestimentos interiores de paredes e tectos 0 66 days Tue 17-04-12 Tue 17-07-12

115 Chapisco, emboço e reboco em paredes de betão m² 110 3 days Wed 25-04-12 Fri 27-04-12

116 Chapisco, emboço e reboco em paredes de alvenaria m² 275 6 days Tue 17-04-12 Tue 24-04-12

117 Preparação e pintura com tinta óleo lavável na côr branco, em paredes interiores m² 375 7 days Wed 04-07-12 Thu 12-07-12

118 Preparação e pintura com BETANCOLOR tipo Sika 680S, em tectos interiores m² 97 3 days Fri 13-07-12 Tue 17-07-12

119 Azulejo branco vidrado, de 15x15cm m² 55 4 days Fri 22-06-12 Wed 27-06-12

120 Reparação em elementos de betão aparente (descofrado). m² 3100 21 days Mon 30-04-12 Mon 28-05-12

121 Revestimentos exteriores 0 25 days Fri 18-05-12 Thu 21-06-12

122 Reparação em elementos de betão aparente (descofrado) m² 1340 18 days Tue 29-05-12 Thu 21-06-12

123 assentamento de cobertura constituída por painel de sandwich m² 660 11 days Fri 18-05-12 Fri 01-06-12

124 Capeamento em chapa de zinco m 144,9 5 days Mon 04-06-12 Fri 08-06-12

125 Carpintarias 0 3 days Wed 04-07-12 Fri 06-07-12

126 Portas interiores un 3 3 days Wed 04-07-12 Fri 06-07-12

127 Serralharias 0 107 days Mon 04-06-12 Tue 30-10-12

128 montagem de caixilharia de alumínio termolacado un 17 12 days Mon 18-06-12 Tue 03-07-12

129 montagem de grelhas de ventilação em chapa metálica un 12 12 days Mon 18-06-12 Tue 03-07-12

130 montagem de vãos em caixilharia de alumínio termolacado un 6 12 days Mon 18-06-12 Tue 03-07-12

131 montagem de portão de fole tipo Mundiporta un 1 12 days Mon 18-06-12 Tue 03-07-12

132 montagem de portas em chapa metálica un 10 12 days Mon 18-06-12 Tue 03-07-12

133 montagem de tampas para caleiras de cabos m² 8 12 days Mon 18-06-12 Tue 03-07-12

134 montagem de tampas (Gradil) m² 83 12 days Mon 18-06-12 Tue 03-07-12

135 Escada em aço S235 JRG2 0 9 days Mon 04-06-12 Thu 14-06-12

136 Escada E2 un 5 2 days Mon 04-06-12 Tue 05-06-12

137 Escada vertical E3 (com 3,75 m) un 2 2 days Wed 06-06-12 Thu 07-06-12

138 Escada vertical E4 (com 4,55 m) un 1 1 day Fri 08-06-12 Fri 08-06-12

139 Escada vertical E5 (com 4,55 m) un 1 1 day Wed 13-06-12 Wed 13-06-12

140 Escada vertical E6 (com 3,95 m) un 1 1 day Thu 14-06-12 Thu 14-06-12

141 Escada vertical E7 (com 7,30 m) un 1 1 day Mon 11-06-12 Mon 11-06-12

142 Escada vertical E8 (com 5,00 m) un 1 1 day Tue 12-06-12 Tue 12-06-12

143 Escada inclinada em PRFV, instalada na câmara de ventosas un 1 2 days Tue 03-07-12 Wed 04-07-12

144 montagem de plataformas com chapa metálica com 3mm de espessura, incluindo
passadiço, estrutura metálica de suporte UNP160

m² 6 2 days Fri 15-06-12 Mon 18-06-12

145 Guarda-corpos com 0,90 m de altura m 155 10 days Tue 19-06-12 Mon 02-07-12

146 Vedação em rede, incluindo porta de 2 folhas em rede c/ 1,60x2,40m m 2,5 2 days Thu 25-10-12 Fri 26-10-12

147 Vedação em rede, incluindo porta de 2 folhas em rede c/ 1,40x2,40m m 3,35 2 days Mon 29-10-12 Tue 30-10-12

148 Drenagem da cobertura 0 71 days Tue 06-03-12 Tue 12-06-12

149 colocação de gárgulas em betão pré-fabricado un 8 4 days Tue 06-03-12 Fri 09-03-12

150 assentamento de ralos, na ligação às gárgulas un 8 2 days Mon 11-06-12 Tue 12-06-12

151 Rede de águas e esgotos, incluindo ligações às redes gerais e Instalações Sanitárias 0 73 days Fri 23-03-12 Tue 03-07-12

152 Rede de esgotos: 0 28 days Fri 23-03-12 Tue 01-05-12

153 No interior do edifício, incluindo tubagem, acessórios vg 1 10 days Fri 23-03-12 Thu 05-04-12

154 Trabalhos de construção civil de apoio à instalação de tubagem em vala, para
ligação da rede de esgotos do edifício à fossa séptica, caixa de visita em betão,
trincheira infiltrante com 5,00 x 0,90 m

vg 1 5 days Fri 13-04-12 Thu 19-04-12

155 Fossa séptica com 0,80x0,80m vg 1 8 days Fri 20-04-12 Tue 01-05-12
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EDIA – EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

   “EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA ELEVATÓRIO DE PEDRÓGÃO – MARGEM DIREITA DO EMPREENDIMENTO DE FINS MÚLTIPLOS DE ALQUEVA 
“

PLANO DE TRABALHOS
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Prazo de Execução: 18 Meses de calendário

Project: CHValeGaio
Date: Wed 22-06-11



ID Designação da Tarefa Un. Quant. Dur. Start Finish

156 Rede de águas. 0 73 days Fri 23-03-12 Tue 03-07-12

157 No interior do edifício, incluindo tubagem, acessórios vg 1 10 days Fri 23-03-12 Thu 05-04-12

158 No exterior do edifício, incluindo tubagem de PEAD DN 20, válvula de
seccionamento DN 20, bocas de lavagem DN 20, acessórios

vg 1 5 days Fri 06-04-12 Thu 12-04-12

159 Instalações sanitárias vg 1 4 days Thu 28-06-12 Tue 03-07-12

160 Placa acrílico vazado Un 6 3 days Wed 04-07-12 Fri 06-07-12

161 Montagem de vigas pré-fabricadas V10 Un 6 2 days Wed 16-05-12 Thu 17-05-12

162 montagem de tampas de betão pré-fabricadas T1 e T1A un 6 2 days Mon 09-07-12 Tue 10-07-12

163 montagem de tampas de betão pré-fabricadas T2 un 1 1 day Wed 11-07-12 Wed 11-07-12

164 PLATAFORMA EXTERIOR PARA RESERVATÓRIOS 0 334 days Mon 11-07-11 Thu 18-10-12

165 Movimento de Terras 0 29 days Mon 11-07-11 Thu 18-08-11

166 Escavação em terreno brando, com recurso a meios mecânicos (equipamento ligeiro ou
lamina)

m³ 1380 6 days Mon 11-07-11 Mon 18-07-11

167 Escavação em terreno ripável,com recurso a meios mecânicos (equipamento: ripper ou
outras técnicas de desmonte, e sem recurso a explosivos)

m³ 460 6 days Mon 11-07-11 Mon 18-07-11

168 Escavação em terreno rochoso, com recurso a martelo hidraulico e/ou explosivos m³ 460 6 days Mon 11-07-11 Mon 18-07-11

169 Aterro com material (tipo 1) m³ 2000 9 days Mon 08-08-11 Thu 18-08-11

170 Betão e argamassas 0 65 days Tue 01-05-12 Mon 30-07-12

171 Classe de resistência C16/20, em regularização m³ 45 5 days Tue 01-05-12 Mon 07-05-12

172 Betão armado aplicado em 1ª fase, em elementos estruturais da plataforma dos RAC's m3 950 60 days Tue 08-05-12 Mon 30-07-12

173 Aço A 400 NR. kg 105000 60 days Tue 08-05-12 Mon 30-07-12

174 Pavimentos 0 10 days Tue 31-07-12 Mon 13-08-12

175 Execução de revestimento de pavimento com endurecedor à base de resinas epoxi m² 350 10 days Tue 31-07-12 Mon 13-08-12

176 Isolamentos e Impermeabilizações 0 40 days Fri 15-06-12 Thu 09-08-12

177 Pintura  a duas demãos cruzadas com emulsão betuminosa m² 1000 40 days Fri 15-06-12 Thu 09-08-12

178 Revestimentos 0 8 days Tue 09-10-12 Thu 18-10-12

179 Preparação e pintura de elementos em betão aparente, com verniz incolor tipo
BETONCOLOR

m² 630 8 days Tue 09-10-12 Thu 18-10-12

180 Serralharias 0 9 days Wed 26-09-12 Mon 08-10-12

181 Escada E1 (com 4,70 m) un 7 4 days Wed 26-09-12 Mon 01-10-12

182 Guarda-corpos com 0,90 m de altura, metálicos ou em PRFV m 65 5 days Tue 02-10-12 Mon 08-10-12

183 CONDUTA GERAL DE ASPIRAÇÃO 0 87 days Fri 26-08-11 Mon 26-12-11

184 Movimento de terras 0 87 days Fri 26-08-11 Mon 26-12-11

185 Escavação em abertura de valas e/ou fundações, em solos ripáveis por lâmina m³ 10400 21 days Fri 26-08-11 Fri 23-09-11

186 Escavação em abertura de valas e/ou fundações, em rocha removível com ripper. m³ 574 21 days Fri 26-08-11 Fri 23-09-11

187 Escavação em abertura de valas e/ou fundações para implantação da obra, em solos só
removiveis por meio de martelo pneumático e/ou explosivos.

m³ 574 21 days Fri 26-08-11 Fri 23-09-11

188 Solos seleccionados, referenciados como Material 1 m³ 550 5 days Fri 16-09-11 Thu 22-09-11

189 Solos referenciados como Material 2 m³ 3900 19 days Wed 02-11-11 Mon 28-11-11

190 Solos com IP<20% e pass. no #200<40% na zona acima de 0.30 m do extradorso superior
do tubo

m³ 4100 17 days Tue 29-11-11 Wed 21-12-11

191 Terra vegetal aplicada em camada de 0.30 m de espessura m³ 900 3 days Thu 22-12-11 Mon 26-12-11

192 Betão e argamassas 0 64 days Fri 16-09-11 Wed 14-12-11

193 Classe de resistência C16/20, em regularização m³ 42 10 days Fri 16-09-11 Thu 29-09-11

194 Betão armado aplicado em 1ª fase, em elementos estruturais da estação elevatória m³ 1040 45 days Thu 13-10-11 Wed 14-12-11

195 Demolição do Rolhão na Tomada de Água kg 95000 84 days Fri 26-08-11 Wed 21-12-11

196 Execução de trabalhos de demolição do Rolhão e zona do emboquilhamento, em betão
armado, na Tomada de Água

m³ 85 10 days Mon 26-09-11 Fri 07-10-11

197 Tratamento da zona demolida, incluindo picagens e acertos, furações e selagens de
armaduras de ligação

m² 175 3 days Mon 10-10-11 Wed 12-10-11

198 Execução de trabalhos de demolição de bloco em Betão Compactado com Cilindro (BCC)
existente

m³ 1550 30 days Fri 26-08-11 Thu 06-10-11

199 Pintura  a duas demãos cruzadas com emulsão betuminosa m² 1115 43 days Mon 24-10-11 Wed 21-12-11

200 Revestimentos 0 3 days Tue 29-11-11 Thu 01-12-11

201 Execução de revestimento de pavimento com endurecedor à base de resinas epoxi m² 5 1 day Tue 29-11-11 Tue 29-11-11

202 Preparação e pintura de elementos em betão aparente, com verniz incolor tipo
BETONCOLOR

m² 110 2 days Wed 30-11-11 Thu 01-12-11

203 Serralharias 0 10 days Tue 22-11-11 Mon 05-12-11

204 Escada com 7,20 m. un 2 3 days Tue 22-11-11 Thu 24-11-11

205 montagem de tampas metálicas na descarga de fundo m² 1,5 2 days Fri 25-11-11 Mon 28-11-11

206 Instalação de tubagem em vala na descarga de fundo da conduta geral de aspiração,
incluindo caixa de visita e mudança de direcção em betão

un 1 5 days Tue 29-11-11 Mon 05-12-11

207 DRENAGEM PLUVIAL 0 36 days Thu 09-08-12 Thu 27-09-12

208 Condutas instaladas em vala 0 36 days Thu 09-08-12 Thu 27-09-12

209 Tubagens, incluindo fornecimento, instalação em vala, juntas, ligações a outras
estruturas

0 20 days Thu 09-08-12 Wed 05-09-12

210 Tubos de PVC, PN4 m 162 15 days Thu 09-08-12 Wed 29-08-12

211 Tubos de FFD: DN 500 m 76 5 days Thu 30-08-12 Wed 05-09-12

212 Câmaras de visita (CV) Un 5 15 days Thu 09-08-12 Wed 29-08-12

213 Caleiras m 440 12 days Thu 30-08-12 Fri 14-09-12

214 Outros órgãos 0 36 days Thu 09-08-12 Thu 27-09-12

215 Construção de caixas sumidouros, tipo CS Un 1 15 days Thu 09-08-12 Wed 29-08-12

216 Construção de valeta sumidoura do tipo Polydrain SK200 Un 3 15 days Thu 09-08-12 Wed 29-08-12

217 Caixa de ligação de valetas, tipo CL un 6 15 days Thu 09-08-12 Wed 29-08-12

218 Boca de saída em linha de água munida de válvulas de maré 0 6 days Thu 06-09-12 Thu 13-09-12

219 Construção civil completa de boca de saída em linha de água, em betão armado Un 1 6 days Thu 06-09-12 Thu 13-09-12

220 Boca de saída simples 0 10 days Fri 14-09-12 Thu 27-09-12

221 Construção civil completa de boca de saida tipo Boca de lobo para drenagem Ø
315 mm e descarga em betão armado

Un 2 7 days Fri 14-09-12 Mon 24-09-12

222 Dissipador de energia em enrocamento D50/15, incluindo movimento de terras,
fornecimento e colocação

m³ 40 3 days Tue 25-09-12 Thu 27-09-12

223 LIGAÇÃO AO SISTEMA DE TELEGESTÃO 0 12 days Mon 13-08-12 Tue 28-08-12

224 Tritubo Ø 75 mm, para passagem de cabos eléctricos, incluindo abertura e tapamento de
valas

m 280 12 days Mon 13-08-12 Tue 28-08-12

225 Caixas pré-fabricadas em betão simples com fundo roto Un 7 12 days Mon 13-08-12 Tue 28-08-12

226 Marco em betão para sinalização das condutas e caixas Un 7 12 days Mon 13-08-12 Tue 28-08-12

227 ARRANJOS EXTERIORES 0 68 days Tue 31-07-12 Thu 01-11-12

228 Arruamentos interiores à vedação 0 65 days Tue 31-07-12 Mon 29-10-12

229 Movimento de Terras 0 9 days Tue 31-07-12 Fri 10-08-12

230 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa de pavimento m³ 1230 9 days Tue 31-07-12 Fri 10-08-12

231 Arruamentos e passeios 0 43 days Thu 30-08-12 Mon 29-10-12

232 Regularização e compactação do fundo da caixa do arruamento. m² 3000 3 days Thu 30-08-12 Mon 03-09-12

233 Execução de camada de sub-base em Tout-venant m³ 630 3 days Fri 12-10-12 Tue 16-10-12

234 Execução de camada de base para o pavimento rodoviário, em Tout-venant m³ 505 3 days Wed 17-10-12 Fri 19-10-12

235 Execução de enrocamento de granolumetria extensa, compactado com cilindro
vibrador, na fundação do passeio

m³ 550 8 days Tue 02-10-12 Thu 11-10-12

236 Execução de camada em betão betuminoso, incluindo rega com emulsão
betuminosa

m² 2522 2 days Mon 22-10-12 Tue 23-10-12

237 Lancil do passeio em betão, com h=0.30, m 490 15 days Tue 04-09-12 Mon 24-09-12

238 Guia em betão, com h=0.25 m 175 5 days Tue 25-09-12 Mon 01-10-12

239 Execução de betonilha esquartelada com 0,05 m de espessura m² 950 12 days Fri 12-10-12 Mon 29-10-12

240 Diversos 0 53 days Mon 13-08-12 Wed 24-10-12

241 Maciço de fundação para apoio da vedação, em betão armado m 292 13 days Mon 13-08-12 Wed 29-08-12

242 Muro em betão armado com 1,80 x 2,40 m² para posterior colocação de placa
identificadora em chapa de aço

un 3 15 days Thu 30-08-12 Wed 19-09-12

243 Muro em betão armado com 0,70 x 2,40 m² un 3 7 days Thu 20-09-12 Fri 28-09-12

244 Portão de uma folha com 5.00 x 2.10 m de correr un 3 1 day Mon 22-10-12 Mon 22-10-12

245 Muro em betão armado com 1,25 x 2,63 m² un 2 7 days Mon 01-10-12 Tue 09-10-12

246 Portão de duas folhas com 5.00 x 2.63 m un 1 1 day Tue 23-10-12 Tue 23-10-12

247 Porta de uma folha com 1.10 x 2.10 m, com rede elástica 50/12 vg 1 1 day Wed 24-10-12 Wed 24-10-12

248 Vedação com rede de malha 40x40, arame galvanizado m 292 8 days Wed 10-10-12 Fri 19-10-12

249 INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA. ARRANJOS EXTERIORES 0 23 days Tue 02-10-12 Thu 01-11-12

250 PREPARAÇÃO DO TERRENO 0 23 days Tue 02-10-12 Thu 01-11-12

251 Mobilização e regularização do terreno, incluindo despredrega e remoção de
detritos ou entulhos

m2 1065 5 days Tue 02-10-12 Mon 08-10-12

252 Espalhamento e regularização de terra arável nas áreas a semear e a plantar m3 215 3 days Tue 09-10-12 Thu 11-10-12

253 Execução de modelação final do terreno às cotas do projecto m2 1065 4 days Fri 12-10-12 Wed 17-10-12

254 assentamento de lancil em peças pré-fabricadas de betão ml 40 3 days Thu 18-10-12 Mon 22-10-12

255 assentamento de brita seleccionada com 0,03 m de espessura, regada e
devidamente compactada nas caldeiras das árvores

m2 12 2 days Wed 31-10-12 Thu 01-11-12

256  - Hidrossementeira m2 1605 3 days Thu 18-10-12 Mon 22-10-12

257 Plantação, incluindo fornecimento de plantas, abertura e enchimento de covas un 93 6 days Tue 23-10-12 Tue 30-10-12

258 CONDUTA ELEVATÓRIA 0 218 days Tue 27-12-11 Thu 25-10-12

259 CONDUTA ELEVATÓRIA 0 218 days Tue 27-12-11 Thu 25-10-12

260 Movimento de terras 0 193 days Tue 27-12-11 Thu 20-09-12

261 Escavação em abertura de valas e/ou fundações, em solos ripáveis por lâmina m3 47550 169 days Tue 27-12-11 Fri 17-08-12

262 Escavação em abertura de valas e/ou fundações, em rocha removível com ripper. m3 11850 169 days Tue 27-12-11 Fri 17-08-12

263 Escavação em abertura de valas e/ou fundações para implantação da obra, em solos só
removiveis por meio de martelo pneumático e/ou explosivos.

m3 22200 169 days Tue 27-12-11 Fri 17-08-12

264 Escavação até à abertura de caixa do caminho lateral de acesso m3 1700 10 days Fri 17-08-12 Thu 30-08-12

265 Solos seleccionados, referenciados como Material 1 m3 6500 147 days Tue 31-01-12 Wed 22-08-12

266 Solos referenciados como Material 2 m3 28000 125 days Fri 09-03-12 Thu 30-08-12

267 Solos de empréstimo para complemento das quantidades necessárias ao leito de
assentamento da tubagem

m3 7000 125 days Fri 09-03-12 Thu 30-08-12

268 Solos com IP<20% e pass. no #200<40% na zona acima de 0.30 m do extradorso superior
do tubo

m3 26000 125 days Fri 23-03-12 Thu 13-09-12

269 Sobreescavação, em zonas de solos de fraca qualidade (horizonte geotécnico G1), e a
substituição,  por materiais granulares com características drenantes,  referenciados
como Material 3

m3 244 170 days Tue 27-12-11 Mon 20-08-12

270 Geotêxtil, aplicado no envolvimento de materias granulares referenciados como material
3

m2 623 170 days Tue 27-12-11 Mon 20-08-12

271 Terra vegetal aplicada em camada de 0.30 m de espessura m3 7950 15 days Fri 31-08-12 Thu 20-09-12

272 Material drenante (cascalho), para a fundação de obras localizadas m3 109 170 days Tue 27-12-11 Mon 20-08-12

273 Geotêxtil, aplicado no envolvimento do material drenante da fundação de obras
localizadas

m2 497 170 days Tue 27-12-11 Mon 20-08-12

274 Tubagens 0 150 days Tue 31-01-12 Mon 27-08-12

275 Tubagens de betão armado com alma de aço e juntas elásticas, DN 2500 m 2755 150 days Tue 31-01-12 Mon 27-08-12

276 Acessórios 0 150 days Tue 31-01-12 Mon 27-08-12

277 Peças em aço ou em betão armado com alma de aço, PN 10 Un 47 150 days Tue 31-01-12 Mon 27-08-12

278 Maciços de amarração 0 115 days Mon 06-02-12 Fri 13-07-12

279 Betão de 200 kg/m3, aplicado em camada de limpeza e/ou regularização de fundações m2 74 115 days Mon 06-02-12 Fri 13-07-12

280 Betão da classe de resistência C25/30 e classe de exposição ambietal XC2 m3 407 115 days Mon 06-02-12 Fri 13-07-12

281 Troços em aço galvanizado 4" com um comprimento entre 2.0 e 3.0 m Un 6 115 days Mon 06-02-12 Fri 13-07-12

282 Travessias de caminhos e linhas de água 0 150 days Thu 02-02-12 Wed 29-08-12

283 Betão da classe de resistência C25/30 e classe de exposição ambietal XC2 0 22 days Wed 13-06-12 Thu 12-07-12

284 Caminhos e linhas de água secundárias m3 485 22 days Wed 13-06-12 Thu 12-07-12

285 enrocamento de protecção D50=0.15, protegido com geotêxtil 0 150 days Thu 02-02-12 Wed 29-08-12

286 Linhas de água secundárias m3 249 150 days Thu 02-02-12 Wed 29-08-12

287 Câmaras 0 186 days Thu 09-02-12 Thu 25-10-12

288 Câmaras de ventosas 0 128 days Thu 09-02-12 Mon 06-08-12

289 Estruturas de betão 0 127 days Thu 09-02-12 Fri 03-08-12

290 Betão de 200 kg/m3, aplicado em camada de limpeza e/ou regularização de
fundações

m2 42 120 days Thu 09-02-12 Wed 25-07-12

291 Betão da classe de resistência C25/30 e classe de exposição ambiental XC2 m3 150 120 days Thu 09-02-12 Wed 25-07-12

292 Pintura com três demãos cruzadas de tinta à base de betume asfáltico m2 277 120 days Mon 20-02-12 Fri 03-08-12

293 Serralharias 0 8 days Thu 26-07-12 Mon 06-08-12

294 Escadas constituídas por material compósito pultrudido com resguardo de
protecção dorsal

Un 6 3 days Thu 26-07-12 Mon 30-07-12

295 Grelha metálica e rede mosquiteira em aço inox pelo interior, com 0,30x0,20 m Un 12 2 days Tue 31-07-12 Wed 01-08-12
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ID Designação da Tarefa Un. Quant. Dur. Start Finish

296 Porta de abrir, constituida por estrutura metálica, com 0.90 x 2.00 m de vão Un 6 3 days Thu 02-08-12 Mon 06-08-12

297 Material de protecção 0 1 day Thu 26-07-12 Thu 26-07-12

298 Enrocamento D50=0,20 m m3 0,3 1 day Thu 26-07-12 Thu 26-07-12

299 Geotêxtil não tecido de 200 g/m2 m2 3 1 day Thu 26-07-12 Thu 26-07-12

300 Câmaras de descarga de fundo 0 107 days Wed 29-02-12 Thu 26-07-12

301 Estruturas de betão 0 107 days Wed 29-02-12 Thu 26-07-12

302 Betão de 200 kg/m3, aplicado em camada de limpeza e/ou regularização de
fundações

m2 24 100 days Wed 29-02-12 Tue 17-07-12

303 Betão da classe de resistência C25/30 e classe de exposição ambietal XC2 m3 73 100 days Wed 29-02-12 Tue 17-07-12

304 Pintura com três demãos cruzadas de tinta à base de betume asfáltico m2 154,86 100 days Fri 09-03-12 Thu 26-07-12

305 Serralharias 0 6 days Wed 18-07-12 Wed 25-07-12

306 Escadas constituídas por material compósito pultrudido com resguardo de
protecção dorsal

Un 2 2 days Wed 18-07-12 Thu 19-07-12

307 Grelha metálica e rede mosquiteira em aço inox pelo interior, com 0,30x0,20 m Un 4 2 days Fri 20-07-12 Mon 23-07-12

308 Tampa metálica com uma folha Un 4 2 days Tue 24-07-12 Wed 25-07-12

309 Material de protecção 0 2 days Wed 18-07-12 Thu 19-07-12

310 Enrocamento D50=0,20 m m3 3,9 2 days Wed 18-07-12 Thu 19-07-12

311 Geotêxtil não tecido de 200 g/m2 m2 20,4 2 days Wed 18-07-12 Thu 19-07-12

312 Pavimentação do caminho lateral 0 40 days Fri 31-08-12 Thu 25-10-12

313 Fornecimento e colocação de solos seleccionados m3 3900 12 days Fri 31-08-12 Mon 17-09-12

314 colocação de tout-venant (granulometria 0-60) compactado m3 2700 15 days Tue 18-09-12 Mon 08-10-12

315 colocação de tout-venant (granulometria 0-40) compactado m3 2400 13 days Tue 09-10-12 Thu 25-10-12

316 Trabalhos complementares 0 125 days Fri 09-03-12 Thu 30-08-12

317 Tritubo Ø 75 mm, para passagem de cabos eléctricos, incluindo abertura e
tapamento de valas

m 2760 125 days Fri 09-03-12 Thu 30-08-12

318 Caixas pré-fabricadas em betão simples com fundo roto Un 30 125 days Fri 09-03-12 Thu 30-08-12

319 Marco em betão para sinalização das condutas e caixas Un 30 125 days Fri 09-03-12 Thu 30-08-12

320 Equipamento, tubagens e acessórios 0 13 days Thu 26-07-12 Mon 13-08-12

321 Ventosas 0 0 5 days Tue 07-08-12 Mon 13-08-12

322 montagem de válvulas de seccionamento, DN 300, PN 10 Un 12 5 days Tue 07-08-12 Mon 13-08-12

323 montagem de ventosas automáticas de três funções, DN 300, PN 10 Un 12 5 days Tue 07-08-12 Mon 13-08-12

324 Descargas de fundo 0 0 2 days Thu 26-07-12 Fri 27-07-12

325 montagem de válvula de descarga de fundo, DN 250, PN10 Un 2 2 days Thu 26-07-12 Fri 27-07-12

326 Junta boca flange, DN 250 PN 10 Un 2 2 days Thu 26-07-12 Fri 27-07-12

327 Troço em aço, DN 250 Un 2 2 days Thu 26-07-12 Fri 27-07-12

328 Ensaio de Pressão 0 124 days Thu 08-03-12 Tue 28-08-12

329 RESERVATÓRIO 0 363 days Tue 14-06-11 Thu 01-11-12

330 MOVIMENTO DE TERRAS 0 23 days Tue 14-06-11 Thu 14-07-11

331 Desmatação (decapagem, corte de arbustos e árvores e desenraizamento) e limpeza das
áreas afectas à construção

m² 99000 23 days Tue 14-06-11 Thu 14-07-11

332 RESERVATÓRIO 0 322 days Fri 15-07-11 Mon 08-10-12

333 Escavação em terreno brando, com recurso a meios mecânicos (equipamento ligeiro ou
lamina)

m³ 116950 103 days Fri 15-07-11 Tue 06-12-11

334 Escavação em terreno ripável,com recurso a meios mecânicos (equipamento: ripper ou outras
técnicas de desmonte, e sem recurso a explosivos)

m³ 13000 103 days Fri 15-07-11 Tue 06-12-11

335 Aterro com material (tipo 1) m³ 78000 90 days Mon 05-03-12 Fri 06-07-12

336 Areia ou material não argiloso bem apertada, aplicada no fundo do reservatório e nas valas de
acoragem

m3 9300 12 days Mon 09-07-12 Tue 24-07-12

337 Geotextil de 400gr/m2, aplicada no interior do reservatório m² 55500 44 days Wed 25-07-12 Mon 24-09-12

338 Geomembrana PEAD de 2mm, aplicada no interior do reservatório m² 55000 44 days Wed 25-07-12 Mon 24-09-12

339 Maciço e lancil de fixação da geomembrana, em betão armado m³ 90 44 days Wed 25-07-12 Mon 24-09-12

340 Massame c/esp.=0,15 m, do piso térreo, incluindo malha electrosoldada m² 316 10 days Tue 25-09-12 Mon 08-10-12

341 Dreno Ø110, aplicado no fundo do reservatório m 2135 10 days Thu 07-06-12 Wed 20-06-12

342 Colector em PVC corrugado perfurado Ø200, aplicado no fundo do reservatório m 308,19 3 days Thu 21-06-12 Mon 25-06-12

343 Câmara de recepção da drenagem do fundo do reservatório com 0,90x0,90m vg 1 3 days Tue 26-06-12 Thu 28-06-12

344 Gravilha Ø15mm, aplicado em vala do dreno do fundo do reservatório m³ 288,01 10 days Thu 07-06-12 Wed 20-06-12

345 Tubagem em PVC Ø110, para embainhamento de cabos m 2061 18 days Mon 09-07-12 Wed 01-08-12

346 Geotextil 400gr/m2, em vala da tubagem para embainhamento de cabos m² 1923,91 18 days Mon 09-07-12 Wed 01-08-12

347 Areia ou material não argiloso, aplicada na vala da tubagem m³ 192,39 18 days Mon 09-07-12 Wed 01-08-12

348 Gravilha Ø15mm, aplicada em vala da tubagem para embainhamento de cabos m³ 320,65 18 days Mon 09-07-12 Wed 01-08-12

349 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - TERRAPLANAGENS 0 140 days Wed 07-12-11 Tue 19-06-12

350 Movimento de Terras 0 95 days Wed 07-12-11 Tue 17-04-12

351 Escavação em terreno brando, com recurso a meios mecânicos (equipamento ligeiro ou
lamina)

m³ 2066,02 5 days Wed 07-12-11 Tue 13-12-11

352 Escavação em terreno ripável,com recurso a meios mecânicos (equipamento: ripper ou
outras técnicas de desmonte, e sem recurso a explosivos)

m³ 229,56 5 days Wed 07-12-11 Tue 13-12-11

353 Aterro com material (tipo 1) m³ 825 55 days Wed 01-02-12 Tue 17-04-12

354 Betão e argamassas 0 80 days Wed 14-12-11 Tue 03-04-12

355 Classe de resistência C16/20, em regularização m³ 64 10 days Wed 14-12-11 Tue 27-12-11

356 Betão aplicado em 1ª fase, em elementos estruturais da estação elevatória m3 1200 60 days Wed 21-12-11 Tue 13-03-12

357 Betão aplicado em 2ª fase, em elementos estruturais da estação elevatória m3 92 15 days Wed 14-03-12 Tue 03-04-12

358 Aço A 400 NR. kg 172000 75 days Fri 16-12-11 Thu 29-03-12

359 Pavimentos 0 10 days Mon 23-04-12 Fri 04-05-12

360 Execução de revestimento de pavimento com endurecedor à base de resinas epoxi m² 700 10 days Mon 23-04-12 Fri 04-05-12

361 Isolamentos e Impermeabilizações 0 75 days Fri 30-12-11 Thu 12-04-12

362 Pintura  a duas demãos cruzadas com emulsão betuminosa m² 824 75 days Fri 30-12-11 Thu 12-04-12

363 Revestimentos interiores de paredes e tectos 0 15 days Thu 17-05-12 Wed 06-06-12

364 Preparação e pintura de elementos em betão aparente, paredes, pilares, vigas, escadas,
com tinta adequada para o contacto com água

m² 1628 15 days Thu 17-05-12 Wed 06-06-12

365 Revestimentos exteriores 0 9 days Thu 07-06-12 Tue 19-06-12

366 Preparação e pintura de elementos em betão aparente, com verniz incolor tipo
BETONCOLOR

m² 1070 9 days Thu 07-06-12 Tue 19-06-12

367 Serralharias 0 6 days Wed 09-05-12 Wed 16-05-12

368 montagem de tampas em PRFV, para caleiras de cabos m² 14,81 6 days Wed 09-05-12 Wed 16-05-12

369 Guarda-corpos com 0,90 m de altura, em PRFV ou outro material adequado m 160 6 days Wed 09-05-12 Wed 16-05-12

370 Escada vertical em PRFV ou outro material adequado un 10 6 days Wed 09-05-12 Wed 16-05-12

371 Trecho da Rede de Águas junto à Tomada de Água da estação Elevatória,  incluindo
escavação, tubagem DN40, acessórios

vg 1 4 days Wed 14-03-12 Mon 19-03-12

372 PLATAFORMA EXTERIOR PARA RESERVATÓRIOS - TERRAPLANAGENS 0 7 days Fri 23-12-11 Mon 02-01-12

373 Movimento de Terras 0 7 days Fri 23-12-11 Mon 02-01-12

374 Escavação em terreno brando, com recurso a meios mecânicos (equipamento ligeiro ou
lamina)

m³ 747,33 4 days Fri 23-12-11 Wed 28-12-11

375 Escavação em terreno ripável,com recurso a meios mecânicos (equipamento: ripper ou
outras técnicas de desmonte, e sem recurso a explosivos)

m³ 83,04 4 days Fri 23-12-11 Wed 28-12-11

376 Aterro com material (tipo 1) m³ 319,08 3 days Thu 29-12-11 Mon 02-01-12

377 CÂMARAS DE VÁLVULAS, MEDIDOR E MACIÇO M1 - TERRAPLANAGENS 0 67 days Thu 29-12-11 Fri 30-03-12

378 Movimento de Terras 0 67 days Thu 29-12-11 Fri 30-03-12

379 Escavação em terreno brando, com recurso a meios mecânicos (equipamento ligeiro ou
lamina)

m³ 494,77 3 days Thu 29-12-11 Mon 02-01-12

380 Escavação em terreno ripável,com recurso a meios mecânicos (equipamento: ripper ou
outras técnicas de desmonte, e sem recurso a explosivos)

m³ 54,97 3 days Thu 29-12-11 Mon 02-01-12

381 Aterro com material (tipo 1) m³ 222,64 3 days Wed 28-03-12 Fri 30-03-12

382 CÂMARA DE LIGAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA E DESCARGA DE FUNDO 0 135 days Tue 03-01-12 Mon 09-07-12

383 Câmara de ligação do sistema de drenagem interna 0 135 days Tue 03-01-12 Mon 09-07-12

384 Movimento de Terras 0 62 days Tue 03-01-12 Wed 28-03-12

385 Escavação em terreno brando, com recurso a meios mecânicos (equipamento ligeiro
ou lamina)

m³ 11,25 2 days Tue 03-01-12 Wed 04-01-12

386 Escavação em terreno ripável,com recurso a meios mecânicos (equipamento: ripper
ou outras técnicas de desmonte, e sem recurso a explosivos)

m³ 1,25 2 days Tue 03-01-12 Wed 04-01-12

387 Aterro com material (tipo 1) m³ 4,35 1 day Wed 28-03-12 Wed 28-03-12

388 Betão e argamassas 0 10 days Wed 14-03-12 Tue 27-03-12

389 Classe de resistência C16/20, em regularização m³ 0,63 1 day Wed 14-03-12 Wed 14-03-12

390 Betão aplicado em 1ª fase, em elementos estruturais da plataforma dos RAC's m3 10 6 days Tue 20-03-12 Tue 27-03-12

391 Aço A 400 NR. kg 445,24 8 days Thu 15-03-12 Mon 26-03-12

392 Isolamentos e Impermeabilizações 0 1 day Thu 29-03-12 Thu 29-03-12

393 Pintura  a duas demãos cruzadas com emulsão betuminosa m² 16,9 1 day Thu 29-03-12 Thu 29-03-12

394 Serralharias 0 1 day Thu 24-05-12 Thu 24-05-12

395 Tampas metálicas de acesso com 0,80x0,60 m de largura útil un 1 1 day Thu 24-05-12 Thu 24-05-12

396 Escada vertical em PRFV ou outro material adequado un 1 1 day Thu 24-05-12 Thu 24-05-12

397 Preparação e pintura de elementos em betão aparente, com verniz incolor tipo
BETONCOLOR

m² 21,25 2 days Fri 06-07-12 Mon 09-07-12

398 Descarga de fundo 0 60 days Fri 13-01-12 Thu 05-04-12

399 Movimento de terras 0 54 days Fri 13-01-12 Wed 28-03-12

400 Escavação em abertura de valas e/ou fundações, em solos ripáveis por lâmina m³ 4692,32 16 days Fri 13-01-12 Fri 03-02-12

401 Escavação em abertura de valas e/ou fundações, em rocha removível com ripper. m³ 521,37 16 days Fri 13-01-12 Fri 03-02-12

402 Areia bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala, aplicada na almofada de
assentamento das tubagens

m³ 522,14 45 days Mon 16-01-12 Fri 16-03-12

403 Aterro com material isento de pedras m³ 798,43 35 days Tue 07-02-12 Mon 26-03-12

404 Aterro compactado de modo a ser atingida compactação identica à dos terrenos
adjacentes

m³ 2858,67 35 days Tue 07-02-12 Mon 26-03-12

405 aplicação de terra vegetal em camada de 0.30 m m³ 427,48 2 days Tue 27-03-12 Wed 28-03-12

406 Levantamento e reposição de pavimento existente m² 9,45 3 days Fri 23-03-12 Tue 27-03-12

407 Tubagens 0 48 days Tue 17-01-12 Thu 22-03-12

408 Tubagens em Betão Pré-esforçado DN800, PN6. m 885,8 48 days Tue 17-01-12 Thu 22-03-12

409 Maciços de betão em travessia de caminho 0 0 2 days Fri 23-03-12 Mon 26-03-12

410 Betão da  classe de resistência C30/37 e classe de exposição ambiental XC4 m³ 4,83 2 days Fri 23-03-12 Mon 26-03-12

411 Câmaras de transição 0 50 days Wed 18-01-12 Tue 27-03-12

412 Execução de câmaras de transição em betão armado, tampa metálica un 10 50 days Wed 18-01-12 Tue 27-03-12

413 Câmara de saída 0 7 days Wed 28-03-12 Thu 05-04-12

414 Execução de câmara de saída em betão armado, tampa metálica 0 7 days Wed 28-03-12 Thu 05-04-12

415 Câmara de saída C 11 un 1 7 days Wed 28-03-12 Thu 05-04-12

416 ESTRUTURA DE ENTRADA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO 0 141 days Wed 14-12-11 Wed 27-06-12

417 Movimento de Terras 0 41 days Wed 14-12-11 Wed 08-02-12

418 Escavação em terreno brando, com recurso a meios mecânicos (equipamento ligeiro ou
lamina)

m³ 557,35 3 days Wed 14-12-11 Fri 16-12-11

419 Escavação em terreno ripável,com recurso a meios mecânicos (equipamento: ripper ou
outras técnicas de desmonte, e sem recurso a explosivos)

m³ 61,93 3 days Wed 14-12-11 Fri 16-12-11

420 Aterro com material (tipo 1) m³ 356,52 4 days Fri 03-02-12 Wed 08-02-12

421 Betão e argamassas 0 37 days Mon 19-12-11 Tue 07-02-12

422 Classe de resistência C16/20, em regularização m³ 10,35 5 days Mon 19-12-11 Fri 23-12-11

423 Betão aplicado em 1ª fase, em elementos estruturais da estação elevatória m3 230,34 28 days Tue 27-12-11 Thu 02-02-12

424 Betão aplicado em 2ª fase, em elementos estruturais da estação elevatória m³ 1,99 3 days Fri 03-02-12 Tue 07-02-12

425 Aço A 400 NR. kg 24300 33 days Thu 22-12-11 Mon 06-02-12

426 Pavimentos 0 2 days Mon 07-05-12 Tue 08-05-12

427 Execução de revestimento de pavimento com endurecedor à base de resinas epoxi m² 33 2 days Mon 07-05-12 Tue 08-05-12

428 Isolamentos e Impermeabilizações 0 35 days Thu 05-01-12 Wed 22-02-12

429 Pintura  a duas demãos cruzadas com emulsão betuminosa m² 261,67 35 days Thu 05-01-12 Wed 22-02-12

430 Revestimentos interiores de paredes e tectos 0 6 days Wed 20-06-12 Wed 27-06-12

431 Preparação e pintura de elementos em betão aparente, paredes, pilares, vigas, escadas,
com tinta adequada para o contacto com água

m² 280,33 4 days Wed 20-06-12 Mon 25-06-12

432 Preparação e pintura de elementos em betão aparente, com verniz incolor tipo
"BETONCOLOR"

m² 75,58 2 days Tue 26-06-12 Wed 27-06-12

433 Serralharias 0 1 day Thu 17-05-12 Thu 17-05-12

434 Guarda-corpos com 0,90 m de altura, em PRFV ou outro material adequado m 3,4 1 day Thu 17-05-12 Thu 17-05-12

435 TOMADA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO PARA A REDE PRIMÁRIA DE ADUÇÃO 0 144 days Mon 19-12-11 Thu 05-07-12

436 Movimento de Terras 0 87 days Mon 19-12-11 Tue 17-04-12

437 Escavação em terreno brando, com recurso a meios mecânicos (equipamento ligeiro ou
lamina)

m³ 1738,62 4 days Mon 19-12-11 Thu 22-12-11

438 Escavação em terreno ripável,com recurso a meios mecânicos (equipamento: ripper ou
outras técnicas de desmonte, e sem recurso a explosivos)

m³ 193,18 4 days Mon 19-12-11 Thu 22-12-11

439 Aterro com material (tipo 1) m³ 1319,12 10 days Wed 04-04-12 Tue 17-04-12

440 Betão e argamassas 0 43 days Wed 08-02-12 Fri 06-04-12

441 Classe de resistência C16/20, em regularização m³ 14,8 6 days Wed 08-02-12 Wed 15-02-12
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ID Designação da Tarefa Un. Quant. Dur. Start Finish

442 Betão aplicado em 1ª fase, em elementos estruturais da estação elevatória m3 309 37 days Mon 13-02-12 Tue 03-04-12

443 Betão aplicado em 2ª fase, em elementos estruturais da estação elevatória m³ 3 3 days Wed 04-04-12 Fri 06-04-12

444 Aço A 400 NR. kg 64586 42 days Thu 09-02-12 Fri 06-04-12

445 Pavimentos 0 2 days Wed 09-05-12 Thu 10-05-12

446 Execução de revestimento de pavimento com endurecedor à base de resinas epoxi m² 47,84 2 days Wed 09-05-12 Thu 10-05-12

447 Isolamentos e Impermeabilizações 0 34 days Wed 22-02-12 Mon 09-04-12

448 Pintura  a duas demãos cruzadas com emulsão betuminosa m² 375,68 34 days Wed 22-02-12 Mon 09-04-12

449 Revestimentos interiores de paredes e tectos 0 6 days Thu 28-06-12 Thu 05-07-12

450 Preparação e pintura de elementos em betão aparente, paredes, pilares, vigas, escadas,
com tinta adequada para o contacto com água

m² 624,19 5 days Thu 28-06-12 Wed 04-07-12

451 Preparação e pintura de elementos em betão aparente, com verniz incolor tipo
"BETONCOLOR"

m² 54,03 1 day Thu 05-07-12 Thu 05-07-12

452 Serralharias 0 4 days Fri 18-05-12 Wed 23-05-12

453 Guarda-corpos com 0,90 m de altura, em PRFV ou outro material adequado m 27 4 days Fri 18-05-12 Wed 23-05-12

454 montagem de tampas em PRFV ou outro material adequado, para caleiras de cabos m² 4,46 4 days Fri 18-05-12 Wed 23-05-12

455 ENTRADA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO - CÂMARAS DE VÁLVULAS E MEDIDOR 0 140 days Thu 05-01-12 Wed 18-07-12

456 Movimento de Terras 0 99 days Thu 05-01-12 Tue 22-05-12

457 Escavação em terreno brando, com recurso a meios mecânicos (equipamento ligeiro ou
lamina)

m³ 1496,56 6 days Thu 05-01-12 Thu 12-01-12

458 Escavação em terreno ripável,com recurso a meios mecânicos (equipamento: ripper ou
outras técnicas de desmonte, e sem recurso a explosivos)

m³ 166,28 6 days Thu 05-01-12 Thu 12-01-12

459 Aterro com material (tipo 1) m³ 1086,99 10 days Wed 09-05-12 Tue 22-05-12

460 Betão e argamassas 0 30 days Wed 28-03-12 Tue 08-05-12

461 Classe de resistência C16/20, em regularização m³ 11,9 6 days Wed 28-03-12 Wed 04-04-12

462 Betão aplicado em 1ª fase, em elementos estruturais da plataforma dos RAC's m3 268 25 days Wed 04-04-12 Tue 08-05-12

463 Aço A 400 NR. kg 29102 27 days Thu 29-03-12 Fri 04-05-12

464 Pavimentos 0 5 days Fri 18-05-12 Thu 24-05-12

465 Execução de revestimento de pavimento com endurecedor à base de resinas epoxi m² 162,76 5 days Fri 18-05-12 Thu 24-05-12

466 Isolamentos e Impermeabilizações 0 23 days Fri 13-04-12 Tue 15-05-12

467 Pintura  a duas demãos cruzadas com emulsão betuminosa m² 332,7 23 days Fri 13-04-12 Tue 15-05-12

468 Revestimentos interiores de paredes e tectos 0 4 days Tue 10-07-12 Fri 13-07-12

469 Preparação e pintura de elementos em betão aparente, com verniz incolor tipo
"BETONCOLOR"

m² 351,38 4 days Tue 10-07-12 Fri 13-07-12

470 Revestimentos exteriores 0 3 days Mon 16-07-12 Wed 18-07-12

471 Preparação e pintura de elementos em betão aparente, com verniz incolor tipo
"BETONCOLOR"

m² 148 3 days Mon 16-07-12 Wed 18-07-12

472 Serralharias 0 7 days Fri 25-05-12 Mon 04-06-12

473 montagem de caixilharia em ferro un 4 7 days Fri 25-05-12 Mon 04-06-12

474 montagem de portas em chapa metálica un 1 7 days Fri 25-05-12 Mon 04-06-12

475 montagem de tampas metálicas, para caleiras de cabos m² 1,68 7 days Fri 25-05-12 Mon 04-06-12

476 montagem de tampas em betão armado m² 16,4 7 days Fri 25-05-12 Mon 04-06-12

477 Escada vertical em PRFV ou outro material adequado un 3 7 days Fri 25-05-12 Mon 04-06-12

478 Guarda-corpos com 0,90 m de altura, em PRFV ou outro material adequado m 15,7 7 days Fri 25-05-12 Mon 04-06-12

479 TROÇO DE LIGAÇÃO DA CONDUTA ELEVATÓRIA À ESTRUTURA DE ENTRADA NO
RESERVATÓRIO

0 25 days Mon 20-08-12 Fri 21-09-12

480 Movimento de terras 0 25 days Mon 20-08-12 Fri 21-09-12

481 Escavação em abertura de valas e/ou fundações, em solos ripáveis por lâmina m³ 987,67 6 days Mon 20-08-12 Mon 27-08-12

482 Escavação em abertura de valas e/ou fundações, em rocha removível com ripper. m³ 54,87 6 days Mon 20-08-12 Mon 27-08-12

483 Escavação em abertura de valas e/ou fundações para implantação da obra, em solos só
removiveis por meio de martelo pneumático e/ou explosivos.

m³ 54,87 6 days Mon 20-08-12 Mon 27-08-12

484 Solos seleccionados, referenciados como Material 1 m³ 113,01 3 days Tue 28-08-12 Thu 30-08-12

485 Solos referenciados como Material 2 m³ 433,85 2 days Fri 31-08-12 Mon 03-09-12

486 Solos com IP<20% e pass. no #200<40% na zona acima de 0.30 m do extradorso superior
do tubo

m³ 154,67 2 days Fri 14-09-12 Mon 17-09-12

487 Terra vegetal aplicada em camada de 0.30 m de espessura m³ 90,25 1 day Fri 21-09-12 Fri 21-09-12

488 CONDUTAS DE LIGAÇÃO ÀS REDES DE REGA 0 70 days Wed 09-05-12 Tue 14-08-12

489 Movimento de terras 0 27 days Mon 09-07-12 Tue 14-08-12

490 Escavação em abertura de valas e/ou fundações, em solos ripáveis por lâmina m3 675 20 days Mon 09-07-12 Fri 03-08-12

491 Escavação em abertura de valas e/ou fundações, em rocha removível com ripper. m3 75 20 days Mon 09-07-12 Fri 03-08-12

492 Areia bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala, aplicada na almofada de
assentamento das tubagens

m3 120 19 days Wed 11-07-12 Mon 06-08-12

493 Aterro com material isento de pedras m3 120 18 days Tue 17-07-12 Thu 09-08-12

494 Aterro compactado de modo a ser atingida compactação identica à dos terrenos
adjacentes

m3 200 18 days Thu 19-07-12 Mon 13-08-12

495 aplicação de terra vegetal em camada de 0.30 m m3 55 1 day Tue 14-08-12 Tue 14-08-12

496 Tubagens 0 18 days Thu 12-07-12 Mon 06-08-12

497 Tubagens em Ferro Fundido Ductil DN 1200 m 31 3 days Thu 12-07-12 Mon 16-07-12

498 Tubagens em  "PEAD", PE / MRS 100 0 15 days Tue 17-07-12 Mon 06-08-12

499 DN180; PN 8 m 126 5 days Tue 17-07-12 Mon 23-07-12

500  - DN355; PN 6 m 200 10 days Tue 24-07-12 Mon 06-08-12

501 Acessórios e órgãos de segurança 0 66 days Wed 09-05-12 Wed 08-08-12

502 Conduta CTL - Rede de Rega de Pedrógão 3 0 4 days Thu 12-07-12 Tue 17-07-12

503 Ligadores de ferro fundido flange-boca com junta automática "standard", DN 1200,
PN10

un 6 4 days Thu 12-07-12 Tue 17-07-12

504 Flange Cega de ferro fundido ductil, DN1200, PN10 un 1 4 days Thu 12-07-12 Tue 17-07-12

505 Tubagem de ferro fundido ductil, flangeada para travessia de caminhos e
intersecção com aterro do reservatório e do maciço M4, DN1200, PN10

m 47 4 days Thu 12-07-12 Tue 17-07-12

506 Conduta C1 - Rede de Rega de Pedrógão 3 0 0 2 days Wed 18-07-12 Thu 19-07-12

507 Curva em aço, DN 150 a 90º, flangeada, PN10 un 1 2 days Wed 18-07-12 Thu 19-07-12

508 Stubend com flange louca, DN 180; PN10 un 6 2 days Wed 18-07-12 Thu 19-07-12

509 Flange Cega de ferro fundido ductil, DN150, PN10 un 1 2 days Wed 18-07-12 Thu 19-07-12

510 Tubagem de ferro fundido ductil, flangeada para intersecção com conduta da
descarga de fundo do reservatório (Maciço M3), DN150, PN10

m 5,7 2 days Wed 18-07-12 Thu 19-07-12

511 Conduta de Adução ao Monte do Peso 0 0 50 days Tue 22-05-12 Mon 30-07-12

512 Tubo-ventosa constituído por passa-muros em FFd com extremidade flangeada
DN80, válvula de cunha elástica flangeada DN80, junta mecânica flexível DN80,
peça em aço inox com curva a 90º em perfil e troço recto vertical DN80 com uma
ponta flangeada

un 1 5 days Tue 22-05-12 Mon 28-05-12

513 Stubend com flange louca, DN 355; PN10 un 6 5 days Tue 24-07-12 Mon 30-07-12

514 Flange Cega de ferro fundido ductil, DN350, PN10 un 1 5 days Tue 24-07-12 Mon 30-07-12

515 Tubagem de ferro fundido ductil, flangeada para travessia de caminhos e
intersecção com outras infraestruturas; DN350, PN10

m 9 5 days Tue 24-07-12 Mon 30-07-12

516 Conduta de Adução ao Monte das Aldeias 0 0 2 days Tue 31-07-12 Wed 01-08-12

517 Stubend com flange louca, DN 355; PN10 un 6 2 days Tue 31-07-12 Wed 01-08-12

518 Flange Cega de ferro fundido ductil, DN350, PN10 un 1 2 days Tue 31-07-12 Wed 01-08-12

519 Tubagem de ferro fundido ductil, flangeada para travessia de caminhos e
intersecção com conduta CP (maciço M4), DN350, PN10

m 4,4 2 days Tue 31-07-12 Wed 01-08-12

520 Maciços de amarração 0 0 20 days Thu 12-07-12 Wed 08-08-12

521 Betão da classe de resistência C25/30 e classe de exposição ambiental XC2 m3 100 20 days Thu 12-07-12 Wed 08-08-12

522 Câmaras 0 9 days Wed 09-05-12 Mon 21-05-12

523 Câmara de Tubo-Ventosa 0 9 days Wed 09-05-12 Mon 21-05-12

524 Construção civil completa de câmaras de tubo-ventosa com 1,20 x 1,00 m Un 1 9 days Wed 09-05-12 Mon 21-05-12

525 LIGAÇÃO AO SISTEMA DE TELEGESTÃO 0 3 days Wed 15-08-12 Fri 17-08-12

526 Tritubo Ø 75 mm, para passagem de cabos eléctricos, incluindo abertura e tapamento de
valas

m 65,4 3 days Wed 15-08-12 Fri 17-08-12

527 Caixas pré-fabricadas em betão simples com fundo roto un 3 3 days Wed 15-08-12 Fri 17-08-12

528 Marco em betão para sinalização das condutas e caixas un 3 3 days Wed 15-08-12 Fri 17-08-12

529 DRENAGEM PLUVIAL 0 22 days Wed 15-08-12 Thu 13-09-12

530 Condutas instaladas em vala 0 12 days Wed 15-08-12 Thu 30-08-12

531 Tubos de PVC m 237,4 12 days Wed 15-08-12 Thu 30-08-12

532 Câmaras de visita (CV) un 5 12 days Wed 15-08-12 Thu 30-08-12

533 Outros órgãos 0 22 days Wed 15-08-12 Thu 13-09-12

534 Valeta sumidoura do tipo Polydrain SK200 un 1 12 days Wed 15-08-12 Thu 30-08-12

535 Vala de pé de talude não revestida de secção triangular m 1100 10 days Fri 31-08-12 Thu 13-09-12

536 Construção de caixas sumidouros em zonas exterior à plataforma rodoviária un 7 12 days Wed 15-08-12 Thu 30-08-12

537 Construção de boca de saída em linha de água, em betão armado un 1 4 days Fri 31-08-12 Wed 05-09-12

538 Dissipador de energia em enrocamento D50/15 m³ 50,4 4 days Thu 06-09-12 Tue 11-09-12

539 ARRANJOS EXTERIORES 0 75 days Mon 09-07-12 Fri 19-10-12

540 Arruamentos interiores à vedação 0 75 days Mon 09-07-12 Fri 19-10-12

541 Movimento de Terras 0 10 days Wed 25-07-12 Tue 07-08-12

542 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa de pavimento m³ 2657,07 10 days Wed 25-07-12 Tue 07-08-12

543 Arruamentos e passeios 0 53 days Wed 08-08-12 Fri 19-10-12

544 Regularização e compactação do fundo da caixa do arruamento. m² 7432,5 5 days Wed 08-08-12 Tue 14-08-12

545 Execução de camada de sub-base em Tout-venant m³ 578 5 days Thu 20-09-12 Wed 26-09-12

546 Execução de camada de base para o pavimento rodoviário, em Tout-venant m³ 1100 9 days Thu 27-09-12 Tue 09-10-12

547 Execução de enrocamento de granolumetria extensa, compactado com cilindro
vibrador, na fundação do passeio

m³ 463 10 days Thu 20-09-12 Wed 03-10-12

548 Execução de camada em betão betuminoso, incluindo rega com emulsão
betuminosa

m² 2290 2 days Wed 10-10-12 Thu 11-10-12

549 Execução de revestimento superficial simples de rega de betume e gravilha,
incluindo rega de impregnação preliminar, semipenetração betuminosa

m² 4300 3 days Fri 12-10-12 Tue 16-10-12

550 Lancil do passeio em betão, com h=0.30, m 520 7 days Wed 15-08-12 Thu 23-08-12

551 Guia em betão, com h=0.25 m 1655 19 days Fri 24-08-12 Wed 19-09-12

552 Execução de betonilha esquartelada com 0,05 m de espessura m² 672 12 days Thu 04-10-12 Fri 19-10-12

553 Diversos 0 28 days Wed 08-08-12 Fri 14-09-12

554 Maciço de fundação para apoio da vedação, em betão armado un 420 9 days Wed 15-08-12 Mon 27-08-12

555 Muro em betão armado com 1,25 x 2,63 m² para posterior colocação de placa
identificadora em chapa de aço

vg 1 5 days Wed 08-08-12 Tue 14-08-12

556 Portão de duas folhas com 4.00 x 2.10 m, com rede elástica 50/12 em arame
plastificado

vg 1 1 day Thu 13-09-12 Thu 13-09-12

557 Vedação com rede elástica 40/40 em arame galvanizado m 1258 12 days Tue 28-08-12 Wed 12-09-12

558 Muro em betão armado com 1,25 x 2,63 m² para posterior colocação de contador vg 1 5 days Wed 15-08-12 Tue 21-08-12

559 Porta de 1 folha com 0,90 x 2.10 m, plastificado vg 1 1 day Fri 14-09-12 Fri 14-09-12

560 Caminho de acesso lateral ao reservatório e à estação elevatória de Pedrógão 3 0 42 days Mon 09-07-12 Tue 04-09-12

561 Movimento de Terras 0 12 days Mon 09-07-12 Tue 24-07-12

562 Limpeza, desmatação e decapagem com uma altura média de 0,20m m2 4425 4 days Mon 09-07-12 Thu 12-07-12

563 Escavação até à abertura de caixa m3 2425 8 days Fri 13-07-12 Tue 24-07-12

564 Aterro até à cota do fundo de caixa do caminho a construir com solos
provenientes da escavação

m3 430 8 days Fri 13-07-12 Tue 24-07-12

565 Pavimentação 0 15 days Wed 25-07-12 Tue 14-08-12

566 colocação de solos seleccionados m2 3570 5 days Wed 25-07-12 Tue 31-07-12

567 colocação de tout-venant (granulometria 0-60) compactado m2 3570 5 days Wed 01-08-12 Tue 07-08-12

568 colocação de tout-venant (granulometria 0-40) compactado m2 3305 5 days Wed 08-08-12 Tue 14-08-12

569 Drenagem 0 38 days Fri 13-07-12 Tue 04-09-12

570 Execução de passagens hidráulicas de secção circular simples, em betão 0 8 days Fri 13-07-12 Tue 24-07-12

571 Com tubos em betão DN 800 da classe RII (assentamento do tipo B): m 24 8 days Fri 13-07-12 Tue 24-07-12

572 Execução de bocas em passagens hidráulicas 0 13 days Wed 01-08-12 Fri 17-08-12

573 Bocas na base de aterro un 4 8 days Wed 01-08-12 Fri 10-08-12

574 Bocas em escavação ou recipiente, para passagens hidráulicas un 2 4 days Mon 13-08-12 Thu 16-08-12

575 Execução de bacias de protecção em enrocamento D50 = 100 mm com 0,30
de espessura na entrada e saida das passagens hidráulicas

un 3 1 day Fri 17-08-12 Fri 17-08-12

576 Execução de orgãos de drenagem longitudinal 0 15 days Wed 15-08-12 Tue 04-09-12

577 Valetas de plataforma (laterais) não revestidas, de secção triangular, com
abertura inferior ou igual a 1,20 m

m 1340 15 days Wed 15-08-12 Tue 04-09-12

578 INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA. ARRANJOS EXTERIORES 0 38 days Tue 11-09-12 Thu 01-11-12

579 Preparação do terreno 0 22 days Tue 11-09-12 Wed 10-10-12

580 Mobilização e regularização do terreno m2 32815 12 days Tue 11-09-12 Wed 26-09-12

581 Espalhamento e regularização de terra arável nas áreas a semear e a plantar m3 6600 10 days Thu 27-09-12 Wed 10-10-12

582 Execução de modelação final do terreno às cotas do projecto m2 32800 10 days Thu 27-09-12 Wed 10-10-12
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583 assentamento de lancil em peças pré-fabricadas de betão, para execução de caldeira para as
árvores

ml 101 3 days Thu 11-10-12 Mon 15-10-12

584 assentamento de brita nas caldeiras das árvores. m2 26 1 day Thu 01-11-12 Thu 01-11-12

585 assentamento de grelhas de arrelvamento em betão m2 551 10 days Tue 16-10-12 Mon 29-10-12

586 Sementeiras 0 8 days Tue 16-10-12 Thu 25-10-12

587  - Hidrossementeira m2 27750 4 days Tue 16-10-12 Fri 19-10-12

588  - Sementeira Manual m2 2890 4 days Mon 22-10-12 Thu 25-10-12

589 Árvores, flechadas un 789 20 days Thu 04-10-12 Wed 31-10-12

590 EQUIPAMENTO HIDROMECÂNICO E ELECTROMECÂNICO 0 256 days Fri 07-10-11 Fri 28-09-12

591 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, RH's E CONDUTA GERAL DE ASPIRAÇÃO 0 252 days Thu 13-10-11 Fri 28-09-12

592 GRUPOS ELECTROBOMBA 0 14 days Wed 04-07-12 Mon 23-07-12

593 GRUPOS ELECTROBOMBA PRINCIPAIS un 3 12 days Wed 04-07-12 Thu 19-07-12

594 GRUPO ELECTROBOMBA DE ENCHIMENTO INICIAL un 1 2 days Fri 20-07-12 Mon 23-07-12

595 VÁLVULAS 0 224 days Thu 17-11-11 Tue 25-09-12

596 Válvulas de seccionamento do tipo borboleta manual de DN=1600 mm, PN 16, nas condutas
de ligação aos reservatórios hidropneumáticos

un 6 4 days Wed 30-05-12 Mon 04-06-12

597 Válvulas de seccionamento, do tipo borboleta manual, de DN=1200 mm, PN 16, nas condutas
de aspiração individual dos grupos principais;

un 6 2 days Thu 17-11-11 Fri 18-11-11

598 Válvulas de seccionamento, do tipo borboleta com actuador eléctrico, de DN=1000 mm, PN
16, nas condutas de compressão individual dos grupos principais;

un 6 4 days Wed 04-07-12 Mon 09-07-12

599 Válvulas de retenção do tipo borboleta com actuador hidráulico e com contrapeso, de
DN=1000 mm, PN 16, com quadro eléctrico e acessórios, nas condutas de compressão
individual dos grupos principais;

un 6 4 days Tue 17-07-12 Fri 20-07-12

600 Válvula de cunha elástica manual de DN=300 mm, PN 16, na aspiração individual do grupo de
enchimento inicial (GEI);

un 1 1 day Mon 30-07-12 Mon 30-07-12

601 Válvula de retenção de batente flangeada de DN=350 mm, PN 10, na compressão individual
do GEI;

un 1 1 day Tue 07-08-12 Tue 07-08-12

602 Válvula do tipo borboleta manual flangeada de DN=350 mm, PN 10 na compressão individual
do GEI;

un 1 1 day Fri 03-08-12 Fri 03-08-12

603 Válvula de seccionamento do tipo cunha elástica manual flangeada de DN=200 mm, PN 10,
no bypass aspiração-compressão;

un 1 1 day Fri 10-08-12 Fri 10-08-12

604 Válvulas de cunha elástica manual flangeada de DN=100 mm, PN 10, nas drenagens das
condutas individuais de compressão dos grupos principais;

un 6 5 days Tue 14-08-12 Mon 20-08-12

605 Válvulas de cunha elástica manual flangeada de DN=200 mm, PN 10, nas drenagens das
condutas individuais de ligação aos reservatórios hidropneumáticos;

un 6 3 days Fri 21-09-12 Tue 25-09-12

606 Válvula de cunha manual de DN= 65 mm na drenagem de águas eventuais na sala das
bombas;

un 1 1 day Thu 26-07-12 Thu 26-07-12

607 TUBAGENS E ACESSÓRIOS 0 249 days Thu 13-10-11 Tue 25-09-12

608 Conduta geral de aspiração (CGA) 0 19 days Thu 13-10-11 Tue 08-11-11

609 Tubo de DN=4400 mm e comprimento L@ 7,8 m; un 1 1 day Thu 13-10-11 Thu 13-10-11

610 Tubo de DN=4400 mm e comprimento L@ 5,8 m; un 1 1 day Thu 13-10-11 Thu 13-10-11

611 Tubo de DN=4400 mm e comprimento L@ 2,8 m, com uma picagem para drenagem de
DN=300 mm;

un 1 1 day Fri 14-10-11 Fri 14-10-11

612 Cone conc. de DN=4400 mm/dn=3300 mm e comprimento L@ 4,4 m; un 1 1 day Fri 14-10-11 Fri 14-10-11

613 Tubo de DN=3300 mm e comprimento L@ 1,2 m; un 1 1 day Mon 17-10-11 Mon 17-10-11

614 Tubo de DN=3300 mm e comprimento L@ 121,4 m; un 1 7 days Tue 18-10-11 Wed 26-10-11

615 Tubo de DN=3300 mm e comprimento L@ 15,8 m un 1 2 days Thu 27-10-11 Fri 28-10-11

616 Tubo em aço de DN=200 mm e comprimento L@ 5,2 m un 1 1 day Mon 31-10-11 Mon 31-10-11

617 Tubo de DN=3300 mm e comprimento L@ 8,5 m; un 1 1 day Tue 01-11-11 Tue 01-11-11

618 Tubo de DN=3300 mm e comprimento L@ 7,0 m com uma picagem flangeada de DN=600
mm para ventosas duplas de DN=200 mm

un 1 1 day Tue 01-11-11 Tue 01-11-11

619 Cone concêntrico de DN=3300 mm/dn=2900 mm e comprimento L@ 1,6 m; un 1 1 day Wed 02-11-11 Wed 02-11-11

620 Tubo de DN=2900 mm e comprimento L@ 4,2 m; un 1 1 day Wed 02-11-11 Wed 02-11-11

621 Cone concêntrico de DN=2900 mm/dn=2600 mm e comprimento L@ 1,2 m; un 1 1 day Thu 03-11-11 Thu 03-11-11

622 Tubo de DN=2600 mm e comprimento L@ 5,1 m; un 1 1 day Thu 03-11-11 Thu 03-11-11

623 Cone concêntrico de DN=2600 mm/dn=2200 mm e comprimento L@ 1,6 m; un 1 1 day Fri 04-11-11 Fri 04-11-11

624 Tubo de DN=2200 mm e comprimento L@ 3,8 m; un 1 1 day Fri 04-11-11 Fri 04-11-11

625 Cone concêntrico de DN=2200 mm/dn=1800 mm e comprimento L@ 1,6 m; un 1 1 day Mon 07-11-11 Mon 07-11-11

626 Tubo de DN=1800 mm e comprimento L@ 3,6 m; un 1 1 day Mon 07-11-11 Mon 07-11-11

627 Cone concêntrico de DN=1800 mm/dn=1300 mm e comprimento L@ 2,0 m; un 1 1 day Mon 07-11-11 Mon 07-11-11

628 Tubo de DN=1300 mm e comprimento L@ 3,4 m e com fundo copado; un 1 1 day Tue 08-11-11 Tue 08-11-11

629 Condutas individuais de aspiração dos grupos electrobomba principais 0 20 days Wed 09-11-11 Tue 06-12-11

630 Tubo flange ponta lisa de DN=1200 mm e comprimento L@ 2,8 m; un 1 1 day Wed 09-11-11 Wed 09-11-11

631 Tubo flange ponta lisa de DN=1200 mm e comprimento L@ 3,0 m; un 1 1 day Thu 10-11-11 Thu 10-11-11

632 Tubo flange ponta lisa de DN=1200 mm e comprimento L@ 3,2 m; un 1 1 day Fri 11-11-11 Fri 11-11-11

633 Tubo flange ponta lisa de DN=1200 mm e comprimento L@ 3,4 m; un 1 1 day Mon 14-11-11 Mon 14-11-11

634 Tubo flange ponta lisa de DN=1200 mm e comprimento L@ 3,6 m; un 1 1 day Tue 15-11-11 Tue 15-11-11

635 Tubo flange ponta lisa de DN=1200 mm e comprimento L@ 4,0 m; un 1 1 day Wed 16-11-11 Wed 16-11-11

636 Tubos flange ponta lisa de DN=1200 mm e comprimento L@ 1,5 m, com uma picagem
flangeada de DN=600 mm para ventosas duplas de DN=200 mm, e uma picagem de
DN=65 mm para o retorno do arrefecimento do motor eléctrico;

un 3 2 days Fri 25-11-11 Mon 28-11-11

637 Cones concêntricos de DN=1200 mm/dn=900 mm e comprimento L@ 1,2 m; un 3 2 days Thu 01-12-11 Fri 02-12-11

638 Tubos flange ponta lisa de DN=900 mm e comprimento L@ 0,6 m; un 3 2 days Mon 05-12-11 Tue 06-12-11

639 Condutas individuais de compressão dos grupos electrobomba principais 0 31 days Wed 13-06-12 Wed 25-07-12

640 Cone concêntrico flangeado de DN=1000 mm/dn=800 mm e comprimento L@ 0,8 m; un 3 2 days Mon 23-07-12 Tue 24-07-12

641 Tubos flangeado de DN=800 mm e comprimento L@ 0,6 m, com uma picagem para
drenagem de DN=100 mm, e uma picagem flangeada de DN=65 mm para o
arrefecimento do motor;

un 6 3 days Tue 10-07-12 Thu 12-07-12

642 Fange cega de DN=65 mm; un 3 1 day Wed 25-07-12 Wed 25-07-12

643 Tubos flangeado de DN=1000 mm e comprimento L@ 5,0 m; un 6 6 days Tue 26-06-12 Tue 03-07-12

644 Tubos flange ponta lisa de DN=1000 mm e comprimento L@ 0,9 m; un 6 3 days Tue 17-07-12 Thu 19-07-12

645 Curvas a 45º de DN=1000 mm; un 6 3 days Thu 21-06-12 Mon 25-06-12

646 Tubo de DN=1000 mm e comprimento L@ 1,9 m, com uma picagens a 60º de DN=200
mm, e uma picagem a 60º de DN=350 mm;

un 1 1 day Wed 13-06-12 Wed 13-06-12

647 Tubo de DN=1000 mm e comprimento L@ 1,7 m; un 1 1 day Thu 14-06-12 Thu 14-06-12

648 Tubo de DN=1000 mm e comprimento L@ 1,6 m; un 1 1 day Fri 15-06-12 Fri 15-06-12

649 Tubo de DN=1000 mm e comprimento L@ 1,3,m; un 1 1 day Mon 18-06-12 Mon 18-06-12

650 Tubo de DN=1000 mm e comprimento L@ 1,2 m; un 1 1 day Tue 19-06-12 Tue 19-06-12

651 Tubo de DN=1000 mm e comprimento L@ 1,1 m; un 1 1 day Wed 20-06-12 Wed 20-06-12

652 Conduta do bypass aspiração-compressão 0 2 days Fri 10-08-12 Mon 13-08-12

653 Tubos flange ponta lisa de DN=200 mm e comprimento L@ 0,5 m; un 2 1 day Fri 10-08-12 Fri 10-08-12

654 Curva a 45º de DN=200 mm; un 1 1 day Mon 13-08-12 Mon 13-08-12

655 Conduta de aspiração do grupo de enchimento inicial 0 5 days Thu 26-07-12 Wed 01-08-12

656 Tubo flange ponta lisa de DN=300 mm e comprimento L@ 17,0 m, com uma picagem a
30º de DN=200 mm para o bypass aspiração-compressão;

un 1 2 days Thu 26-07-12 Fri 27-07-12

657 Cone excêntrico flangeado de DN=300 mm/dn=125 mm e comprimento L@ 0,7 m; un 1 1 day Wed 01-08-12 Wed 01-08-12

658 Conduta de compressão do grupo de enchimento inicial 0 6 days Thu 02-08-12 Thu 09-08-12

659 Cone concêntrico de DN=350 mm/dn=100 mm e comprimento L@ 1,0 m; un 1 1 day Thu 09-08-12 Thu 09-08-12

660 Curva a 90º de DN=350 mm, com uma picagem para ventosa de DN=65; un 1 1 day Wed 08-08-12 Wed 08-08-12

661 Tubo flange ponta lisa de DN=350 mm e comprimento L@ 0,4 m; un 1 1 day Thu 02-08-12 Thu 02-08-12

662 Conduta geral de compressão (CGC) 0 16 days Tue 22-05-12 Tue 12-06-12

663 Tubo de DN=1100 mm e comprimento L@ 3,6 m, com um fundo copado; un 1 1 day Tue 22-05-12 Tue 22-05-12

664 Cone concêntrico de DN=1500 mm/dn=1100 mm e comprimento L@ 1,6 m; un 1 1 day Tue 22-05-12 Tue 22-05-12

665 Tubo de DN=1500 mm e comprimento L@ 4,0 m; un 1 1 day Wed 23-05-12 Wed 23-05-12

666 Cone concêntrico de DN=1800 mm/dn=1500 mm e comprimento L@ 1,2 m; un 1 1 day Wed 23-05-12 Wed 23-05-12

667 Tubo de DN=1800 mm e comprimento L@ 4,2 m; un 1 1 day Thu 24-05-12 Thu 24-05-12

668 Cone concêntrico de DN=2100 mm/dn=1800 mm e comprimento L@ 1,2 m; un 1 1 day Thu 24-05-12 Thu 24-05-12

669 Tubo de DN=2100 mm e comprimento L@ 4,4 m; un 1 1 day Fri 25-05-12 Fri 25-05-12

670 Cone concêntrico de DN=2300 mm/dn=2100 mm e comprimento L@ 0,8 m; un 1 1 day Fri 25-05-12 Fri 25-05-12

671 Tubo de DN=2300 mm e comprimento L@ 4,6 m; un 1 1 day Mon 28-05-12 Mon 28-05-12

672 Cone concêntrico de DN=2500 mm/dn=2300 mm e comprimento L@ 0,8 m; un 1 1 day Mon 28-05-12 Mon 28-05-12

673 Tubo de DN=2500 mm e comprimento L@ 8,8 m, com uma picagem para drenagem de
DN=200 mm;

un 1 1 day Tue 29-05-12 Tue 29-05-12

674 Tubo de DN=2500 mm e comprimento L@ 6,7 m; un 1 1 day Wed 30-05-12 Wed 30-05-12

675 Tubo de DN=2500 mm e comprimento L@ 1,7 m; un 1 1 day Thu 31-05-12 Thu 31-05-12

676 Curva a 40º de DN=2500 mm; un 1 1 day Tue 05-06-12 Tue 05-06-12

677 Tubo de DN=2500 mm e comprimento L@ 31,0 m; un 1 3 days Wed 06-06-12 Fri 08-06-12

678 Curva a 9,8578º de DN=2500 mm; un 1 1 day Mon 11-06-12 Mon 11-06-12

679 Tubo de DN=2500 mm e comprimento L@ 4,5 m; un 1 1 day Tue 12-06-12 Tue 12-06-12

680 Condutas dos reservatórios hidropneumáticos (RHs) 0 4 days Wed 30-05-12 Mon 04-06-12

681 Tubos flange ponta lisa de DN=1600 mm e comprimento L@ 1,8 m; un 12 4 days Wed 30-05-12 Mon 04-06-12

682 Tubos flange ponta lisa de DN=1600 mm e comprimento L@ 2,1 m, com uma picagem
para drenagem de DN=200 mm;

un 6 4 days Wed 30-05-12 Mon 04-06-12

683 Curvas a 90º de DN=1600 mm; un 6 4 days Wed 30-05-12 Mon 04-06-12

684 Condutas de ligação dos RHS ao barrilete de instrumentação 0 3 days Fri 21-09-12 Tue 25-09-12

685 Tubos flange ponta roscada de DN=65 mm e comprimento L@ 0,2 m; un 8 2 days Fri 21-09-12 Mon 24-09-12

686 Tubos flange ponta roscada de DN=65 mm e comprimento L@ 0,1 m com duas picagens
para indicador de nível por flutuador magnético;

un 4 1 day Tue 25-09-12 Tue 25-09-12

687 Condutas de drenagem das condutas individuais de compressão dos grupos principais 0 6 days Thu 26-07-12 Thu 02-08-12

688 Curvas a 90º de DN=100 mm; un 13 3 days Tue 31-07-12 Thu 02-08-12

689 Tubos de DN=100 mm, e comprimento L@ 0,6 m; un 6 3 days Tue 31-07-12 Thu 02-08-12

690 Tubos flange ponta lisa de DN=100 mm e comprimento L@ 1,1 m; un 6 3 days Tue 31-07-12 Thu 02-08-12

691 Tubos flange ponta lisa de DN=100 mm e comprimento L@ 0,7 m; un 6 3 days Tue 31-07-12 Thu 02-08-12

692 Tubo de DN=100 mm, e comprimento L@ 4,1 m; un 1 3 days Tue 31-07-12 Thu 02-08-12

693 Cone concêntrico de DN=200 mm/dn=100 mm e comprimento L@ 0,4 m; un 1 1 day Mon 30-07-12 Mon 30-07-12

694 Tubo de DN=200 mm, e comprimento L@ 24,5 m; un 1 2 days Thu 26-07-12 Fri 27-07-12

695 Curvas a 90º de DN=200 mm; un 2 1 day Thu 26-07-12 Thu 26-07-12

696 Tubo de DN=200 mm, e comprimento L@ 10,8 m; un 1 1 day Fri 27-07-12 Fri 27-07-12

697 Tubo de DN=200 mm, e comprimento L@ 1,1 m; un 1 1 day Mon 30-07-12 Mon 30-07-12

698 Condutas de drenagem dos RHs 0 3 days Fri 21-09-12 Tue 25-09-12

699 Curvas a 90º de DN=200 mm; un 18 3 days Fri 21-09-12 Tue 25-09-12

700 Tubos flange ponta lisa de DN=200 mm e comprimento L@ 0,9 m; un 6 3 days Fri 21-09-12 Tue 25-09-12

701 Tubos flange ponta lisa de DN=200 mm e comprimento L@ 2,1 m; un 6 3 days Fri 21-09-12 Tue 25-09-12

702 Condutas de drenagem  da CGC 0 5 days Tue 14-08-12 Mon 20-08-12

703 Tubo de DN=250 mm, e comprimento L@ 0,6  m; un 1 5 days Tue 14-08-12 Mon 20-08-12

704 Tubo de DN=250 mm, e comprimento L@ 0,3 m; un 1 5 days Tue 14-08-12 Mon 20-08-12

705 Tubo flange ponta lisa de DN=250 mm, e comprimento L@ 15,3 m; un 1 5 days Tue 14-08-12 Mon 20-08-12

706 Tubo de DN=250 mm, e comprimento L@ 57,0 m; un 1 5 days Tue 14-08-12 Mon 20-08-12

707 Conduta de drenagem do edificio 0 1 day Tue 21-08-12 Tue 21-08-12

708 Tubo de DN=65 mm, e comprimento L@ 1,1 m; un 1 1 day Tue 21-08-12 Tue 21-08-12

709 Condutas da água de resfriamento dos motores eléctricos 0 6 days Fri 20-07-12 Fri 27-07-12

710 Tubagem composta por elementos de DN=65 mm, e comprimento total L@ 126,0 m (63
m na 1ª Fase);

un 1 6 days Fri 20-07-12 Fri 27-07-12

711 Curvas a 90º de DN=65 mm; un 27 6 days Fri 20-07-12 Fri 27-07-12

712 JUNTAS 0 225 days Thu 13-10-11 Wed 22-08-12

713 Juntas de desmontagem autoportantes 0 178 days Wed 07-12-11 Fri 10-08-12

714 Juntas de desmontagem autotravadas de DN=1600 mm, PN 16, nas condutas de ligação
aos reservatórios hidropneumáticos;

un 6 4 days Wed 30-05-12 Mon 04-06-12

715 Juntas de desmontagem autotravadas, de DN=900 mm, PN 16 nas condutas de
aspiração individual dos grupos principais;

un 3 2 days Wed 07-12-11 Thu 08-12-11

716 Juntas de desmontagem autotravadas, de DN=1000 mm, PN 16, nas condutas de
compressão individual dos grupos principais;

un 6 2 days Fri 13-07-12 Mon 16-07-12

717 Junta de desmontagem autotravada, de DN= 350 mm, PN 16, na conduta individual de
compressão do GEI;

un 1 1 day Mon 06-08-12 Mon 06-08-12

718 Junta de desmontagem autotravada, de DN= 300 mm, PN 10, na conduta individual de
aspiração do GEI;

un 1 1 day Tue 31-07-12 Tue 31-07-12

719 Junta de desmontagem autotravada, de DN= 200 mm, PN 10, no bypass
aspiração-compressão;

un 1 1 day Fri 10-08-12 Fri 10-08-12

720 Juntas flexiveis universais 0 225 days Thu 13-10-11 Wed 22-08-12

721 Juntas universal flexível de DN=4400 mm, PN 10, na CGA; un 2 2 days Thu 13-10-11 Fri 14-10-11

722 Juntas universal flexível de DN=3300 mm, PN 10, na CGA; un 3 9 days Mon 17-10-11 Thu 27-10-11

723 Juntas universal flexível de DN=2500 mm, PN 10, na CGC; un 3 2 days Fri 01-06-12 Mon 04-06-12

724 Juntas universal flexível de DN=1200 mm, PN 10, na CGC; un 6 4 days Mon 21-11-11 Thu 24-11-11

725 Juntas universais de DN=100 mm, PN 10, nas condutas de drenagem das condutas
individuais de compressão;

un 6 2 days Tue 21-08-12 Wed 22-08-12

726 VENTOSAS 0 184 days Tue 29-11-11 Fri 10-08-12

727 Ventosas de duplo efeito e tripla função de DN=200 mm, para as condutas individuais de
aspiração dos grupos (2 ventosas por conduta) e para a conduta geral de aspiração;

un 4 2 days Tue 29-11-11 Wed 30-11-11

728 Ventosa de duplo efeito e tripla função de DN=65 mm, para a conduta de compressão do
grupo de enchimento inicial;

un 1 1 day Fri 10-08-12 Fri 10-08-12
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ID Designação da Tarefa Un. Quant. Dur. Start Finish

729 RESERVATÓRIOS HIDROPNEUMÁTICOS (RHS) 0 13 days Fri 07-09-12 Tue 25-09-12

730 Reservatórios hidropneumático de 120 m³, e pressão de serviço máxima de 12 bar un 6 10 days Fri 07-09-12 Thu 20-09-12

731 Idem, de sistema de alimentação de ar comprimido un 1 3 days Fri 21-09-12 Tue 25-09-12

732 APARELHAGEM DE ELEVAÇÃO 0 5 days Wed 09-05-12 Tue 15-05-12

733 Ponte rolante biviga caixão com uma capacidade de 20 t, com carro diferencial, vão de 12,0
m, altura de elevação de 13,0 m

un 1 5 days Wed 09-05-12 Tue 15-05-12

734 EQUIPAMENTO AUXILIAR 0 32 days Mon 04-06-12 Tue 17-07-12

735 Equipamento de ventilação e ar condicionado 0 32 days Mon 04-06-12 Tue 17-07-12

736 Arrefecedor evaporativo completo tipo chave na mão un 1 1 day Fri 13-07-12 Fri 13-07-12

737 Condutas de insuflação e distribuição de ar un 1 10 days Mon 04-06-12 Fri 15-06-12

738 Grelhas linear sem registos em Al anodizado un 12 10 days Mon 04-06-12 Fri 15-06-12

739 Bomba de calor do tipo split un 1 1 day Mon 16-07-12 Mon 16-07-12

740 Caixa de ventilação com dois exaustores próprios para sala de baterias un 1 1 day Thu 12-07-12 Thu 12-07-12

741 Grelhas de exterior para a exaustão da sala un 12 3 days Mon 09-07-12 Wed 11-07-12

742 Grelhas de admissão de ar exterior un 1 3 days Wed 04-07-12 Fri 06-07-12

743 Detector de hidrogénio e gases sulfúricos un 1 1 day Tue 17-07-12 Tue 17-07-12

744 Instrumentação 0 6 days Fri 21-09-12 Fri 28-09-12

745 Medidor de pressão tipo diferencial conforme c.e.; un 2 2 days Wed 26-09-12 Thu 27-09-12

746 Medidor tipo sonda de temperatura do ar num dos reservatórios hidropneumáticos; un 1 1 day Fri 21-09-12 Fri 21-09-12

747 Medidor de nível tipo radar sendo um para o barrilete de instrumentação associado aos
reservatórios hidropneumáticos (e o outro a colocar na albufeira de Pedrógão a montante da
grelha da tomada de água);

un 2 2 days Mon 24-09-12 Tue 25-09-12

748 Indicador de nível por flutuador magnético a instalar entre o barrilete de instrumentação e um
dos reservatórios;

un 1 1 day Wed 26-09-12 Wed 26-09-12

749 Medidor de caudal ultrassónico de DN=2500 mm, sem flanges, e de grande precisão,
conforme especificações do c.e.;

un 1 2 days Thu 27-09-12 Fri 28-09-12

750 Central hidropneumática un 1 2 days Tue 24-07-12 Wed 25-07-12

751 Equipamento Hidromecânico na Tomada de Água na Barragem de Pedrogão 0 10 days Fri 27-04-12 Thu 10-05-12

752 grelha fina, móvel, constituída por dois painéis adequados para proteger um vão com 7,5x7,5
m2, incluindo viga pescadora

vg 1 4 days Mon 07-05-12 Thu 10-05-12

753 comporta de serviço do tipo vagão, em construção soldada, adequada para obturar um vão
com 3,2x4,4 m2

vg 1 3 days Wed 02-05-12 Fri 04-05-12

754 comporta ensecadeira da tomada de água, em construção soldada, adequada para obturar
um vão com 3,24x4,4 m2, incluindo servo-motor hidráulico, posto de manobra

vg 1 3 days Fri 27-04-12 Tue 01-05-12

755 RESERVATÓRIO 0 177 days Fri 07-10-11 Mon 11-06-12

756 COMPORTAS ENSECADEIRAS 0 49 days Wed 08-02-12 Mon 16-04-12

757 Na Obra de Entrada de Água no RR un 1 3 days Wed 08-02-12 Fri 10-02-12

758 Na Tomada de Água no RR un 4 3 days Wed 04-04-12 Fri 06-04-12

759 Na Tomada de Água para a Estação Elevatória un 2 3 days Mon 09-04-12 Wed 11-04-12

760 Na descarga de fundo do RR un 1 3 days Thu 12-04-12 Mon 16-04-12

761 GRELHAS METÁLICAS un 1 3 days Tue 17-04-12 Thu 19-04-12

762 VÁLVULAS 0 55 days Mon 26-03-12 Fri 08-06-12

763 Na Estrutura de Entrada de Água no RR 0 55 days Mon 26-03-12 Fri 08-06-12

764 Válvula tipo borboleta flangeada de DN=2500 mm un 1 4 days Mon 26-03-12 Thu 29-03-12

765 Válvulas de cunha elástica manuais flangeadas de DN=200 mm, PN 10; un 2 4 days Tue 05-06-12 Fri 08-06-12

766 TUBAGENS 0 110 days Tue 10-01-12 Mon 11-06-12

767 TUBAGENS DA ESTRUTURA DE ENTRADA DE ÁGUA NO RR 0 110 days Tue 10-01-12 Mon 11-06-12

768 Tubagens da Câmara do Caudalímetro 0 38 days Wed 18-04-12 Fri 08-06-12

769 Tubo DN 2500 e comprimento L@ 6,2 m; un 1 1 day Wed 18-04-12 Wed 18-04-12

770 Tubo DN 2500 e comprimento L@ 4,5 m; un 1 1 day Thu 19-04-12 Thu 19-04-12

771 Tubo de aeração em aço galvanizado de DN=200 mm composto por uma curva a
180º e um troço recto com um comprimento L≈ 0,5 m;

un 1 4 days Tue 05-06-12 Fri 08-06-12

772 Tubagens da Câmara da Válvula de Seccionamento 0 36 days Fri 20-04-12 Fri 08-06-12

773 Tubo de DN=2500 mm e comprimento L≈ 3,0 m; un 1 1 day Mon 23-04-12 Mon 23-04-12

774 Curva a 54,77º de DN=2500 mm; un 1 1 day Fri 20-04-12 Fri 20-04-12

775 Tubo de DN=2500 mm e comprimento L≈ 5,0 m, com uma picagem para drenagem
de DN=200 mm, e uma picagem DN=600 mm para ventosas;

un 1 1 day Tue 24-04-12 Tue 24-04-12

776 Tubo de ligação a ventosas, flange ponta lisa de DN=600 mm e comprimento L≈ 0,3
m;

un 1 4 days Tue 05-06-12 Fri 08-06-12

777 Flange cega de DN=600 mm, com uma picagem flangeada de DN=300 mm e
comprimento L≈ 0,2 m;

un 1 4 days Tue 05-06-12 Fri 08-06-12

778 Tubo de purga das ventosas de DN=100 mm e comprimento L≈ 4,0 m; un 1 4 days Tue 05-06-12 Fri 08-06-12

779 Curva a 90º de DN=100 mm; 1 4 days Tue 05-06-12 Fri 08-06-12

780 Tê a 90º flangeado ao centro de DN=300 mm; un 1 4 days Tue 05-06-12 Fri 08-06-12

781 Curvas a 90º com uma flange de DN=300 mm; un 2 4 days Tue 05-06-12 Fri 08-06-12

782 Tubo de DN=2500 mm e comprimento L≈ 3,0 m com uma picagem para drenagem
de DN= 200 mm, e uma entrada de homem padrão de DN=600 mm;

un 1 4 days Tue 05-06-12 Fri 08-06-12

783 Tubos de drenagem de DN=200 mm e comprimento L≈ 1,1 m; un 2 4 days Tue 05-06-12 Fri 08-06-12

784 Curvas a 90º de DN=200 mm; un 3 4 days Tue 05-06-12 Fri 08-06-12

785 Tubo de bypass de DN=200 mm e comprimento L≈ 1,1 m; un 1 4 days Tue 05-06-12 Fri 08-06-12

786 Tubo de bypass flange ponta lisa de DN=200 mm e comprimento L≈ 2,6 m; un 1 4 days Tue 05-06-12 Fri 08-06-12

787 Tê a 90º flangeado de DN=200 mm; un 1 4 days Tue 05-06-12 Fri 08-06-12

788 Tubagens da Obra de Entrada no RR 0 110 days Tue 10-01-12 Mon 11-06-12

789 Tubo de aeração em aço galvanizado de DN=300 mm composto por uma curva a
180º e um troço recto com um comprimento L≈ 5,3 m;

un 1 1 day Mon 11-06-12 Mon 11-06-12

790 Tubos de DN=2500 mm e comprimento L≈ 4,4 m; un 2 1 day Tue 10-01-12 Tue 10-01-12

791 Tubo de DN=2500 mm e comprimento L≈ 2,4 m; un 1 1 day Wed 11-01-12 Wed 11-01-12

792 Tubo de DN=2500 mm e comprimento L≈ 5,0 m, com uma picagem de DN=600 mm
flangeada com uma picagem de DN=300 mm flangeada, e uma picagem para bypass

un 1 1 day Thu 12-01-12 Thu 12-01-12

793 Tubo de DN=2500 mm e comprimento L≈ 6,4 m; un 1 1 day Fri 13-01-12 Fri 13-01-12

794 Transição redondo de DN=2500 mm para rectangular (2,20 m x 2,80 m) e
comprimento L≈ 6,0 m e com uma picagem para o tubo de aeração de DN=300 mm;

un 1 1 day Mon 16-01-12 Mon 16-01-12

795 JUNTAS 0 75 days Tue 10-01-12 Mon 23-04-12

796 Juntas de desmontagem autoportantes 0 4 days Tue 10-01-12 Fri 13-01-12

797 Junta de desmontagem com transmissão de esforços de DN=2500 mm, PN 6; un 1 4 days Tue 10-01-12 Fri 13-01-12

798 Juntas flexíveis universais 0 4 days Wed 18-04-12 Mon 23-04-12

799 Juntas flexíveis universais de DN=2500 mm, PN10, na conduta de entrada no reservatório
de regulação;

un 4 4 days Wed 18-04-12 Mon 23-04-12

800 Juntas universais de DN=200 mm, PN10, sendo uma na drenagem da tubagem de
entrada no reservatório e a outra no bypass à válvula de borboleta de DN=2500 mm;

un 2 4 days Wed 18-04-12 Mon 23-04-12

801 VENTOSAS 0 1 day Fri 07-10-11 Fri 07-10-11

802 Ventosas de duplo efeito e tripla função de DN=300 mm, para a conduta de entrada no
reservatório de regulação;

un 2 1 day Fri 07-10-11 Fri 07-10-11

803 APARELHAGEM DE ELEVAÇÃO 0 5 days Fri 20-04-12 Thu 26-04-12

804 Diferencial de 5t de capacidade suspenso em portico fixo na estrutura de entrada de água do
reservatório

un 1 5 days Fri 20-04-12 Thu 26-04-12

805 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS 0 162 days Fri 23-03-12 Mon 05-11-12

806 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE PEDROGÃO PRINCIPAL 0 162 days Fri 23-03-12 Mon 05-11-12

807 SUBESTAÇÃO E TRANSFORMADOR DE AT/MT 0 30 days Tue 04-09-12 Mon 15-10-12

808 Subestação de 60 kV, incluindo toda a aparelhagem de 60 kV, estruturas metálicas, maciços,
cabos e ligações

vg 1 30 days Tue 04-09-12 Mon 15-10-12

809 montagem de transformador  de 60/11 kV de 9 MVA, para montagem exterior un 1 30 days Tue 04-09-12 Mon 15-10-12

810 TRANSFORMADORES MT/BT 0 84 days Fri 06-07-12 Wed 31-10-12

811 montagem de transformador  de 30/0,4kV de 250 kVA, hermético, para montagem interior un 1 5 days Thu 25-10-12 Wed 31-10-12

812 montagem de transformador  de 11/0,4kV de 250 kVA, hermético, para montagem interior un 1 3 days Fri 06-07-12 Tue 10-07-12

813 montagem de transformador para criação do neutro artificial, para montagem interior un 1 3 days Tue 04-09-12 Thu 06-09-12

814 CELAS DE 11 KV 0 30 days Tue 04-09-12 Mon 15-10-12

815 montagem de um conjunto de celas de 11 kV, modulares vg 1 30 days Tue 04-09-12 Mon 15-10-12

816 POSTO DE SECCIONAMENTO E CONTAGEM/TRANSFORMAÇÃO 0 10 days Tue 16-10-12 Mon 29-10-12

817 montagem de um edifício pré-fabricado em betão, homologado pela DGE vg 1 5 days Tue 16-10-12 Mon 22-10-12

818 montagem de uma instalação de iluminação e tomadas vg 1 5 days Tue 23-10-12 Mon 29-10-12

819 montagem de um quadro para instalação dos equipamentos de contagem vg 1 1 day Tue 23-10-12 Tue 23-10-12

820 montagem de caleira de cabos exterior com 500x400mm m 80 5 days Tue 23-10-12 Mon 29-10-12

821 CELAS DE 30 KV 0 4 days Tue 23-10-12 Fri 26-10-12

822 montagem de um conjunto de celas de 30 kV, modulares vg 1 2 days Tue 23-10-12 Wed 24-10-12

823 montagem de um analisador de rede un 1 2 days Thu 25-10-12 Fri 26-10-12

824 QUADROS ELÉCTRICOS 0 162 days Fri 23-03-12 Mon 05-11-12

825 montagem de quadros eléctricos completamente electrificados 0 89 days Wed 04-07-12 Mon 05-11-12

826 Quadro dos serviços auxiliares. un 1 2 days Wed 04-07-12 Thu 05-07-12

827 Quadro do piso à cota (77,30). un 1 2 days Wed 04-07-12 Thu 05-07-12

828 Quadro da sala de comando. un 1 2 days Wed 04-07-12 Thu 05-07-12

829 Quadro dos equipamentos exteriores. un 1 2 days Wed 04-07-12 Thu 05-07-12

830 Quadro da subestação. un 1 45 days Tue 04-09-12 Mon 05-11-12

831 Quadro do PSC/T. un 1 2 days Tue 23-10-12 Wed 24-10-12

832 Quadro de comando. un 1 2 days Wed 04-07-12 Thu 05-07-12

833 ARRANCADORES PROGRESSIVOS 11 KV 0 2 days Fri 20-07-12 Mon 23-07-12

834 instalação de arrancadores progressivos para funcionar com motores de 2000 kW, à
tensão de 11 kV

un 3 2 days Fri 20-07-12 Mon 23-07-12

835 COMPENSAÇÃO DO FACTOR DE POTÊNCIA 11 KV 0 2 days Tue 24-07-12 Wed 25-07-12

836 instalação de um sistema  de compensação do factor de potência para os grupos de 2000
kW a 11 kV

un 3 2 days Tue 24-07-12 Wed 25-07-12

837 CONVERSOR DE FREQUÊNCIA 0 2 days Thu 26-07-12 Fri 27-07-12

838 instalação de conversor de frequência para funcionar com motor de 90 kW un 1 2 days Thu 26-07-12 Fri 27-07-12

839 SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE CONTINUA 0 4 days Mon 30-07-12 Thu 02-08-12

840 Sistema de alimentação em corrente continua 110 V 0 2 days Mon 30-07-12 Tue 31-07-12

841 montagem de um sistema de alimentação em corrente continua para 110 V,
constituído por dois rectificadores e baterias

un 1 2 days Mon 30-07-12 Tue 31-07-12

842 Sistema de alimentação em corrente continua 24 V 0 2 days Wed 01-08-12 Thu 02-08-12

843 montagem de um sistema de alimentação em corrente continua para 24 V,
instalado em quadro próprio, constituído por um  rectificador e baterias

un 1 2 days Wed 01-08-12 Thu 02-08-12

844 UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA - UPS 0 1 day Fri 03-08-12 Fri 03-08-12

845 montagem de uma UPS un 1 1 day Fri 03-08-12 Fri 03-08-12

846 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 0 96 days Fri 23-03-12 Fri 03-08-12

847 montagem de armadura de iluminação un 66 6 days Wed 18-07-12 Wed 25-07-12

848 montagem de projector un 14 2 days Thu 26-07-12 Fri 27-07-12

849 montagem de kit de emergência un 37 4 days Mon 30-07-12 Thu 02-08-12

850 montagem de bloco autónomo de emergência un 4 1 day Fri 03-08-12 Fri 03-08-12

851 montagem de interruptor simples un 13 1 day Fri 27-04-12 Fri 27-04-12

852 montagem de botoneiras para comando da iluminação. un 2 1 day Fri 27-04-12 Fri 27-04-12

853 montagem de tomadas monofásicas 16 A, 230 V. un 20 1 day Thu 26-04-12 Thu 26-04-12

854 montagem de tomadas trifasica 16 A, 400 V. un 7 1 day Wed 25-04-12 Wed 25-04-12

855 montagem de tomadas monofásica 16 A, 24 V. un 7 1 day Wed 25-04-12 Wed 25-04-12

856 montagem de caixas de derivação estanques vg 1 20 days Fri 23-03-12 Thu 19-04-12

857 ILUMINAÇÃO EXTERIOR 0 8 days Tue 23-10-12 Thu 01-11-12

858 montagem de colunas metálicas com 7 m de altura útil un 4 2 days Tue 23-10-12 Wed 24-10-12

859 montagem de colunas metálicas com 8 m de altura útil un 4 2 days Thu 25-10-12 Fri 26-10-12

860 montagem de armaduras de iluminação publica un 4 1 day Mon 29-10-12 Mon 29-10-12

861 montagem de projectores de iluminação orientáveis un 4 1 day Tue 30-10-12 Tue 30-10-12

862 montagem de armaduras de iluminação un 12 2 days Wed 31-10-12 Thu 01-11-12

863 CABOS ELÉCTRICOS 0 9 days Mon 30-04-12 Thu 10-05-12

864 CABOS DE MÉDIA TENSÃO 0 9 days Mon 30-04-12 Thu 10-05-12

865 montagem de cabo  XHIOV 1 x 95 mm2 18/30 kV, instalado no piso falso do PSC/T. m 24 1 day Thu 10-05-12 Thu 10-05-12

866 montagem de cabo  XHIOV 1 x 120 mm2 8,7/15 kV, instalado em tubos ou m
prateleiras.

m 1450 8 days Mon 30-04-12 Wed 09-05-12

867 CABOS DE BAIXA TENSÃO 0 26 days Fri 23-03-12 Fri 27-04-12

868 montagem de cabos instalados em caleiras, prateleiras, enfiados em tubos ou fixos por
braçadeiras.

m 4624 20 days Fri 23-03-12 Thu 19-04-12

869 montagem de cabos instalados em valas, incluindo a vala. m 170 6 days Fri 20-04-12 Fri 27-04-12

870 REDE DE TERRAS vg 1 5 days Mon 30-04-12 Fri 04-05-12

871 PROTECÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS vg 1 2 days Mon 06-08-12 Tue 07-08-12

872 SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO 0 98 days Fri 23-03-12 Tue 07-08-12

873 montagem e colocação em serviço de um sistema de protecção contra intrusão 0 2 days Mon 06-08-12 Tue 07-08-12

874 Central de detecção de intrusão. un 1 2 days Mon 06-08-12 Tue 07-08-12

875 Detector de movimento por infravermelhos. un 2 2 days Mon 06-08-12 Tue 07-08-12

876 Detector de abertura magnético. un 6 2 days Mon 06-08-12 Tue 07-08-12
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ID Designação da Tarefa Un. Quant. Dur. Start Finish

877 Detector de abertura mecânico un 1 2 days Mon 06-08-12 Tue 07-08-12

878 Teclado de operações. un 2 2 days Mon 06-08-12 Tue 07-08-12

879 Sirene exterior. un 1 2 days Mon 06-08-12 Tue 07-08-12

880 Fornecimento e montagem de cabos: 0 4 days Fri 23-03-12 Wed 28-03-12

881 TVHV 2x1x0,6 mm2 m 130 4 days Fri 23-03-12 Wed 28-03-12

882 TVHV 6x2x0,9 mm2 m 100 4 days Fri 23-03-12 Wed 28-03-12

883 SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIOS 0 97 days Thu 29-03-12 Fri 10-08-12

884 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de um sistema de protecção contra incêndios são de acordo com as características indicadas no Caderno de Encargos. Incluindo:0 3 days Wed 08-08-12 Fri 10-08-12

885 Central de detecção incêndio. un 1 3 days Wed 08-08-12 Fri 10-08-12

886 Detector óptico de fumos. un 12 3 days Wed 08-08-12 Fri 10-08-12

887 Detector linear de fumos. un 1 3 days Wed 08-08-12 Fri 10-08-12

888 Botoneira de alarme manual. un 3 3 days Wed 08-08-12 Fri 10-08-12

889 Indicador de acção. un 5 3 days Wed 08-08-12 Fri 10-08-12

890 Sirene. un 1 3 days Wed 08-08-12 Fri 10-08-12

891 Extintor de 6 kg. un 5 3 days Wed 08-08-12 Fri 10-08-12

892 Extintor de 20 kg un 1 3 days Wed 08-08-12 Fri 10-08-12

893 Fornecimento e montagem de cabos: 0 4 days Thu 29-03-12 Tue 03-04-12

894 TVHV 1x2x0,9 mm2 m 265 4 days Thu 29-03-12 Tue 03-04-12

895 Liyci 3x1 mm2 m 35 4 days Thu 29-03-12 Tue 03-04-12

896 SISTEMA DE CCTV 0 95 days Wed 04-04-12 Tue 14-08-12

897 montagem e colocação em serviço de um sistema de CCTV 0 95 days Wed 04-04-12 Tue 14-08-12

898 Gravador digital de vídeo. un 1 1 day Tue 14-08-12 Tue 14-08-12

899 Monitor de vídeo de alta resolução com écran de 21". un 1 1 day Tue 14-08-12 Tue 14-08-12

900 Câmara de Vídeo para instalação no interior da estação. un 2 2 days Wed 08-08-12 Thu 09-08-12

901 Câmaras de vídeo para instalação no exterior da estação. un 5 2 days Fri 10-08-12 Mon 13-08-12

902 Fornecimento e montagem de cabo coaxial do tipo RG59. m 120 3 days Wed 04-04-12 Fri 06-04-12

903 Servidor de Video un 2 1 day Tue 14-08-12 Tue 14-08-12

904 CAIXAS DE VISITA, TUBAGEM E ACESSÓRIOS 0 90 days Fri 20-04-12 Thu 23-08-12

905 instalação de caixas de visita com 1,00x1,00x1,00 m. un 15 9 days Mon 13-08-12 Thu 23-08-12

906 instalação de tubos de PVC para instalação de cabos: 0 9 days Mon 13-08-12 Thu 23-08-12

907 Diâmetro 110 mm. m 635 9 days Mon 13-08-12 Thu 23-08-12

908 Diâmetro 50 mm. m 170 9 days Mon 13-08-12 Thu 23-08-12

909 montagem de prateleiras metálicas. vg 1 2 days Fri 20-04-12 Mon 23-04-12

910 Tubo de ferro galvanizado. vg 1 2 days Tue 24-04-12 Wed 25-04-12

911 instalação de acessórios para as instalação eléctricas. vg 1 9 days Mon 13-08-12 Thu 23-08-12

912 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E SUPERVISÃO 0 12 days Wed 26-09-12 Thu 11-10-12

913 montagem e colocação em serviço de um sistema de automação e supervisão 0 12 days Wed 26-09-12 Thu 11-10-12

914 Autómato e sua programação e todos os cabos de comando, sinalização e
comunicações e respectivas ligações necessárias ao correcto funcionamento do
sistema.

vg 1 12 days Wed 26-09-12 Thu 11-10-12

915 Unidade remota e sua programação e todos os cabos de comando, sinalização e
comunicações e respectivas ligações necessárias ao correcto funcionamento do
sistema.

vg 1 12 days Wed 26-09-12 Thu 11-10-12

916 montagem e colocação em serviço de uma unidade de supervisão incluindo o
computador, impressora e o respectivo software de supervisão e todos os acessórios
e ligações necessárias

vg 1 12 days Wed 26-09-12 Thu 11-10-12

917 RESERVATÓRIO 0 101 days Tue 05-06-12 Tue 23-10-12

918 CÂMARA DE VÁLVULA 0 7 days Tue 05-06-12 Wed 13-06-12

919 Quadro da câmara de válvula. un 1 7 days Tue 05-06-12 Wed 13-06-12

920 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE CONTINUA 0 7 days Tue 05-06-12 Wed 13-06-12

921 montagem de um sistema de alimentação em corrente continua para 24 V, instalado em
quadro próprio

un 1 7 days Tue 05-06-12 Wed 13-06-12

922 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 0 7 days Tue 05-06-12 Wed 13-06-12

923 montagem de armadura de iluminação un 6 7 days Tue 05-06-12 Wed 13-06-12

924 montagem de armadura tipo "olho de boi" para montagem exterior un 1 7 days Tue 05-06-12 Wed 13-06-12

925 montagem de kit de emergência un 4 7 days Tue 05-06-12 Wed 13-06-12

926 montagem de comutador de escada, 10 A 230 V. un 1 7 days Tue 05-06-12 Wed 13-06-12

927 montagem de comutador de lustre, 10 A 230 V. un 1 7 days Tue 05-06-12 Wed 13-06-12

928 montagem de tomadas monofásicas 16 A, 230 V,. un 2 7 days Tue 05-06-12 Wed 13-06-12

929 montagem de caixas de derivação estanques vg 1 7 days Tue 05-06-12 Wed 13-06-12

930 ILUMINAÇÃO EXTERIOR 0 5 days Wed 17-10-12 Tue 23-10-12

931 montagem de colunas metálicas com 7 m de altura útil un 3 3 days Wed 17-10-12 Fri 19-10-12

932 montagem de armaduras de iluminação publica un 3 1 day Mon 22-10-12 Mon 22-10-12

933 montagem de eléctrodo de terra. un 3 1 day Tue 23-10-12 Tue 23-10-12

934 CABOS DE BAIXA TENSÃO 0 56 days Tue 05-06-12 Tue 21-08-12

935 montagem de cabos instalados em caleiras, prateleiras, enfiados em tubos ou fixos por
braçadeiras.

m 121 4 days Tue 05-06-12 Fri 08-06-12

936 montagem de cabos instalados em valas, incluindo a vala. m 432 10 days Wed 08-08-12 Tue 21-08-12

937 REDE DE TERRAS vg 1 4 days Wed 22-08-12 Mon 27-08-12

938 SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO vg 1 7 days Tue 05-06-12 Wed 13-06-12

939 SISTEMA DE CCTV 0 94 days Thu 14-06-12 Tue 23-10-12

940 montagem e colocação em serviço de um sistema de CCTV 0 94 days Thu 14-06-12 Tue 23-10-12

941 Câmara de Vídeo para instalação no interior da estação. un 1 2 days Mon 22-10-12 Tue 23-10-12

942 Poste para fixação de câmara de CCTV, incluindo câmara de video para instalação
exterior

un 1 2 days Mon 22-10-12 Tue 23-10-12

943 Quadro para montagem exterior, incluindo todo o equipamento de protecção e
comando deste sistema e de acordo com as características indicadas no Caderno de
Encargos.

un 1 2 days Thu 14-06-12 Fri 15-06-12

944 Servidor de Video un 1 2 days Mon 22-10-12 Tue 23-10-12

945 CAIXAS DE VISITA, TUBAGEM E ACESSÓRIOS 0 10 days Wed 08-08-12 Tue 21-08-12

946 instalação de caixas de visita com 0,8x0,8x1,00 m. un 6 10 days Wed 08-08-12 Tue 21-08-12

947 instalação de tubos de PVC para instalação de cabos: 0 10 days Wed 08-08-12 Tue 21-08-12

948 Diâmetro 110 mm. m 350 10 days Wed 08-08-12 Tue 21-08-12

949 Diâmetro 50 mm. m 210 10 days Wed 08-08-12 Tue 21-08-12

950 instalação de acessórios para as instalações eléctricas. vg 1 10 days Wed 08-08-12 Tue 21-08-12

951 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 0 2 days Thu 21-06-12 Fri 22-06-12

952 montagem e colocação em serviço de um sistema de automação  incluindo o autómato e
todos os cabos de comando, sinalização e comunicações e respectivas ligações

vg 1 2 days Thu 21-06-12 Fri 22-06-12

953 Recepção Provisória 0 0 days Sat 03-11-12 Sat 03-11-12 03-11
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INTRODUÇÃO 

 

O estaleiro de apoio à obra está localizado tendo em conta as necessidades da obra, as opções 

esquemáticas de avanço da frente de trabalho e o fácil acesso às zonas de trabalho, de forma a 

conseguir-se uma boa coordenação entre recursos.  

Na fase da preparação da obra, foi estudada em conformidade com as exigências do dono da obra, a 

melhor disposição para as instalações de apoio, caminhos de acesso e outros elementos necessários ao 

perfeito desenrolar dos trabalhos. 

Atribuiu-se especial atenção na organização do estaleiro, dando cumprimento à legislação aplicável aos 

seguintes aspectos: 

- Prover a área de acessos e plataformas às diversas zonas do estaleiro; 

- Distinguir as zonas sociais, de produção e aprovisionamento; 

- Instalar equipamento de apoio à carga, descarga e arrumação do material e equipamento 

necessário á execução dos trabalhos. 

 ESTALEIRO  
 

1.  LOCALIZAÇÃO  

 

De acordo com o volume de trabalhos a desenvolver, são consideradas de primordial importância as 

instalações de apoio de modo a garantir a angariação das equipas de pessoal necessárias. 

 

Assim, estimou-se a montagem do estaleiro em área expropriada pelo Dono de Obra e em zona 

desimpedida em termos de Estudo de Impacte Ambiental. Não se prevê uma mudança das instalações 

durante a execução da obra. 

 

Todas as áreas que envolvem o Estaleiro serão devidamente vedadas de forma a garantir as 

necessárias condições de segurança e controlo. A vedação de estaleiro será a tradicional, executada 

com prumos de madeira e malha-sol garantindo uma área aproximada de 4700m2. 
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2.  DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES  

 

As instalações do estaleiro serão basicamente constituídas por contentores de tipo e módulos adequados 

a cada função. 

 

As instalações terão as áreas que julgamos necessárias de modo a cumprir as exigências para uma obra 

com estas características e serão dotadas de redes de água, energia eléctrica, esgotos e telefone/fax. 

 

Todos estes elementos terão infra-estruturas eléctricas, abastecimento de água e recolha de águas 

residuais para posterior tratamento e/ou condução à rede pública. 

 

As principais instalações previstas serão as seguintes: 

 

3.  ESTALEIRO  PARA A  F I SCAL IZAÇÃO  

 

As instalações destinadas à Fiscalização, descritas no Caderno de Encargos - Clausulas 

Complementares, serão edificadas, com as infra-estruturas e os equipamentos necessários aos fins 

pretendidos. 

 

Dada a proximidade às instalações da EDIA (Pedrogão), considerou-se para o efeito, instalações 

constituídas por 1 monobloco de modo a garantir os seguintes espaços: 

• 1 Gabinete1 – área aproximada de 12 m2 com 2,4m de pé direito; 

• 1 Instalação Sanitária. 

 

Os compartimentos anteriormente referidos estarão equipados com o seguinte mobiliário e equipamento: 

• 2 Secretárias com 1.40x0.80x0.72 

• Cadeiras tipo Ómega ou equivalente 

• 1 Armário de gabinete com prateleiras com 1.20x0.4x1.00 

• 1 Estante de gabinete com prateleiras com 1.80x0.4x1.00 

 

O monobloco terá luz natural, iluminação eléctrica e tomadas de alimentação, equipamento de ar 

condicionado, sendo assegurada a sua limpeza e manutenção tal como o fornecimento de água e energia 

eléctrica durante todo o período estabelecido.  
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4.  ESTALEIRO  DO  EMPREITEIRO  

 

ESTALEIRO SOCIAL 

 

As instalações sociais destinam-se a proporcionar o bem-estar dos trabalhadores. Todas as instalações 

são devidamente equipadas para os fins a que se destinam. 

 

 

Prevê-se recorrer a mão-de-obra da região de modo a potenciar o desenvolvimento económico da 

mesma e a diminuição do número de desempregados na zona, pelo que, não será necessário instalações 

para dormitórios com vestiários/balneários incluídos. 

 

O pessoal especializado e pertencente aos quadros do Empreiteiro alojar-se-á em habitações 

arrendadas. Todas as instalações obedecerão aos requisitos de uso e habitabilidade, exigidos pelos 

regulamentos em vigor. 

 

Verifica-se que para as refeições diárias, num raio de 15km do local de implantação da empreitada, existe 

em qualidade e quantidade meios de restauração, pelo que, optar-se-á pela não instalação de refeitório 

de obra. 

 

No estaleiro, nas instalações dos serviços afectos à obra, funcionará o posto médico (prevista uma sala 

com 10m2 - sala dos encarregados). 

 

Nas frentes de obra, será assegurado a colocação de instalações sanitárias, do tipo móvel, tal como a 

sua manutenção garantindo as condições de higiene. 

 

As instalações a edificar serão constituídas por contentores metálicos, possuindo todos os requisitos de 

habitabilidade exigidos pelos regulamentos em vigor. Todas as infra-estruturas de apoio, tais como: redes 

de abastecimento de águas, de esgotos, e de águas pluviais, de energia eléctrica e de telecomunicações, 

serão construídas e mantidas em funcionamento de acordo com as necessidades e prioridades da obra.  
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ESTALEIRO INDUSTRIAL 

 

O estaleiro industrial tem por finalidade dotar a obra dos necessários equipamentos de apoio ao nível 

Directivo, Administrativo, de Controlo e Produtivo. 

 

Foram consideradas diversas instalações, tais como:  

� Escritórios e instalações devidamente equipados para a Direcção Técnica, Produção e Serviços 

Administrativos, incluindo sala de reuniões (área de 130 m2); 

� Instalações para Laboratório (área de 30 m2); 

� Zona de moldagem de armaduras e cofragem e respectivos telheiros – área de 200 m2; 

� Ferramentaria - 1 contentor marítimo de 6 m; 

� Reservatório de água; 

� Parque de Estacionamento; 

� Parque de armazenamento de materiais a céu aberto – área de 500 m2 

 

As instalações Técnico / Administrativas a montar serão constituídas pelas seguintes áreas: 

� Direcção de obra; 

� Preparação de obra; 

� Topografia; 

� Medições e Planeamento; 

� Serviços Administrativos; 

� Serviços de implementação e controlo do Plano de Segurança e Saúde;  

� Serviço de implementação e controlo do Sistema de Gestão de Ambiente; 

� Serviço de implementação e controlo do Sistema de Gestão de Qualidade; 

� Serviço de implementação e controlo do Sistema de Salvaguarda do Património 

Arqueológico e Arquitectónico; 

� Sala de Reuniões; 

� Posto Médico; 

� Sanitários; 

 

Todas estas instalações serão devidamente apetrechadas com o mobiliário e equipamentos necessários 

para os fins pretendidos. 
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Para apoio da equipa de topografia presente em obra recorrer-se-á às instalações habituais munidas dos 

equipamentos específicos para o acompanhamento topográfico da obra. Esta equipa ficará instalada nas 

instalações da direcção de obra. 

 

O LABORATÓRIO a instalar para ensaios de solos, enrocamentos e agregados, será constituído por 

módulos pré fabricados devidamente equipados e com infra-estruturas. Será constituído por um “open 

space" com zona de escritório, depósito de materiais, e sala de ensaios, com áreas adequadas aos fins 

pretendidos. 

Para ensaios de betões, argamassas e caldas de cimento, recorrer-se-á ao laboratório acreditado do 

próprio fornecedor.  

 

Os TELHEIROS DE ARMADURAS E COFRAGEM serão construídos por estruturas metálicas e/ou de madeira 

cobertas em chapa ou rede de sombreamento, podendo ter piso em laje de betão com acabamento 

rugoso. Serão dimensionadas para atenderem às necessidades de pico da obra. Ambas as zonas serão 

constituídas pelo telheiro e respectiva área para depósito de matérias-primas e materiais acabados. 

 

As oficinas serão equipadas com os seguintes equipamentos: 

  

ÁÁRREEAA  DDEE  CCOOFFRRAAGGEENNSS::  

• Serras de fita com tambor; 

• Plainas de madeira; 

• Máquina universal; 

• Máquinas de afiar fitas; 

• Serras de disco; 

• Berbequins eléctricos; 

  

ÁÁRREEAA  DDEE  AARRMMAADDUURRAASS::  

  

• Máquinas de dobrar e cortar varões; 

• Máquinas de endireitar varões; 
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Para a SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS será montado um local abrigado com estruturas próprias para instalar 

big-bags para recolha de resíduos pouco densos, como papel/cartão, plásticos e sacos de cimento. Os 

resíduos mais pesados como metais e madeiras serão colocados em zonas (contentores) preparados 

para o efeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Big-bags para recolha de resíduos diversos 

 

 

Serão ainda construídas/instaladas bacias de retenção abrigadas para armazenamento temporário de 

produtos químicos e outros materiais contaminados incluindo RESÍDUOS CONTAMINADOS. As fichas de 

dados de segurança ficarão arquivadas numa capa com a identificação das mesmas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2 e 3 – Zona com bacias de retenção para armazenamento de produtos químicos e resíduos 
contaminados 
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Para ARMAZENAMENTO DE GASÓLEO será colocado no estaleiro de obra, em local devidamente afastado 

da área administrativa e de pessoal, um depósito cilíndrico, horizontal aéreo, com a pressão de serviço 

atmosférica. A capacidade deste depósito será igual a 14.000 L e devidamente licenciado pelas entidades 

responsáveis. 

O depósito terá uma cobertura em chapa para evitar a queda de águas da chuva na bacia e a produção 

de águas residuais. Será o colaborador responsável pelo contentor ferramenteiro, que instruído de 

formação nesse sentido, abastecerá as máquinas que se desloquem para junto do depósito. O 

abastecimento de combustível aos equipamentos de frente de trabalho sem capacidade de grande 

mobilização, será assegurado por carros cisterna que farão os percursos entre o depósito de combustível 

e o local de permanência dos equipamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 4 – Zona com bacias de retenção para armazenamento de produtos químicos e resíduos 
contaminados 

 
 

Tendo em conta a salvaguarda do meio ambiente e de modo a evitar contaminações por infiltração 

derivadas a eventuais derrames, será construída uma bacia de retenção. As paredes da bacia serão em 

blocos de betão assentes com argamassa e o fundo será executado em betão, devidamente nivelado e 

rebocado. A área da bacia cobrirá uma área superior à área do depósito e o volume será superior a 10% 

do volume do depósito.  

Junto do local onde será instalado o depósito, serão colocados os sinais de “Proibido Foguear” e o sinal 

de “Extintor”. Será colocado um extintor de pó químico ABC para o caso de ataque inicial a um eventual 
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foco de incêndio que possa surgir. Para evitar qualquer risco de fogo, o depósito será afastado 

fisicamente de fontes de ignição e executada a ligação à terra. 

No caso de ocorrência de alguma emergência ambiental que leve à produção de águas oleosas, serão as 

mesmas encaminhadas para uma fossa/caixa estanque a construir. A limpeza das águas oleosas será 

realizada por entidades autorizadas a encaminhar/valorizar águas oleosas. (memória descritiva de 

licenciamento em anexo). 

 

No que concerne à LAVAGEM DE MÁQUINAS não haverá necessidade deste tipo de actividade em obra, tal 

como também não está prevista, a manutenção das máquinas/viaturas e/ou equipamentos. Caso haja a 

necessidade de efectuar alguma manutenção excepcional, será efectuada recorrendo a aparadeiras e 

bacias de retenção para a recolha de óleos usados e eventuais derrames. 

 
 
Será construída uma unidade de vigilância de todo o estaleiro social e de materiais, que incluirá uma 

CASA DO GUARDA / PORTARIA. O estaleiro será vedado, com as entradas controladas, e terá afixado logo 

à entrada toda a sinalização obrigatória, conforme previsto no plano de saúde e segurança a 

implementar. 

 

Durante a execução da empreitada estas zonas de ocupação temporária destinadas a estaleiro serão 

sujeitas a medidas de preservação e recuperação para que seja salvaguardado o Meio Ambiente.  

As áreas de risco serão devidamente vedadas tendo em vista a necessária protecção e segurança 

humana. 

 

No final da empreitada, será dada especial atenção à recuperação paisagística de qualquer área 

ocupada. Para o efeito será elaborada uma integração ambiental, com a qual se procurará restabelecer 

as condições naturais existentes e consequentes facilidades na recuperação vegetal da área 

intervencionada. Estes trabalhos passam pela limpeza de quaisquer elementos e materiais utilizados e 

pela regularização e saneamento de quaisquer contaminações. 

 

5.  EQUIPAMENTOS  

 

Como meio de apoio à movimentação e à elevação de materiais e/ou equipamentos prevemos o recurso 

aos seguintes equipamentos: 
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� Grua Móvel / Camião com grua acoplada 

� Multifunções ou conjunto industrial – para apoio na execução de diversas actividades da 

obra, permanecendo em obra até à desmontagem de estaleiro 

� Grua Torre para apoio aos trabalhos da Estação Elevatória 

 

No estaleiro e em complemento aos equipamentos previstos para a execução das actividades que 

constituem a empreitada, sempre que necessário, como equipamento de apoio, prevemos também o 

auxílio de um camião para transportes diversos. 

 

Sinalização luminosa e sonora 

 

Todos os equipamentos de trabalho dispõem de sinalização luminosa e sonora da marcha-atrás. 

 

6.  ACESSOS  

 

A circulação interna e externa em obra e no estaleiro será criteriosamente dimensionada e projectada em 

função das necessidades de movimentação dos equipamentos, da topografia do local, local de 

implantação da obra e órgãos de segurança, localização das manchas de empréstimo, entrada e saída 

dos materiais e caminhos a construir conforme traçado projectado. 

 

Face às condicionantes e soluções possíveis serão definidos os circuitos mais convenientes, de forma a 

racionalizar o uso dos veículos de trabalho. Os acessos e os caminhos de circulação, serão devidamente 

sujeitos a manutenção ao longo da obra, especialmente durante o período das escavações, períodos de 

forte precipitação e períodos excessivamente secos.  

 

Sempre que possível serão alargadas, limpas e melhoradas as drenagens longitudinais e transversais. 

Haverá cuidados especiais com a limpeza dos acessos ao estaleiro, de forma a salvaguardar as 

condições de higiene e segurança.  
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7.  INFRA -ESTRUTURAS  GERAIS  

 

A. INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES 

 

A solução para o fornecimento de energia eléctrica consistirá na implantação de um PT exclusivo para os 

serviços da obra cuja origem será no ramal mais próximo e será estabelecido pela EDP, ou instalador 

autorizado. Até conclusão da execução desse ramal o abastecimento de energia ao Estaleiro será 

garantido por um gerador. A rede eléctrica será estabelecida em cabos revestidos, de secção adequada, 

por via aérea suportados por poste de madeira. Por razões de segurança está previsto instalar e manter 

um sistema de detecção de fugas para a terra e todos os circuitos serão providos de disjuntores 

automáticos. 

 

Na eventualidade de existirem trabalhos a efectuar em período nocturno será especialmente instalada 

uma rede de iluminação e sinalização, de forma a salvaguardar as melhores normas de segurança. 

 

Esta prevista a instalação de uma central telefónica no escritório principal ligada à rede de 

telecomunicações nacional.  

 

As instalações eléctricas e telefónicas serão executadas por técnicos devidamente credenciados e 

acompanhados pelos Departamentos de Tecnologias de Informação das empresas do Consórcio. 

 

 

B. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E INDUSTRIAL 

 

O fornecimento de água potável (lavagem de mãos) será assegurado por reservatórios de 1000L, 

localizados no estaleiro, os quais serão reabastecidos em ponto de captação de água da companhia 

sempre que necessário. Para consumo humano teremos as usuais máquinas de água.  

 

O fornecimento de água industrial será garantido pela captação de água superficial no Rio Guadiana após 

obtenção dos devidos licenciamentos. 

 
 

C. REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
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A rede de drenagem de águas pluviais será constituída por valetas triangulares situadas no perímetro das 

instalações, nos arruamentos que servirão o estaleiro e nos taludes de maior dimensão, que conduzirão 

as águas para as linhas de água mais próximas. 

 

D. REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS 

 

A drenagem das águas residuais produzidas será efectuada para uma fossa estanque, que permitirá o 

total armazenamento da água residual, não sendo permitida qualquer descarga para o meio envolvente, 

de modo a salvaguardar a protecção da saúde pública e ambiental. 

A construção da fossa estanque cumprirá com as normas técnicas da construção aplicáveis e terá uma 

capacidade de 3,5m3. A sua limpeza será efectuada em função desta capacidade e da utilização das 

instalações sanitárias sendo desactivada aquando final da empreitada. 

 

 

E. EQUIPAMENTO DE APOIO E TRANSPORTE 

 

Para o transporte de trabalhadores às frentes de trabalho, Encarregados e Quadros Técnicos serão 

assegurados veículos conforme as eventuais necessidades. 

 

F. DIMENSIONAMENTO DE ÁREAS PARA AS INSTALAÇÕES 

 

Os escritórios para as instalações técnicas, administrativas, higiene e segurança, qualidade e produção, 

foram dimensionados de forma a atender às fases de maior produtividade em obra, evitando-se 

ampliações sempre prejudiciais ao bom andamento dos trabalhos, sendo o dimensionamento baseado no 

número aproximado de pessoas constantes da relação dos efectivos de pessoal em obra e organigrama. 

 8. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

O Plano de Sinalização encontra-se elaborado sobre a planta do estaleiro e estabelece todas as 

indicações relativas à sinalização de segurança e de saúde e à sinalização de circulação de pessoas e 

veículos no estaleiro. 

Sinalização Permanente de Obrigação 

 

Obrigatório o uso de capacete 
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Obrigatório o uso de botas de protecção 

 

 

 

 

Obrigatório o uso de colete 

 

 

 

 

Sinalização Permanente de Proibição 

 

Proibição de fumar ou foguear 

 

 

 

Proibição de entrada de pessoas estranhas ao serviço 

 

 

 

Sinalização Permanente de Indicação/ Informação 

 

Caixa de Primeiros Socorros 

 

 

 

 

 

Extintores 
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Ponto de Encontro 

 

 

  

9. MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS 

 Movimentação Manual de Cargas 

Por movimentação manual de cargas entende-se qualquer operação de elevação e/ou de transporte de 

uma carga por um ou mais trabalhadores. 

A ocorrência de acidentes neste tipo de operação é consequência de movimentos incorrectos ou de 

esforços físicos exagerados, de grandes distâncias de elevação, do abaixamento e transporte, bem como 

de períodos insuficientes de repouso, pois estamos em presença, por vezes, de cargas volumosas. 

Serão dadas as seguintes indicações aos trabalhadores: 

 - Não transportar em carro de mão cargas longas ou que impeçam a visão; 

 - Sinalizar as zonas de passagem perigosas; 

 - Adoptar uma posição correcta de trabalho; 

 - O equilíbrio do trabalhador que movimenta uma carga depende essencialmente da posição dos 

pés, que devem enquadrar a carga; 

 - Adoptar um posicionamento correcto, de forma a manter o dorso direito e as pernas flectidas; 

 - Usar a força das pernas aquando da elevação de uma carga, mantendo os braços estendidos 

apenas para suster a carga; 

 - Ao manipular objectos pesados ou volumosos deve-se usar a palma da mão e a base dos 

dedos; 

Numa acção de formação será distribuído u panfleto sobre este tema os colaboradores, encontra-se 

anexado a este capítulo. 
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Movimentação Mecânica de Cargas 

Na movimentação mecânica de cargas deve-se ter em atenção alguns procedimentos, tais como: 

 - As diferentes máquinas devem estar paradas durante todos os trabalhos de limpeza e 

manutenção; 

 - Nunca se devem utilizar máquinas ou ferramentas que revelem defeitos capazes de 

comprometer a segurança. Devem ser imediatamente assinalados ao chefe directo. 

 - Todas as operações devem ser efectuadas por pessoal competente e formado para este efeito; 

 - Utilizar, se necessário, escadas de acesso adequadas; 

 - Colocar protecções colectivas que protejam eficazmente os operadores/utilizadores. 

Verificar previamente: 

 - o peso; 

 - o estado de conservação dos cabos, lingas, de forma a confirmar que não são excedidos a sua 

carga máxima de utilização; 

 - o terreno e estabilização do equipamento de elevação; 

 - a ausência de linhas eléctricas na proximidade; 

 - a existência de obstáculos na área de circulação; 

 - assegurar a elevação/movimentação das cargas sem embater em qualquer outro equipamento, 

ou pessoas. 

Devem ser utilizados meios mecânicos para a movimentação de cargas sempre que: 

 - se transportem cargas de elevado peso ou volume; 

 - os percursos sejam longos; 

 - A execução manual do transporte represente risco para o trabalhador. 
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Será elaborado um projecto de sinalização temporária. Este será enviado às entidades competentes para 

ser aprovado. Após aprovação será remetida à Fiscalização/ Coordenação de Segurança para verificação 

e aprovação. 

 

Extintores 

 

Como meio de combate a incêndio, existirá nos contentores, extintores, conforme indicado na planta de 

estaleiro. 

Os extintores a utilizar serão do tipo pó químico seco para as classes de fogos tipo A, B, e C, com 

capacidade para 6kg. 

Todos os extintores estão devidamente sinalizados com sinais fotoluminescentes. 

 

VEDAÇÃO E ACESSIBILIDADES 

 

A vedação a colocar no estaleiro é do tipo chapa metálica fixada com prumos de madeira. 

Existe duas entradas em obra, que se destinam a pessoas e outra para equipamentos. 

Nas entradas será colocada a sinalização conforme planta de estaleiro anexa. 

 

 Controlo de acessos no Estaleiro 

 

O controlo de acessos é realizado pelo apontador da obra. 

O apontador verifica a documentação dos trabalhadores, conforme indicado no capitulo 5,  IT-01- 

Controlo de Documentação, antes da entrada em obra.  

Depois de verificar que o trabalhador reúne os requisitos exigidos, atribui um autocolante para colocar no 

capacete e dá autorização para trabalhar. 
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Junto ao portão está colocada sinalização que referencia a proibição de entrada a pessoas não 

autorizadas e a obrigatoriedade de uso de capacete, colecte e botas de segurança. 

 

Só pessoas autorizadas podem entrar no estaleiro, e terão que cumprir as regras estabelecidas para 

circulação no estaleiro. 

Os visitantes devem ser acompanhados por um representante da entidade executante, fiscalização ou do 

dono de obra. (conforme o estipulado no capitulo 3). 

 

 

Anexos  

 
- Planta de Estaleiro 
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Anexo XII – Plano de Gestão e Origens e Origens de 

Águas e Efluentes 
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1. INTRODUÇÃO  

Este documento constitui o Plano de Gestão de Origens de Água e Efluentes da fase de construção da empreitada “Empreitada de 

Construção e Fornecimento dos Equipamentos do Sistema Elevatório de Pedrógão – Margem Direita do Empreendimento de Fins 

Múltiplos de Alqueva” onde se identificam as origens de água e destino dos efluentes produzidos em obra. Apresenta igualmente a 

documentação associada, nomeadamente os licenciamentos e registos necessários. 

 

2. ORIGENS DE ÁGUA 

2.1. Rede de Abastecimento de Água Potável e Industrial 

Face à impossibilidade de ligação à rede pública de abastecimento, o fornecimento de água ao estaleiro, será assegurado por 

reservatórios de 1000L localizados no estaleiro, os quais serão reabastecidos em ponto da companhia sempre que necessário. A 

rede de abastecimento de água ao estaleiro apresenta-se no Anexo do Plano de Estaleiro (Anexo 10). Para consumo humano irão 

utilizar-se as usuais máquinas de água. 

O fornecimento de água industrial, a utilizar na aspersão de acessos e frentes de obra de forma a evitar a dispersão de poeiras e de 

outros materiais pulverulentos, será garantido pela captação de água superficial do Rio Guadiana após obtenção dos devidos 

licenciamentos. 

 

3. GESTÃO DE EFLUENTES/ÁGUAS PLUVIAIS 

A drenagem das águas residuais produzidas será efectuada para uma fossa séptica estanque que permitirá o total armazenamento 

da água residual, não sendo permitida qualquer descarga para o meio envolvente, de forma a salvaguardar a protecção da saúde 

pública e ambiental. 

A construção da fossa séptica estanque cumprirá as normas técnicas de construção aplicáveis e terá uma capacidade de cerca de 

3,5 m3. A recolha das águas residuais será efectuada em função desta capacidade e da utilização das instalações sanitárias sendo 

desactivada no final da empreitada. A rede de esgotos do estaleiro e os pormenores construtivos da fossa séptica, apresentam-se 

no Anexo do Plano de Estaleiro (Anexo 10). 

As águas residuais provenientes das instalações sanitárias amovíveis serão recolhidas pela empresa licenciada para o efeito, com 

uma frequência que garanta a manutenção das boas condições de higiene.  

Não se prevê a produção de águas contaminadas com substâncias químicas, uma vez que os resíduos e produtos susceptíveis de 

gerar efluentes contaminados serão armazenados em locais próprios cobertos e impermeabilizados. No entanto, no caso de se 

verificar a produção deste tipo de efluentes, como exemplo numa situação de emergência ambiental, deverá ser garantido o seu 

encaminhamento para destino final adequado.  

Para o betão da lavagem de betoneiras serão executadas bacias de retenção, escavadas no solo, devidamente revestidas com 

geotêxtil e sinalizadas. Sempre que possível, as águas de lavagem associadas ao fabrico de betões deverão ser reutilizadas ou 

encaminhadas para local próprio e impermeabilizado, de modo a se proceder no final da obra ou quando atingida a capacidade do 

local, ao saneamento e encaminhamento para destino final dos resíduos produzidos. 
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1. INTRODUÇÃO  

Este documento constitui o Plano de Acessibilidades, a integrar no Plano de Obra, que tem como objectivos identificar todos os 

caminhos utilizados, tráfego previsto e medidas de minimização associadas, quando existam, relativamente às actividades previstas 

para a empreitada.  

 

2. TRÁFEGO PREVISTO 

Durante a execução da empreitada, prevê-se a circulação dos seguintes tipos de tráfego, associados à circulação de veículos e 

transporte de equipamentos e materiais, de/para o estaleiro e diversas frentes de obra: 

- Ligeiros de pessoal e mercadorias; 

- Veículos e maquinaria pesada (camiões/retroescavadoras/dumpers/giratórias/bulldozers).  

 

3. SELECÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSOS A UTILIZAR  

A selecção dos trajectos a utilizar durante a execução da empreitada, teve em consideração os requisitos ambientais apresentados 

na documentação ambiental aplicável à obra (SGA, PGA e a DIA), nomeadamente: 

- Aproveitar os caminhos já existentes, evitando e minimizando a desmatação, abate de árvores, perturbação de habitats, entre 

outros;  

- Aproveitar os caminhos florestais já existentes para o acesso temporário em áreas de montado, evitando o abate de sobreiros e/ou 

azinheiras; 

- Seleccionar percursos que minimizem a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a receptores sensíveis 

(como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas);  

- Seleccionar traçados que se adaptem ao terreno natural evitando o rasgo de taludes pronunciados e com inclinações acentuadas, 

bem como a remoção da vegetação, decapagem do solo ou o corte de vegetação sejam reduzidas ao máximo.  

- Atender à salvaguarda do património cultural identificado. 

 

Tendo em conta o referido, a circulação dos diferentes tipos de tráfego afectos à obra, irá realizar-se de acordo com o representado 

na Planta de Acessibilidades anexa ao presente documento. 

Relativamente aos acessos existentes, as acções de beneficiação só irão incluir o alargamento do acesso nos casos estritamente 

necessários. Será ainda criado ao longo de toda a conduta um acesso permanente, que irá ser utilizado durante a fase de 

construção e exploração.  

Durante a execução de acções de beneficiação, criação ou recuperação de acessos, serão tidos em conta, os requisitos/medidas 

ambientais estabelecidos na documentação aplicável, apresentados no ponto seguinte (ponto 4). 
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4. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

De forma a minimizar os impactes associados às actividades relacionadas com as acessibilidades à obra, deverão ser aplicadas as 

seguintes medidas de minimização: 

- A circulação de veículos e maquinaria pesada deverá obedecer os trajectos definidos, sendo proibida a circulação fora destas 

áreas, de forma a evitar a proliferação de zonas sujeitas a derrames de óleos e combustíveis. Deve ser respeitada a legislação em 

vigor relativa à sinalização das vias (AC 1 do SGA); 

- No caso dos acessos existentes, as acções de beneficiação só deverão incluir o alargamento do acesso nos casos estritamente 

necessários. A reparação da via, fruto de uma acção induzida pela circulação de viaturas afectadas pela Empreitada, deve ser 

efectuada logo após a fase de construção e com a maior brevidade possível e as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao 

mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso. (AC 3 do SGA); 

- Caso seja necessário a abertura de novos acessos, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na 

ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso, o traçado deve adaptar-se ao terreno natural 

evitando o rasgo de taludes pronunciados e com inclinações acentuadas, bem como a remoção da vegetação, decapagem do solo 

ou o corte de vegetação sejam reduzidas ao máximo. Os trilhos devem ser assinalados, devendo ser proibida a circulação fora 

dessas áreas (AC 4 do SGA); 

- Durante a construção de acessos à obra, e sempre que se registem operações com movimentação de solos deve garantir-se o 

seu acompanhamento arqueológico (ver II.8 Acompanhamento e Salvaguarda do Património Arqueológico de SGA) (AC 5 do SGA); 

- Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projecto não fiquem obstruídos ou em más condições, 

possibilitando a sua normal utilização por parte da população local. (AC 7 do SGA); 

- O atravessamento de máquinas em leito de cheia deve, preferencialmente, ser efectuado através de estruturas já existentes para 

o efeito, de forma a afectar o mínimo possível a vegetação ripícola e o próprio leito de cheia. Caso se preveja interceptar linhas de 

água, para estabelecimento de acessos à obra, têm as mesmas de ser restabelecidas por passagem hidráulica, ainda que a 

afectação ocorra por um período curto (AC 8 do SGA); 

- Sempre que se preveja a necessidade de efectuar desvios de tráfego, submeter previamente os respectivos planos de alteração à 

entidade competente, para autorização (AC 9 do SGA); 

- Sempre que os acessos às propriedades forem interrompidos, deverá ser comunicado aos proprietários e ser assegurada a 

criação de acessos alternativos. Os acessos a criar deverão ser acordados com os proprietários garantindo, no mínimo, os actuais 

níveis de acessibilidade. Estas interrupções deverão limitar-se ao mínimo período de tempo possível (AC 10 do SGA). 
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Controlo de poluição atmosférica e sonora 

De forma a minimizar as emissões atmosféricas, em particular as emissões difusas de partículas, deverão ser aplicadas as 

seguintes medidas de minimização: 

- Humedecer as vias não pavimentadas e todas as áreas passíveis de gerarem emissões difusas de partículas, sempre que 

necessário e especialmente em dias secos e ventosos, bem como reduzir a velocidade dos veículos neste tipo de vias. Deverão 

igualmente efectuar-se lavagens regulares dos rodados da maquinaria e veículos afectos à obra. Este requisito poderá não ser 

cumprido, na sua totalidade ou parcialmente, caso se verifiquem situações excepcionais de carência de água, como por exemplo 

em anos de seca. Nessas situações, os condicionalismos a este tipo de operações deverão ser comunicados ao Dono da Obra que 

deverá autorizar os procedimentos excepcionais (PA 1 de SGA); 

- Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adoptadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a 

emissão de poeiras (PA 2 de SGA); 

- Deverão ser tomados cuidados acrescidos na cobertura de materiais susceptíveis de serem arrastados pelo vento, como por 

exemplo o acondicionamento apropriado dos depósitos de excedentes de construção. Nas zonas perto de habitações deverão ser 

instalados “tapumes” de protecção (PA 3 de SGA); 

- Deverão ser cobertas adequadamente as caixas de carga de camiões de transporte de substâncias pulverulentas, de modo a 

minimizar a emissão de poeiras ou queda de materiais, bem como, se deve garantir a redução da velocidade dos veículos em 

estradas ou caminhos não pavimentados (PA 4 de SGA); 

- Deverá ser efectuada uma manutenção dos veículos e equipamentos utilizados, de forma a prevenir o aumento das emissões 

atmosféricas (PA 5 de SGA);  

- Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer 

por acção do vento, quer por acção da circulação de veículos e de equipamentos de obra (PA 6 de SGA); 

 

De modo a minimizar a poluição sonora, resultante das diferentes actividades deverão ser considerados os seguintes aspectos: 

- Nos locais onde se registem receptores sensíveis (habitações) os trabalhos e operações de construção mais ruidosos deverão ser 

realizados preferencialmente durante o período diurno (7h – 18h), evitando a sua realização no período nocturno e durante os fins-

de-semana, de acordo com a legislação em vigor (PS 1 de SGA); 

- A circulação do tráfego rodoviário afecto à obra deverá evitar a passagem pelo interior das localidades, ou, em alternativa, ser 

espaçada no tempo e sempre efectuada durante o período diurno, de modo a respeitar a legislação em vigor (PS 2 de SGA); 

- Os equipamentos utilizados em obra deverão apresentar homologação acústica nos termos da legislação aplicável. Deve também 

garantir-se que os métodos construtivos seleccionados originem o menor ruído possível (PS 3 de SGA); 
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- Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à obra, de forma a manter as normais 

condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das 

águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído (PS 4 de SGA); 

 

5. RECUPERAÇÃO DE CAMINHOS 

Na fase final da obra, para além das medidas de minimização previstas para recuperação das áreas afectadas pela Empreitada (ver 

Ponto II.10. Recuperação de Áreas Afectadas pela Empreitada do SGA), dever-se-ão também ter em atenção os seguintes 

requisitos: 

- Caso sejam construídas novas vias de acesso à obra, exclusivamente para esse efeito, deve efectuar-se a recuperação do terreno 

de acordo com o estipulado no requisito RAO 5 do Ponto II.10. Recuperação de Áreas Afectadas pela Empreitada do SGA (AC 11 

de SGA); 

- Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os pavimentos e passeios 

públicos que tenham eventualmente sido afectados ou destruídos. Deve proceder-se à sua recuperação através da 

descompactação dos solos (AC 12 de SGA); 

- No caso dos caminhos que não puderem ser restabelecidos, deverá estar assinalada a sua interrupção, bem como indicado o 

acesso alternativo (AC 13 de SGA).  
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1. INTRODUÇÃO  

O presente documento apresenta o Plano de Formação e Sensibilização Ambiental da fase de construção da empreitada 

“Construção e Fornecimento dos Equipamentos do Sistema Elevatório de Pedrógão – Margem Direita do Empreendimento de Fins 

Múltiplos de Alqueva” e inclui a identificação das temáticas a tratar, a periodicidade, os destinatários e os materiais e métodos 

formativos previstos. Constitui uma ferramenta com o objectivo de sensibilizar os trabalhadores e todos os intervenientes da Obra 

para a importância de uma correcta gestão ambiental e da adopção de boas práticas ambientais. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

O Quadro seguinte apresenta uma síntese do Plano de Formação e Sensibilização Ambiental, que indica os principais conteúdos 

programáticos definidos, assim como os métodos formativos e materiais. 

 

TEMÁTICA 
DESTINATÁRIOS 

MÉTODOS FORMATIVOS/ 
MATERIAIS 

DATA PREVISTA 
ACTIVIDADES CONTEÚDOS GERAIS 

Abrangente a toda a 
empreitada 

- Sensibilização Ambiental; 
- Acção de informação geral sobre a 
documentação associada à 
empreitada (SGA, PGA, DIA). 

Direcção de Obra 
Encarregado 

Método Expositivo, 
Activo e Interrogativo.  

 
Maio de 2011 

Acção de acolhimento/ 
Abrangente a toda a 
empreitada 

- Sensibilização Ambiental; 
- Principais impactes associados à 
empreitada; 
- Gestão de resíduos: 
- Instruções de trabalho associadas à 
empreitada; 
- Actuação em caso de emergência 
ambiental; 
- Acessos à obra; 
- Prevenção de incêndios.  

Trabalhadores 
Encarregado 

Método Expositivo, 
Activo e Interrogativo.  

Junho de 2011 e 
aquando da entrada de 
novos trabalhadores 

 

Montagem/Desmontagem 
de Estaleiro 

- Gestão de Resíduos; 
- Acondicionamento de produtos 
químicos; 
- Meios de contenção/redução; 
- Instruções de Trabalho; 
- Medidas de Minimização de Ruído e 
Vibrações; 
- Medidas de preservação dos 
recursos Hídricos; 

Trabalhadores 
Método Expositivo, 
Activo e Interrogativo. 

 

Junho de 2011 e  
antes do início da 
desmontagem do 

estaleiro 

Decapagem/Desmatação 
Escavação/Aterro 
Movimentação de Terras 
Movimentação de 
Máquinas 

- Protecção de habitats, flora e fauna; 
- Limitação das áreas a 
intervencionar ao mínimo necessário; 
- Plano de Acessibilidades; 
- Medidas de Minimização de Ruído e 
Vibrações;  
- Minimização de emissão de poeiras 
(humidificação/cargas cobertas); 
- Medidas de preservação dos 
recursos Hídricos; 
- Gestão de Resíduos. 
- Actuação em caso de emergência 
ambiental. 

Encarregado/ 
Manobrador 

Método Expositivo, 
Activo e Interrogativo. 

Junho de 2011 e 
aquando da entrada de 
novos trabalhadores 

Abastecimento de 
Combustíveis 

- Depósito de Combustível; 
- Actuação em caso de emergência;  
- Instruções de Trabalho (IT 18DA – 

Trabalhador 
designado 

Encarregado 

Método Expositivo, 
Activo e Interrogativo. 

Início dos 
abastecimentos 
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TEMÁTICA 
DESTINATÁRIOS 

MÉTODOS FORMATIVOS/ 
MATERIAIS 

DATA PREVISTA 
ACTIVIDADES CONTEÚDOS GERAIS 

Actuação em caso de emergência); 
IT21DA – “Actuação em caso de 
acidente com produtos químicos”). 

- Demolição dos Maciços  
- Execução de alvenarias e 
rebocos e estruturas com 
betão armado; 
- Pinturas; 
- Execução de redes de 
drenagem (abastecimento, 
saneamento, pluviais) e 
outros serviços (AVAC, 
eléctricas, gás) 
- Pavimentação 

- Instruções de Trabalho; 
- Gestão de Resíduos; 
- Protecção de Habitats, flora e fauna. 
- Medidas de preservação dos 
recursos Hídricos. 

 

Trabalhadores 
Método Expositivo, 
Activo e Interrogativo. 

 

Antes do início dos 
trabalhos 

Execução de elementos de 
betão  

- Gestão de Resíduos 
- Lavagem das caleiras das auto-
betoneiras 

Trabalhadores 
Método Expositivo, 
Activo e Interrogativo. 

Antes do início dos 
trabalhos 

Demolição com recurso a 
explosivos 

- Medidas de Conservação 
/Preservação do solo e Recursos 
Hídricos;  
- Gestão de materiais de escavação; 
- Medidas de Minimização de Ruído e 
Vibrações; 
-Bem estar das populações. 

Trabalhadores; 
Encarregado; 
Informação à 
população 

- Entrega de Folheto 
Informativo à 
população; 
- Método Expositivo, 
Activo e Interrogativo. 

Antes do início dos 
trabalhos 

 

3. PERIODICIDADE DA REALIZAÇÃO DAS ACÇÕES  

As acções de formação/sensibilização serão realizadas no início da Obra e sempre que novas equipas da Entidade Executante 

iniciem os trabalhos. 

Prevê-se igualmente a realização de acções de sensibilização no início das actividades críticas em termos ambientais referindo 

potenciais impactes dessas actividades e procedimentos a adoptar de forma a minimizar eventuais riscos para o ambiente. 

 

4. RESPONSABILIDADES  

As acções de formação/sensibilização ambiental serão realizadas pela Responsável Ambiental, podendo alguns dos conteúdos 

programáticos ser ministrados em colaboração com o Departamento de Segurança, nomeadamente, demolições com recurso a 

explosivos, actuação em situações de emergência ambiental e prevenção de incêndios. 

 

5. REGISTOS DE FORMAÇÃO 

Todas as acções de formação/sensibilização terão um registo de formação arquivado no Dossier de Ambiente existente em Obra e 

serão alvo de registo no Mod.36.sg.. 



 
PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XV – Plano de Recuperação Biofísica das Áreas 

Afectadas pela Empreitada 
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1 INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS 

O presente documento constitui o Plano de Recuperação Biofísica das áreas afectadas pela 

execução do projecto da “Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão”. 

O Projecto da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão situa-se na margem 

direita do Rio Guadiana e insere-se nos Concelhos da Vidigueira e Beja, distrito de Beja. 

O Plano de Recuperação Biofísica apresenta as medidas gerais que deverão ser aplicadas 

em todas as áreas, que venham a ser afectadas pela construção das infra-estruturas 

hidráulicas, ajustadas ao tipo de afectação.  

O principal objectivo dos trabalhos de recuperação biofísica é o de minimizar e compensar 

os principais impactes ambientais e paisagísticos decorrentes das obras. Os trabalhos de 

recuperação biofísica deverão ser aplicados após conclusão das actividades de construção 

nas áreas que serão identificadas como necessitarem deste tipo de intervenção. Assim, 

pretende-se com o presente plano promover a preservação, integração e recuperação 

biofísica e paisagística das áreas envolventes ao projecto no sentido de restabelecer, na 

medida do possível, a topografia e coberto vegetal das áreas directa e indirectamente 

afectadas pelas obras. 

As acções desenvolvidas deverão incidir sobre: 

– as linhas de água atravessadas, que tenham sido alteradas pelas obras de 

implantação do projecto, tanto as que são simplesmente atravessadas como as que 

sejam temporariamente desviadas; 

– os taludes da rede viária, tanto a necessária à construção do projecto e a desactivar 

como a rede existente que seja alterada pelo projecto; 

– todas as áreas de estaleiro; 

– áreas de depósito de inertes (temporários e definitivos); 

– áreas de empréstimo localizadas fora da futura albufeira de São Pedro. 

O Plano de Recuperação Biofísica será parte integrante do SGA da empreitada de 

construção da estação elevatória e circuito hidráulico. 

Em anexo a este plano apresenta-se também o “Regulamento de concepção, utilização e 

manutenção de áreas de obra recuperadas paisagisticamente”. O regulamento em causa é 

relativo à utilização e manutenção dos espaços objecto de intervenções no âmbito deste 

Plano. 
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2 INTERVENÇÕES A EXECUTAR 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As intervenções a executar para integração e recuperação biofísica e paisagística têm como 

objectivos: 

– Promover a integração paisagística das áreas degradadas em consequência 

das obras, no sentido de adequar o seu revestimento vegetal ao da paisagem 

envolvente, mediante a utilização exclusiva de vegetação autóctone; 

– Promover a estabilização biológica das áreas degradadas em consequência das 

obras, no sentido de garantir a redução dos riscos de erosão nas novas 

superfícies geradas, nomeadamente taludes de aterro e escavação, através da 

utilização de métodos adequados de sementeira e da realização de diversos 

trabalhos de revestimento vegetal em época apropriada; 

– Minimizar as áreas afectadas, confinando-as às essenciais ao normal 

funcionamento da obra, durante o mínimo período de tempo, e preservando a 

vegetação arbustiva e arbórea existente na sua envolvente, nomeadamente 

pela colocação de vedações e resguardos; 

– Promover a decapagem da camada de terra viva (sem ser comprimida) nas 

áreas a afectar e sua colocação em depósito; 

– Garantir o armazenamento de solos provenientes da decapagem da área de 

albufeira em zonas previamente definidas para o efeito, de forma a manterem a 

sua estrutura e equilíbrio. Deverão ser armazenados em pargas com altura 

média de 3 m e coroamento côncavo de 0,3 m de largura (para permitir uma 

boa infiltração de água, minorar a compactação do solo e permitir um suficiente 

arejamento). Estas terras serão posteriormente utilizadas na recuperação e 

integração paisagística das áreas afectadas; 

– Limitar ao máximo as zonas de circulação na envolvente do projecto de modo a 

evitar a compactação dos terrenos limítrofes; 

– Promover o restabelecimento de uma paisagem equilibrada e sustentável, 

integrada na sua envolvente; 

– Garantir que as áreas a desmatar vão ser claramente identificadas (utilizando 

marcas visíveis, por exemplo com fita colorida); 

– Promover o desmantelamento de todas as estruturas de apoio, com a remoção 

de todos os materiais sobrantes e reposição da situação original anterior à sua 

execução; 
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– Garantir o aproveitamento dos maciços arbustivos e arbóreos pré-existentes 

para contenção visual e integração paisagística das obras e das infra-

estruturas; 

– Programar, se possível, as acções de desmatação, para os meses de Setembro 

a Fevereiro, evitando o período de reprodução da maioria das espécies. 

2.2  LINHAS DE ÁGUA 

Nas linhas de água que vierem a ser intervencionadas durante as actividades de construção 

do projecto deverão proceder-se às seguintes acções gerais, para restabelecimento das 

condições iniciais: 

– Recuperação da topografia original do leito e das margens; 

– Revestimento dos taludes, nas margens das linhas de água com uma cobertura 

(0,10 m) com solos provenientes das acções de decapagem que foram 

armazenados em pargas. 

– A reconstituição do coberto vegetal de cada zona de intervenção, deverá 

efectuar-se logo que tecnicamente viável, de maneira a que o solo esteja com 

cobertura vegetal o maior período possível. 

– O genótipo das sementes, estacas ou outro tipo de propágulos a utilizar no 

âmbito da recuperação e renaturalização, deve ter origem regional. 

Na eventual afectação de linhas de água com vegetação ribeirinha associada 

(nomeadamente em caso de atravessamentos e situações não previstas em projecto) dever-

se-á assegurar a reposição dos exemplares arbóreos e arbustivos que forem abatidos. 

Tendo em conta que os cursos de água nesta região, apresentam um regime de caudal 

temporário, e que a sua vegetação ribeirinha se caracteriza fundamentalmente pelas 

espécies Fraxinus angustifolia ssp. angustifolia (freixo), Salix salvifolia (borrazeira branca), 

Tamarix africana (tamargueira), Nerium oleander (loendro) e Thypha dominguensis (tabua), 

sugere-se nas intervenções de integração e recuperação das linhas de água, em caso de 

reposição dos exemplares abatidos, de acordo com os esquemas apresentados. 
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 (a) 

 

 

 (b) 

 (c)  

Figura 2.1 – Soluções de plantação propostas. 

Para um melhor revestimento dos taludes, nas linhas de água, deverá proceder-se antes da 

plantação de árvores e arbustos, quando necessário, a uma cobertura (0,10m) com solos 
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provenientes da acção de decapagem efectuada na área de albufeira e que foram 

armazenados em pargas. O recurso à cobertura dos taludes com terra proveniente da 

decapagem superficial pretende assegurar logo após a obra uma rápida colonização de 

herbáceas. Ao utilizar estes solos, estamos a recorrer a um banco de sementes de espécies 

adaptadas às condições edafo–climáticas do local, e a evitar a introdução de espécies 

exóticas através sementeiras efectuadas com as misturas disponíveis no mercado.  

2.3 REDE VIÁRIA 

Nos acessos existentes que vierem a ser intervencionados durante as actividades de 

construção do projecto deverão proceder-se às seguintes acções gerais, para 

restabelecimento das condições iniciais: 

– Restabelecimento das condições de circulação iniciais; 

– Revestimento dos taludes (nos locais onde existirá beneficiação da rede viária 

existente), com uma cobertura (0,10 m) com solos provenientes das acções de 

decapagem que foram armazenados em pargas. 

O recurso à cobertura dos taludes com terra proveniente da decapagem superficial, do 

mesmo modo que nas linhas de água, pretende assegurar logo após a obra uma rápida 

colonização de herbáceas. Ao utilizar estes solos, estamos a recorrer a um banco de 

sementes de espécies adaptadas às condições edafo–climáticas do local, e a evitar a 

introdução de espécies exóticas através sementeiras efectuadas com as misturas 

disponíveis no mercado. 

2.4 ÁREAS DE ESTALEIRO, ÁREAS DE DEPÓSITO E DE EMPR ÉSTIMO 

Na fase de desactivação das áreas de estaleiro, as propostas de recuperação conduzem à 

renaturalização dessas áreas e, consequentemente, à sua valorização ecológica. A 

criação/diversificação dos biótopos presentes constitui uma importante medida de 

minimização de eventuais efeitos ambientais negativos que possam ocorrer. 

Nas áreas de empréstimo e de depósito localizadas fora da área da futura albufeira de São 

Pedro, quando finda a sua actividade, deverá proceder-se à sua renaturalização. 

Para concretização destas renaturalizações propõe-se a realização das seguintes acções: 

– Reposição do perfil natural da superfície do terreno (ripagem e gradagem dos 

solos das áreas ocupadas pelos estaleiros, áreas de depósito e de empréstimo). 

– Aplicação de terra vegetal, com utilização preferencial dos solos previamente 

decapados. 

– Plantações e/ou sementeiras (se aplicável). 
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– O genótipo das sementes, estacas ou outro tipo de propágulos a utilizar no 

âmbito da recuperação e renaturalização, deve ter origem regional. 

Refere-se ainda que em caso de reflorestação, deverá recorrer-se a espécies pertencentes 

ao elenco florístico potencial natural, pois cada associação vegetal relaciona-se com o seu 

sítio de uma forma dinâmica e evolutiva, no sentido da formação de um ecossistema 

climácico estável e de elevada resiliência. Assim, deverá fazer-se a reposição do número de 

exemplares de quercineas que eventualmente possam vir a ser abatidos nas áreas de 

empréstimo (fora da albufeira de São Pedro) e de implementação de estaleiros. 

2.5 SEMENTEIRAS PROPOSTAS 

Caso se justifique e com a concordância dos proprietários dos terrenos, poderão ser 

realizadas hidrossementeiras, considerando as espécies, densidades e percentagens 

apresentadas no Quadro 2.1 . 

As referidas hidrosementeiras deverão ser aplicadas nos seguintes áreas: 

– Áreas de estaleiro, áreas de depósito de inertes, áreas de empréstimo – 

Mistura A + Mistura B . 

– Taludes de linhas de água – Mistura C . 

– Taludes de caminhos – Mistura A . 

Quadro 2.1 - Espécies, densidade e percentagem prev istas para as misturas a semear. 

Mistura A 

Sementeira herbácea 

(30g/m 2) 

Mistura B 

Sementeira arbustiva 

(10g/m 2) 

Mistura C 

Sementeira para taludes de 

linhas de água 

(15 a 25g/m 2) 

Briza máxima 7% Cistus salvifolius 10% Festuta 
arundinacea 
Festuca rubra 
Medicago nigra 
Trifolium repens 

80% 

Dactylis glomerata 15 % 
Cistus ladanifer 10% Mentha 

suaveolens 

5% 

Festuca rubra 27% 
Lavandula 

stoechas 

20% Nerium oleander 5% 

Poa bulbosa 33% 
Rhamnus 

alaternus 

15% Myrtus communis 5% 
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Mistura A 

Sementeira herbácea 

(30g/m 2) 

Mistura B 

Sementeira arbustiva 

(10g/m 2) 

Mistura C 

Sementeira para taludes de 

linhas de água 

(15 a 25g/m 2) 

Trifolium 
subterraneum 

10% 
Pistacia lentiscus 10% Cartaegus 

monogna 

5% 

Trifolium campestre 8% 
Asparagus albus 20   

  
Phyleira 

angustifolia 

15   

Refere-se também que, todas as sementes de leguminosas a utilizar deverão ser inoculadas 

com bactérias do género Rhizobium. 

Refere-se ainda que, deverá ser efectuada a integração paisagística das infra-estruturas 

construídas que permaneçam na fase de exploração, de acordo com o estipulado no 

Projecto de Execução. 
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3 MEDIDAS CAUTELARES 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Como medidas cautelares a seguir no processo de recuperação biofísica salientam se, uma 

vez mais, as seguintes: 

– A aplicação da terra viva será feita em camada uniforme sobre as áreas a 

revestir, acabadas sem grande esmero e de preferência antes do Outono, para 

que a sua aderência ao solo–base se faça nas melhores condições. 

– O revestimento dos taludes, deverá realizar-se atempadamente por forma a 

evitar fenómenos erosivos. 

– A reconstituição do coberto vegetal de cada zona de intervenção, deverá 

efectuar-se logo que tecnicamente viável, de maneira a que o solo esteja com 

cobertura vegetal o maior período possível. 

– Durante a recuperação, nomeadamente nos trabalhos de modelação deverão 

limitar se ao mínimo essencial as zonas de circulação e acesso dos veículos e 

maquinaria, de modo a evitar a destruição do coberto vegetal envolvente. 

– Na fase de encerramento da empreitada a limpeza da área de obra deve ser 

efectuada de forma a remover todos os resíduos, incluindo os resíduos inertes 

gerados durante a fase de construção, devendo ser promovida a reposição das 

condições naturais. 

– Nas zonas já recuperadas deverá ser interdita a circulação de veículos e 

pessoas, excepto para trabalhos de manutenção e conservação. 

– O genótipo das sementes, estacas ou outro tipo de propágulos a utilizar no 

âmbito da recuperação e renaturalização, deve ter origem regional. 

– Devem utilizar-se espécies autóctones e características dos habitats afectados. 

3.2 FASEAMENTO DA RECUPERAÇÃO 

Os trabalhos de recuperação biofísica deverão avançar à medida que os trabalhos de 

construção vão sendo concluídos, sempre que técnicamente viável, devendo garantir-se no 

mínimo a colocação de terras de cobertura nas épocas próprias para que se protejam dos 

agentes erosivos todas as áreas a recuperar.  

3.3 RECOMENDAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ACÇÕES DE REC UPERAÇÃO 

Para realização das acções de recuperação biofísica propostas recomenda-se o seguinte: 
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– O empreiteiro deve comprometer-se a fornecer todos os materiais, adubos e 

plantas em boas condições e a assegurar o desenvolvimento dos trabalhos 

segundo as condições apresentadas; 

– O empreiteiro deverá consultar o Dono de Obra em todos os casos omissos ou 

duvidosos, reservando-se este o direito de exigir a substituição, a custas do 

empreiteiro, de todos os materiais, adubos e plantas que se verifique não 

satisfazerem as condições exigidas; 

– O empreiteiro deverá assegurar, em número e qualificação, a presença na obra 

do pessoal necessário à boa execução dos trabalhos, bem como de elemento 

capaz de fornecer os esclarecimentos necessários sobre os mesmos. 
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4 PROCEDIMENTOS GERAIS  

4.1 CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

Dado tratar-se de um Plano de Recuperação Biofísica, este documento não possui um 

anexo com especificações técnicas. 

No entanto, dada a relevância das acções que o plano define, apresenta-se em seguida 

procedimentos gerais que deverão ser considerados para a boa execução da recuperação 

biofísica das áreas afectadas pela empreitada. 

4.2 CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS 

4.2.1 Água 

Deve ser limpa, arejada e isenta de produtos tóxicos, tanto para plantas como para animais. 

4.2.2 Terra viva 

A terra viva a utilizar deverá ser preferencialmente proveniente da decapagem dos solos a 

intervencionar. 

4.2.3 Correctivos e protectores 

– Correctivos cálcicos – Agripó ou Agroliz 

– Correctivos orgânicos industriais, doseando, no mínimo, 40% de matéria 

orgânica: Fertor, Ferthumus, Guano ou Turfa neutralizada. 

No que diz respeito aos materiais utilizados para garantir o bom desenvolvimento das 

espécies, o Adjudicatário deve utilizar como protector de sementes um arejador de solo 

constituído por fibras longas 100% vegetais, fisiologicamente inertes e não tóxicas, com 

98% de matéria orgânica e 600% de capacidade de retenção de água, do tipo “Biomulch” e 

correctivos orgânicos industriais, doseando, no mínimo, 40% de matéria orgânica: Fertor, 

Ferthumus, Guano ou Turfa neutralizada. 

4.2.4 Fertilizantes 

Adubo composto NPK 15:15:15. 

4.2.5 Plantas 

As árvores e arbustos a plantar serão das espécies indicadas nas peças desenhadas e 

memória descritiva. Deverão ser exemplares novos, sãos, (com pelo menos dois anos de 
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viveiro) bem conformados, de plumagem, com flecha intacta, raízes bem desenvolvidas e 

em bom estado sanitário, devendo ser fornecidas em torrão. 

Deverão ter as seguintes dimensões mínimas: 

– Árvores: – <1,0; 

– Arbustos: – 0,6 a 1,0 m.  

4.2.6 Materiais não especificados 

Todos os materiais não especificados e que tenham emprego na obra de recuperação 

paisagística deverão satisfazer as condições técnicas de resistência e segurança impostas 

pelos regulamentos que lhes dizem respeito, ou terem características que satisfaçam as 

boas normas de construção. 

4.3 DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

Os métodos e instrumentos de trabalho deverão ser previamente aprovados, antes da 

realização de qualquer trabalho. 

4.3.1 Decapagem da terra viva 

As áreas de terrenos a afectar devem ser previamente decapadas da terra viva, de uma 

forma geral numa camada de espessura média de 0,15 m, ou com elevado teor de matéria 

orgânica. 

Esta operação deverá ser realizada em todas as zonas onde se intervenha, nomeadamente 

na área de albufeira. Estas terras deverão ser armazenadas em pargas para aplicação 

posterior nas áreas a recuperar. 

Assim, no início dos trabalhos de movimentação de terras proceder-se-á à decapagem de 

terra viva, que deverá ser arrumada em pargas com altura média de 3 m terminando com 

um coroamento côncavo de 0,30 m de largura para permitir uma boa infiltração da água. 

Serão protegidas com vedação própria e valorizadas com incorporação de fertilizantes 

químicos e orgânicos. 

O aproveitamento das terras existentes no local e colocadas em pargas, deve ser feito de 

acordo com as suas características, rejeitando as que não forem próprias para plantações, e 

corrigindo sempre que possível e necessário as que forem aproveitadas. 

Sempre que possível, os depósitos de terra viva deverão estar situados próximos das zonas 

a recobrir posteriormente. 

Os locais deverão obedecer às seguintes condições mínimas: 
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– apresentar boa drenagem; 

– serem protegidos da circulação de veículos e de qualquer actividade que 

prejudique a estabilidade das pargas e a sua actividade biológica. 

4.3.2 Modelação das áreas a recuperar 

Sempre que tenha havido alterações no relevo em áreas a recuperar, nomeadamente na 

área de albufeira e taludes da ribeira, dever-se-á proceder à modelação destas áreas de 

forma a garantir a sua estabilidade e integração no relevo envolvente.  

4.3.3 Distribuição da terra viva 

Nas áreas a plantar proceder-se-á previamente ao espalhamento de terra viva, 

convenientemente preparada e fertilizada. Esta deve apresentar uma espessura média de 

0,20 m na zona de albufeira, cingindo-se a uma espessura de 0.10 m nas áreas de talude da 

ribeira a recuperar. 

4.3.4 Mobilização 

Uma vez que se está perante áreas muito sensíveis, as atitudes de mobilização devem 

cingir-se apenas a correcções de ravinamentos para evitar a acção erosiva. 

4.3.5 Correctivo e fertilização 

A fertilização das covas das árvores far-se-á à razão de 100 g de adubo composto e 25 kg 

de matéria orgânica por cada cova e as dos arbustos à razão de 75 g de adubo composto e 

5 kg de matéria orgânica por cada cova. 

Os fertilizantes, uma vez que se está na proximidade de um curso de água, nunca deverão 

ser espalhados sobre a terra. O enchimento das covas deverá ter lugar com a terra 

encharcada ou muito húmida, e far-se-á o calcamento a pé à medida do seu enchimento. 

4.3.6 Plantações 

Em todas as plantações o empreiteiro deverá respeitar o Plano, não sendo permitidas 

quaisquer substituições de espécies, sem prévia autorização escrita do Dono de Obra. 

Deve evitar-se a acumulação de grandes quantidades de plantas nos locais de plantação, 

devendo ser feito o transporte para o local de plantação apenas do número necessário para 

um dia de trabalho. Caso se verifique a impossibilidade de plantar a totalidade no próprio 

dia, as sobrantes deverão ser colocadas em locais abrigados, abacelando-as e regando-as. 
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Serão abertas covas com as dimensões de 0,8 × 0,8 × 0,8 m para as árvores e 0,5 × 0,5 × 

0,5 m para os arbustos. As covas serão abertas depois do espalhamento de terra viva, de 

acordo com o respectivo plano de plantação, e serão preenchidas com terra viva 

devidamente fertilizada. 

Depois das covas preenchidas com terra fertilizada e devidamente compactada abrem-se 

pequenas covas de plantação, à medida do torrão. Seguir-se-á a plantação propriamente 

dita, havendo o cuidado de deixar a parte superior do torrão à superfície do terreno, para 

evitar problemas de asfixia radicular. De seguida procede-se ao enchimento das covas com 

terra, fazendo uma ligeira pressão para a aderência seja a melhor possível. 

Após a plantação abrir-se-á uma pequena caldeira para a rega, que deverá fazer-se de 

imediato à mesma, para maior compactação e aderência da terra à raiz da planta. 

Depois da primeira rega e sempre que o desenvolvimento da planta o justifique, deverão 

aplicar-se tutores, tendo o cuidado de proteger o sítio da ligadura com papel, serapilheira ou 

qualquer outro material apropriado para evitar ferimentos. 

4.4 ÉPOCA DE REALIZAÇÃO 

Os trabalhos de modelação e preparação de terreno deverão ser feitos na Primavera e 

Verão, por forma a possibilitar a realização das plantações no decurso do Outono, logo no 

início das primeiras chuvas. As plantações deverão estar concluídas até finais de Março. 
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ENQUADRAMENTO 

 

A construção de infra-estruturas implicará degradações e alterações na paisagem 

actual, por efeito das obras a executar, que poderão distribuir-se pela generalidade da 

área e que se deverão relacionar essencialmente com a construção das diversas infra-

estruturas. 

Neste sentido, é necessário elaborar documentos que tenham como objectivo 

estabelecer orientações para a implementação das acções de recuperação biofísica 

necessárias para restabelecer as áreas que forem destruídas ou degradadas durante 

a fase de construção das diversas infraestruturas. 

Estas intervenções deverão ser desenvolvidas e implementadas durante a fase de 

obra, em função das áreas que forem efectivamente afectadas.  

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Artigo 1º – Âmbito e Objectivos 

 

1. O presente Regulamento tem como objectivo definir princípios e normas aplicáveis 

à concepção, utilização e manutenção das áreas que serão objecto de implementação 

de acções de recuperação biofísica no âmbito das Empreitadas do Empreendimento 

de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA). 

 

2. Entende-se por acções de recuperação biofísica de áreas afectas às empreitadas 

(posteriormente designado por Plano de Recuperação Biofísica das áreas afectas à 

empreitada), todas as intervenções promovidas com objectivo de restabelecer as 

condições iniciais dos locais intervencionados no decurso de uma obra. 

 

 

Artigo 2º – Autoria dos Planos 

 

1. A concepção dos Planos de Recuperação Biofísica das áreas afectas à empreitada 

será da responsabilidade de técnicos com formação adequada para a sua correcta 

elaboração. 
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2. O técnico responsável pela elaboração do Plano terá de acompanhar o 

desenvolvimento da obra. 

 

3. Os trabalhos de manutenção por parte do Adjudicatário serão assegurados no prazo 

de garantia da Empreitada. 

 

4. No decurso do prazo de garantia da Empreitada o Adjudicatário terá de prever 

mecanismos de protecção da herbívoria e garantir a reposição de exemplares 

perdidos (retancha). 

 

 

Artigo 3º – Estrutura dos Planos de Recuperação Bio física das áreas afectas às 

Empreitadas 

 

1. A estrutura dos Planos de Recuperação Biofísica das áreas afectas à empreitada 

deverá respeitar as orientações anexas ao Sistema de Gestão Ambiental, sendo este 

parte integrante dos Cadernos de Encargos. 

 

2. Os Planos de Recuperação Biofísica das áreas afectas às empreitadas sujeitos a 

aprovação da EDIA deverão ser instruídos com os seguintes elementos: 

 

a) Peças Escritas 

Memória descritiva e justificativa das intervenções a implementar que inclua as 

metodologias para: 

o Reposição do relevo natural do terreno, garantindo a qualidade do material 

utilizado; 

o Hidrossementeiras (herbáceas e/ou arbustivas) nos locais afectados pela 

empreitada onde se justifique; 

o Reposição dos maciços arbustivos e do número de exemplares arbóreos 

abatidos nos atravessamentos de linhas de água, para além das acções atrás 

previstas; 

o Reposição do número de exemplares de quercíneas abatidos nas áreas de 

empréstimo e de implementação de estaleiros, para além das acções atrás 

previstas, sempre que se justifique. 

 

b) Peças Desenhadas 
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o Planta de localização das intervenções propostas; 

o Cartografia exemplificativa dos módulos a aplicar. 

 

2. A EDIA pode, se justificado, exigir a apresentação de outras peças escritas e 

desenhadas. 

 

3. Com consentimento prévio da EDIA poderão ser dispensadas ou apresentadas 

conjuntamente algumas peças do Plano. 

 

 

Artigo 4º - Normas para Execução das Intervenções 

 

1. O Adjudicatário terá que garantir a natureza e qualidade dos materiais inertes 

(terra), sempre que possível resultantes da execução da decapagem. Esta terra 

deverá ser limpa, arejada e isenta de contaminantes. 

 

2. Os fertilizantes a utilizar deverão o exposto no SGA. 

 

3. As sementes deverão apresentar o grau de pureza e a faculdade germinativa, 

exigidos por lei, sempre que essas espécies figurem nas tabelas oficiais. 

 

4. As não representadas nas tabelas oficiais deverão ser provenientes da última 

colheita, salvo justificação especial de germinação tardia, e deverão ser isentas de 

sementes estranhas e impurezas. 

 

Artigo 5º – Responsabilidades Pós Intervenções 

 

1. Após as intervenções de recuperação deverá ser garantido pelo beneficiário do 

terreno a preservação e manutenção das características morfológicas e fitossanitárias 

mínimas de todo o material vegetal implantado. 

 

2. Compete às entidades com responsabilidade atribuída, conceder ao beneficiário do 

terreno, de acordo com a legislação nacional vigente, a decisão de abate, limpeza, 

desbaste, transplante, poda ou tratamento das espécies plantadas, após o término do 

prazo de garantia da Empreitada. 

 
 


