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3 APRESENTAÇÃO DA

3.1 DESCRIÇÃO SUCINT

O Aproveitamento Hidroelé

A actual barragem do Alto 

afluências da bacia hidrog

aproveitamento hidroenergé

qual se integra, e nos resta

Castelo de Bode. 

O AHE de Santa Luzia, situa

é constituído pelos seguintes

– a barragem de San

situada no rio Unhai

– o circuito hidráulico,

Santa Luzia, um tún

forçada com o comp

– a central localizada ju

Zêzere; 

– a subestação, junto à

Com vista a incrementar as

nas cabeceiras do rio Ceira

Fórnea, a barragem do Alto 

A actual barragem do Alto

margens e um descarrega

continuidade do encontro, 

desenvolvimento total de 12

constante que, no fecho, var

A nova barragem do Alto C

A nova barragem do Alto 

Mondego, a cerca de 200 me
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droeléctrico de Santa Luzia 

 Alto Ceira destina-se essencialmente à captaç

idrográfica do rio Ceira para a bacia do Zêz

nergético no Aproveitamento Hidroeléctrico (AHE

 restantes escalões em exploração no rio Zêzer

, situado no concelho de Pampilhosa da Serra, no

uintes elementos principais: 

 Santa Luzia, do tipo abóbada delgada com 7

Unhais, cujo início de construção remonta ao ano 

ulico, constituído pela tomada de água localiza

m túnel em carga com 175 metros de comprime

 comprimento de 3449 metros; 

ada junto a uma linha de água que desagua na m

unto à central, onde se encontram os transformad

tar as afluências à albufeira de Santa Luzia, foi 

 Ceira, em local um pouco a jusante da conflu

 Alto Ceira. 

 Alto Ceira é do tipo abóbada delgada, com e

rregador de cheias de superfície inserido na 

ntro, o que confere ao coroamento situado à

de 127,50 m. A abóbada é definida por arcos circ

o, varia entre 1,50 m no coroamento e 4,50 m na 

Alto Ceira – alvo da presente empreitada 

 Ceira situa-se no rio Ceira, afluente da marg

00 metros a jusante da barragem existente. 

será efectuado a partir da CM1401 por uma estra

adversidade topográfica do local e com vista a 
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com 76 metros de altura 

 ano de 1939; 

calizada na albufeira de 

primento e uma conduta 

a na margem direita do rio 

rmadores. 

a, foi construída em 1949 

confluência da ribeira da 

com encontros nas duas 

o na margem direita, na 

ado à cota (666,90) um 

s circulares de espessura 

m na base. 

 margem esquerda do rio 

a estrada com 508 metros 

sta a reduzir a altura dos 



 
 

 
 

muros de suporte necessár

interior da encosta numa ext

Sobre o coroamento da barr

interligação entre as margen

porte ligeiro ao edifício de

comporta de segurança da d

De acordo com descrito a

substituir a existente que ser

Localizando-se a nova barra

pelo que se considerou não

considerou-se ser suficient

barragem existente, entre e

mínimo de exploração da alb

derivação para a albufeira 

circulação superficial de águ

barragem existente, numa al

As demolições, feitas de m

durante o enchimento da alb

3.2 ENTIDADES INTERVE

As entidades intervenientes 

Dono de Empreitada

Empreiteiro: 

Projectista: 

Fiscalização 

Subempreiteiros / 
Fornecedores: 
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a barragem previu-se a realização dum viaduto qu

argens do Ceira, permite garantir o acesso de via

io de manobra onde se localiza o equipamen

a da descarga de fundo. 

rito anteriormente, a construção da nova barr

ue será colocada fora de serviço. 

 barragem a jusante da existente, esta ficará dent

u não ser necessário promover a sua demoliçã

ficiente proceder à demolição da zona superi

ntre encontros, até à cota (659,50), isto é, 2 me

 da albufeira (661,50) (cota da soleira da boca de

feira da barragem de Santa Luzia), ficando ass

e água entre as zonas da nova albufeira a mon

ma altura mínima de 2 metros. 

 de modo controlado com recurso a explosivos

albufeira correspondente à nova barragem. 

ERVENIENTES NA EMPREITADA 

entes na empreitada são as seguintes: 

ada EDP — Gestão da Produção de Energia, SA 

Conduril – Construtora Duriense, S.A. 

Aqualogus – Engenharia e Ambiente 

COBA, Consultores para Obras, Barragens e P
S.A. 

O Consórcio elaborará e manterá actualizada u
subempreiteiros e fornecimentos aprovados. Es
disponível para análise por parte do Dono de E
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uto que, além de facilitar a 

 de viaturas de carga com 

amento de comando da 

 barragem destina-se a 

 dentro da nova albufeira, 

molição completa. Assim, 

superior da abóbada da 

 2 metros abaixo do nível 

ca de entrada do túnel de 

o assim garantida a livre 

 montante e a jusante da 

losivos, serão efectuadas 

 

ns e Planeamento, 

ada uma lista dos 
Esta lista estará 

 de Empreitada 



 
 

 
 

4 POLITICA AMBIENTA

O Consórcio reconhece n

empreitada, pelo que a Pol

Colaboradores na Empreitad

A Política Ambiental das em

de Desenvolvimento Susten

e sendo comunicada a tod

aquando da entrada em obra

A Política Ambiental da emp

estaleiro (ver poster no Anex
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ece no Ambiente vertentes fundamentais par

a Política Ambiental é entendida como uma prio

reitada e seguida no seu dia-a-dia. 

s empresas consorciadas tem como objectivo c

stentável e a Política do Grupo EDP, estando dis

 todos os colaboradores da obra através da 

 obra. 

 empreitada estará exposta de forma visível em fo

Anexo 1 do presente documento). 
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s para a realização da 

a prioridade por todos os 

ivo cumprir os Princípios 

o disponível em estaleiro 

da formação ministrada 

l em formato de poster em 



 
 

 
 

5 PLANEAMENTO E CO

5.1 IDENTIFICAÇÃO E AV

ACTIVIDADES 

Está definido um procedime

impactes ambientais das div

e Impactes Ambientais da 

Sendo este assunto “nuclea

também como relevante a e

que terá uma relação direc

considera necessário geri

minimizadoras do respectivo

Após a apresentação do pla

Plano de Medidas Ambienta

em obra. 

A Lista de Medidas Ambie

implementadas em obra, e

Impacte Ambiental (DIA) e 

Esta lista encontra-se inter

significância dos riscos ambi

Para que a monitorização do

ambientais a implementar s

um modelo de registo sema

do percurso da Empreitada (

5.2 REQUISITOS LEGAIS

Está definida Lista de Le

aplicáveis à Empreitada. Es

diplomas que revoguem dipl

A responsável ambiental co

no site www.dre.pt, mantend
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 E CONTROLO AMBIENTAL 

 E AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS E IMPACTES

edimento documentado para identificação e avalia

as diversas actividades e/ou fases da Empreitada

 da Empreitada). 

uclear” em relação à gestão ambiental da empr

te a existência de um Plano (Plano de Medidas 

 directa com os aspectos ambientais existentes 

 gerir, nomeadamente através da implemen

ectivo impacte.  

do planeamento de trabalhos semanal será entre

bientais actualizado, caso se verifique o início d

bientais (LMA) define todas as medidas de m

ra, estando referenciadas as medidas previstas

IA) e pelo Dono de Obra (EDP) no Caderno de

 interligada com o Plano de Medidas Ambienta

 ambientais previstos. 

ção dos vários aspectos ambientais e a respectiva

ntar se mantenha como um processo de gestão 

 semanal que identifica todos os itens ambientais 

itada (Ficha de Acompanhamento Ambiental Se

GAIS E OUTROS REQUISITOS 

 Legislação (LL) documentada para identific

da. Esta lista é actualizada sempre que surjam 

m diplomas existentes. 

tal controlará, quinzenalmente, a legislação prom

ntendo deste modo a lista de legislação existente 
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CTES AMBIENTAIS DAS 

 avaliação dos aspectos e 

eitada (PA.01 – Aspectos 

 empreitada, considera-se 

das Ambientais - PMA) 

entes e para as quais se 

lementação de medidas 

 entregue à fiscalização o 

ício de novas actividades 

 de minimização a serem 

vistas na Declaração de 

no de Encargos da Obra. 

bientais demonstrando a 

ectiva ligação às medidas 

estão eficaz, está definido 

entais relevantes ao longo 

al Semanal – FAAS). 

entificação dos diplomas 

urjam novos diplomas ou 

 promulgada e publicada 

tente actualizada. 



 
 

 
 

5.3 MECANISMOS DE PR

Está definido um procedim

ambientais reais ou poten

correctivas aplicadas à Emp

Com objectivo de identificar 

foi criado o Registo Iden

Preventivas (NC_AC_AP). 

Com o objectivo de abran

Ambiental, foi criado o Regi

cumprimento de uma medid

aberta uma Não Conformida

O encerramento das não co

implementação das acções d

5.4 PLANO DE EMERGÊN

O Plano de Emergência 

acidente e/ou emergência a

e/ou fases da construção. 

Na identificação dos possíve

– Riscos Tecnológicos 

– Riscos Naturais (Aba

Associado ao Plano de Em

emergência ambiental no de

Está constituída uma Lista 

em vista uma utilização dos 

Para controlo de todas oc

Registo de Ocorrências d

as causas e medidas corre

emergência. 

5.5 PLANOS ESPECÍFICO

Estão constituídos os seg

específicos: 

Aproveitamento Hid
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E PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

cedimento documentado para identificação de 

potenciais, análise e implementação de acç

 Empreitada (PA.03 – Acções Preventivas e Co

tificar as não conformidades e suas medidas prev

Identificação de Não Conformidades, Acç

P).  

abranger todos os requisitos previstos na Dec

Registo de Reclamações (RR). Caso a reclam

medida prevista na Lista de Medidas Ambientais

rmidade.  

ão conformidades é realizado pela fiscalização, 

ções definidas. 

RGÊNCIA AMBIENTAL 

cia Ambiental (PEA) identifica todas as pote

ncia ambiental. Cada potencial situação está asso

 

ossíveis cenários de situações de emergência fora

gicos (Incêndio, explosão, derrames de produtos p

 (Abatimento de Terrenos, inundações,...). 

e Emergência Ambiental, é planeada a realizaçã

 no decorrer da Empreitada.  

ista de Substâncias Químicas utilizadas em 

o dos produtos químicos em segurança do ponto d

as ocorrências ambientais que ocorram em ob

s de Emergência em Obra (OE), tendo como

 correctivas implementadas, de modo a evitar f

ÍFICOS DE PREVENÇÃO E CONTROLO AMBIE

s seguintes Planos para dar resposta a re
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o de não conformidades 

e acções preventivas e 

 Correctivas). 

 preventivas e correctivas 

Acções Correctivas e 

 Declaração de Impacte 

eclamação implique o não 

ientais (LMA), poderá ser 

ação, após verificação da 

 potenciais situações de 

á associada às actividade 

ia foram tidos em conta: 

utos perigosos...); 

lização de simulacros de 

 em obra (LSQO) tendo 

onto de vista ambiental. 

m obra, está criado um 

como objectivo identificar 

vitar futuras situações de 

MBIENTAL 

a requisitos ambientais 



 
 

 
 

A. Plano de Ges

Foram elaborados os seguin

– Programa de Gestão

– Mapa de Gestão de 

– Programa de Monito

– Registo de Verificaç

B. Plano de Salv

Foi elaborado o seguinte sup

– Plano de Salvagua

– Plano Geral de Aco

– Ficha de Acomp

– Ficha de Prospe

– Ficha de Regist

– Ficha de Unidad

– Ficha de Unidad

5.6 PROGRAMAS DE MO

Estão constituídos os seguin

avaliar e comprovar a e

elementos/operações de con

– Programa de Monito

– Cronogram

– Programa de Monito

– Programa 

Residuais

– Registo de

Residuais 

5.7 PLANO DE MANUTEN

Estão constituídos os seg

acautelar um conjunto de op

– Procedimento de M
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e Gestão de Resíduos da Empreitada 

eguintes suportes para uma adequada gestão de 

estão de Resíduos (PGR) 

o de Resíduos (MGR) 

onitorização de Gestão de Resíduos (PMGR)

rificação de Gestão de Resíduos (RVGR) 

e Salvaguarda do Património (PSP) 

te suporte para uma adequada gestão do patrimó

vaguarda do Património (PSP) 

Acompanhamento Arqueológico (PGAA) 

companhamento Arqueológico (FAA) 

rospecção (FP) 

egisto de Material (FRM) 

nidade Estratigráfica (FUE) 

nidade Estratigráfica (estruturas) (FUEE) 

E MONITORIZAÇÃO 

seguintes Programas de Monitorização que visam

 a eficácia da implementação das medidas 

de construção com riscos associados: 

onitorização da Qualidade da Água (PMQAg)

grama de Amostragens de Qualidade da Água

onitorização de Águas Residuais (PMAR) 

ama de Inspecção e Manutenção de Infra-es

uais (PIMIAR) 

to de Inspecção e Manutenção de Infra-es

uais (RIMIAR) 

UTENÇÃO 

s seguintes elementos documentados visando

 de operações de manutenção com interferência n

 de Manutenção Ambiental (PA.05) 
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ão de resíduos: 

GR) 

trimónio: 

 visam fundamentalmente 

didas previstas para os 

Ag) 

 Água (CAQAg) 

estruturas de Águas 

estruturas de Águas 

sando fundamentalmente 

ncia no ambiente: 



 
 

 
 

– Plano de Manutençã

– Registo de Manuten

– Registo de Manute

(RMESR) 

5.8 AUDITORIAS AMBIEN

Está definido um procedime

ambientais realizadas pelo

Auditorias Ambientais Inte

Está criado um Plano de

auditorias internas realizada

as datas das auditorias a s

referem-se aos locais de 

executadas pelos mesmos. E
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tenção de Equipamentos (PME) 

nutenção de Equipamentos Ruidosos (RMER)

anutenção de Equipamentos com Substância

BIENTAIS INTERNAS 

edimento documentado para preparação e reali

 pelo Consórcio no âmbito da presente Em

 Internas). 

 de Auditorias Internas (PAI), o qual tem 

das à obra, a equipa auditora e o âmbito da au

s a serem realizadas. As auditorias realizadas 

s de armazenamento de material dos mesmo

mos. Estas auditorias estão expressas nas FAAS.
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ER) 

âncias Regulamentadas 

 realização de auditorias 

e Empreitada (PA.02 – 

tem como objectivo as 

 da auditoria, assim como 

adas aos subcontratados 

esmos e às actividades 

AAS.  



 
 

 
 

6 ESTRUTURA ORGÂN

A autoridade e as responsa

definidas na Estrutura Org

funções de cada uma das pe

Todas as responsabilidade

devidamente comunicadas, 

dos subempreiteiros.  
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GÂNICA E FUNCIONAL 

ponsabilidades associadas à Gestão Ambiental d

 Orgânica e Funcional da Empreitada (EOF

das pessoas na presente empreitada. 

ilidades funcionais da Empreitada relativas a

adas, adquirindo esta comunicação uma maior i
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ntal da empreitada estão 

EOF), a qual define as 

vas ao ambiente, serão 

aior importância no caso 



 
 

 
 

7 COMISSÃO DE ACOM

Com o objectivo de acompa

PGA, será constituída uma C

• Representantes por

o Coordenador 

o Gestor do Pro

o Gestor de Obr

o Responsável A

• Representantes por

o Director técnic

o Coordenadora

o Responsável A

o Responsável d

• Representantes da 

o Coordenador 

o Fiscal de Amb

A esta Comissão poderão in

A Comissão de Acomp

fundamentalmente: 

• Analisar o estado de 

• Apoiar as tarefas da F

• Identificar as altera

desempenho ambien

• Analisar eventuais 

implementadas. 

No final de cada reunião, s

uma semana, será submet
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ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL  

companhar e avaliar a adaptação/complemento e

uma Comissão de Acompanhamento Ambiental co

s por parte do Dono de Obra: 

ador do Projecto – Vítor Oliveira; 

o Projecto – Paulo Monteiro; 

Obra - Luís Coimbra; 

sável Ambiental – Inês Vasconcelos. 

s por parte do Consórcio (Conduril/Ensulmeci

 técnico de Empreitada – Pedro Silva; 

adora de Acompanhamento Ambiental – Filipa Re

sável Ambiental – Neuza Sá; 

sável da Arqueologia – Paulo Rebelo. 

s da Fiscalização (COBA): 

ador – Mário Cabral; 

e Ambiente – Susana Vieira. 

rão integrar representantes de Entidades Oficiais.

companhamento Ambiental reunir-se-á men

do de implementação do PGA; 

s da Fiscalização e do responsável Ambiental da 

alterações que se mostrarem necessárias pa

mbiental; 

uais incidentes ambientais ocorridos e as m

ião, será elaborada uma acta de reunião, que n

bmetida à aprovação do Dono de Obra e, ap
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ento e implementação do 

ntal composta por: 

lmeci): 

ipa Reis; 

iciais. 

mensalmente, visando 

tal da Empreitada; 

ias para a melhoria do 

as medidas preventivas 

que no prazo máximo de 

e, após assinatura pelas 



 
 

 
 

partes, assegurará a sua di

proceder ao seu arquivo. 
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ua distribuição pelos intervenientes nesta Comis
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Comissão, devendo ainda 



 
 

 
 

8 DESEMPENHO AMBIE

O desempenho ambiental s

de Não Conformidades dete

verificação – Visitas Técn

implementação de todas a

(LMA). 

Conforme anteriormente re

consoante o tipo de medi

Ambientais os graus de grav

São considerados quatro nív

da ocorrência de pelo menos

DESEMPENHO AMBIENT

A Muito B

B Bom

C Satisfa

D Insatisfa

Para efeitos da utilização d

desempenho ambiental ser

ocorridas. Assim, a ocorrê

ocorrência das não conform

das não conformidades ligeir

Relativamente às não confo

acção correctiva for excedi

graves. 

Relativamente às não confo

acção correctiva for excedid

graves. 

Sempre que necessário, o D

Adjudicatário, relacionadas 

serão, em princípio, marcad

ser imediatas. 
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AMBIENTAL DO ADJUDICATÁRIO 

al será avaliado semestralmente tendo em con

s detectadas num conjunto de, no mínimo, 6 acçõ

Técnicas e/ou Auditorias do Dono de Obra 

das as medidas preconizadas na Lista de M

nte referido, as não conformidades terão um 

 medidas a que reportam, identificando-se na

e gravidade correspondentes a cada medida preco

tro níveis de desempenho (A, B, C e D) de acord

menos uma das condições expressas na tabela se

IENTAL 
NÃO CONFORMIDA

LIGEIRAS GRAVES 

uito Bom ≤6 ≤5 

Bom > 6 a ≤ 12 > 5 a ≤ 8 

atisfatório > 12 a ≤ 18 > 8 a ≤ 15 

satisfatório > 18 > 15 

ção das condições expressas na tabela anterior

al será efectuada com base na gravidade das 

corrência de uma não conformidade muito gr

nformidades graves e a ocorrência destas sobrep

s ligeiras. 

 conformidades ligeiras, sempre que o prazo de

xcedido em 15 ou mais dias, estas passarão 

 conformidades graves, sempre que o prazo de

cedido em 5 ou mais dias, estas passarão a ser

io, o Dono de Obra reserva-se no direito de mar

adas com o seu comportamento ou desempenh

arcadas com uma antecedência razoável podendo
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m consideração o número 

6 acções consecutivas de 

Obra – relativamente à 

e Medidas Ambientais 

 um grau de gravidade 

se na Lista de Medidas 

 preconizada. 

 acordo com a verificação 

ela seguinte: 

MIDADES 

MUITO GRAVES 

=1 

=1 

=3 

> 3 

nterior, a classificação do 

 das não conformidades 

ito grave sobrepõe-se à 

obrepõem-se à ocorrência 

zo de implementação da 

arão a ser consideradas 

zo de implementação da 

 a ser consideradas muito 

e marcar reuniões com o 

mpenho ambiental. Estas 

dendo, em caso extremo, 



 
 

 
 

9 CONTROLO DE SUBC

O controlo dos subempreitei

– Mediante a inclusão

cumprimento do def

aplicáveis, assim co

da Empreitada;  

Aquando da realização da f

serão apresentadas as med

cumprimento, e a Política A

inclui a responsabilidade dos

– Realização de Audito

uma componente de

Empreitada. As aud

armazenamento de

mesmos. Estas audi

O controlo dos subempreitei

de Subcontratados (LSC).

Sempre que se verifique a 

(LSC_Ed01). 

Ao nível do PGA a impleme

informação ambiental aos su

Os requisitos exigidos aos 

essencialmente, com os seg

– Cumprimento da legis

– Correcta gestão de re

– Cumprimento do Plan

Sempre que necessário, ser
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 SUBCONTRATADOS 

reiteiros será efectuado através de dois mecanism

clusão de cláusulas específicas referentes à 

do definido no PGA da Empreitada, dos requisito

im como as demais exigências estipuladas no C

o da formação de acolhimento aos trabalhadores

s medidas presentes no PGA, assim como a obr

ítica Ambiental do Dono de Obra, sendo que o 

de dos mesmos na execução das medidas aprese

Auditorias periódicas às suas actividades. Estas 

nte de análise documental e outra da respectiva

s auditorias realizadas aos subcontratados refere

to de material dos mesmos e às actividades

s auditorias estão expressas nas FAAS.  

preiteiros será efectuado a partir do registo criado

C). 

ue a entrada de subcontratados em obra a Lista

plementar na Empreitada estão já delineadas ac

aos subempreiteiros.  

s aos subempreiteiros, ao nível da gestão amb

s seguintes temas: 

a legislação ambiental aplicável; 

 de resíduos (controlo de GAR); 

o Plano de Gestão Ambiental, no aplicável. 

o, serão abertas não conformidades e sugeridas m
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canismos: 

es à obrigatoriedade do 

quisitos legais ambientais 

 no Caderno de Encargos 

adores e subempreiteiros, 

 a obrigatoriedade do seu 

ue o registo de formação 

presentadas. 

Estas auditorias possuem 

ectiva implementação em 

 referem-se aos locais de 

idades executadas pelos 

riado definido como Lista 

 Lista de Subcontratados 

as acções de formação e 

 ambiental, prendem-se, 

idas medidas correctivas.  



 
 

 
 

10 SISTEMA DOCUMENT

Sempre que possível, a 

Empreitada será arquivada n

Relativamente ao controlo 

preparação, actualização e

como de realização de verif

registo de Controlo de Assin

A lista será actualizada sem

alteração/substituição de pes

Em apêndice, é apresentada

Gestão Ambiental da Empre

Os documentos serão revi

submetendo-se a aprovaçã

justifiquem. Sempre que exi

Obra os documentos actualiz

Todos os arquivos do âmb

organizados, durante toda a

noutros locais poderão ser e

Os registos serão mantidos l

PGA 

Procedimentos 
Ambientais, Plano
Listas e Legislação

Registos diversos (Rela
Fichas, entre outro
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MENTAL 

 

Documento estrut

ambiental da Emp

conjunto de acç

relacionada, integr

declaração da P

Empreitada. 

Conjunto de docum

diferentes activida

gestão ambiental, a

monitorização e ava

Documentos qu

cumprimento das 

práticas previstas.

l, a documentação inerente ao Plano de Ge

vada numa mesma pasta.  

trolo de assinaturas e rubricas todos as pesso

ção e verificação de projectos, planos e/ou pr

e verificações e respectivos registos, serão ident

 Assinaturas e Rubricas. 

a sempre que se verifiquem novas atribuições d

de pessoas.  

ntada uma lista detalhada dos documentos e regi

mpreitada.  

o revistos e actualizados pelo Consórcio semp

rovação do Dono de Obra sempre que as a

ue existam alterações nos documentos, serão en

ctualizados, mesmo não carecendo da sua aprova

o âmbito do PGA deverão permanecer no Est

toda a fase de construção. Caso seja necessário

 ser efectuadas cópias. 

os legíveis, identificáveis e rastreáveis. 

tos 
lanos, 
lação 

Relatórios, 
utros) 
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estruturante para a gestão 

 Empreitada, referenciando o 

 acções e documentação 

integrando assuntos como a 

da Política Ambiental da 

documentos que suportam as 

ctividades operacionais de 

ntal, ao nível do planeamento, 

 e avaliação ambiental.   

que evidenciam o 

 das regras definidas e das 

stas. 

e Gestão Ambiental na 

pessoas com tarefas de 

ou procedimentos, assim 

 identificadas em ficha de 

ções de competências ou 

 e registos constituintes da 

sempre que necessário, 

 as alterações assim o 

ão entregues ao Dono de 

aprovação.  

o Estaleiro, devidamente 

ssário utilizar documentos 



 
 

 
 

11 FORMAÇÃO E INFOR

O quadro abaixo descreve o

na Empreitada. 

Os registos de formação se

Registo de Formação e Se

Para além do quadro abaixo

âmbito da gestão ambiental 

A Coordenação Ambiental é

sempre que se justifique. 

Serão elaborados registos d

período que decorre a Empr

Tipo de 
Formação 

Conteú

Acolhimento 

Política Ambienta
Ambientais da Em

Apresentação do 
Gestão Ambiental
procedimentos, in
trabalho e respect

Boas práticas na g
resíduos e armaze
produtos químicos

Plano de Emergê
simulacros 

Durante a 
Empreitada 

Controlo dos princ
impactes decorren
actividade em cur
indicação dos cuid
ambientais a adop

Acções 
Especiais 

 

Definição de med
ambientais espec
realização de um 
específico 
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NFORMAÇÃO EM AMBIENTE 

reve os vários tipos de formação a ministrar a div

ão serão arquivados em estaleiro e incluídos no 

e Sensibilização está identificado como Reg_AF

abaixo, poderão ser detectadas outras necessida

iental pelo Responsável Ambiental.  

ntal é responsável pela avaliação da eficácia da 

istos das formações realizadas e mantidas pelo 

 Empreitada. 

onteúdo Participantes Duração

biental e Objectivos 
da Empreitada 

o do Plano de 
iental (PGA), 

tos, instruções de 
spectivos registos 

s na gestão de 
rmazenamento de 
ímicos 

ergência e 

Todos os 
intervenientes em 
obra 

≥ 30 min

s principais 
correntes da 
m curso pela 
s cuidados/práticas 

a adoptar 

Intervenientes nas 
frentes da 
Empreitada cujo 
desempenho 
possa influenciar 
os aspectos 
ambientais das 
suas actividades e 
impactes 
decorrentes 
(incluindo 
subcontratados, 
caso aplicável) 

--- 

 medidas 
especiais para a 
e um trabalho 

A definir --- 
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r a diversos intervenientes 

s no Relatório Mensal. O 

_AFS. 

ssidades de formação no 

ia da formação realizada, 

 pelo menos ao longo do 

ração Observações 

0 min 
Na entrada de 
novos elementos 
em obra 

 

Na frente de 
trabalho, no início 
de cada actividade 
ou sempre que se 
verifique 
necessário, 
explicando a forma 
como os trabalhos 
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quais os cuidados 
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Código Designação
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POLÍTICA AMBIENTAL DA 
EMPREITADA 

 

 

A Política Ambiental para a presente empreitada estabelece um 

conjunto de princípios que cada uma das empresas consorciadas 

pretende que marquem a cultura do Consórcio e norteiem a conduta 

de cada colaborador, o cumprimento da legislação, dos requisitos 

contratuais e outros especificados, satisfazendo as expectativas da 

EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A., com vista a atingir os 

seguintes objectivos: 

– Respeitar a comunidade envolvente; 

– Racionalizar o consumo de energia, água e matérias-primas; 

– Minimizar a produção de resíduos, garantindo uma correcta 

gestão dos que forem produzidos; 

– Sensibilizar e informar os seus Colaboradores internos e 

Subcontratados, de forma a mantê-los actualizados 

relativamente às questões ambientais e salientando a 

importância da sua participação na implementação do PGA; 

– Monitorizar a implementação do PGA, para assegurar a sua 

contínua adequação e melhoria. 

 



 
ANEXO 2 - LISTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO QUE CONSTITUI O PGA, EM 

CONFORMIDADE COM O CADERNO DE ENCARGOS 
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Plano de Gestão Ambiental Edição 5 10-01-2012

Anexo 1 - Política Ambiental da Empreitada Edição 2 10-01-2012

Apêndice PA.01 Aspectos e Impactes Ambientais da Empreitada Edição 4 10-01-2012

Apêndice PMA Plano de Medidas Ambientais Edição 4 10-01-2012

Apêndice LMA Lista de Medidas Ambientais Edição 4 10-01-2012

Registo FAAS Ficha de Acompanhamento Ambiental Semanal Edição 3 10-01-2012

Apêndice LL Lista de Legislação Edição 4 10-01-2012

Apêndice
Modelos de requerimentos de licenciamento de uso 
de recursos hídricos

Apêndice PA.03 Acções Correctivas e Preventivas Edição 3 10-01-2012

Registo NC, AC, AP Registo de NC, AC, AP Edição 4 10-01-2012

Registo RR Registo de Reclamações Edição 2 10-01-2012
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Mecanismos de Prevenção e Mitigação

Documento Base PGA

Apêndice PEA Plano de Emergência Ambiental Edição 4 10-01-2012

Registo LSQO Lista de Substâncias Químicas utilizadas em obra Edição 2 10-01-2012

Registo OE Registos de Ocorrências de Emergência em Obra Edição 2 10-01-2012

Apêndice PGRE Plano de Gestão de Resíduos da Empreitada Edição 4 10-01-2012

Apêndice PGR Programa de Gestão de Resíduos Edição 5 10-01-2012

Licenças de Operadores de Resíduos

Registo MGR Mapa de Gestão de Resíduos Edição 2 10-01-2012

Apêndice PMGR Programa de Monitorização de Gestão de Resíduos Edição 2 10-01-2012

Registo RVGR Registo de Verificação de Gestão de Resíduos Edição 3 10-01-2012

Apêndice PSP Plano de Salvaguarda do Património Edição 3 10-01-2012

Apêndice PGAA Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico Edição 3 10-01-2012

Registo FP Ficha de Prospecção Edição 2 10-01-2012

Registo FAA Ficha de Acompanhamento Arqueológico Edição 2 10-01-2012

Registo FUEE Ficha de Unidade Estratigráfica - Estruturas Edição 2 10-01-2012

Registo FUE Ficha de Unidade Estratigráfica Edição 2 10-01-2012

Registo FRM Ficha de Registo de Materiais Edição 2 10-01-2012

Plano de Emergência Ambiental

Plano de Salvaguarda do Património

PEPCA

Plano de Gestão de Resíduos
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Apêndice PMAR Programa de Monitorização das águas residuais Edição 3 10-01-2012

Apêndice PIMIAR
Programa de Inspecção e Manutenção das Infra-
estruturas de Águas Residuais

Edição 1 10-01-2012

Registo RIMIAR
Registo de Inspecção e Manutenção das Infra-
estruturas de Águas Residuais

Edição 1 10-01-2012

Apêndice PA.05 Manutenção Ambiental Edição 3 10-01-2012
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Registo RMER Registo de Manutenção de Equipamentos Ruidosos Edição 3 10-01-2012
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Edição 3 10-01-2012
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Substâncias regulamentadas

Edição 3 10-01-2012
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Apêndice EOF Estrutura Orgânica Funcional Edição 2 10-01-2012
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Apêndice PA.06 Desmatação e Desarborização Edição 2 10-01-2012

Apêndice LAR Lista de Assinaturas e Rubricas Edição 4 10-01-2012

Registo LSC Lista de Subcontratados Edição 2 10-01-2012

Registo AR Acta de Reunião Edição 2 10-01-2012

Relatório Mensal
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Outra documentação - Listas

Formatos de documentação
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Auditorias Ambientais Internas
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PROCEDIMENTO AMBIENTAL  

PA01   Aspectos e Impactes Ambientais da Empreitada 

 

1 ÂMBITO E OBJECTIVO 

O presente procedimento descreve a metodologia para identificar, avaliar e manter a 

informação actualizada sobre os aspectos ambientais associados à Empreitada 

Aproveitamento Hidroeléctrico de Santa Luzia. Barragem do Alto Ceira. 

Empreitada de Construção da Nova Barragem e respectivos impactes, considerando 

condições normais, anómalas e de emergência, com incidência directa ou indirecta.  

 

2 DEFINIÇÕES 

– Aspecto ambiental - Elemento relacionado com as actividades e serviços 

desenvolvidos por uma organização que possa interagir com o ambiente. 

– Impacte ambiental - Qualquer alteração do ambiente, adversa ou benéfica, 

resultante, total ou parcialmente, das actividades e serviços de uma organização. 

 

3 PROCEDIMENTO 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS 

Todos os novos aspectos ambientais são identificados através dos intervenientes directos 

em matéria de Ambiente (Responsável Ambiental da Empreitada e Coordenador de 

Acompanhamento Ambiental). Os novos aspectos ambientais podem provir de alterações ou 

iniciação de actividades ou serviços, alterações de legislação, situações de funcionamento 

normal, anormal ou de emergência. 

3.2 REGISTO DOS ASPECTOS 

O Responsável Ambiental da Empreitada deverá registar os aspectos no Plano de Medidas 

Ambientais (PMA). Este registo deve indicar, no mínimo: 

– a actividade/processo que se relaciona com o Aspecto Ambiental; 

– a descrição do próprio aspecto; 

– a caracterização dos aspectos e impactes associados; 

– a avaliação dos aspectos e impactes; 
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– as medidas ambientais relacionadas de acordo com a Lista de Medidas Ambientais 

da Obra (LMA). 

O Plano de Medidas Ambientais (PMA) será actualizado à medida que a empreitada avança, 

e que se iniciem novas actividades. 

A avaliação de riscos das medidas ambientais apresentadas na Lista de Medidas 

Ambientais (LMA) será apresentada no Plano de Medidas Ambientais, sendo actualizada 

com o início das actividades. 

A Ficha de Acompanhamento Ambiental Semanal (FAAS) é preenchida semanalmente 

identificando todos os itens e medidas ambientais aplicáveis a cada actividade. 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO IMPACTE 

Deve-se caracterizar o Impacte Ambiental correspondente a cada aspecto com base nos 

seguintes indicadores: 

Situação operacional 

Regime Normal 
Relativos à rotina operacional e/ou associados a operações não 
rotineiras, mas que não caracterizem emergência 

N 

Emergência 
Associados a situações de emergência inerentes à tarefa, que 
possam causar impactes no meio ambiente 

E 

   

Incidência 

Directa 
O impacte/aspecto está associado a actividade executada sob o 
controle do Consórcio Empreiteiro 

D 

Indirecta 
O impacte/aspecto está associado a actividades de outras partes 
interessadas, fora da responsabilidade directa do Consórcio 
Empreiteiro, mas sobre os quais pode exercer influência 

I 

   

Classe 

Positivo Impacte no meio ambiente é benéfico P 

Negativo Impacte no meio ambiente é adverso N 

3.4 AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS 

A avaliação de um aspecto ambiental é determinada pelo preenchimento do Plano de 

Medidas Ambientais. Nesta lista os aspectos são avaliados de acordo com as tabelas 

seguintes: 
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  Probabilidade 

  1 2 3 4 

  Improvável Possível Provável Muito provável 

  

Muito pouco provável 

(menor que 10%) do 

aspecto resultar num 

impacte detectável 

Probabilidade baixa (11-

25%) do aspecto resultar 

num impacte detectável 

Probabilidade alta (26-

89%) do aspecto resultar 

num impacte detectável 

Grande probabilidade (mais 

que 90%) do aspecto 

resultar num impacte 

detectável 

C
o

n
se

q
u

ên
ci

a 
/ S

ev
er

id
ad

e 

1 

R
ed
uz
id
a 

S
em
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ot
en
ci
al
 p
ar
a 

da
no
 

Aceitável Aceitável Aceitável Média 

2 

M
od
er
ad
a 
 

P
eq
ue
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ot
en
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pa
ra
 o
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o;
 

co
rr
ig
ív
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Aceitável Média Média Elevada 

3 

G
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N
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po
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lm
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l, 

di
fíc
il 
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 m
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Aceitável Média Elevado Elevada 

4 

M
ui
to
 G
ra
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M
ui
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 n
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ou
 

po
te
nc
ia
lm
en
te
 fa
ta
l; 

gr
an
de
 e
sf
or
ço
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ar
a 

co
rr
ig
ir 
e 
re
cu
pe
ra
r 

Média Elevada Elevada Elevada 

A Significância do Aspecto é traduzida pelo produto da Severidade pela Probabilidade do 

Aspecto resultar em impacte detectável. 

Significância 

Valores compreendidos 

entre 1-3 

Valores compreendidos 

entre 4-6 
Valores  

superiores a 6 

Aceitável Média 
Elevada 

Sempre que a Significância resulte num valor superior ou igual a 6, serão empreendidas 

obrigatoriamente medidas de minimização do respectivo Impacte. 

Poderão ser identificadas outras medidas ambientais previstas na Empreitada mesmo que a 

avaliação resulte num valor inferior. A decisão compete ao Consórcio Empreiteiro em 

articulação com o Dono de Obra. 
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A análise de todos os aspectos/impactes deverá ser revista com periodicidade mínima 

trimestral e actualizada sempre que se justifique, nomeadamente quando é identificado um 

novo aspecto ambiental. 



 
 

APÊNDICE – PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS 



 

Edição 04 (10/01/2012)

Produção de resíduos florestais Aumento da probabilidade de incêndio D N N 4 3 12 Elevada 9, 25,51, 68, 70, 71,  74, 75, 76, 77, 105, 106

Solo a descoberto Aumento da probabilidade de erosão do solo D N N 3 4 12 Elevada 9, 43, 44

Probabilidade de derrames acidentais resultantes da 
utilização de máquinas e/ou equipamentos

Contaminação do solo e da água D E N 2 3 6 Média 60, 78, 79, 86, 88, 89, 94, 109, 135, 156

Afectação da fauna Danos para a biodiversidade D N N 3 1 3 Aceitável 52, 53, 56

Destruição de espécies florísticas de elevado valor Danos para a biodiversidade D N N 4 1 4 Média 6,7,8,9, 11, 12, 15, 19, 45, 125, 165
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Destruição de possíveis sítios arqueológicos Danos para o património D N N 4 2 8 Elevada 159, 160, 161, 162, 163, 164, 173, 177

Consumo de combustíveis fósseis Degradação da qualidade do ar D N N 2 1 2 Aceitável 107

Emissão de ruído Incomodidade D N N 2 3 6 Média 138, 139, 140, 141, 157

Produção de resíduos
Aumento da probabilidade de incêndio                                
Contaminação do solo e da água

D N N 3 2 6 Média 9, 25,51,  68,  70, 71,  74, 75, 76, 77, 105, 106

Afectação da fauna e flora Danos para a biodiversidade D N N 3 2 6 Média 52, 53, 56, 6,7,8,9, 11, 12, 15, 19, 45, 125, 165

Emissão de ruído Incomodidade D N N 1 3 3 Aceitável 138, 139, 140, 141, 157

Probabilidade de derrames acidentais resultantes da 
utilização de máquinas e/ou equipamentos

Contaminação do solo e da água D E N 2 3 6 Média 60, 78, 79, 86, 88, 89, 94, 109, 135, 156

Destruição de possíveis sítios arqueológicos Danos para o património D N N 4 2 8 Elevada 159, 160, 161, 162, 163, 164, 173, 177

Consumo de combustíveis fósseis Degradação da qualidade do ar D N N 2 1 2 Média 107

Solo a descoberto Aumento da probabilidade de erosão do solo D N N 3 2 6 Média 9, 43, 44
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Afectação da fauna e flora Danos para a biodiversidade D N N 3 3 9 Elevada
52, 53, 56, 6,7,8,9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 45, 125, 

165

Destruição de possíveis sítios arqueológicos Danos para o património D N N 4 2 8 Elevada 159, 160, 161, 162, 163, 164, 173, 177

Emissão de ruído Incomodidade D N N 1 1 1 Aceitável 128, 138, 139, 140, 141, 157

Transporte de materiais Degradação da qualidade do ar D N N 1 1 1 Aceitável 110, 111, 112, 115

Probabilidade de derrames acidentais resultantes da 
utilização de máquinas e/ou equipamentos

Contaminação do solo e da água D E N 3 2 6 Média 60, 78, 79, 86, 88, 89, 94, 109, 135, 156

Consumo de combustíveis fosseís Degradação da qualidade do ar D N N 1 1 1 Aceitável 107

Produção de resíduos Contaminação do solo e da água D E N 2 2 4 Média 9, 25,51, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 105, 106

Acessos e Transporte de 

Materiais

Probabilidade de derrames acidentais resultantes da 
utilização de máquinas e/ou equipamentos

Contaminação do solo e da água D E N 2 3 6 Média 60, 78, 79, 86, 88, 89, 94, 109, 135, 156

Afectação da fauna e flora Danos para a biodiversidade D N N 3 1 3 Aceitável 52, 53, 56, 6,7,8,9, 11, 12, 15, 19, 45, 125, 165

Transporte de materiais Degradação da qualidade do ar D N N 1 1 1 Aceitável 110, 111, 112,  113, 115

Destruição de possíveis sítios arqueológicos Danos para o património D N N 4 2 8 Elevada 159, 160, 161, 162, 163, 164, 173, 177

Emissão de ruído Incomodidade D N N 1 2 2 Aceitável 138, 139, 140, 141, 157

Consumo de combustíveis fosseís Degradação da qualidade do ar D N N 1 1 1 Aceitável 107

Produção de resíduos de diversas tipologias (RSU, 
RIB, resíduos perigosos)

Contaminação do solo e da água D N N 3 3 9 Elevada 9, 25,51, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 105, 106

Montagem de estaleiro
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Solo a descoberto Aumento da probabilidade de erosão do solo D N N 3 2 6 Média 9, 43, 44

Afectação da fauna e flora Danos para a biodiversidade D N N 3 2 6 Média 52, 53, 56, 6,7,8,9, 11, 12, 15, 19, 45, 125, 165

Transporte de solos Degradação da qualidade do ar D N N 1 1 1 Aceitável 107

Produção de resíduos
Aumento da probabilidade de incêndio                                
Contaminação do solo e da água

D E N 2 2 4 Média 9, 25,51, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 105, 106

Destruição de possíveis sítios arqueológicos Danos para o património D N N 4 2 8 Elevada 159, 160, 161, 162, 163, 164, 173, 177

Consumo de combustíveis fosseís Degradação da qualidade do ar D N N 1 1 1 Aceitável 107

Emissão de ruído Incomodidade D N N 1 3 3 Aceitável 138, 139, 140, 141, 157

Probabilidade de derrames acidentais resultantes da 
Contaminação do solo e da água D E N 2 3 6 Média 60, 78, 79, 86, 88, 89, 94, 109, 135, 156

Escavações e aterros

Probabilidade de derrames acidentais resultantes da 
utilização de máquinas e/ou equipamentos

Contaminação do solo e da água D E N 2 3 6 Média 60, 78, 79, 86, 88, 89, 94, 109, 135, 156

Produção de resíduos de diversas tipologias Contaminação do solo e da água D N N 2 3 6 Média 9, 25,51, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 105, 106

Existência de bacias de decantação do efluente 
resultante da estação de britagem

Contaminação do solo e da água D N N 2 2 4 Média 94, 95, 97

Armazenamento de inertes Degradação da qualidade do ar D N N 2 2 4 Média 46, 107, 114

Consumo de Água Redução da qualidade da água D N N 1 1 1 Aceitável 58, 95, 97

Consumo de energia eléctrica Degradação da qualidade do ar D N N 1 1 1 Aceitável 107

Armazenamento de adjuvantes Contaminação do solo e da água D N N 2 2 4 Média 46, 107, 114

Incêndio
Aumento da probabilidade de ocorrência de incêndios        
Contaminação do ar, da água e do solo

D E N 3 2 6 Média
18, 22, 23, 25, 27, 28, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 

71, 74, 76, 78, 89, 

Ocupação do solo Contaminação do solo D N N 1 1 1 Aceitável 22, 23, 25, 26, 27, 28

Probabilidade de derrames acidentais resultantes da 
utilização de máquinas e/ou equipamentos

Contaminação do solo e da água D E N 2 3 6 Média 59, 67, 87 

Incêndio Contaminação do ar, da água e do solo D E N 3 2 6 Média 59, 67, 87 

Produção de resíduos Contaminação da água e solo D E N 2 2 4 Média 59, 67, 87 

Afectação da flora Danos para a biodiversidade D N N 2 1 2 Aceitável  6,7,8,9, 11, 12, 15, 19, 45, 125, 165

Produção de resíduos Contaminação do solo e da água D N N 1 2 2 Aceitável 9, 25,51, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 105, 106

Fabrico de betão

Fundações (Cofragens, 

armação de ferro)

Gestão de Resíduos

Armazenamento de 

substâncias químicas
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Emissão de ruído Incomodidade D N N 1 1 1 Aceitável 138, 139, 140, 141, 157

Probabilidade de derrames acidentais resultantes da 
utilização de máquinas e/ou equipamentos

Contaminação do solo e da água D E N 2 2 4 Média 60, 78, 79, 86, 88, 89, 94, 109, 135, 156

Consumo de combustíveis fósseis Degradação da qualidade do ar D N N 1 1 1 Aceitável 107

Consumo de água Redução da qualidade da água D N N 1 1 1 Aceitável 58

Produção de resíduos Contaminação do solo e da água D E N 2 3 6 Média 51, 73, 74

Consumo de combustíveis fósseis Degradação da qualidade do ar D N N 1 1 1 Aceitável 107

Probabilidade de derrames acidentais resultantes da 
utilização de máquinas e/ou equipamentos

Contaminação do solo e da água D N N 2 2 4 Média 60, 79, 86, 88, 89, 109, 135

Betonagem

Terraplenagem

Produção de resíduos Contaminação do solo e da água D N N 1 2 2 Aceitável 79, 86, 88, 109

Emissão de ruído Incomodidade D N N 1 3 3 Aceitável 138, 139, 140, 141, 157

Afectação da fauna e flora Danos para a biodiversidade D N N 3 3 9 Elevada 143, 144

Vibrações Danos para a biodiversidade D N N 2 1 2 Aceitável 143, 144

Solo a descoberto Aumento da erosão do solo D E N 3 2 6 Média 143, 144

Probabilidade de derrames acidentais resultantes da 
utilização de máquinas e/ou equipamentos

Contaminação do solo e da água D E N 2 2 4 Média 79, 86, 87, 88,135

Produção de resíduos Contaminação do solo e da água D N N 2 2 4 Média 79, 86, 87

Produção de águas residuais domésticas Contaminação do solo e da água D N N 2 1 2 Aceitável 57, 58, 59, 91, 92, 93, 94, 99, 153

Utilização de explosivos

Manutenção de 

Equipamentos
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Produção de resíduos Contaminação do solo e da água D N N 2 2 4 Média 9, 25,51, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 105, 106

Afectação da flora e fauna Danos para a biodiversidade D N N 2 2 4 Média
6,7,8, 11, 12, 15, 31, 32, 38, 39, 45, 49, 50, 52, 53, 

56, 169

Solo a descoberto Aumento da erosão do solo D N N 3 2 6 Média 20, 21, 39, 40, 41, 42 

Probabilidade de derrames acidentais resultantes da 
utilização de máquinas e/ou equipamentos

Contaminação do solo e da água D E N 2 2 4 Média 60, 78, 79, 86, 88, 89, 94, 109, 135, 156

Consumo de combustíveis fósseis Degradação da qualidade do ar D N N 1 1 1 Aceitável 107

Destruição de possíveis sítios arqueológicos Danos para o património D N N 4 2 8 Elevada 159, 160, 161, 162, 163, 164, 173, 177

Produção de resíduos Contaminação do solo D N N 1 1 1 Aceitável 51, 70, 71, 73, 74, 105, 106

Escombreiras

Produção de resíduos Contaminação do solo D N N 1 1 1 Aceitável 51, 70, 71, 73, 74, 105, 106

Afectação da flora e fauna Danos para a biodiversidade D N N 1 1 1 Aceitável 56, 6,7,8,9, 12, 125

Probabilidade de derrames acidentais resultantes da 
utilização de máquinas e/ou equipamentos

Contaminação do solo e da água D N N 2 1 2 Aceitável 60, 79, 86, 88, 94, 109, 135, 156

Produção de águas residuais Contaminação do solo e da água D N N 2 1 2 Aceitável 57, 58, 59, 91, 92, 93, 94, 99, 153
Consumo de combustíveis fósseis Degradação da qualidade do ar D N N 1 1 1 Aceitável 107

Produção de resíduos Contaminação do solo D N N 1 1 1 Aceitável 51, 70, 71, 73, 74, 105, 106

Probabilidade de derrames acidentais resultantes da 
utilização de máquinas e/ou equipamentos

Contaminação do solo e da água D N N 4 4 16 Elevada 60, 79, 86, 88, 94, 109, 135, 156

Emissão de ruído Incomodidade D N N 4 1 4 Média 138,139,140,141,157
Produção de águas residuais Contaminação do solo e da água D N N 4 4 16 Elevada 57, 58, 59, 91, 92, 93, 94, 99, 153
Consumo de combustíveis fósseis Degradação da qualidade do ar D N N 1 1 1 Aceitável 107
Produção de resíduos Contaminação do solo D N N 1 1 1 Aceitável 51, 70, 71, 73, 74, 105, 106

Probabilidade de derrames acidentais resultantes da 
utilização de máquinas e/ou equipamentos

Contaminação do solo e da água D N N 1 1 1 Aceitável 60, 79, 86, 88, 94, 109, 135, 156

Produção de águas resíduais Contaminação do solo e da água D N N 2 1 2 Aceitável 57, 58, 59, 91, 92, 93, 94, 99, 153

Pregagens (Furação e 

Selagem)

Tratamento de Fundações 

(Furação, Lavagem e 

Injecção)

Sistema de Observações
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Consumo de combustíveis fósseis Degradação da qualidade do ar D N N 1 1 1 Aceitável 107

Produção de resíduos Contaminação do solo e da água D N N 2 2 4 Média 79, 86, 87

Emissão de ruído Incomodidade D N N 1 3 3 Aceitável 138, 139, 140, 141, 157

Probabilidade de derrames acidentais resultantes da 
utilização de máquinas e/ou equipamentos

Contaminação do solo e da água D E N 2 2 4 Média 60, 78, 79, 86, 88, 89, 94, 109, 135, 156

Consumo de água Redução da qualidade da água D N N 1 1 1 Aceitável 57, 58, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 153

Consumo de energia eléctrica Degradação da qualidade do ar D N N 1 1 1 Aceitável 107

Produção de resíduos Contaminação do solo e da água D N N 2 2 4 Média 63, 65

Produção de águas residuais domésticas Contaminação do solo e da água D E N 2 2 4 Média 57, 58, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 153

Recuperação Paisagistica

Estaleiro Social

Produção de águas residuais domésticas Contaminação do solo e da água D E N 2 2 4 Média 57, 58, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 153

Consumo de água Redução da qualidade da água D N N 1 1 1 Aceitável 57, 58, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 153

Consumo de energia eléctrica Degradação da qualidade do ar D N N 1 1 1 Aceitável 107

Produção de resíduos Contaminação do solo e da água D N N 2 2 4 Média 63, 65

Produção de águas residuais Contaminação do solo e da água D N N 2 2 4 Média 57, 58, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 153

Probabilidade de derrames acidentais resultantes da 
utilização de máquinas e/ou equipamentos

Contaminação do solo e da água D E N 2 2 4 Média 60, 78, 79, 86, 88, 89, 94, 109, 135, 156

Consumo de água Redução da qualidade da água D N N 1 1 1 Aceitável 57, 58, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 153

Consumo de energia eléctrica Degradação da qualidade do ar D N N 1 1 1 Aceitável 107

Produção de resíduos Contaminação do solo e da água D N N 2 1 2 Aceitável 63, 65

Produção de águas residuais domésticas Contaminação do solo e da água D N N 2 2 4 Média 57, 58, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 153

Estaleiro Industrial

Posto Médico
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N.º Descrição da medida
Estaleiro 

Industrial

Instalações 

Sociais
Escombreiras

Frentes/

Zonas 

de Obra

Globalidade 

das obras e 

sua 

envolvente

Captações 

de água

Pontos 

de 

consumo

Rede de 

drenagem e 

descarga de 

águas residuais

1 Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. x x x G

2
Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta 
de condicionamentos deverá ser actualizada.

x x x G

3

O estaleiro e áreas de depósito deverão localizar-se em local a definir conjuntamente com a 
Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA), privilegiando os locais de fácil acesso, 
zonas de vegetação degradada, e evitando zonas com restrições patrimoniais e de 
ocupação florestal. A área de estaleiro deve ser limitada ao mínimo e indispensável para a 
sua funcionalidade.

x x L

Nível de Gravidade 

em caso de 

incumprimento

MEDIDA AMBIENTAL Locais onde se aplica

Aproveitamento Hidroeléctrico de Santa Luzia
Empreitada de Construção da Nova Barragem do Alto Ceira

Plano de Gestão Ambiental 
Apêndices - Lista de Medidas Ambientais

Edição 04 (10/01/2012)

Lista de Medidas Ambientais (LMA)

sua funcionalidade.

4
A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo 
proceder-se à balizagem prévia de todas as áreas a intervencionar.

x x x L

5
 Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação 
aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento.

x x x G

6
Preservar e sinalizar toda a arborização e arbustos de porte médio-alto que não constituam 
impedimento à execução dos trabalhos, que ocorram isolados ou em núcleos, 
nomeadamente exemplares de Quercus suber  e Quercus rubor .

x x x x x MG

7

Nos casos em que exista risco de afectar exemplares de espécies florísticas de elevado 
valor ecológico, proceder à sua protecção através da instalação de estruturas envolventes, 
designadamente vedações e resguardos, que deverão ser mantidos até à conclusão dos 
trabalhos

x x x x x MG

8
Deverão ser implementadas medidas de protecção e/ou sinalização das árvores e arbustos, 
fora das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser 
acidentalmente afectadas.

x x x x MG

9
As acções pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem 
dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da 
obra.

x x x x x MG

10

Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja 
necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos 
existentes, 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.

x x MG
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11
As zonas não disponibilizadas para execução das obras deverão ser interditadas à 
circulação ou parqueamento de máquinas ou equipamentos, ao estabelecimento de 
depósitos de escombro ou materiais e a quaisquer outras acções associadas aos trabalhos.

x x MG

12
As movimentações da maquinaria devem ser limitadas ao estritamente necessário, 
preservando a vegetação existente no local.

x x G

13
Os novos acessos deverão acompanhar o mais aproximadamente possível as curvas de 
nível.

x x G13
nível.

x x G

14
Deverá ser evitada a abertura de acessos provisórios de obra para além do estritamente 
necessário.  

x x G

15
Deverá ser interditada a abertura de qualquer outra zona de empréstimo de materiais além 
das definidas, quer na área de intervenção directa, quer na sua envolvente.  

x MG

Durante as escavações a levar a efeito, no caso de ser interceptada qualquer zona de 
circulação significativa de água em profundidade, o Adjudicatário deverá:

a) Comunicar de imediato o facto à Fiscalização e proceder, no prazo de dois dias, à 
sua confirmação por escrito.

b) Submeter à análise e aprovação da Fiscalização um esquema de tratamento da zona 
em questão.

17
 Sempre que possível, deverá ser efectuada a reutilização dos produtos de escavação, uma 
vez excluída a possibilidade da sua utilização no fabrico de betões, de forma a diminuir o 
volume a depositar em escombreira.

x L

18

Realizar a decapagem da camada superficial do solo (terra viva) nas zonas de estaleiros, 
zonas de materiais de empréstimo e de depósito, novos acessos ou acessos provisórios, 
localizadas no exterior da zona a submergir, e proceder ao seu armazenamento, sob a 
forma de pargas, em depósitos adequados.

x x x x G

19
Minimizar as áreas afectadas na envolvente exterior das zonas de desmatação e 
desarborização, confinando-as às estritamente necessárias e durante o mínimo perído de 
tempo, garantinfo a preservação da vegetação arbustiva e arbórea existente.

x G

16 x x Gx x
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20
Deverá ser efectuada uma cuidada deposição do escombro nas escombreiras.                  
Os taludes da escombreira deverão ter geometria que lhes permita permanecer em 
condições de estabilidade.

x x x x G

21
Os acessos afectados por escorregamentos ocorridos durante a deposição de escombro 
serão imediatamente desobstruídos.

x x x x G
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22
Durante as acções de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser 
cuidadosamente removida e depositada em pargas.

x MG

23
Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao 
seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afectadas pela obra.

x x MG

24
As superfícies dos terrenos a decapar deverão ser previamente limpas de pedra grossa, 
detritos e vegetação lenhosa (arbustos e árvores).

x x x x L

25
A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas actividades devem ser removidos 
e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização.

x x x x MG

26
A terra vegetal deverá ser armazenada com vista à sua posterior utilização no revestimento 
e suporte vegetal dos taludes ou noutros locais indicados nos projectos de integração 
paisagística.

x x x x L

27

Armazenar terras vegetais em pargas inferiores a 1,5 m de altura. Garantir que as mesmas 
não são pisadas ou compactadas.                                                                                           
Estes depósitos devem localizar-se em locais onde a morfologia seja favorável à sua 
posterior retirada, devendo esses locais ser submetidos à aprovação da Fiscalização.           
Nos casos em que este armazenamento seja superior a 3 a 4 meses as pargas deverão ser 
semeadas com trevo (Trifolium sp) .

x x x x G

28

As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão 
ultrapassar os 2 metros de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde 
foi removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas 
acções de recuperação.

x x x G

29

Proceder à desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução da obra, com a 
desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 
depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a 
reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos.

x x x x MG

30
Proceder à descompactação final do solo nos locais utilizados durante a construção e 
indicados pela Fiscalização e definidos no Projecto de Recuperação e Integração 
Paisagística.

x x x x MG
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A integração e recuperação paisagística das zonas de estaleiros, zonas de materiais de 
depósito visam restabelecer, na medida do possível, a topografia e coberto vegetal originais 
das áreas directa ou indirectamente afectadas. Nesse sentido e sem prejuízo no que vier a 
ser definido no(s) Projecto(s) de recuperação e Integração Paisagística, deverá efectuar-se:

a) O desmantelamento de todas as estruturas de apoio removendo para vazadouro 

b) Limpeza e recuperação das áreas de apoio à obra, no final da fase de construção, 
repondo no possível a situação original, ou, caso estas zonas se implantem sobre áreas repondo no possível a situação original, ou, caso estas zonas se implantem sobre áreas 
já intervencionadas, promovendo a sua valorização paisagística;

c) Ripagem do terreno, a uma profundidade média de 0,80 m, para descompactação do 
solo;

d) Modelação geral do terreno de modo a recriar as condições topográficas originais;

e) Mobilização superficial do terreno através de gradagem ou escarificação
f) Espalhamento de uma camada de terra viva, com espessura final de 0,20 m, 
utilizando preferencialmente os solos decapados previamente;
g) Hidrossementeira de herbáceas, constituída por mistura de leguminosas e de 
gramíneas, em toda a área intervencionada. Nas zonas mais declivosas esta 
hidrossementeira deverá ser complementada com uma hidrossementeira à base de 
espécies sub-arbustivas e arbustivas, que será executada 4 a 6 semanas após a 
sementeira de herbáceas;

h) Pontualmente, e em função das características da paisagem envolvente, poderão ser 
efectuadas plantações de arbustos e de árvores. A disposição dos arbustos deverá ser 
em maciço e as das árvores será em maciço e/ou alinhamento, consoante a 
especificidade do local de intervenção.

32
Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate 
a necessidade de recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção.

x x x x MG

31 x x x x MG
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No que respeita aos acessos e sem prejuízo no que vier a ser definido no Projecto de 
Recuperação e Integração Paisagística a sua integração e recuperação paisagística deverá 
atender ao seguinte: 

a) Ao longo dos novos acessos a implantar deverá proceder-se previamente à decapam 
da terra viva e à sua preservação para posterior reutilização;

b) Os acessos temporários para apoio à obra que não coincidam com o traçado de 
caminhos pré-existentes não deverão implantar-se perpendicularmente às curvas de caminhos pré-existentes não deverão implantar-se perpendicularmente às curvas de 
nível e deverão evitar o atravessamento de zonas com coberto vegetal denso, 
preservando, ao máximo, a vegetação arbórea existente;

c) Após a conclusão dos trabalhos efectuados em áreas de cota superior ao Nível 
Médio de Exploração, deverá proceder-se à destruição de todos os caminhos 
provisórios, através de ripagem e gradagem, repondo o terreno nas condições 
topográficas originais;

d) No final da execução dos caminhos definitivos, deverá proceder-se à modelação dos 
taludes de forma concordante com o terreno natural envolvente;

e) Deverá proceder-se ao espalhamento de uma camada de terra viva, com espessura 
final de 0,20 m, nos novos taludes criados, utilizando preferencialmente os solos 
decapados previamente;

f) Execução de uma hidrossementeira de herbáceas, constituída por mistura de 
leguminosas e de gramíneas, em toda a área intervencionada. Quatro a seis semanas 
após esta sementeira todos os taludes dos novos acessos, assim como as áreas onde 
se implantaram os caminhos provisórios que atravessem manchas predominantemente 
arbustivas deverão ser sujeitas a uma hidrossementeira à base de espécies sub-
arbustivas e arbustivas da flora local;

g) Plantação de árvores da flora autóctone ao longo dos taludes contíguos aos novos 
acessos. A disposição da      vegetação deverá ser de forma a melhor se integrar nas 
características paisagísticas da área atravessada.

33 x x x x MG
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34
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.

x x x MG

35
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.

x MG

36
Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que 
possam ter sido afectados pelas obras de construção.

x MG36
possam ter sido afectados pelas obras de construção.

x MG

Efectuar as modelações finais de terra nas áreas intervencionadas, de acordo com o 
Projecto de Recuperação Paisagística e indicações da Fiscalização, tendo em atenção o 
seguinte:

a) adopção de inclinações adequadas para os taludes de aterro e escavação

b) obtenção de cristas e remates pouco angulosos

c) encontros harmoniosos das áreas intervencionadas com o terreno natural

d) deposição de material de maior granulometria na base das saias de aterro

e) arrumação do material adequada de forma ao maior preenchimento de vazios

38
Nas escombreiras deverão ser mantidas as cortinas arbóreas e/ou arbustivas, e os 
exemplares da espécie Quercus suber  eventualmente existentes. Tão cedo quanto 
possível deverá ser reposta a vegetação.

x MG

39

A deposição dos escombros nos dois locais definidos, deve ser efectuada de modo 
faseado, com criação de taludes com geometria que lhes permita permanecer em 
condições de estabilidade. No final dos trabalhos deve proceder-se à estabilização por meio 
de cobertura vegetal. Com recurso a espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas 
autóctones.

x MG

37 x x x x MG
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40
Implementar um sistema de drenagem adequado nas escombreiras de forma a drenar as 
águas superficiais.

x MG

41
As áreas propostas para a construção das escombreiras deverão ser modeladas de forma a 
manter a escorrência natural das linhas de água existentes, de forma a minimizar os 
impactes nas linhas de água.

x MG

As áreas propostas para a construção das escombreiras deverão ser modeladas de forma a 
manter preferencialmente a escorrência natural das linhas de água existentes. Caso não 

42
manter preferencialmente a escorrência natural das linhas de água existentes. Caso não 
seja possível manter a escorrência natural na escombreira junto ao estaleiro social, a linha 
de água deverá ser canalizada, não podendo a secção de vazão ser inferior à existente a 
montante.

x MG

43
Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de 
forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a 
diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido.

x x x L

44
A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada 
pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade 
dos taludes e evitar o respectivo deslizamento.

x x x L

45
Acompanhamento e conservação da vegetação durante o período de garantia, por forma a 
garantir o sucesso da vegetação instalada.

x x x x G

46
Os depósitos de inertes e outro material proveniente das escavações devem ser 
acondicionados de forma a não ocorrer arrastamento de finos por acção de águas pluviais.

x L

47
As terras sobrantes das escavações não utilizadas em obra deverão ser encaminhadas 
para os destinos finais seleccionados, à medida que forem sendo produzidas, para não 
haver acumulação de terras no estaleiro.

x G

48 Proteger os depósitos de materiais finos da acção dos ventos e das chuvas. x x G
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49
Assegurar que o solo proveniente de áreas invadidas não é de forma alguma depositado na 
água o que promoveria a disseminação das sementes aí presentes.

x G

50
A retirada dos exemplares de espécies invasoras cortados deverá assegurar a não 
disseminação para outros locais de sementes.

x MG

51
De forma a minimizar o risco de instabilidade de taludes provocada pelas escavações, 
deverão ser implementados sistemas adequados de contenção e drenagem dessas 
escavações, sempre que necessário.

x x G

Recolha prévia, por técnicos especializados inseridos na equipa de gestão ambiental da 

52

Recolha prévia, por técnicos especializados inseridos na equipa de gestão ambiental da 
obra, de todos os ninhos ou animais que sejam encontrados durante os trabalhos de 
desmatação. As espécies recolhidas deverão ser colocadas em locais adequados e com 
habitat similar aos de origem.

x MG

53
Antes do início dos trabalhos deverá realizar-se, por técnicos especializados, a remoção 
prévia de animais e ninhos das áreas a desmatar e desarborizar.

x x x MG

54

Deverão ser instaladas valas de drenagem ao longo de todos os caminhos de acesso à 
obra que se desenvolvam nas encostas da bacia de drenagem do rio Ceira. Os efluentes 
resultantes deverão ser encaminhados para zonas de recolha e tratamento antes de serem 
libertados no meio aquático.

x x x MG

55
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.

x MG

56
É expressamente proibido qualquer acto que prejudique fisicamente a fauna local, tal como 
destruição de ninhos, apedrejamento de animais, etc.

x G

57
Obter licença de captação de água para consumo, dependendo da obtenção da mesma o 
início da realização de quaisquer actividades consumidoras de água proveniente da 
captação a licenciar.

x G

58
Realizar monitorização dos consumos de água efectuados nas instalações sociais e 
industriais.

x L
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59

A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem 
ser drenados 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.

x x MG

Para os equipamentos que têm de permanecer obrigatoriamente nas frentes de trabalho, 
deverão ser tomadas as medidas necessárias para que as operações de manutenção 
decorram em condições que não possam vir a representar uma fonte de risco de poluição 
do solo ou da água.

Devem estar sempre presentes nas frentes de obra materiais eficazes e em quantidades 
adequadas para a contenção e limpeza de eventuais derrames de óleos ou combustível 
(mantas absorventes, tinas de contenção, depósitos para colocação de solos 
contaminados, ou outros).

61

Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com 
a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a 
contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de 
resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima 
infiltração.

x x x x x MG

62

Todos os trabalhadores em serviço na obra devem depositar selectivamente os resíduos 
que produzem nas suas actividades nos recipientes e locais identificados para o efeito, de 
acordo com o Plano de Gestão de Resíduos (PGR). Estas obrigações estendem-se a todos 
os trabalhadores das empresas subcontratadas pelo Empreiteiro.

x x MG

63
Verificar que a deposição de resíduos se está a processar de forma correcta, corrigindo 
eventuais desvios e actuando junto dos trabalhadores para que estes cumpram as regras 
de deposição de resíduos.

x x G

64
Os resíduos não devem permanecer no local de produção, mas sim imediatamente 
transportados para os seus locais e recipientes próprios definidos no PGR.

x x G

60 x MG
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65

Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser 
depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser 
promovida a separação na origem das fracções recicláveis e posterior envio para 
reciclagem.

x G
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66

Em especial nos casos de remodelação de obras existentes (ampliação ou modificação), os 
resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB) 
devem ser triados e separados nas suas componentes recicláveis e, subsequentemente, 
valorizados.

x G

67
Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em 
recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, 
preferencialmente a reciclagem.

x x x x x MG

68
Manter um registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e respectivos destinos 
finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos.

x x x x L

69
Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, 
de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, 
recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento.

x MG

70

Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos 
susceptíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em 
conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades 
de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de 
resíduos.

x x x x x G

71

Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o 
responsável pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e 
acondicionamento temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, 
recorrendo para o efeito a operadores licenciados.

x x x x L

72

O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter actualizada toda a documentação referente 
às operações de gestão de resíduos. Deverá assegurar a entrega de cópia de toda esta 
documentação à EAA para que a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da 
empreitada.

x x x x MG

73
É proibido efectuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra 
substância poluente, directa ou indirectamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em 
qualquer local que não tenha sido previamente autorizado.

x x x x MG
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74
Deverá proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e 
ao seu armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais 
especificamente preparados para o efeito.

x x x x G

75

Elaborar lista de operadores seleccionadas para as operações de gestão dos vários tipos 
de resíduos, assim como as respectivas autorizações/licenças que permitem a esses 
operadores desenvolver a sua actividade. Só após a aprovação pelo dono de obra, os 
operadores seleccionadas podem entrar em obra para proceder à recolha de resíduos. No 
que respeita aos operadores seleccionados para a recolha de óleos usados deve também 

x x x x L

que respeita aos operadores seleccionados para a recolha de óleos usados deve também 
ser apresentado o nº de registo atribuído pela APA/Instituto de Resíduos.

76

As recolhas de resíduos podem ter um carácter periódico ou podem ser marcadas 
pontualmente por solicitação, desde que garantam que não se esgotam completamente os 
volumes disponíveis nos contentores para deposição dos resíduos nos locais de 
armazenamento temporário de obra.

x x x x G

77

Informar o Dono da Obra das datas em que se irão realizar as operações de recolha de 
resíduos, devendo estar sempre presente durante as operações de recolha de resíduos um 
representante do Adjudicatário, comprovadamente competente para o efeito, para 
acompanhar e inspeccionar as tarefas a realizar.

x x x x G

78
No caso de derrames acidentais de produtos poluentes durante as operações de recolha de 
resíduos o representante do Adjudicatário deve auxiliar o operador na limpeza do local e, no 
caso de ocorrer contaminação do solo, remover os solos contaminados.

x G

79
Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha 
do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e 
ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado.

x x x x x G
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No caso de recolha de óleos usados, o responsável designado pelo Adjudicatário deve 
verificar se a matrícula do veículo que vem recolher os óleos usados corresponde à que 
consta da respectiva licença para  recolha/transporte de óleos usados (nº de registo do 
Instituto dos Resíduos) e ainda se:

a) Está presente na cabine de veículo uma ficha de formato A4, conforme modelo do 
Anexo II-C do Despacho 10863/2004 de 16 de Abril.

b) É realizada uma amostragem dos óleos recolhidos, conforme definido no DL 153/2003.

80 x x x x L

81
Sempre que ocorrer uma operação de recolha de resíduos por operador externo devem ser 
preenchidas as Guias de Acompanhamento de Resíduos, conforme normativo legal em 
vigor.

x x x x G

82
Após preenchimento da guia pelo representante do Adjudicatário (produtor/detentor de 
resíduos) e pelo transportador, o Adjudicatário deve guardar um exemplar do triplicado. 
Deverá enviar uma cópia desse exemplar ao Dono da Obra.

x x x x G

83
No prazo máximo de 40 dias, deverá o Adjudicatário enviar ao Dono da Obra uma cópia do 
triplicado da Guia de Acompanhamento de Resíduos devidamente assinado e carimbado 
pelo destinatário final dos resíduos.

x x x x G

84

Anualmente, e até ao final do mês de Março do ano seguinte aquele que reporta o registo, 
deverá o Adjudicatário preencher on-line o mapa de registo de resíduos industriais através 
do Portal do SIRER – Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos, disponível na 
página do Instituto de Resíduos.

x x x x MG

85

Manter um registo actualizado trimestralmente com informações relativas às quantidades e 
características dos óleos usados produzidos, ao processo que lhes deu origem e ao 
respectivo destino. O Adjudicatário deve enviar ao Instituto dos Resíduos, até ao dia 31 de 
Março de cada ano, uma cópia dos mapas trimestrais de registo referentes ao ano imediato 
anterior, conforme definido no normativo legal aplicável.

x x x x MG
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86
Não pode ser vertido para o solo ou para a água qualquer tipo de óleo ou outro produto 
químico, em qualquer circunstância, qualquer que seja o local ou as quantidades 
envolvidas.

x x x x MG

87

Quando tecnicamente possível, deverá sempre optar-se por utilizar produtos químicos não 
perigosos para o ambiente, de preferência biodegradáveis. A utilização de substâncias 
perigosas fica sempre sujeita à aprovação da Fiscalização e para tal deverá ser fornecida 
uma lista de substâncias a utilizar.

x x x x L

88
Em caso de eventual derrame para o solo ou água, deve ser realizada a limpeza imediata 
do local afectado através da remoção dos solos contaminados ou das águas contaminadas 
e seu encaminhamento como resíduo perigoso para destino adequado.

x x x x x MG

89

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.

x x x x x G

Elaborar e manter actualizada:

a) Listagem de Actividades com Riscos Ambientais Associados

b) Listagem de Substâncias Químicas

91
Obter licenças para a descarga de águas residuais (escavação de túneis, preparação e 
lavagem de inertes para betões e lavagem de autobetoneiras e equipamento da central de 
betão e águas residuais domésticas).

x MG

92
Instruir os processos de licenciamento das descargas de águas residuais domésticas e 
industriais, dependendo da obtenção das licenças necessárias o início da realização de 
quaisquer actividades geradoras de efluentes domésticos e/ou industriais.

x G

93
Cumprir todas as condições estabelecidas no(s) título(s) de utilização do domínio hídrico 
(licenças de descarga).

x G

90 x G
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94
Não lançar para o solo ou linhas de água qualquer efluente proveniente de processos de 
construção sem o necessário tratamento prévio e sem a respectiva autorização concedida 
por uma licença de descarga emitida pelas entidades competentes.

x x x x G

95

Instalar e manter em funcionamento infra-estruturas de colecta e tratamento das águas 
resultantes da escavação de túneis, preparação e lavagem de inertes para betões, lavagem 
de autobetoneiras e equipamento da central de betão e águas provenientes do sistema 
automático da lavagem de rodados com vista ao cumprimento do disposto na(s) licença(s) 

x x x x MG
automático da lavagem de rodados com vista ao cumprimento do disposto na(s) licença(s) 
de descarga. Sempre que possível deverá promover-se a reutilização das águas referidas.

96

A contaminação da água do rio por sólidos em suspensão deverá ser eliminada ou reduzida 
através da filtragem e decantação das águas efluentes. De igual forma, as movimentações 
de terras e a exposição de solo sem coberto vegetal deverão ser evitadas. Estes efeitos 
podem ser eficazmente atenuados ou até mesmo eliminados por um controlo e 
acompanhamento apertado das obras.

x x x MG

97

O estaleiro deverá estar dotado de meios colectores, decantadores e de 
tratamento/remoção de produtos eventualmente contaminantes, com particular relevo para 
óleos industriais, combustíveis, esgotos, etc., de forma a evitar a afectação dos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos.

x x x G

98
Não deverão ser efectuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas 
no local da obra. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a 
não contaminação dos solos e da água.

x x x MG

99
Deverá ser instalado um sistema de tratamento de águas residuais provenientes das 
instalações sociais, e garantida a sua manutenção e monitorização. De igual forma, deverão 
ser tomadas todas as medidas para tratar os efluentes provenientes do Estaleiro industrial.

x x MG

100
As lamas resultantes dos processos de tratamento de águas residuais deverão ser 
recolhidas por empresa licenciada para o efeito.

x x x x G

101
A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com excepção dos locais de 
manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes.

x x G
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102
Construir bacias de decantação a jusante de todas as frentes de obra e na zona de 
instalações industriais, susceptíveis de provocarem a deterioração da qualidade da água, 
em particular no que respeita ao aumento do teor em sólidos suspensos.

x x x x G

103

Adopção de medidas de protecção das margens e de monitorização da quantidade de 
sólidos suspensos totais, de forma a garantir a minimização da probabilidade de ocorrência 
dos fenómenos de colmatação das brânquias das espécies piscícolas. Sugere-se a 
instalação de decantadores sucessivos, por exemplo, sob a forma de pequenos açudes em 
cascata.

x x x G

cascata.

104
Todas as descargas de lavagem de máquinas e equipamentos deverão ser feitas nos locais 
previamente definidos para o efeito na Planta de Estaleiro.

x x x x G

105 São proibidas queimas a céu aberto. x x x x x MG

106
É interdita a queima a céu aberto de qualquer tipo de materiais ou resíduos, com por 
exemplo madeira, ou óleos usados

x x x x x MG

107
As emissões gasosas e de poeiras deverão ser reduzidas aos valores legalmente 
estabelecidos, através da realização de acções e utilização dos equipamentos considerados 
mais adequados, sempre que tal se justifique.

x G

108
Deverão ser acordadas com o Dono de Obra as rotas preferenciais para os veículos na 
entrega de materiais, de modo a prevenir situações de emergência ambiental

x L

109
Não pode ser vertido para o solo ou para a água qualquer tipo de óleo ou outro produto 
químico, em qualquer circunstância, qualquer que seja o local ou as quantidades 
envolvidas.

x x x x x MG

110
Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, deverão ser 
utilizados sistemas de aspersão nas áreas de circulação.

x x x L

111
Assegurar a rega periódica e controlada, nomeadamente em dias secos e ventosos, da 
zona afecta à obra onde poderá ocorrer a produção, acumulação e a ressuspensão de 
poeiras.

x x L

112
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.

x x x x L
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113

Na área de estaleiro industrial, assim como nas áreas de obra onde se verificar um 
levantamento de poeiras com mais significado, deverá ser instalada rede de 
ensombramento no perímetro das mesmas para reduzir o alastramento de partículas para a 
atmosfera.

x x x L

114
Relativamente ao funcionamento da central de betão, os silos a utilizar para 
armazenamento de cimentos e de cinzas deverão estar munidos de filtros de partículas 
eficazes, de forma a evitar a dispersão de poluentes para a atmosfera.

x x MG

Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras, de forma a evitar 
115

Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras, de forma a evitar 
o levantamento de poeiras através da circulação de veículos e maquinaria.

x x x L

116

A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá 
obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afectação por arrastamento de terras e 
lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados 
dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a utilização e manutenção 
desses dispositivos adequados.

x x x G

117
Localizar na Planta de Estaleiro todos os pontos de lavagem de rodados, cujas 
características deverão garantir a sua adequada compatibilidade ambiental (dimensões, 
pavimentos, drenagens, tratamento de efluentes, etc.).

X x L

118
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.

X L

119
Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adoptadas 
velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras.

X L

120 Colocar sinalização adequada à interdição de acesso ao local da obra. x x x L

121
Na zona do estaleiro, deverão ser colocadas placas de aviso das regras de segurança, bem 
como a calendarização das obras.

x x L

122
Sinalizar de forma adequada os locais de entrada e saída de viaturas, prevenindo a 
ocorrência de acidentes.

x L

123 Todos os veículos afectos à obra deverão estar identificados em local visível. x L

124
Colocação de sinalização visível no caminho municipal 1401, indicando a realização de 
obras, de forma a acautelar a ocorrência de acidentes.

x x x L
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125
Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior 
perturbação.  

x x L

126
 Sempre que se preveja a necessidade de efectuar desvios de tráfego, submeter 
previamente os respectivos planos de alteração à entidade competente, para autorização.

x MG

Durante a fase de instalação das estruturas de apoio à obra, abertura de acessos e em 
todas as situações que impliquem a circulação de veículos pesados e de maquinaria em 
vias existentes ou a construir que passem junto a elementos patrimoniais, além da 

127
vias existentes ou a construir que passem junto a elementos patrimoniais, além da 
identificação clara destes por sinalização apropriada e pela sua divulgação junto das 
equipas de trabalho, deverão ser protegidos fisicamente através da colocação de guardas 
metálicas nas bermas mais próximas das vias a utilizar pelo tráfego relacionado com a obra.

x MG

128

   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).

x L

129
Efectuar o transporte de terras e outros materiais susceptíveis de sofrer arrastamento pelo 
vento em camiões de caixa fechada ou, em alternativa, de caixa aberta, mas devidamente 
cobertos.

x MG

130

As substâncias refrigerantes que fazem parte de equipamentos de refrigeração e de ar 
condicionado, bombas de calor, sistemas de protecção contra incêndios e extintores e 
equipamentos que contenham solventes deverão ter um potencial de destruição da camada 
de ozono (ODP) igual a zero e o mais baixo valor de potencial de efeito estufa (GWP) 
(refrigerantes abrangidos pelo Regulamento CE 2037/2000 de 29 de Junho). É 
expressamente proibida a utilização das seguintes substâncias regulamentadas: R11, R12 
e R22.

x x x G

131
Apresentar lista de todos os equipamentos que utilizam substâncias regulamentadas, bem 
como a quantidade de substância contida em cada um dos equipamentos constantes da 
lista.

x x x L
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132
As intervenções – na acepção do disposto no Decreto-Lei nº 152/2005 de 31 de Agosto – 
em equipamentos com substâncias regulamentadas apenas poderão ser realizadas por 
técnicos qualificados com certificado válido emitido pelo Instituto do Ambiente.

x x x G
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133

Apresentar a lista dos equipamentos alvo de intervenção, a lista dos técnicos qualificados 
que irão efectuar as intervenções, bem como cópia dos respectivos certificados e 
respectivas validades no prazo máximo de uma intervenções, bem como cópia dos 
respectivos certificados e respectivas validades no prazo máximo de uma semana antes da 
realização das intervenções referidas no ponto anterior. Sempre que um certificado esteja a 
3 meses ou menos de caducar, deverá ser apresentado, também, o correspondente 
comprovativo do pedido de renovação.

x x x G

Apresentar a(s) ficha(s) de intervenção das operações realizadas no prazo máximo de uma 

134

Apresentar a(s) ficha(s) de intervenção das operações realizadas no prazo máximo de uma 
semana após a realização das intervenções referidas no ponto anterior, As fichas de 
intervenção mencionadas deverão obedecer ao definido nos Anexos II e III do Decreto-Lei 
nº 152/2005 de 31 de Agosto, conforme se trate, respectivamente, de equipamentos de 
refrigeração e de ar condicionado e bombas de calor ou de sistemas de protecção contra 
incêndios e extintores.

x x x L

135

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.

x L

136
Os equipamentos incluídos no âmbito do DL nº 76/2002 de 26 de Março deverão possuir 
Marcação CE.

x x x x L

137
No que respeita aos equipamentos, garantir o cumprimento do disposto no normativo legal 
em vigor, nomeadamente o DL nº 76/2002 de 26 de Março.

x x x x G

138
Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem 
o menor ruído possível.

x x x x G

139
Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 
acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 
conservação/manutenção.

x x x x G

140

Utilizar dispositivos de insonorização nos equipamentos mais ruidosos e, caso venha a 
revelar-se necessário por violação dos limites legalmente estabelecidos, aplicar medidas de 
minimização adequadas envolvendo zonas dos estaleiros onde ocorra a emissão de ruído 
mais intenso.

x x x x G
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Nos casos em que haja necessidade imperiosa de realizar actividades fora do período 
diurno (7:00-18:00 horas), deverá o Adjudicatário:

a) Solicitar o licenciamento, junto das entidades competentes, para a realização de 
actividades ruidosas de carácter temporário, de acordo com o preceituado na legislação 
aplicável;

b) Cumprir as medidas definidas na referida licença.

Nas escavações realizadas com a utilização de explosivos, os diagramas de fogo utilizados 

141 x G

142

Nas escavações realizadas com a utilização de explosivos, os diagramas de fogo utilizados 
deverão ser dimensionados de forma a originar uma baixa propagação de vibrações e 
frequências, para minimizar os danos causados nas características do maciço envolvente e, 
eventualmente, evitar incomodidade à população das redondezas.

x G

143

As situações em que estejam previstos desmontes, recorrendo a cargas explosivas, 
deverão ter lugar em horário de menor sensibilidade para os receptores mais próximos, 
tornando-se indispensável que, com a devida antecedência, as populações sejam 
informadas da data e local da ocorrência.

x G

144

Procurar que a circulação de veículos pesados seja efectuada com mais incidência durante 
o dia, entre as 7 e as 18 horas. Se durante a execução da obra se verificar existirem 
situações regulares de incomodidade em termos de ruído junto da população local, deverão 
instalar-se barreiras acústicas de forma a minimizar esse impacte.

x L

145

O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efectuado em trajectos que evitem ao máximo o 
incómodo para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o 
trajecto deverá ser o mais curto possível e ser efectuado a velocidade reduzida. Este 
trajecto deverá igualmente interferir o mínimo possível com caminhos e serventias 
actualmente utilizadas.  

x x L

146
Recorrer, tanto quanto possível, à mão-de-obra local e aos serviços e fornecimentos de 
base local, de forma a potenciar-se, ao máximo, os benefícios socioeconómicos locais 
possibilitados pela construção do empreendimento.

x L

147 Promover a integração social dos trabalhadores exteriores à região. x L

148 Implementar e cumprir o Plano de Formação e informação x x x x MG
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Lista de Medidas Ambientais (LMA)

Todos os intervenientes na obra deverão estar cientes das possíveis consequências de 
uma atitude negligente em relação às medidas de minimização previstas no Plano de 
Acompanhamento Ambiental. Para tal, deverá ser garantido que:

a) são prestadas aos diversos trabalhadores e encarregados todas as informações e/ou 
instruções necessárias sobre os procedimentos ambientalmente adequados a ter em 
obra;

b) todas as informações e/ou instruções são plenamente entendidas;

149 x x x MG

c)  são dados a conhecer os valores patrimoniais em presença e as medidas cautelares 
estabelecidas para os mesmos no decurso de construção.

150

Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente 
à população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o 
objectivo, a natureza, a localização da obra, as principais acções a realizar, respectiva 
calendarização e eventuais afectações à população, designadamente a afectação das 
acessibilidades.

x L

151
Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações.

x L

152 Implementar e cumprir o Programa de Auditorias Internas. x MG

Implementar e cumprir o Programa de Monitorização de Qualidade da Água (PMQAg), o 
qual inclui os seguintes planos:

a) Plano de Monitorização de Qualidade da Água (PMQAg);

b) Plano de Inspecção e Manutenção de Infra-estruturas de águas Residuais (PIMIAR)

154
Garantir a libertação em permanência, para jusante da zona de obras, de um caudal 
ambiental de 30 litros/s. A água a libertar a jusante deverá estar isenta de contaminação 
com origem na zona das obras.

x MG

x153 MG

Pág. 23



 

N.º Descrição da medida
Estaleiro 

Industrial

Instalações 

Sociais
Escombreiras

Frentes/

Zonas 

de Obra

Globalidade 

das obras e 

sua 

envolvente

Captações 

de água

Pontos 

de 

consumo

Rede de 

drenagem e 

descarga de 

águas residuais

Nível de Gravidade 

em caso de 

incumprimento

MEDIDA AMBIENTAL Locais onde se aplica

Aproveitamento Hidroeléctrico de Santa Luzia
Empreitada de Construção da Nova Barragem do Alto Ceira

Plano de Gestão Ambiental 
Apêndices - Lista de Medidas Ambientais

Edição 04 (10/01/2012)

Lista de Medidas Ambientais (LMA)

Implementar e cumprir o Plano de Gestão de Resíduos (PGR) de modo a controlar com 
rigor a deposição dos resíduos produzidos em obra, especialmente os resíduos perigosos. 
Este Plano inclui:

 a) Medidas de Gestão de Resíduos;

 b) Plano de Inspecções e Operações de Manutenção para os Locais de 
Armazenamento Temporário de Resíduos (PIOMLATR);

 c) Programa de Monitorização da Gestão de Resíduos (PMGR).

x x x x x155 MG

156
Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de 
energia eléctrica do estaleiro ou para outros fins, estes deverão estar devidamente 
acondicionados de forma a evitar contaminações do solo.  

x x x G

157 Implementar e cumprir o Plano de Manutenção de Equipamentos Ruidosos (PMER). x x x x G

158
Implementar e cumprir o Plano de Manutenção de Equipamentos com Substâncias 
Regulamentadas (PMESR).

x x x x MG

159 Implementar e cumprir o Plano de Salvaguarda do Património (PSP). x x MG

160
Efectuar a prospecção dos locais de implantação de áreas funcionais da obra (estaleiros, 
depósitos de terras, áreas de empréstimo) no caso de se situarem fora da área de 
incidência prospectada.

x x x x MG

161
Efectuar a prospecção sistemática, após desmatação, das átreas não prospectadas, de 
forma a colmatar as lacunas de conheciemnto

x x x x x MG

162
Em obra, deve minimizar-se a afectação de construções rurais não cartografadas, como é o 
casos de muros, repondo, sempre que possível, a situação inicial e executando o registo 
dos trechos afectados.

x x x x x MG

Proteger, sinalizar e vedar a área de protecção do local de Vale d’Égua 2:

a) A área de protecção deverá ter cerca de 50 m em torno do limite máximo da 
construção. No entanto, devem ser mantidos os acessos à obra já existentes.
b) A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, 
cujo estado de conservação deverá ser regularmente verificado e tendo 
necessariamente de ser repostas caso se encontrem danificadas.
c) Efectuar o registo fotográfico completo de todo o edificado existente na zona de 
intervenção directa e na sua envolvente imediata.

163 x MG
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Para o local de Vala d’Égua 1, previamente ao acompanhamento arqueológico e à 
construção do estaleiro deverão ser realizadas as seguintes tarefas:

a) Limpeza da vegetação que cobre o curral.

b) Levantamento sumário de alçado e de planta geral da estrutura.

c) Desenho pormenorizado de um segmento das apredes (esc: 1/20), com a finalidade 
de registar o tipo e os materiais de construção usado (1 m2)

d) Registo fotográfico completo da construção, após a sua limpeza.

Remover a vegetação a submergir com vista a minimizar a ocorrência de processos de 

164 x MG

165

Remover a vegetação a submergir com vista a minimizar a ocorrência de processos de 
eutrofização, devendo proceder-se à remoção da vegetação arbustiva e arbórea na área a 
inundar, antes do seu enchimento. A remoção de vegetação deve restringir-se às áreas 
absolutamente necessárias.  

x G

166
De modo a diminuir a erosão das margens mais declivosas, com excepção das áreas a 
inundar, proceder sempre que possível apenas à desarborização, deixando os matos que 
permitirão a consolidação dos solos.

x L

167
O período entre a desmatação e o enchimento da albufeira deve ser o mínimo possível, 
pelo que a desmatação só deverá ocorrer quando a barragem estiver construída.

x MG

168
Evitar a migração de espécies exóticas existentes no plano de água da actual albufeira para 
jusante da área de estudo.

x MG
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Implementar um Plano de Recuperação Paisagista que deverá contemplar todos os locais 
intervencionados, nomeadamente as zonas sujeitas à instalação do estaleiro, escombreiras, 
acessos à frente de obra, zonas de talvegue, zonas de aterro e escavações. Este Plano 
deve considerar os seguintes aspectos: 

a) Iniciar a recuperação logo que terminem os trabalhos de construção civil. 
b) Após conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do estaleiro e zonas 
de trabalho deverão ser meticulosamente limpos e removidos todos os materiais não 
necessários ao funcionamento do projecto. 
c) Descompactar o solo nas áreas afectadas pela obra.
d) Proceder à modelação das escombreiras de forma a apresentarem, dentro do 
possível, um perfil topográfico semelhante ao original. 

e) As plantações e sementeiras a realizar nas áreas intervencionadas, deverão utilizar 
exclusivamente espécies autóctones, com recurso a recolha de sementes locais. 

f) Deverão ser utilizadas espécies autóctones como o Quercus suber em detrimento 
de espécies exóticas e incorporadas medidas de controlo de espécies invasoras. 

g) Assegurar a não utilização de solo com probabilidade de conter sementes das 
espécies invasoras e proceder ao tratamento adequado do solo removido (o solo 
proveniente de áreas invadidas poderá ser enterrado a profundidade suficiente que 
impeça a germinação de sementes ou a viabilidade de outros propágulos). 

h) Implementar medidas que apoiem o desenvolvimento, junto ao novo plano de água, 
de uma galeria ripícola semelhante às galerias características dos vales do Alto Ceira, 
nomeadamente recorrendo à plantação de espécies autóctones provenientes de 
propágulos da região, como azereiro (Prunus lusitanica spp. lusitanica) e outras 
espécies nativas.  
i) Apenas deverá recorrer-se a sementeira, recorrendo a espécies autóctones, nos 
casos em que a recuperação com a terra vegetal local se torne ineficaz.  

j) Após a concretização da obra e num prazo mínimo de 2 anos, realizar o 
acompanhamento da evolução do revestimento natural das superfícies 
intervencionadas. Durante esta fase, caso seja necessário, deverão ser tomadas 
medidas correctivas de possíveis zonas com erosão, principalmente em taludes ou 
em zonas em que o sistema de drenagem superficial se encontra danificado ou mal 
implantado. Estas medidas deverão ser sempre aprovadas pela Autoridade de AIA.

l) Deverão ser apresentados relatórios de acompanhamento da recuperação da 
vegetação, após o final da obra e anualmente durante a exploração.

x x x x x169 MG
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170 Elaborar um cronograma dos trabalhos a realizar na fase de construção do projecto. x L
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171

Elaborar uma Planta de Condicionamento à escala de, pelo menos, 1:5 000, com todos os 
elementos do projecto e as áreas a proteger e salvaguardar identificadas no decorrer do 
processo de AIA. Incluir ainda as ocorrências patrimoniais de forma a evitar, em locais a 
menos de 50 m das mesmas, a instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de 
empréstimo/depósito de inertes, e a mesma deverá ser facultada a cada empreiteiro.

x x x x x G

172
Antes da obra ter início deverá ser apresentado e discutido, por todos os intervenientes, o 
Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico, no qual deverá constar a listagem e a x x x x x G172 Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico, no qual deverá constar a listagem e a 
respectiva localização dos locais com valor patrimonial.

x x x x x G

173

Efectuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 
movimentações de terras (ex. desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e 
empréstimos de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases 
preparatórias, como a instalação de estaleiros. O acompanhamento deverá ser continuado 
e efectivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá 
de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. Atendendo à eventualidade da 
presença de vestígios arqueológicos de pré-história a equipa responsável pelo 
acompanhamento arqueológico deverá ter habilitações atestadas nessa matéria. 

x x x x x MG

174

As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em Fichas 
de Acompanhamento, que têm os seguintes objectivos principais: -Registar o 
desenvolvimento dos trabalhos; -Registar todas as realidades identificadas durante o 
acompanhamento arqueológico (de carácter natural e de carácter antrópico) que 
fundamentam as decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem necessidade de 
medidas de minimização extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao 
registo dos contextos identificados e realizar acções de minimização arqueológica, como 
por exemplo, sondagens de diagnóstico. 

x x x x x MG
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175

No decurso do Acompanhamento Arqueológico deverão ser realizados relatórios mensais e 
um relatório final. Cada relatório mensal deverá conter uma breve descrição e 
caracterização da obra em curso, bem como, uma síntese de todos os trabalhos 
arqueológicos realizados pela equipa naquele mês. O relatório final dos trabalhos 
arqueológicos deve corresponder à síntese de todas as tarefas. Assim, deve ser feito um 
texto, no qual serão apresentados os objectivos e as metodologias usadas, bem como, uma 
caracterização sumária do tipo de obra, os tipos de impactes provocados e um retrato da 
paisagem original. Por fim, deverão ser caracterizadas todas as medidas de minimização 

x x x x x MG

realizadas, os locais de incidência patrimonial eventualmente identificados e descrever-se 
criteriosamente todos os sítios afectados pela construção desta obra. 

176

Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico poderão determinar a adopção de 
medidas de minimização específicas (ex. registo documental, sondagens, escavações 
arqueológicas, entre outras). Os achados móveis efectuados no decurso desta medida 
deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património 
cultural.

x x x x x MG

177

As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento 
arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em função do seu valor patrimonial, 
ser conversadas in situ (mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas de tal forma 
que não se degrade o seu estado de conservação actual ou salvaguardadas pelo registo.

x x x x x MG

178
A periodicidade dos relatórios de acompanhamento de obra deverá ter em consideração a 
calendarização do acompanhamento e ser proposta à Autoridade de AIA aquando do aviso 
do início das obras.

x MG
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APÊNDICE – LISTA DE LEGISLAÇÃO 



Descritor Diploma
Data de 

publicação
Sumário Estado Aplicação Aplicação

Conformidade 
Legal (S/N)

Data de 
introdução

Água Decreto-Lei n.º 468/71 05-11-1971

Revê, actualiza e unifica o regime jurídico dos terrenos do domínio público 
hídrico (alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/74, de 15 de Fevereiro, pelo 

Decreto-Lei n.º 89/87, de 26 de Fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 16/2003, 
de 4 de Junho) 

Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Água Portaria n.º 1030/93 14-10-1993
Estabelece normas relativas à descarga de águas residuais no meio 
receptor natural (água ou solo) de unidades industriais do sector dos 

tratamentos de superfície
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Água Decreto-Lei n.° 379/93 05-11-1993

Regime de exploração e gestão dos sistemas multimunicipais e municipais 
de captação, tratamento e distribuição de água para consumo público, de 
recolha, tratamento e rejeição de efluentes e de recolha e tratamento de 

resíduos sólidos

Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Água Decreto-Lei n.º 207/94 06-08-1994
Aprova o regime de concepção, instalação e exploração dos sistemas 

públicos e prediais de distribuição de água e drenagem de águas 
residuais.

Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 
7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 19.º, 
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Listagem de Legislação

Água
Decreto-Lei n.º 46/94 (alterado pelo 

Decreto-lei n.º 234/98, de 22 de Julho)
22-02-1994

Estabelece o regime de licenciamento da utilização do domínio hídrico, 
sob jurisdição do Instituto da Água.

Em vigor
Aplicável à 
empreitada

7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 19.º, 
20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 27.º, 
28.º, 29, 30.º, 36.º, 37.º, 38.º, 

39.º e 40.º

S 14-06-2011

Água Declaração de Rectifiação n.º 63/94 31-05-1994

De ter sido rectificado o Decreto-Lei n.º 46/94, do Ministério do Ambiente e 
Recursos Naturais, que estabelece o regime de licenciamento da utilização 
do domínio hídrico sob jurisdição do Instituto da Água, publicado no Diário 

da República, n.º 44, de 22 de Fevereiro de 1994.

Em vigor Informativo - - 14-06-2011

Água Decreto Regulamentar n.º 23/95 23-08-1995
Aprova o Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de 

Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais
Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Água Portaria n.º 133/95 (2ª Série) 29-04-1995 Define o livro de registo das utilizações do domínio público hídrico Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Água Portaria n.º 940/95 26-07-1995
Aprova as declarações a apresentar pelos utilizadores do domínio público 

hídrico
Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Água Portaria n.º 77/97 (2ª Série) 26-02-1997
Aprova o modelo de impresso para o pagamento das taxas de utilização 

do domínio público hídrico
Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Água

Decreto-Lei n.º 152/97 (alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 348/98, de 9 de 

Novembro, Decreto-Lei n.º 261/99, de 
7 de Julho, Decreto-Lei n.º 172/2001, 

de 26 de Maio, Decreto-Lei n.º 
149/2004, de 22 de Junho e Decreto-
Lei n.º 198/2008, de 8 de Outubro)

19-06-1997
Transpõe para o direito interno a Directiva n.º 91/271/CEE, do Conselho, 
de 21 de Maio de 1991, relativamente ao tratamento de águas residuais 

urbanas
Em vigor

Aplicável à 
empreitada

Artigos 9.º, 10.º, 11.º S 25-05-2010
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Água

Decreto-Lei n.º 236/98 (alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 52/99, de 20 de 

Fevereiro, Decreto-Lei n.º 53/99, de 20 
de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 54/99, de 

20 de Fevereiro e Decreto-Lei n.º 
56/99, de 20 de Fevereiro (alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 390/99, de 30 de 
Setembro), Decreto-Lei n.º 431/99, de 

22 de Outubro e Decreto-Lei n.º 
243/2001, de 5 de Setembro, revogado 
pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 

de Agosto))

01-08-1998
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
Em vigor

Aplicável à 
empreitada

Art.ºs 6.º, 8.º, 63.º, 64.º, 65.º, 
70.º

N 25-05-2010

Água Declaração de rectificação n.º 22-C/98 30-11-1998 De ter sido rectificado Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Todo o documento S 06-08-2010

Fixa os objectivos de qualidade para determinadas substâncias perigosas 

Água Decreto-Lei n.º 506/99 20-11-1999

Fixa os objectivos de qualidade para determinadas substâncias perigosas 
incluídas nas famílias ou grupos de substâncias da lista II do anexo XIX ao 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
261/2003, de 21 de Outubro

Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Água Portaria n.º 429/99 20-02-1999
Estabelece os valores limite de descarga das águas residuais, na água ou 

no solo, dos estabelecimentos industriais
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Água
Decreto-Lei n.º 56/99 (alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 390/99,de 30 de 

Setembro)
20-02-1999

Transpõe para o direito interno a Directiva n.º 86/280/CE, do Conselho, de 
12 de Junho, relativa aos valores limite e aos objectivos de qualidade para 
a descarga de certas substâncias perigosas, e a Directiva n.º 88/347/CEE, 

de 16 de Junho, que altera o anexo II da Directiva n.º 86/280/CEE 
(rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 10-S/99, de 30 de Abril)

Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Água Decreto-Lei n.º 431/99 22-10-1999

Transpõe para o direito interno a Directiva n.º 82/176/CEE, do Conselho, 
de 22 de Março, relativa aos valores limite e aos objectivos de qualidade 
para as descargas de mercúrio de sectores da electrólise dos cloretos 

alcalinos. Revoga a Portaria n.º 1033/93, de 15 de Outubro

Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Água
Decreto-Lei n.º 382/99 (alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de 

Maio)
22-09-1999

Estabelece perímetros de protecção para captações de águas 
subterrâneas destinadas ao abastecimento público

Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Água Portaria n.º 39/2000 28-01-2000
Relativa aos valores limites e aos objectivos de qualidade para a descarga 

de certas substâncias perigosas 
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Água Portaria n.º 91/2000 19-02-2000
Relativa aos valores limites e aos objectivos de qualidade para a descarga 

de certas substâncias perigosas 
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Água Decreto Regulamentar n.º 9/2002 08-03-2002 Aprova o Plano de Bacia Hidrográfica do Mondego. Em vigor Informativo - - 14-06-2011

Água
Regulamento (CE) n.º 648/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho

31-03-2004 Relativo aos detergentes Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Água
Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 113/2005
30-06-2005

Aprova o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água - Bases e 
Linhas Orientadoras (PNUEA)

Em vigor Informativo - - 25-05-2010
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Água

Lei n.º 58/2005 (alterado pelo Decreto-
Lei n.º 231/2008, de 28 de Novembro e 
Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de 

Setembro)

29-12-2005

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

Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Art.ºs 1.º,3.º, 10.º, 15.º, 30.º, 
32.º, 33.º, 37.º, 43.º, 46.º, 47.º, 
54.º, 57.º, 60.º, 63.º, 67.º, 69.º, 

93.º, 94.º, 95.º, 96.º

S 25-05-2010

Água
Lei n.º 54/2005 (rectificado pela 

Declaração de Rectificação n.º 4/2006, 
de 16 de Janeiro)

15-11-2005 Estabelece a titularidade dos recursos hídricos. Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Água Decreto-Lei n.º 133/2005 16-08-2005
Aprova o regime de licenciamento da actividade das entidades que operam 

no sector da pesquisa, captação e montagem de equipamentos de 
extracção de água subterrânea

Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigos 1.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 
9.º, 10.º

S 25-05-2010

Água Portaria n.º 50/2005 20-01-2005
Aprova os programas de redução e controlo de determinadas substâncias 

perigosas presentes no meio aquático
Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Água Decreto-Lei n.º 77/2006 30-03-2006

Complementa a transposição da Directiva n.o 2000/60/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, que estabelece um quadro de 
acção comunitária no domínio da política da água, em desenvolvimento do 

Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Anexo I, II, III, IV, V, VI S 25-05-2010

regime fixado na Lei n.o 58/2005, de 29 de Dezembro.

Água Decreto-Lei n.º 207/2006 27-10-2006
Aprova a Lei Orgânica do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do 

Território e do Desenvolvimento Regional
Em vigor Informativo - - 14-06-2011

Água
Declaração de Rectificação n.º 11-

A/2006
23-02-2006

De ter sido rectificada a Lei .º 58/2005, de 29 de Dezembro, que 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.

Em vigor Informativo - - 14-06-2011

Água Lei n.º 13/2007 09-03-2007
Autoriza o Governo a aprovar o regime de utilização de recursos hídricos 

da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro
Em vigor

Aplicável à 
empreitada

Artigo 2.º S 06-08-2010

Água Decreto-Lei n.º 348/2007 19-10-2007
Aprova o regime das associações de utilizadores do domínio público 

hídrico
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Água Despacho n.º 2339/2007 (2.ª Série) 14-02-2007
Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas 

Residuais para o período de 2007-2013
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Água

Decreto-Lei n.º 226-A/2007 (alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 391-A/2007, de 21 
de Dezembro, Decreto-Lei n.º 93/2008, 

de 4 de Junho (rectificado pela 
Declaração de Rectificação n.º 

32/2008, de 11 de Junho), Decreto-Lei 
n.º 107/2009, de 15 de Maio (art. 38.º e 
39.º n.º 1 b), Decreto-Lei n.º 137/2009, 

de 8 de Junho e Decreto-Lei n.º 
245/2009, de 22 de Setembro)

31-05-2007 Estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Art.ºs 3.º, 4.º, 5.º, 14.º, 15.º, 
19.º, 40.º, 41.º, 42.º, 43.º, 44.º, 
46.º, 48.º, 49.º, 50.º, 51.º, 52.º 

S 25-05-2010
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Água Portaria n.º 1450/2007 12-11-2007 Fixa as regras do regime de utilização dos recursos hídricos Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Pontos 1, 2, 3, 5 e Anexo I S 25-05-2010

Água Decreto-Lei n.º 306/2007 27-07-2007

Estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo 
humano, revendo o Decreto-Lei n.º243/2001, de 5 de Setembro, que 
transpôs para a ordem jurídica interna a Directiva n.º98/83/CE, do 

Conselho, de 3 de Novembro

Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Água Decreto-Lei n.º 208/2008 28-10-2008

Estabelece o regime de protecção das águas subterrâneas contra a 
poluição e deterioração, transpondo para a ordem jurídica interna a 

Directiva n.º 2006/118/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de Dezembro, relativa à protecção da água subterrânea contra a poluição 

e deterioração

Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Água Decreto-Lei n.º 97/2008 11-06-2008 Estabelece o regime económico e financeiro dos recursos hídricos Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Água Decreto-Lei n.º 100/2008 16-06-2008

Estabelece os procedimentos relativos ao destino a dar às áreas 
compreendidas no domínio público hídrico do Estado em relação a usos 
com este compatíveis, nos termos legais, ou quando deixem de estar 

Em vigor Informativo - - 25-05-2010Água Decreto-Lei n.º 100/2008 16-06-2008
com este compatíveis, nos termos legais, ou quando deixem de estar 

afectas exclusivamente ao interesse público do uso das águas 

Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Água Portaria n.º 1115/2009 30-03-2009
Aprova o Regulamento de Avaliação e Monitorização do Estado 

Quantitativo das Massas de Água Subterrâneas
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Água Decrete-Lei n.º 135/2009 03-06-2009
Estabelece o regime de identificação, gestão, monitorização e 

classificação da qualidade das águas balneares e de prestação de 
informação ao público sobre as mesmas.

Em vigor Informativo - - 15-03-2011

Água Portaria n.º 703/2009 06-07-2009
Aprova o Regulamento de Organização e Funcionamento do Registo das 

Associações de Utilizadores do Domínio Público Hídrico
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Água Despacho n.º 14872/2009 (2.ª Série) 02-07-2009 Normas para a utilização dos recursos hídricos públicos e particulares Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Água Portaria n.º 702/2009 06-07-2009
Estabelece os termos da delimitação dos perímetros de protecção das 
captações destinadas ao abastecimento público de água para consumo 

humano, bem como os respectivos condicionamentos
Em vigor

Aplicável à 
empreitada

Art. 6.º S 06-08-2010

Água Despacho n.º 484/2009 (2ª Série) 08-12-2009
Aplicação do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de Junho, que estabelece o 

regime económico e financeiro dos recursos hídricos (REF).
Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Água Portaria n.º 83/2010 10-02-2010
Aprova o Programa de Acção para várias zonas vulneráveis de Portugal 

Continental
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Água Portaria n.º 164/2010 16-03-2010
Aprova a lista das zonas vulneráveis e as cartas das zonas vulneráveis do 

continente
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Água Decreto-Lei n.º 103/2010 24-09-2010
Estabelece normas de qualidade ambiental (NQA) para as substâncias 
prioritárias e para outros poluentes, identificados, respectivamente, nos 

anexos I e II do presente decreto-lei.
Em vigor

Aplicável à 
empreitada

Artigos 1.º, 2.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 
13.º, Anexo III

S 28-10-2011

Água Decreto-Lei n.º 83/2011 20-06-2011
Estabelece especificações técnicas para a análise e monitorização dos 
parâmetros químicos e físico-químicos caracterizadores do estado das 

massas de água superficiais e subterrâneas.
Em vigor

Aplicável à 
empreitada

Artigos 1.º, 2.º, 4.º, 6.º S 28-10-2011
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Água Decreto-Lei n.º 84/2011 20-06-2011

Procede à simplificação dos seguintes regimes jurídicos, conformando-os 
com o Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de Julho, que transpôs para a ordem 
jurídica interna a Dirdctiva n.º 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de Dezembro, relativa aos serviços no mercado interno: 

a) Deposição de resíduos em aterro; b) Produção cartográfica; c) 
Licenciamento do exercício das actividades de pesquisa e captação de 

águas subterrâneas.

Em vigor Informativo - - 28-10-2011

Água DecretoLei n.º 113/2012 23-05-2012
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de Junho, 

relativa à gestão da qualidade das águas balneares.
Em vigor

Aplicável à 
empreitada

Artigos 1.º, 2.º, 3.º, 8.º S 31-05-2012

Ar Portaria n.º 646/97 11-09-1997

Transpõe para o direito interno a Directiva n.º 94/63/CE, de 20 de 
Dezembro, relativa ao controlo das emissões de compostos orgânicos 

voláteis resultantes do armazenamento de gasolinas e da sua distribuição 
dos terminais para as estações de serviço

Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigo 4.º e Anexo I S 06-08-2010

Ar
Decreto-Lei n.º 276/99 (alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 279/2007, de 6 de 

Agosto)
03-07-1999 Define o Regime Geral de Gestão da Qualidade do Ar Ambiente Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Agosto)

Ar Regulamento CE 2037/2000 29-06-2000 Relativo às substâncias que empobrecem a camada do Ozono (HALONS) Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Ar
Decreto-Lei n.º 281/2000 (alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 69/2008, de 14 de 
Abril)

10-11-2000
Fixa os limites ao teor de enxofre de certos tipos de combustíveis líquidos 
derivados do petróleo, transpondo para o direito interno a Directiva do 

Conselho n.º1999/32/CE, de 26 de Abril
Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Ar Decreto-Lei n.º 242/2001 31-08-2001

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 1999/13/CE, do 
Conselho, de 11 de Março, relativa à limitação das emissões de 

compostos orgânicos voláteis resultantes da utilização de solventes 
orgânicos em certas actividades de instalações

Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Ar Decreto-Lei n.º 111/2002 16-04-2002

Estabelece os valores limite das concentrações no ar ambiente do dióxido 
de enxofre, dióxido de azoto e óxidos de azoto, partículas de suspensão, 
chumbo, benzeno e monóxido de carbono, bem como as regras de gestão 
da qualidade do ar aplicáveis a esses poluentes, em execução do disposto 
nos artigos 4.º e 5.º do Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho, transpondo 

para a ordem interna as Directivas Comunitárias n.ºs 1999/30/CE, do 
Conselho, de 22 de Abril, e 2000/69/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de Novembro

Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Ar
Decreto-Lei n.º 119/2002 (alterado pelo 

Decreto-Lei.º 152/2005, de 31 de 
Agosto)

20-04-2002

Assegura o cumprimento, na ordem jurídica interna, das obrigações 
decorrentes para o Estado Português do Regulamento (CE) n.º2037/2000, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Junho, relativo às 
substâncias que empobrecem a camada de ozono

Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigo 5.º S 25-05-2010

Ar Decreto-Lei n.º 320/2003 20-12-2003

Estabelece objectivos a longo prazo, valores alvo, um limiar de alerta e um 
limiar de informação ao público para as concentrações do ozono no ar 

ambiente, bem como as regras de gestão da qualidade do ar aplicáveis a 
esse poluente, em execução do disposto nos artigos 4.º e 5.º do Decreto-
Lei n.º 276/99, de 23 de Julho, transpondo para a ordem jurídica nacional a 
Directiva n.º 2002/3/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 

Fevereiro, relativa ao ozono no ar ambiente

Em vigor Informativo - - 06-08-2010
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Ar Decreto-Lei n.º 178/2003 05-08-2003

Estabelece limitações às emissões para a atmosfera de certos poluentes 
provenientes de grandes instalações de combustão, transpondo para a 

ordem jurídica nacional a Directiva n.º2001/80/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 23 de Outubro (rectificado pela Declaração de 

Rectificação n.º 11-B/2003, de 30 de Agosto)

Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Ar
Decreto-Lei n.º 78/2004 (alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 126/2006, de 3 de 

Junho)
03-04-2004

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.

Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigos 10.º, 11.º, 18.º, 24.º, 
25.º, 26.º, 28.º, 29.º

S 25-05-2010

Ar

Decreto-Lei n.º 233/2004 (alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 243-A/2004, de 31 de 
Dezembro, Decreto-Lei n.º 230/2005, 
de 29 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 
72/2006, de 24 de Março, Decreto-Lei 

14-12-2004

Estabelece o regime de comércio de licenças de emissão de gases com 
efeito de estufa na Comunidade Europeia, transpondo para a ordem 

interna a Directiva n.º2003/87/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 13 de Outubro

Em vigor Informativo - - 25-05-2010

n.º 154/2009, de 6 de Julho e Decreto-
Lei n.º 30/2010, de 8 de Abril)

de 13 de Outubro

Ar Portaria n.º 118/2005 31-01-2005
Fixa os emolumentos a cobrar pelo Instituto do Ambiente no âmbito do 
processo de atribuição de títulos de emissão de gases com efeito de 

estufa e respectiva actualização
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Ar Portaria n.º 119/2005 31-01-2005 Aprova o modelo do pedido de agrupamento de instalações Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Ar
Portaria n.º 263/2005 (rectificada pela 

Declaração de Rectificação n.º 
38/2005, de 16 de Maio)

17-03-2005
Fixa novas regras para o cálculo da altura de chaminés e define as 
situações em que devem para esse efeito ser realizados estudos de 

poluentes atmosféricos
Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Ar
Decreto-Lei n.º 152/2005 (alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 35/2008, de 27 de 
Fevereiro)

31-08-2005

Regula a aplicação na ordem jurídica interna do artigo 16.º e do n.º 1 do 
artigo 17.º do Regulamento (CE) n.º2037/2000, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 29 de Junho, relativo às substâncias que empobrecem a 

camada de ozono

Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigos 3.º, 5.º, 6.º, 8.º, Anexos, 
I, II, III, IV

S 25-05-2010

Ar
Decreto-Lei n.º 71/2006 (alterado pela 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro)

24-03-2006 Cria o Fundo Português de Carbono Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Ar Portaria n.º 1202/2006 09-11-2006 Aprova o regulamento de Gestão do Fundo Português de Carbono Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Ar Portaria n.º 80/2006 23-01-2006 Fixa os limiares mássicos máximos e mínimos de poluentes atmosféricos Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Anexo S 06-08-2010

Ar
Despacho Conjunto n.º 509/2006 (2ª 

série)
27-06-2006

Aprova o Plano Nacional de Redução de Emissão das Grandes 
Instalações de Combustão e respectivo sistema de monitorização

Em vigor Informativo - - 25-05-2010
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Ar Decreto-Lei n.º 181/2006 06-09-2006

Estabelece o regime de limitação das emissões de compostos orgânicos 
voláteis (COV) resultantes da utilização de solventes orgânicos em 

determinadas tintas e vernizes e em produtos de retoque de veículos, 
transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2004/42/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril (rectificado pela 

Declaração de Rectificação n.º 75/2006, de 3 de Novembro)

Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Ar Decreto-Lei n.º 108/2007 12-04-2007
Estabelece uma taxa ambiental sobre as lâmpadas de baixa eficiência 

energética
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Ar Decreto-Lei n.º 35/2008 27-02-2008
Alteração dos artigos 1.º, 3.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 11.º e 12.º do Decreto-Lei n.º 

152/2005, de 31 de Agosto.
Em vigor Informativo

Artigos 1.º, 3.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 
11.º, 12.º

S 06-08-2010

Ar

Portaria n.º 676/2009 (Rectificada pela 
Declaração de Rectificação n.º 

63/2009, de 21 de Agosto, rectificada 
pela Declaração de Rectificação n.º 

66/2009, de 11 de Setembro)

23-06-2009 Substitui a tabela nº 3 do anexo à portaria n.º 80/2006 Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Ar
Portaria n.º 675/2009 (Rectificada pela 

Declaração de Rectificação n.º 
62/2009, de 21 de Agosto)

23-06-2009
Fixa os valores limite de emissão de aplicação geral (VLE gerais) 

aplicáveis às instalações abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de 
Abril.

Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Anexo S 25-05-2010

Ar Portaria n.º 677/2009 23-06-2009
Fixa os valores limite de emissão (VLE) aplicáveis às instalações de 
combustão abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril

Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Ar Despacho n.º 22007/2009 (2.ª Série) 02-10-2009
Aprova o programa de controlo de aplicação do Decreto-Lei n.º 181/2006, 

de 6 de Setembro
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Ar Decreto-Lei n.º 102/2010 23-09-2010 Estebelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. Em vigor Informativo - - 28-10-2011

Ar Decreto-Lei n.º 56/2011 21-04-2011

Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (CE) 
n.º 842/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, do 
artigo 7.º do Regulamento e do Regulamento (CE) n.º 1494/2007, não é 
permitida a colocação no mercado nacional de produtos e equipamentos 

abrangidos pelo Regulamento sem rotulagem em português.

Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigos 1.º, 5.º, 6.º, 7.º, 10.º, 
11.º

S 28-10-2011
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Resíduos Portaria n.º 240/92 25-03-1992

Aprova o regulamento de licenciamento das actividades de recolha, 
armazenagem, tratamento prévio, regeneração, recuperação, combustão e 
incineração dos óleos usados. Mantido em vigor o artigo 27.º e o anexo II 

relativo às características dos óleos usados e aos valores limites de 
emissão.

Em vigor Informativo Artigos 3.º, 6.º e 30.º S 06-08-2010

Resíduos Portaria n.º 1028/92 05-11-1992
Normas de segurança e identificação a observar no transporte de óleos 

usados
Em vigor

Aplicável à 
empreitada

Artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 5.º S 25-05-2010

Resíduos Despacho conjunto DGE/DGQA 18-05-1993
Define óleos usados e as especificações a que devem obedecer os óleos 

usados a utilizar como combustível
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Resíduos Decreto-Lei n.º 294/94 16-11-1994
Estabelece o regime da concessão de exploração e gestão de sistemas 

multimunicipais de tratamento de resíduos sólidos urbanos.
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Resíduos Portaria n.º 335/97 16-05-1997

Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos dentro do 
território nacional e pela Portaria n.º 417/2008, de 11 de Junho, que define 
o Modelo de Guias de Acompanhamento de Resíduos de Construção e 

Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigos 2.º, 3.º, 4.º, 5.º e 6.º S 25-05-2010
o Modelo de Guias de Acompanhamento de Resíduos de Construção e 

Demolição
empreitada

Resíduos

Decreto-Lei n.º 366-A/97 (alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 162/2000 de 27 de 

Julho, Decreto-Lei n.º 92/2006 de 25 
de Maio e Decreto-Lei n.º 178/2006 de 

5 de Setembro (artigo 80.º))

20-12-1997
Estabelece os princípios e as normas aplicáveis ao sistema de gestão de 
embalagens e resíduos de embalagens (revoga o Decreto-Lei n.º322/95, 

de 28 de Novembro)
Em vigor

Aplicável à 
empreitada

Artigos 4.º e 5.º S 25-05-2010

Resíduos Despacho n.º 8943/97 09-10-1997
Define as Guias a utilizar para o transporte de resíduos, em conformidade 

com o artigo 7º da Portaria n.º 335/97. 
Em vigor

Aplicável à 
empreitada

Todo o documento S 25-05-2010

Resíduos Portaria n.º 29-B/98 15-01-1998

Estabelece as regras de funcionamento dos sistemas de consignação 
aplicáveis às embalagens reutilizáveis e às não reutilizáveis, bem como as 
do sistema integrado aplicável apenas às embalagens não reutilizáveis. 

Revoga a Portaria n.º313/96, de 29 de Julho

Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Resíduos Decreto-Lei n.º 407/98 21-12-1998
Estabelece as regras relativas aos requisitos essenciais da composição 

das embalagens
Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Resíduos Portaria n.º 792/1998 22-09-1998 Define o modelo de mapa de registo de resíduos industriais. Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigos 2.º e 3.º S 25-05-2010

Resíduos Despacho n.º 7415/99 (2.ª Série) 14-04-1999
Aprova os modelos para fornecimento de dados estatísticos de acordo 

com o n.º 4.º da Portaria n.º 29-B/98, de 15 de Janeiro
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Resíduos Decreto-Lei n.º 162/2000 27-07-2000 Altera os artigos 4.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigo 4.º S 25-05-2010

Resíduos

Decreto-Lei n.º 111/2001 (alterado pelo 
Decreto n.º 43/2004, de 2 de Março e 
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

Setembro)

06-04-2001
Estabelece os princípios e as normas aplicáveis à gestão de pneus e 

pneus usados
Em vigor

Aplicável à 
empreitada

Artigos 5.º, 6.º e 9.º S 25-05-2010

Resíduos Portaria n.º 572/2001 06-06-2001
Aprova os programas de acção relativos a acumuladores de veículos, 

industriais e similares, a pilhas e outros acumuladores.
Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Resíduos Portaria n.º 571/2001 06-06-2001
Define as regras a que fica sujeito o licenciamento da entidade gestora do 

sistema integrado de pilhas e acumuladores
Em vigor Informativo - - 06-08-2010
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Resíduos Decreto-Lei n.º 62/2001 19-02-2001

Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de pilhas e 
acumuladores, bem como a gestão de pilhas e acumuladores usados, 
prevenindo a produção destes resíduos e a respectiva reciclagem. 
Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº 98/101/CE da 
Comissão de 22 de Dezembro, que adaptou ao progresso técnico o 

disposto na Directiva nº 91/157/CEE, do Conselho, de 18 de Março. Cria a 
Comissão de Acompanhamento da Gestão de Pilhas e Acumuladores, 

estabelecendo as respectivas atribuições e composição.

Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigo 1.º e pontos 3 e 4 do 
artigo 4.º, 

S 25-05-2010

Resíduos Decreto-Lei n.º 89/2002 09-04-2002

Procede à revisão do Plano Estratégico de Gestão de Resíduos Industriais 
(PESGRI 99), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 516/99, de 2 de Dezembro, 
que passa a designar-se PESGRI 2001 (rectificado pela Declaração de 

Rectificação n.º 23-A/2002, de 29 de Junho)

Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Resíduos
Decisão do Conselho n.º 2003/33/CE, 
publicada no JOCE de 16 de Janeiro 

de 2003
19-12-2002

Estabelece os critérios e processos de admissão de resíduos em aterros 
nos termos do artigo 16º e do anexo II da Directiva 1999/31/CE

Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Resíduos Despacho n.º 6493/ 2002 (2.ª Série) 26-03-2002
Aprova os modelos de mapas de registo relativos a acumuladores de 
veículos, industriais e similares e a pilhas e outros acumuladores.

Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Resíduos Despacho n.º 25297/2002 (2ª Série) 27-11-2002

Proibição de deposição e descarga de resíduos de toda a espécie em 
terrenos agrícolas, florestais e cursos de água ou noutros locais não 

submetidos a uma actividade agrícola, mas que são parte integrante da 
nossa paisagem rural e do nosso património natural

Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Resíduos
Decreto-Lei n.º 153/2003 (alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
Setembro)

11-07-2003 Estabelece o regime jurídico da gestão de óleos usados Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigos 5.º, 6.º, 15.º e 16.º S 25-05-2010

Resíduos Portaria n.º 209/2004 03-03-2004 Aprova a Lista Europeia de Resíduos Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigos 2.º e 3.º, Anexo I, II e III S 25-05-2010

Resíduos
Decreto-Lei n.º 3/2004 (alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de 

Setembro)
03-01-2004

Estabelece o regime jurídico a que fica sujeito o licenciamento da 
instalação e da exploração dos centros integrados de recuperação, 

valorização e eliminação de resíduos perigosos (CIRVER)
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Resíduos Decreto-Lei n.º 43/2004 02-03-2004
Estabelece os princípios e as normas aplicáveis à gestão de pneus e 

pneus usados
Em vigor

Aplicável à 
empreitada

Artigo 9.º S 06-08-2010

Resíduos

Decreto-Lei n.º230/2004 (alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 174/2005 de 25 de 

Outubro, Decreto-Lei n.º 178/2006, de 
5 de Setembro)

10-12-2004

Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), transpondo para a ordem 
jurídica interna a Directiva n.º 2002/95/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, e a Directiva n.º 27 de Janeiro de 

2003

Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigos 9.º, 26.º, Anexo I e III S 25-05-2010

Resíduos Despacho n.º 9627/2004 15-05-2004
Modelo do registo trimestral

para produtores de óleos usados.
Em vigor

Aplicável à 
empreitada

Anexo S 25-05-2010

Resíduos Despacho n.º 10863/2004 01-06-2004
Atribuição de número de registo para actividade de recolha e transporte 

rodoviário de óleos usados
Em vigor Informativo - - 25-05-2010
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Resíduos Portaria n.º 612/2005 27-07-2005
Fixa os montantes das taxas a pagar ao Instituto dos Resíduos pela 
prática dos actos de autorização específica e de registo de transporte

Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Resíduos

Decreto-Lei n.º 178/2006 (alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 173/2008 de 26 de 
Agosto, Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 
Dezmebro e Decreto-Lei n.º 183/2009 
de 10 de Agosto (artigos 57.º e 59.º)

05-09-2006

Aprova o regime geral da gestão de resíduos, transpondo para a ordem 
jurídica interna a Directiva n.º2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de Abril, e a Directiva n.º91/689/CEE, do Conselho, de 12 

de Dezembro

Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigos 7.º, 9.º, 33.º S 25-05-2010

Resíduos Portaria n.º 1023/2006 20-09-2006
Define os elementos que devem acompanhar o pedido de licenciamento 
das operações de armazenagem, triagem, tratamento, valorização e 

eliminação de resíduos
Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Resíduos Portaria n.º 1408/2006 18-12-2006
Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de 

Registo Electrónico de Resíduos
Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Resíduos Despacho n.º 454/2006 (2.ª Série) 09-01-2006
Aprova o Plano de Intervenção de Resíduos Sólidos Urbanos e 

Equiparados (PIRSUE)
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Resíduos

Regulamento (CE) n.º 1013/2006, 
publicado no JOCE de 12 de Julho de 
2006 (alterado pelo Regulamento (CE) 
n.º 1379/2007 da Comissão de 26 de 
Novembro de 2007 e Regulamento 

(CE) n.º 1418/2007 da Comissão de 29 
de Novembro de 2007)

14-06-2006 Relativo à transferência de resíduos Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Resíduos Decreto-Lei n.º 118/2006 21-06-2006
Estabelece o regime jurídico a que obedece a utilização de lamas de 

depuração em solos agrícolas, transpondo para a ordem jurídica nacional 
a Directiva n.º 86/278/CE, do Conselho, de 12 de Junho 

Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Resíduos
Directiva 2006/66/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho
06-09-2006 Pilhas e acumuladores e respectivos resíduos Em vigor

Aplicável à 
empreitada

Artigo 1.º, 8.º, 14.º, 20.º S 25-05-2010

Resíduos Portaria n.º 32/2007 08-01-2007
Aprova o regulamento interno da Comissão de Acompanhamento da 

Gestão de Resíduos (CAGER).
Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Resíduos
Portaria n.º 187/2007 (alterado pela 
Portaria n.º 851/2009, de 7 de Agosto 

(ponto 7.º))
12-02-2007 Aprova o Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU II) Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Resíduos Portaria n.º 320/2007 23-03-2007
Altera a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de Dezembro, que aprovou o 
Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo 

Electrónico de Resíduos (SIRER).
Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Resíduos Portaria n.º 242/2008 18-03-2008

Estabelece os termos do pagamento de taxas a cobrar pela Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA) pela apreciação dos procedimentos 
relativos à notificação de transferência de resíduos que se destine à 

importação, exportação e trânsito, e revoga a Portaria n.º 830/2005, de 16 
de Setembro

Em vigor Informativo - - 06-08-2010
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Resíduos Decreto-Lei n.º 45/2008 11-03-2008

Assegura a execução e garante o cumprimento, na ordem jurídica interna, 
das obrigações decorrentes para o Estado Português do Regulamento 
(CE) n.º 1013/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de 
Junho, relativo à transferência de resíduos, e revoga o Decreto-Lei n.º 

296/95, de 17 de Novembro

Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Resíduos Decreto-Lei n.º 46/2008 12-03-2008 Aprova o regime da gestão de resíduos de construção e demolição Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigos 3.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 10.º, 
11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 

Anexo I, II e III
S 25-05-2010

Resíduos Portaria n.º 417/2008 11-06-2008
Aprova os modelos de guias de acompanhamento de resíduos para o 

transporte de resíduos de construção e demolição (RCD).
Em vigor

Aplicável à 
empreitada

Artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º e 6.º S 25-05-2010

Resíduos Despacho n.º 21295/2009 22-09-2009
Aprova a Estratégia para os Combustíveis Derivados de Resíduos (CDR), 

para o horizonte temporal de 2009-2020
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Resíduos Portaria n.º 172/2009 17-02-2009
Aprova o Regulamento dos Centros Integrados de Recuperação, 

Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos (CIRVER)
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Resíduos Portaria n.º 851/2009 07-08-2009
Aprovas as normas técnicas a relativas à caracterização de resíduos 

urbanos
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Estabelece o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, as 

Resíduos Decreto-Lei n.º 183/2009 10-08-2009

Estabelece o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, as 
características técnicas e os requisitos a observar na concepção, 

licenciamento, construção, exploração, encerramento e pós-encerramento 
de aterros, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 

1999/31/CE, do Conselho, de 26 de Abril, relativa à deposição de resíduos 
em aterros, alterada pelo Regulamento (CE) n.º 1882/2003, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 29 de Setembro, aplica a Decisão n.º 
2003/33/CE, de 19 de Dezembro de 2002, e revoga o Decreto-Lei n.º 

152/2002, de 23 de Maio (rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 
74/2009, de 9 de Outubro).

Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Resíduos Decreto-Lei n.º 267/2009 29-09-2009 Estabelece o regime jurídico da gestão de óleos alimentares usados Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigos 6.º, 7.º, 12.º e 14.º S 06-08-2010

Resíduos Portaria n.º 72/2010 04-02-2010
Estabelece as regras respeitantes à liquidação, pagamento e repercussão 
da taxa de gestão de resíduos e revoga a Portaria n.º 1407/2006, de 18 de 

Dezembro
Em vigor

Aplicável à 
empreitada

Artigo 2.º S 06-08-2010

Resíduos Despacho n.º 3227/2010 22-02-2010
Aprovação do Programa de Prevenção de Resíduos Urbanos (PPRU) para 

o período de 2009-2016
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Resíduos Decreto-Lei n.º 84/2011 20-06-2011

Procede à simplificação dos seguintes regimes jurídicos, conformando-os 
com o Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de Julho, que transpôs para a ordem 
jurídica interna a Dirdctiva n.º 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de Dezembro, relativa aos serviços no mercado interno: 

a) Deposição de resíduos em aterro; b) Produção cartográfica; c) 
Licenciamento do exercício das actividades de pesquisa e captação de 

águas subterrâneas.

Em vigor Informativo - - 28-10-2011

Resíduos Decreto-Lei n.º 73/2011 17-06-2011
Altera o regime geral da gestão de resíduos e tanspõe a Directiva n.º 

2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro, 
relativa aos resíduos.

Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigos 1.º, 2.º e Anexo II S 28-10-2011
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Ruído NP 1730 1996 Descrição e Medição do Ruído Ambiente Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Ruído
Decreto-Lei n.º 129/2002 (alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de 
Junho)

11-05-2002 Aprova o regulamento dos requisitos acústicos dos edifícios. Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Ruído Decreto-Lei n.º 146/2006 31-07-2006

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2002/49/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa à avaliação e 
gestão do ruído ambiente (rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 

57/2006, de 31 de Agosto)

Em vigor Informativo - - 25-05-2010

Ruído Decreto-Lei n.º 221/2006 08-11-2006

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2005/88/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Dezembro, que altera a 
Directiva n.º 2000/14/CE, relativa à aproximação das legislações dos 

Estados membros em matéria de emissões sonoras para o ambiente dos 
equipamentos para utilização no exterior 

Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigos 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 
8.º, 10.º, 11.º, 12.º. Anexo I, II, 

IV, V
S 06-08-2010

Ruído
Decreto-Lei n.º 9/2007 (alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de 17-01-2007 Aprova o Regulamento Geral do Ruído. Em vigor

Aplicável à 
Artigos 1.º, 2.º, 4.º, 14.º, 15.º      
Art.º 15.º do Decreto-Lei n.º S 25-05-2010Ruído Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de 

Agosto)
17-01-2007 Aprova o Regulamento Geral do Ruído. Em vigor

empreitada
Art.º 15.º do Decreto-Lei n.º 
278/2007, de 1 de Agosto

S 25-05-2010

Ruído Declaração de Rectificação n.º 18/2007 16-03-2007 Rectifica o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Armazenamento de 
Produtos de Petróleo

Decreto-Lei n.º 124/97 23-05-1997

Estabelece as disposições respeitantes à aprovação dos regulamentos de 
segurança das instalações de armazenagem de gases de petróleo 

liquefeitos (GPL) com capacidade até 200 m3 por recipiente e os relativos 
à construção e manutenção dos parques de garrafas de GPL, bem como à 

instalação de aparelhos a gás com potências elevadas

Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Armazenamento de 
Produtos de Petróleo

Portaria n.º 451/2001 05-05-2001
Aprova o Regulamento de Segurança Relativo à Construção, Exploração e 
Manutenção dos Parques de Garrafas de Gases de Petróleo Liquefeitos 

(GPL)
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Armazenamento de 
Produtos de Petróleo

Portaria n.º 460/2001 08-05-2001
Aprova o Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem 
de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade até 200 m3 por 

Recipiente
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Armazenamento de 
Produtos de Petróleo

Portaria n.º 131/2002 09-02-2002

Estabelece as condições de segurança a que devem obedecer a 
construção e a exploração de postos de abasteicmentos de gasolinas, 

gasóleo e gases de petróleo liquefeito (GPL) destinados ao abastecimento 
de veículos rodoviários.

Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigos 1.º, 4.º, 5.º, 10.º, 11.º, 
13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 
31.º, 46.º, 47.º, 50.º e Anexo I

S 10-01-2012
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Armazenamento de 
Produtos de Petróleo

Decreto-Lei n.º 267/2002 (alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 389/2007, de 30 de 

Novembro, Decreto-Lei n.º 31/2008, de 
25 de Fevereiro e Decreto-Lei n.º 

195/2008, de 6 de Outubro)

26-11-2002

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.

Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigos 1.º, 2.º, 3.º, 5.º, 6.º, 7.º, 
8.º, 11.º, 14.º, 16.º, 22.º/ 

Decreto-lei n.º 389/2007, de 30 
de Novembro - arts 3.º, 4.º, 5.º, 

Anexo III/Decreto-lei n.º 
31/2008, de 25 de Fevereiro - 
arts 14.º, 18.º, 22.º/ Decreto-Lei 
n.º 195/2008, de 6 de Outubro - 

arts 4.º, 5.º, 11.º, 14.º 

S 25-05-2010

Armazenamento de 
Produtos de Petróleo

Portaria n.º 1188/2003(alterada pela 
Portaria n.º 1515/2007, de 30 de 

Novembro)
10-10-2003 Regula os pedidos de licenciamento de combustíveis. Em vigor

Aplicável à 
empreitada

Artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 
12.º, 13.º, 15.º, Anexo n.º 1 e 
Anexo n.º 2/Artigos 18.º, 19.º, 

20.º, 21.º

S 06-08-2010

Armazenamento de 
Portaria n.º 1515/2007 30-11-2007

Altera a Portaria n.º 1188/2003, de 10 de Outubro relativamente às 
instalações isentas de licenciamento e as que têm licenciamento Em vigor

Aplicável à 
Artigo 21.º S 10-01-2012

Armazenamento de 
Produtos de Petróleo

Portaria n.º 1515/2007 30-11-2007 instalações isentas de licenciamento e as que têm licenciamento 
simplificado

Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigo 21.º S 10-01-2012

Armazenamento de 
Produtos de Petróleo

Despacho n.º 17313/2008

Procede à publicação dos factores de conversão para tonelada equivalente 
petróleo (tep) de teores em energia de combustíveis seleccionados para 

utilização final, bem como dos respectivos factores para cálculo da 
Intensidade Carbónica pela emissão de gases com efeito de estufa, 

referidos a quilograma de CO2 equivalente (kgCO2e).

Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Todo o documento S 15-03-2012

Substâncias perigosas

Decreto-Lei n.º 82/95 (alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 72-M/2003, de 14 de 

Abril e Decreto-Lei n.º 260/2003, de 21 
de Outubro)

22-04-1995

Transpõe para a ordem jurídica interna várias directivas que alteram a 
Directiva n.º 67/548/CEE, do Conselho, de 27 de Julho, relativa à 

aproximação das disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem de 

substâncias perigosas

Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Substâncias perigosas

Portaria n.º 732-A/96 (alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 330-A/98 de 2 de 

Novembro (rectificado pela declaração 
de Rectificação n.º 3-E/99, de 30 de 

Janeiro), Decreto-Lei n.º 209/99, de 11 
de Junho, Decreto-Lei n.º 195-A/2000, 

de 22 de Agosto, Decreto-Lei n.º 
222/2001, de 8 de Agosto, Decreto-Lei 

n.º 154-A/2002, de 11 de Junho, 
Decreto-Lei n.º 72-M/2003, de 14 de 
Abril e Decreto-Lei n.º 27-A/2006, de 

10 de Fevereiro)

11-12-1996
Aprova o Regulamento para a Notificação de Substâncias Químicas e para 

a Classificação, Embalagem e Rotulagem de Substâncias Perigosas
Em vigor Informativo

Arts 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 17.º, 
18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 
Anexos I, II, III, IV, V, VI, X, XI

S 06-08-2010
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Substâncias perigosas
Decreto-Lei n.º 82/2003 (alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 63/2008, de 2 de Abril)

23-04-2003

Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 1999/45/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Maio, relativa à aproximação 

das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos 
Estados membros respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem de 
preparações perigosas, adaptada ao progresso técnico pela Directiva n.º 

2001/60/CE, da Comissão, de 7 de Agosto, e, no que respeita às 
preparações perigosas, a Directiva n.º 2001/58/CE, da Comissão, de 27 de 

Julho

Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Licenciamento Industrial Decreto-Lei n.º 152/2004 30-06-2004
Estabelece o regime de intervenção das entidades acreditadas em acções 

relacionadas com o processo de licenciamento industrial
Em vigor

Aplicável à 
empreitada

Arts 2.º, 5.º S 06-08-2010

Licenciamento Industrial Decreto-Lei n.º 174/2006 25-08-2006
Elimina o acto administrativo autónomo de registo obrigatório dos 

estabelecimentos industriais, dispensando o industrial do fornecimento de 
informação que já consta do processo de licenciamento

Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Licenciamento Industrial Decreto Regulamentar n.º 61/2007 09-05-2007
Altera o Regulamento do Licenciamento da Actividade Industrial, aprovado 

pelo Decreto Regulamentar n.º 8/2003, de 11 de Abril.
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Licenciamento Industrial Decreto-Lei 209/2008 27-10-2008
Estabelece o regime de exercício da actividade industrial (REAI) e revoga 

o Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 de Abril, e respectivos diplomas 
regulamentares

Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigos 2.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 
21.º, 26.º, 32.º, 33.º, 34.º, 39.º, 

61.º, 62.º
S 06-08-2010

Áreas RAN e REN Decreto-Lei n.º 166/2008 22-08-2008 Revê o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional. Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Área REN Portaria n.º 1356/2008 28-11-2008
Estabelece as condições para a viabilização dos usos e acções referidas 
nos n.º s 2 e 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto

Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Anexo 1 - II S 06-08-2010

Área REN Portaria n.º 1247/2008 04-11-2008
Fixa o montante das taxas de apreciação dos pedidos de autorização e da 

comunicação prévia a cobrar pelas comissões de coordenação e 
desenvolvimento regional (CCDR)

Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Áreas RAN e REN Decreto-Lei n.º 73/2009 31-03-2009 Estabelece o novo regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Ordenamento do território Decreto-lei n º 380/99 22-09-1999

Estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial          
Lei n.º 56/2007, de 31 de Agosto: Quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 

380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de 
Dezembro, e pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, impondo a 

transcrição digital geo-referenciados planos municipais de ordenamento do 
território.

Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Ordenamento do território Decreto-Lei n.º 107/2009 15-05-2009
Aprova o regime de protecção das albufeiras de águas públicas de serviço 

público e das lagoas ou lagos de águas públicas
Em vigor

Aplicável à 
empreitada

Artigos 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 
12.º, 13.º, 17.º, 19.º

S 06-08-2010
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Conservação da Natureza Decreto-Lei n.º 120/86 28-05-1986
Estabelece disposições quanto ao condicionamento do arranque de 

oliveiras 
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Conservação da Natureza Decreto-Lei n.º 174/88 17-05-1986
Estabelece a obrigatoriedade de manifestar o corte ou arranque de árvores 

à Direcção-Geral dos Recursos Florestais (DGRF)
Em vigor

Aplicável à 
empreitada

Artigos 1.º, 2.º, 4.º, 5.º, 7.º, 9.º S 06-08-2010

Conservação da Natureza Directiva n.º 92/43/CEE 21-05-1992
Relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora 

selvagens
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Conservação da Natureza Decreto-Lei n.º 140/99 24-04-1999
Assegurar a biodiversidade, através da conservação e do 

restabelecimento dos habitats naturais e da flora e fauna selvagens
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Conservação da Natureza
Decreto-Lei n.º 169/2001 (121 Série I-

A)
25-05-2001 Estabelece medidas de protecção ao sobreiro e à azinheira Em vigor

Aplicável à 
empreitada

Artigos 2.º, 3.º e 9.º S 06-08-2010

Conservação da Natureza Portaria n.º 103/2006 06-02-2006

Estabelece medidas extraordinárias de protecção fitossanitária 
indispensáveis para o combate ao nemátodo da madeira do pinheiro 

(NMP), Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., e seu 
vector, Monochamus galloprovincialis (Oliv.), de modo a evitar a sua 

dispersão e permitir a sua erradicação no território nacional.

Em vigor Informativo - - 15-03-2012

dispersão e permitir a sua erradicação no território nacional.

Conservação da Natureza Decreto-Lei n.º 142/2008 24-07-2008

Estabelece o regime jurídico da conservação da natureza e da 
biodiversidade e revoga os Decretos-Leis n.ºs 264/79, de 1 de Agosto, e 

19/93, de 23 de Janeiro (rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 53-
A/2008, de 22 de Setembro)

Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Arqueologia Decreto-Lei n.º 270/99 15-07-1999 Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigos 5.º, 12.º S 06-08-2010

Arqueologia Lei n.º 107/2001 08-09-2001
Estabelece as bases da política e do regime de protecção e valorização do 

património cultural 
Em vigor

Aplicável à 
empreitada

Artigos 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 
19.º, 40.º, 43.º, 51.º, 77.º, 78.º, 

79.º
S 06-08-2010

Avaliação de Impacte 
Ambiental

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio 
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 74/2001, 
de 26 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 
69/2003, de 10 de Abril, Lei n.º 

12/2004, de 30 de Março, Decreto-Lei 
n.º 197/2005, de 8 de Novembro 
(rectificado pela Declaração de 
Rectificação n.º 2/2006, de 6 de 

Janeiro) e Decreto-Lei n.º 183/2007, de 
9 de Maio)

03-05-2000

Aprova o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental, transpondo 
para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 85/337/CEE, com as 

alterações introduzidas pela Directiva n.º 97/11/CE, do Conselho, de 3 de 
Março de 1997 (rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 7-D/2000, 

de 30 de Junho)

Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigos 17.º, 19.º S 06-08-2010

Avaliação de Impacte 
Ambiental

Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril 
(alterada pela Declaração de 

Rectificação n.º 13-H/2001, de 31 de 
Maio)

02-04-2001

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.

Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigo.º 3.º, Anexo II e III S 06-08-2010

Avaliação de Impacte 
Ambiental

Portaria n.º 1102/2007 07-09-2007
Fixa o valor das taxas a cobrar pela autoridade de AIA no âmbito do 

procedimento de avaliação de impacte ambiental
Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Pág. 15



Descritor Diploma
Data de 

publicação
Sumário Estado Aplicação Aplicação

Conformidade 
Legal (S/N)

Data de 
introdução

Aproveitamento Hidroeléctrico de Santa Luzia
Empreitada de Construção da Nova Barragem do Alto Ceira

Plano de Gestão Ambiental 
Apêndices - Listagem de Legislação

Edição 04 (10/01/2012)

Listagem de Legislação

Avaliação de Impacte 
Ambiental

Decreto-Lei n.º 225/2007 31-05-2007
Concretiza um conjunto de medidas ligadas às energias renováveis 

previstas na estratégia nacional para a energia, estabelecida através da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 169/2005, de 24 de Outubro

Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Avaliação de Impacte 
Ambiental

Decreto-Lei n.º 232/2007 15-06-2007

Estabelece o regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos de 
determinados planos e programas no ambiente, transpondo para a ordem 
jurídica interna as Directivas n.ºs 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 27 de Junho, e 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Maio

Em vigor Informativo - - 06-08-2010

Avaliação de Impacte 
Ambiental

Decreto-Lei n.º 173/2008 (artigos 11.º, 
12.º, 15.º e 16.º)

26-08-2008
Estabelece o regime jurídico relativo à prevenção e controlo integrados da 

poluição, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 
2008/1/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Janeiro

Em vigor
Aplicável à 
empreitada

Artigos 5.º, 6.º, 26.º S 06-08-2010
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IP.068.00 

CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUPERFICIAL 
ELEMENTOS NECESSÁRIOS À INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE TÍTULO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 
I. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE  

Nome/Denominação social _______________________________________________________________________ 

NIF_________    BI/Cartão de Cidadão n.º ___________    Data de emissão __/__/____    Arquivo de identificação 

de ____________ Residência/sede em ______________________________________________________________  

Código postal ______-____ ______________________    Localidade de ___________________________________ 

Freguesia ____________________________________     Concelho ______________________________________ 

Telefone _____________________    Telemóvel ______________________    Fax ___________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________________________ 

 
II. LOCALIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO  

Designação _________________________________________________________  

Local _______________________ Freguesia ________________________ Concelho ____________________ 

Carta militar n.º_______ (1:25 000)   Coordenadas Hayford-Gauss militares (metros): M = ________ P= _______  

A captação localiza-se: 

A rio   A ribeira/ribeiro   A barranco   A albufeira   A lagoa                                            Margem: � esquerda � direita 

Denominação _________________________________________________________________________________ 

Bacia hidrográfica ___________________________________ Sub-bacia ______________________________ 

 
III. CARACTERIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO   

1- FINALIDADE 

Captação de água para: 

� Consumo humano  

� Rega  

� Actividade industrial  

� Produção de energia  

� Actividade de recreio ou de lazer    

�outra (especifique) __________________________________________________________ 

 

Captação: � principal   � reforço   � reserva   � substituição da captação (especifique) ________________________ 

Uso: � particular   � colectivo  

 

2- CARACTERÍSTICAS 

Tipo: � jangada   � torre   � drenos em curso de água   � outro (especifique) ________________________________ 

Outras _____________________________________________________________________________________ 

 

3- REGIME DE EXPLORAÇÃO 

Equipamento de extracção instalado: 

Tipo: � combustíveis fósseis   � eléctrico                                                             Potência (cv) _________________ 

Mecanismo de medida de caudal/ volume: 

� medidor caudal   � estimativa   �outro (especifique) __________________________________________________________ 

Caudal de exploração (l/s) ________________________   Volume médio anual (m3) _________________ 
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Mês de maior consumo _____________   Volume máximo mensal para o mês de maior consumo (m3) _______ 

N.º horas/dia em extracção _________   N.º dias/semana em extracção __________ 

Indicar na tabela seguinte o regime mensal previsto para a exploração da captação 

REGIME DE EXPLORAÇÃO 

Meses N.º máximo de dias/ mês Volume máximo mensal extraído (m3) 
Janeiro   

Fevereiro   

Março   

Abril   

Maio   

Junho   

Julho   

Agosto   

Setembro   

Outubro   

Novembro   

Dezembro   
 

 

Preencha no quadro seguinte apenas os elementos relativos à(s) finalidade(s) que pretende. 
 

V. OUTROS ELEMENTOS   

� CONSUMO HUMANO 

Número de pessoas a abastecer _____________  

Volume médio anual (m3) _________________ 

� Abastecimento Particular (< 50 habitantes) 

Estimativa da percentagem de perdas de água _______________________________________________ 

Classificação da qualidade da água captada ou dados das análises físico-químicas e bacteriológicas 

efectuadas ___________________________________________________________________________ 

Tipo de tratamento a implementar _________________________________________________________ 

� Abastecimento Público (> 50 habitantes) 

Sistema de abastecimento onde a captação se integra ________________________________________ 

Localidades a abastecer ________________________________________________________________ 

Existem indústrias ligadas ao sistema? � sim   � não 

Volume médio anual atribuído ao consumo industrial (m3) ______________________________________ 

Estimativa da percentagem de perdas de água _______________________________________________ 

Classificação da qualidade da água captada ou dados das análises físico-químicas e bacteriológicas 

efectuadas ___________________________________________________________________________ 

Tipo de tratamento a implementar _________________________________________________________ 

Características da Infra-estrutura Hidráulica: 

Tipo: � barragem   � torre   � outro (especifique) _________________________________________________ 

a) Se a infra-estrutura hidráulica é uma barragem indique: 

Tipo de barragem _______________________________________________________________________ 

NPA – Nível de Pleno Armazenamento (m) ____________ NMC – Nível de Máxima Cheia (m) __________  

Capacidade total da albufeira (m3) __________________ Capacidade útil da albufeira (m3) _____________ 

Área da bacia drenante (km2) _____________________ Área inundada ao NPA (km2) ________________ 

b) Se a infra-estrutura hidráulica é uma torre de captação indique: 

Tipo __________________________________________________________________________________ 
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Descrição______________________________________________________________________________  

c) Se a infra-estrutura hidráulica é de outro tipo indique: 

Descrição ________________________________________________________________ 

� ACTIVIDADE INDUSTRIAL 

Actividade industrial: tipo ______________________________________________________ CAE __________ 

Outras origens de água ______________________________________________________________________ 

Volume médio anual (m3) _________________ 

Estimativa da percentagem de perdas de água _______________________________________________ 

Existe reutilização da água? � sim   � não   

Se sim, indicar: volume (m3) _____________ finalidade ____________________________________________ 

 

� REGA 

Área total do prédio (ha) ________________________ Área a regar (ha) _______________________________  

Especificação das culturas ____________________________________________________________________ 

Tipo de rega utilizado ________________________________________________________________________ 

Outras origens de água para rega: 

� águas residuais tratadas 

� águas de escorrência de rega 

� outra (especifique) ____________________________________________________ 

Existe reutilização da água? � sim   � não   

Se sim, indicar: volume (m3) _____________ finalidade ____________________________________________ 

Estimativa da percentagem de perdas de água ______________________________________________ 

Volume médio anual (m3) ________________ 

 

� PRODUÇÃO DE ENERGIA 

A captação de água implica implantação de infra-estrutura: � sim      � não 

Designação do aproveitamento hidroeléctrico _____________________________________________________ 

Caudais a utilizar (m3/s) ________________________ Volume médio anual (hm3)_________________ 

Mecanismo de medida de caudal/ volume: 

� medidor de caudal   � estimativa   �outro (especifique) __________________________________________________________ 

Potência a instalar (MW) ____________________    Previsão da produtibilidade média anual (GWh) _____________  

Linha de água da restituição __________________________________________________________________ 

Localização da central hidroeléctrica: 

Local _________________________ Freguesia _________________________ Concelho _________________ Carta 

militar n.º ______ (1:25 000) Coordenadas Hayford-Gauss militares (metros): M = _______ P= _______ 

 

� ACTIVIDADE RECREATIVA OU DE LAZER 

Finalidade ou uso __________________________________________________________________________ 

Outras origens de água ______________________________________________________________________ 

Volume médio anual (m3) _________________ 

Existe reutilização da água? � sim   � não   
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Se sim, indicar: volume (m3) _____________ finalidade ____________________________________________ 

 

� OUTROS 

� Abeberamento animal 

N.º de animais por espécie: ______________ 

Distância dos bebedouros à linha de água (m) ____________  

Volume médio anual (m3) _________________ 

� outro (especifique) _______________________________________________________________________________ 
 

ELEMENTOS A ANEXAR (Portaria n.º 1450/2007, 12 de Novembro): 
 
• Identificação do requerente e a indicação do número de identificação fiscal (copias dos documentos); 
• A indicação exacta do local pretendido, com recurso às coordenadas geográficas (Planta de 

localização à escala 1/25 000); 
 

• Memória descritiva e justificativa do projecto que inclua: 
 

1. Cópia de título de propriedade ou, não sendo o requerente o proprietário, do título que confira o 
direito à sua utilização, no caso de recursos hídricos particulares. 

2. O relatório previsto no n.º 3 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, 
conforme minuta de relatório existente nos formulários da ARHC. 

3. Número de captações existentes na propriedade, com indicação do seu regime de exploração. 
4. Proposta de programa de autocontrolo (quantidade e qualidade) adequado para assegurar a 

verificação do cumprimento das condições do título, com indicação dos locais e métodos de 
amostragem, parâmetros e frequência a implementar. 

 
Acrescem os seguintes elementos à memória descritiva, quando se destina a: 
 
A) Consumo humano: 
 
A.1) Abastecimento particular (para menos de 50 habitantes): 
 
a) Caracterização química e bacteriológica da água (efectuar uma determinação analítica, de acordo com o Decreto-Lei 
n.º 306/2007, de 27 de Agosto, aos parâmetros: pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, 
azoto amoniacal, oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Orgânico total, coliformes fecais e totais, estreptococos fecais e 
clostridios sulfitorredutores, número total de germes a 22ºC e o número total de germes a 37ºC); 
b) Declaração da Entidade Gestora respectiva da impossibilidade de integração na rede de abastecimento público. 
 
A.2) Abastecimento público: 
 
a) População a abastecer, com indicação do número de habitantes, localidades abastecidas e respectivos volumes 
anuais, calendarização, incluindo horizonte de projecto e, quando aplicável, número, tipo e volumes anuais de água 
para indústrias ou outros utilizadores incluídos no sistema de abastecimento; 
b) Implantação dos vários órgãos e delimitação dos terrenos que integram o sistema de abastecimento, sempre que 
possível em formato digital; 
c) Meios técnicos para o sistema de captação; 
d) Cota(s) ou profundidades da(s) tomada(s) de água (metros); 
e) Caracterização da qualidade da água a captar e tipo de tratamento a instalar; 
f) Condições de descarga; 
g) Estimativa da percentagem de perda de água em todo o sistema de captação, tratamento e distribuição; 
h) Estudos conducentes à delimitação dos perímetros de protecção, de acordo com o disposto no artigo 43.º do 
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio. 
 
B) Rega: 
 
a) Indicação de outras origens de água, nomeadamente utilização de águas residuais urbanas tratadas e ou águas de 
escorrência de rega; 
b) Especificação das culturas, no caso de áreas superiores a 20 ha; 
c) Sistema de fertilização e controle de infestantes a adoptar, no caso de áreas superiores a 20 ha; 
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d) Características agronómicas do aproveitamento e cálculo da dotação, por meses, em que a rega se torna necessária, 
no caso de áreas superiores a 20 ha. 
 
C) Actividade industrial: 
 
a) Caudal necessário, potência instalada e número de horas em extracção; 
b) Volumes mensais estimados para o período de laboração; 
c) Descrição geral do processo produtivo e matérias-primas utilizadas; 
d) Caudais rejeitados, suas características e destino final; 
e) Indicação de outras origens de água. 
 
D) Produção de energia: 
 
5. Identificação da linha de água a utilizar, com identificação das cotas de tomada e de restituição de água e respectiva 
bacia hidrográfica. 
6. Definição do local de implantação das obras. 
7. Previsão aproximada das principais características do aproveitamento, nomeadamente a queda bruta, o caudal, a 
potência instalada e a energia produzida anualmente. 
8. Estudo de viabilidade técnico-económica do qual constem os seguintes elementos: 

 
a) Memória descritiva e justificativa, que inclui: 
- Descrição do aproveitamento, com apresentação dos aspectos gerais mais importantes do curso de água, 
vegetação circundante, configuração topográfica e breve descrição do terreno de implantação das principais obras 
documentada com elementos fotográficos; 
No caso de estar prevista a utilização de infra-estruturas existentes, será apresentada a descrição das instalações, 
as suas condições de conservação e obras previstas, no caso de recuperações; 
— Indicação da queda bruta aproveitável, cotas de tomada e de restituição da água, caudal máximo a utilizar, 
potência a instalar e previsão da produção de energia eléctrica em ano hidrológico médio; 
— Definição das características da barragem: tipo, altura, desenvolvimento do coroamento, desnível máximo entre 
o leito do rio na secção imediatamente a montante da barragem e do NPA, área da albufeira e volume de 
armazenamento (no NPA), nível mínimo de exploração (NME) e correspondente volume morto; 
— Descrição do regime de exploração da albufeira em situação de exploração normal e excepcional, com indicação 
genérica das características dos órgãos de segurança da barragem; 
— Descrição adequada das demais componentes do aproveitamento, nomeadamente tomada de água e eventuais 
órgãos complementares, canal de adução, câmara de carga, conduta forçada, edifício da central, turbinas, grupos 
geradores, sistema de regulação, de controlo e automação, de ligação à rede de distribuição, sistema de protecção, 
posto de transformação e outros equipamentos previstos; 
— Estimativa dos volumes de movimentos de terras e materiais de construção; 
— Informação sobre as condições de ligação à rede receptora, com indicação do corredor previsto para a 
implantação das linhas de transporte de energia; 
 
b) Estudo hidrológico e das disponibilidades hídricas, contendo: 
 
— Indicação da área da bacia hidrográfica em relação ao local da barragem e sua delimitação em carta em escala 
apropriada, em papel e em formato digital; 
— Determinação, com recurso a dados das estações hidrométricas e ou pluviométricas, da distribuição de caudais 
e do caudal modular e respectiva curva dos caudais classificados; 
— Determinação do caudal de cheia, com indicação das metodologias adoptadas, em conformidade com a 
legislação em vigor; 
— Identificação das utilizações do domínio hídrico existentes e ou previstas no perímetro hidráulico do 
aproveitamento e a jusante deste, até onde o efeito da exploração do aproveitamento tenha influência (captações 
de água para abastecimento público ou particular, descarga de águas residuais, infra-estruturas hidráulicas e outras 
construções, zonas balneares, zonas de lazer e recreio ribeirinhos, estações hidrométricas, moinhos ou azenhas, 
etc.); 
— Determinação de consumos de água a montante e a jusante do aproveitamento para cálculo dos caudais 
disponíveis e dos caudais reservados que assegurem as utilizações existentes e previstas; 
— Determinação dos caudais de projecto, reservado (caudal necessário para assegurar as utilizações existentes e 
previstas na área de influência do aproveitamento) e do regime de caudais ecológicos; 
— Caracterização do futuro regime de caudais, com inclusão dos usos dos recursos hídricos a montante e a 
jusante, actualmente existentes e previstos; 
— Identificação do futuro regime de caudais, demonstrando não pôr em causa o regime de caudais ecológicos; 
— Identificação do futuro regime de caudais, demonstrando não pôr em causa o regime de caudais mínimos; 
 
c) Pré-dimensionamento fundamentado das principais obras hidráulicas, incluindo barragem, canais, câmara de 
carga e conduta forçada, bem como dos dispositivos de controlo e segurança do aproveitamento; 
 
d) Regolfo provocado pela barragem em situação de cheia e comparação deste com estudo idêntico das condições 
de cheia sem existência de barragem; 
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e) Estudo das cheias na zona da central, com justificação das cotas de soleira dos vãos previstos para o exterior e 
das cotas do acesso à central e respectiva plataforma; 
 
f) Relatório geológico e geotécnico sucinto das zonas de implantação dos principais órgãos do aproveitamento 
hidroeléctrico; 
 
g) Sempre que esteja em causa a execução de túneis, deverá ser feita a caracterização da ocupação dos terrenos 
superficiais, na zona previsível de influência do mesmo, acompanhada do cadastro das captações de águas 
subterrâneas aí existentes (poços, furos, nascentes, etc.) para monitorização dos níveis de água e caudais; 
 
h) Elementos gráficos elucidativos da solução ou soluções propostas, apresentadas nas escalas adequadas e 
sempre que possível também em formato digital, os quais, nomeadamente, serão constituídos por: 
 
— Implantação dos órgãos do aproveitamento hidroeléctrico, em planta em escala apropriada, incluindo os acessos 
existentes e a criar; 
— Levantamento topográfico, num sistema de coordenadas ligado ao nivelamento geral do país, dos locais de 
implantação das obras, incluindo dos acessos; 
— Implantação das obras e acessos que integram o aproveitamento, na planta topográfica referida anteriormente; 
— Plantas, cortes e alçados da barragem; 
— Plantas, cortes e alçados da central, dos órgãos anexos e da plataforma de acesso, em escala que permita uma 
fácil interpretação; 
— Plantas, cortes e perfil longitudinal do circuito hidráulico na escala adequada; 
— Plantas, perfil transversal tipo, perfil longitudinal e perfis transversais convenientes dos acessos definitivos, para 
avaliação da dimensão das escavações e aterros necessários; 
— Perfil longitudinal da linha de água, integrando toda a extensão do perímetro hidráulico (limitada a montante pela 
linha do regolfo provocado pela barragem em situação de máxima cheia e pela secção localizada a jusante da 
restituição); 
— Planta do traçado previsto para a implantação da ligação à rede receptora, indicando as características do ramal; 
— Planta da albufeira na qual serão representados os limites do NPA e do NMC; 
— Documentação fotográfica dos locais de implantação das diferentes obras que constituem o aproveitamento, 
com montagem da obra; 
 
i) Estimativa de custos, com determinação dos custos de construção e ou reparação, equipamentos e respectiva 
montagem, automação e telecomando, acrescida de uma percentagem para imprevistos; 
 
j) Estudo de produção energética em ano hidrológico médio e respectiva valorização; 
 
k) Avaliação da rentabilidade do aproveitamento. 
  

 
E) Actividades recreativas: 
 
a) Referência de eventual contacto directo ou indirecto; 
b) Características técnicas da captação; 
c) Local de descarga. 
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PROCEDIMENTO AMBIENTAL  

PA03   Acções Correctivas e Preventivas 

 

1 ÂMBITO E OBJECTIVO 

Este procedimento consiste numa metodologia de identificação de não conformidades 

ambientais, registo e posterior implementação de acções correctivas e preventivas na 

Empreitada Aproveitamento Hidroeléctrico de Santa Luzia, Barragem do Alto Ceira - 

Empreitada de Construção da Nova Barragem.  

 

2 DEFINIÇÕES 

2.1 NÃO CONFORMIDADE 

Não cumprimento de um requisito. 

2.2 REQUISITO 

Necessidade ou expectativa explícita, implícita ou regulamentar. 

2.3 ACÇÃO CORRECTIVA 

Acção levada a efeito para eliminar a causa de uma não conformidade detectada ou de uma 

outra situação indesejável. 

 

3 PROCEDIMENTO 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES  

A qualquer elemento da equipa afecta à gestão ambiental em particular e a qualquer 

elemento em obra em geral, compete a identificação de não conformidades ambientais, 

nomeadamente: 

– Não cumprimento de requisitos associados ao Plano de Gestão Ambiental (PGA); 

– Não cumprimento de boas práticas ambientais; 

– Não cumprimento de requisitos legais ambientais. 
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Qualquer detecção de não conformidades deverá se comunicado ao Responsável Ambiental 

da Empreitada (RAE). 

Sempre que a Fiscalização considere justificável, pode ordenar ao Adjudicatário, a inclusão 

de não conformidades na Ficha de registo de Identificação de Não Conformidade, 

Acções Correctivas e Preventivas (NC_AC_AP). Em caso de dúvida, a Fiscalização 

poderá elaborar esses registos, obrigando-se o Adjudicatário a juntá-los ao processo e a 

tomar as acções correspondentes. 

3.2 REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES 

O RAE deverá registar tal facto no impresso próprio e partilhar a informação com o 

Coordenador do Acompanhamento Ambiental (CAA). 

Também as Equipas Auditoras no âmbito das auditorias internas, poderão registar não 

conformidades. 

3.3 ACÇÕES CORRECTIVAS E PREVENTIVAS 

O CAA em conjunto com o RAE, devem decidir a acção correctiva e a eventual acção 

preventiva de forma a minimizar ou eliminar as consequências da não conformidade 

ocorrida e prevenir a ocorrência de outras. 

Intervirão tantas pessoas quantas as consideradas necessárias para a resolução das não 

conformidades.  

Estas acções serão registadas indicando prazos limite de execução e identificação dos 

responsáveis. 

3.4 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA 

Terminadas as acções, será o CAA ou o RAE a formalizar o fecho do registo das acções 

correctivas e preventivas através da avaliação da eficácia das acções desenvolvidas. 

Estabelecer procedimentos de realização de auditorias internas na Empreitada 

Aproveitamento Hidroeléctrico de Santa Luzia. Barragem do Alto Ceira - Empreitada 

de Construção da Nova Barragem para determinar se o Plano de Gestão Ambiental 

(PGA): 

– está conforme com as disposições planeadas e com os requisitos estabelecidos; 

– está implementado e mantido com eficácia. 
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IDENTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES, ACÇÕES CORRECTIVAS E PREVENTIVAS 

 

Obra  

 

1. Não Conformidade 

� Real � (A. Correctivas) 

� Potencial � (A. Preventivas) 

� Nível de Gravidade � 

� Por indicação:___________________ 

� Relatório de Auditoria N.º _____ / ________ 

� Não Conformidade N.º _____ /_______ 

� Oportunidade de Melhoria N.º _____ /_______ 

� Medida Ambiental N.º
(s)
 _____ 

� Data: ____/____/____ 

Descrição: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Data: ______/______/______ Nome / Assinatura:  

 

2. Correcção1 

 
 
 
 
 

 

Data: ______/______/______ Nome / Assinatura:  
 

 

3. Acção Correctiva / Acção Preventiva 

Causa 
 
 
 

Descrição 
AC/AP 

 
 
 
 
 

Custos  

Observações  

 

                                                           
1 Não preencher campo 2, no caso de se tratar de uma Acção Preventiva 
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Data Prevista de 
Implementação ___/___/___ Quem Implementa  

Aprovado por:  Data da 
Aprovação ______/______/______ 

 

4. Implementação  
 

Data de 
Fecho: ______/______/______ Assinatura do Responsável  

 

5. Fecho da AC / AP 
Eficácia Acção Correctiva / 
Preventiva          Sim �      Não �  

Consórcio/Fiscalização   

Assinatura 
(Consórcio/Fiscalização)  Data:  ___/____/_____ 
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REGISTO DE RECLAMAÇÕES 

Tipo de Contacto:  

Data e hora de contacto:  

Exponente:  

Número de contacto:  

Assunto:   

1 - DESCRIÇÃO DO ASSUNTO: 

  

2 - ENCAMINHAMENTO DO ASSUNTO: 

 

 

DATA 
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3 - RESOLUÇÃO DA SITUAÇÃO: 
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1 ORGANIZAÇÃO E RESPONSABILIDADES 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A EDP tem vindo a desenvolver esforços no sentido de elevar a qualidade ambiental nas 

suas obras, objectivando a minimização dos impactes ambientais por ela gerados, em 

consonância com a Declaração de Politica da Empresa. 

O PEA constitui-se no instrumento orientador para a implementação das medidas de 

minimização dos riscos decorrentes de eventuais ocorrências de gravidade, antecipando 

acontecimentos que possam vir a ocorrer em termos ambientais, através da definição de 

uma estrutura operacional de actuação e de procedimentos de emergência aplicar. 

O Plano de Emergência Ambiental (PEA) tem por objectivo a identificação dos meios e 

recursos necessários em obra, e a respectiva organização, para assegurar dar resposta 

eficaz a situações de emergência e garantir a salvaguarda do meio ambiente.  

O Plano será divulgado a todos os trabalhadores através da formação ministrada, sendo a 

informação mais relevante afixada na vitrina destinada a informação geral e junto aos 

telefones que existem no estaleiro, assim como nas frentes de obra, de forma sintética e 

esquemática. 

O Plano de Emergência Ambiental (PEA) tem por objectivo: 

– Estabelecer o tipo de coordenação com serviços internos e externos; 

– Definir a organização, responsabilidades e atribuição de funções; 

– Identificar os aspectos ambientais; 

– Identificar os impactes ambientais (riscos) e definir as medidas preventivas; 

– Definir os procedimentos em caso da ocorrência de acontecimentos de emergência. 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DOS INTERVENIENTES 

Responsáveis por parte do Dono de obra: 

– Gestor do Projecto: Paulo Monteiro 

– Gestor de Obra: Luís Coimbra 

– Coordenadora Ambiental: Inês Vasconcelos 
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Responsáveis por parte da Entidade Executante: 

– Director de Empreitada: Pedro Silva 

– Coordenadora Ambiental: Filipa Reis 

– Responsável Ambiental: Neuza Sá 

– Responsável do Acompanhamento Arqueológico: Paulo Rebelo 

– Arqueólogo de Campo: Tiago Melo 

– Encarregado de Obra: Manuel Ferreira 

– Chefes de equipa 

Responsáveis por parte da Fiscalização: 

– Coordenador da Fiscalização: Mário Cabral 

– Fiscal de Ambiente: Susana Vieira 
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2 COORDENAÇÃO COM OS SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS 

No caso de ocorrer uma emergência ambiental encontra-se definida uma estrutura de 

comunicação e de intervenção, suportada nas seguintes funções, atribuições e 

intervenientes em caso de emergência ambiental: 

Chefes de Equipa ou trabalhadores da Entidade Executante 

– Avaliar o grau de gravidade da ocorrência no primeiro instante; 

– Controlar a ocorrência com todos os meios ao seu dispor; 

– Caso seja impossível controlar a ocorrência alertar as entidades externas; 

– Comunicar a ocorrência ao Encarregado de Obra; 

– Esperar as equipas externas de socorro no ponto de encontro mais próximo do local 

da ocorrência. 

Encarregado da Entidade Executante 

– Mobilizar todos os meios internos disponíveis para o combate à ocorrência; 

– Suspender os trabalhos na frente de obra onde ocorreu a ocorrência e em outras 

em que as condições de risco sejam semelhantes; 

– Coordenar as acções de combate à ocorrência; 

– Comunicar o acidente ao Responsável Ambiental; 

– Comunicar com os serviços administrativos/posto médico através de rádio emissor 

receptor; 

– Esperar as equipas externas de socorro no ponto de encontro mais próximo do local 

da ocorrência. 

Responsável Ambiental da Entidade Executante 

– Verificar se todas as instruções de ambiente estão a ser cumpridas; 

– Comunicar a ocorrência ao Dono da Obra/Fiscalização; 

– Recolher os dados da ocorrência; 

– Registar e analisar os dados, as causas e a implementação de acções correctivas; 

– Verificar a reposição das condições iniciais no local da ocorrência; 

– Verificar periodicamente a disponibilidade e as boas condições de utilização, dos 

meios e recursos definidos para a obra, quer no estaleiro quer nas frentes de obra. 
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Comunicação 

As comunicações entres as frentes de obra, estaleiros, posto médico e serviços 

administrativos serão efectuadas com o recurso a rádios emissor e receptor. As 

comunicações para o exterior serão asseguradas através de telefone fixo a partir dos 

serviços administrativos instalados no estaleiro social da obra. 

Sendo que nenhum dos intervenientes está autorizado a prestar qualquer declaração com 

entidades externas. 



 

Aproveitamento Hidroeléctrico de Santa Luzia 
Empreitada de Construção da Nova Barragem do Alto Ceira 

Plano de Gestão Ambiental 
Apêndices - Plano de Emergência Ambiental 

 Edição 04 (10/01/2012) 

 

    

7 

3 ASPECTOS AMBIENTAIS 

No quadro seguinte são analisados os aspectos ambientais, identificando os riscos 

ambientais provenientes de procedimentos incorrectos, quer na zona do estaleiro quer nas 

frentes de obra, respectivamente. 

Identificação dos 
aspectos ambientais 

Razão da ocorrência 

E
S

T
A

L
E

IR
O

 Incêndio 

O perigo da ocorrência de um incêndio deve-se à existência de 
substâncias inflamáveis em estaleiro (armazenadas ou em maquinas e 
equipamentos), à própria instalação eléctrica existente e explosão de 
Recipientes sob Pressão. 

Derrame de 
Substâncias 

Químicas 

O perigo da ocorrência de um derrame de produtos químicos deve-se 
ao possível manuseamento de substâncias químicas fora das áreas 
técnicas reservadas para o efeito (bacias de retenção), abastecimento 
de equipamentos e pelo rebentamento não controlado de tubagem em 
máquinas e/ou equipamentos. 

F
R

E
N

T
E

S
 D

E
 O

B
R

A
 

Incêndio 
Florestal 

O risco de incêndio deve-se à operação de máquinas, ao 
manuseamento incorrecto de substâncias inflamáveis e à falta de 
observância pelas instruções de segurança em área florestal. 

Derrame de 
Substâncias 

Químicas 

O risco de derrame de produtos químicos deve-se ao manuseamento 
de substâncias químicas que possuem propriedades que os tornam 
nocivos para o meio ambiente fora das áreas técnicas reservadas para 
o efeito. 

Inundação 
O risco é a ocorrência de descargas da barragem a montante ou 
cheias na linha de água intermédia, decorrentes de precipitações 
intensas. 

Abatimento 
de terras 

O risco de abatimento de terrenos deve-se à erosão do solo provocada 
pelas actividades ocorrentes durante a fase de construção. 
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4 IMPACTES AMBIENTAIS 

No quadro seguinte são analisados os riscos ambientais e suas consequências, quer na 

zona do estaleiro quer nas frentes de obra, respectivamente. 

Identificação dos Impactes ambientais Identificação das consequências ambientais 

E
S

T
A

L
E

IR
O

 

Incêndio 
�Emissão de gases tóxicos; 
�Produção de resíduos. 

Derrame de Substâncias Químicas  
�Contaminação do solo; 

�Contaminação de linhas de água; 
�Produção de resíduos perigosos. 

F
R

E
N

T
E

S
 D

E
 O

B
R

A
 

Incêndio Florestal 

�Diminuição biodiversidade; 

�Erosão do solo; 
�Impacte visual; 
�Produção de resíduos. 

Derrame de Substâncias Químicas  
�Contaminação do solo; 
�Contaminação de linhas de água; 
�Produção de resíduos perigosos. 

Inundação 

�Contaminação do solo; 

�Diminuição da biodiversidade (fauna e flora); 
�Produção de resíduos. 

Abatimento de terras 

�Contaminação do solo; 
�Diminuição da biodiversidade (fauna e flora); 
�Contaminação das linhas de água; 
�Produção de resíduos. 
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5 MEDIDAS PREVENTIVAS 

Neste capítulo referem-se as medidas a considerar de modo a minimizar a ocorrência de 

uma situação geradora de uma possível emergência ambiental que se descrevem no quadro 

seguinte: 

Área de Actuação Medidas Preventivas 

E
S

T
A

L
E

IR
O

 

Instalação Eléctrica 

�Manter limpa a área adjacente à instalação eléctrica, nomeadamente 
de substâncias combustíveis e/ou inflamáveis; 
�O quadro eléctrico deverá obedecer às características legalmente 
impostas. 

Produtos Químicos 
/ Recipientes sobre 
pressão 

�Todos os produtos químicos deverão estar no local adequado de 
armazenamento, indicado na planta do estaleiro; 

�Sempre que possível, estes produtos deverão ser mantidos nas 
embalagens originais. Se, por qualquer motivo, se trocar de 
embalagem, os recipientes dos produtos químicos serão 
convenientemente rotulados e mantidos bem fechados quando não 
estão a ser utilizados; 

�Sempre que possível, o stock deve ser gerido de modo que exista em 
estaleiro só a quantidade mínima indispensável dos produtos químicos; 
�As fichas de segurança dos produtos devem estar disponíveis e junto 
aos mesmos; 
�Os produtos químicos devem estar acondicionados em bacias de 
retenção; 
�É proibido fumar na zona de armazenamento dos produtos químicos; 
�Se se verificar a necessidade de transvasamento, tal operação 
deverá ser feita com precaução, sobre as tinas/paletes de retenção; 
�Não é permitida a eliminação intencional para o meio ambiente dos 
produtos químicos, como por exemplo, a eliminação pelos esgotos; 
�Existir material absorvente hidrófobo em estaleiro; 

F
R

E
N

T
E

S
 D

E
 

O
B

R
A

 

Geral 

�Organizar a frente de trabalho, tendo em conta a interacção com 
outras tarefas que normalmente se desenvolvem simultaneamente na 
mesma frente de obra. Um bom planeamento das diversas actividades 
pode ser a chave para um bom rendimento com o mínimo de riscos. 
�O respeito e cumprimento das medidas preventivas em estaleiro 
aplicam-se igualmente para a frente de obra. 
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Área de Actuação Medidas Preventivas 

F
R

E
N

T
E

S
 D

E
 O

B
R

A
 Produtos Químicos 

�Para além de ter de se respeitar as regras para o manuseamento dos 
produtos químicos em estaleiro, devemos ainda, ter em conta: 
�Para a frente de trabalho deverão ser transportados quantidades 
reduzidas de produtos (normalmente as necessárias para as tarefas de 
um dia de trabalho) evitando-se deste modo a concentração excessiva 
de produtos químicos fora dos locais próprios de armazenagem; 
�Disponibilizar nas frentes de obra e em todas as viaturas, as Fichas 
de dados de segurança dos produtos, bem como os Equipamentos de 
Protecção Individual que lá sejam mencionados; 
�Acondicionamento da substância sobre bacias de retenção enquanto 
aguarda utilização; 
�Disponibilização e utilização de material absorvente e hidrófobo; 
�Disponibilização de contentores estanques para armazenamento de 
absorventes/solo contaminado; 

Inundações �Monitorização do caudal da barragem de montante. 

Abatimento de 
terras 

�Colocação de muros de gabiões; 
�Adequada compactação do solo; 
�Evitar sobrecargas nas cristas dos taludes; 
�Drenagem de terrenos. 
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6 MEDIDAS DE ACTUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA 

6.1 CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

Consideram-se meios e recursos os equipamentos e materiais existentes em estaleiro e nas 

frentes de obra, que permitem efectuar uma primeira intervenção, com vista a minimizar os 

efeitos das ocorrências que eventualmente venham a surgir. No quadro seguinte 

descrevem-se os meios e recursos afectos à obra: 

Estaleiro Frentes de Obra 

�Extintores de Pó Químico e CO2; 

�Material para recolha de terras contaminadas; 
�Zonas delimitadas e identificadas e adequadas 
para os diversos resíduos produzidos em obra; 
�Bacias de retenção para o depósito de produtos 
químicos; 
�Kit Ambiental, composto por bacia de retenção, 
material absorvente e hidrófobo e um jerrican de 
boca larga para armazenamento do solo/água 
contaminada; 

�Local de armazenamento de substâncias 
químicas, com as devidas características, ventilado, 
protegido de intempéries e impermeabilizado. As 
quantidades de combustível armazenado em 
estaleiro nunca deverão ser superiores a 1200 
litros. 

�Fichas de Dados de Segurança dos produtos 
químicos utilizados; 
�Rádio emissor receptor. 

�Extintores adaptados aos meios e 
equipamentos utilizados; 
�Material para recolha de terras contaminadas; 
�Kit Ambiental, composto por bacia de 
retenção, material absorvente e hidrófobo e um 
jerrican de boca larga para armazenamento do 
solo/água contaminada; 
�Bacias de retenção para o depósito de 
produtos químicos; 
�Fichas de Dados de Segurança dos produtos 
químicos utilizados; 
�Rádio emissor receptor. 

6.2 PLANO DE INTERVENÇÃO 

Nos quadros seguintes descrevem-se os procedimentos adoptar em caso de ocorrência de 

incêndio, inundação, abatimento de terrenos e derrames de substâncias químicas. 

As instruções de trabalho (EO – Incêndio e EO – Derrame de substâncias químicas) serão 

apresentadas em anexo serão entregues aos trabalhadores aquando a realização de 

formações específicas e afixadas em local visível no estaleiro.  
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INCÊNDIO 

OBJECTIVO: 
Estabelecer uma orientação para a actuação no caso de ocorrer um Incêndio que por ter 
Dimensões Reduzidas ou por estar confinado, não constitui ameaça para além do local onde se 
produziu, podendo ser facilmente eliminado pelos meios existentes. 

Actuação Responsabilidades 

Dar o alerta de incêndio após a detecção; Qualquer colaborador 

Em caso de incêndio, atacar de imediato o foco de incêndio 
com o agente extintor adequado (terra, pó químico, anidrido 
carbónico, CO2); 
Em caso de incêndio florestal atacar com terra e extintor pó 
químico; 
Em caso de incêndio de origem eléctrica utilizar extintor 
anidrido carbónico, CO2: 

Qualquer colaborador 

Informar o Encarregado de Obra da ocorrência; Qualquer colaborador 

Informar os Serviços Administrativos e o Posto Médico da 
ocorrência; 

Encarregado de Obra 

Informar o Responsável de Ambiental da ocorrência; Encarregado da Obra 

Informar o Dono de Obra/Fiscalização da ocorrência. Responsável Ambiental 

Repor as condições iniciais do local Qualquer colaborador 

Recolher os dados da ocorrência Responsável Ambiental 

Registar e analisar os dados, as causas e a implementação de 
acções correctivas 

Responsável Ambiental 

OBJECTIVO: 

Estabelecer uma orientação para a actuação no caso de ocorrer um Incêndio de Grandes 
Dimensões, que esteja fora de controlo, podendo ameaçar zonas vizinhas, provocando danos graves 
O chefe de equipa da frente de obra onde se verifica a ocorrência deve de imediato: 
Avaliar em primeira instância o tipo da ocorrência a combater; 
Contactar os Serviços Administrativos de modo a se proceder ao contacto da Corporação de 
Bombeiros mais próxima do local da ocorrência. 

Actuação Responsabilidades 

Após a detecção do foco de incêndio dar o alerta; Qualquer colaborador  

Informar o Encarregado de obra da ocorrência; Qualquer colaborador 

Informar os Serviços Administrativos e o Posto Médico; Encarregado de Obra/Técnico de 
Segurança; 

Alertar os bombeiros locais, informando-os do local do 
acidente; Serviços Administrativos; 
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Actuação Responsabilidades 

Evacuar os trabalhadores, em segurança, para o ponto de 
encontro; 

Técnico de segurança/Encarregado 
da Obra 

Informar o Responsável Ambiental da ocorrência; Encarregado da Obra 

Informar o Dono da Obra/Fiscalização da ocorrência. Responsável Ambiental 

Repor as condições iniciais do local Qualquer colaborador 

Recolher os dados da ocorrência Responsável Ambiental 

Registar e analisar os dados, as causas e a implementação de 
acções correctivas 

Responsável Ambiental 

No quadro seguinte descrevem-se os procedimentos adoptar em caso de inundação e 

abatimento de terrenos: 

INUNDAÇÃO E ABATIMENTO DE TERRENOS 

OBJECTIVO: 

Estabelecer uma orientação para a actuação no caso de ocorrer inundação e abatimento de terrenos. 

Actuação Responsabilidades 

Após a detecção da situação em causa dar o alerta; Qualquer colaborador 

Evacuar os trabalhadores, em segurança, para o ponto de 
encontro; 
Se possível, retirar todos os equipamentos da frente de obra 

Técnico de Segurança/Encarregado 
da Obra 

Informar os Serviços Administrativos e Posto Médico da 
ocorrência; 

Encarregado de Obra/Técnico de 
Segurança 

Contactar com as Entidades Externas (Bombeiros e INEM) Serviços Administrativos 

Informar o Responsável de Ambiental da ocorrência; Encarregado da Obra 

Informar o Dono de Obra/Fiscalização da ocorrência. Responsável Ambiental 

Recolher os dados da ocorrência Responsável Ambiental 

Registar e analisar os dados, as causas e a implementação de 
acções correctivas 

Responsável Ambiental 
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No quadro seguinte descrevem-se os procedimentos adoptar em caso de derrame de 

substâncias químicas: 

DERRAME DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS 

OBJECTIVO: 

Estabelecer uma orientação para a actuação no caso de ocorrer um derrame de substâncias 
químicas que por ter dimensões reduzidas ou por estar confinado, não constitui ameaça para 
além do local onde se produziu, podendo ser facilmente eliminado pelos meios existentes. 

Actuação na frente de obra e em estaleiro Responsabilidades 

Verificar e confirmar qual o produto que está a ser derramado; Qualquer colaborador 

Estancar ou eliminar o derrame com os meios disponíveis, aplicando 
o material absorvente sobre a zona afectada; 

Qualquer colaborador 

Recolher o solo, sobre o qual ocorreu o derrame de produtos 
perigosos, para os sacos de plástico existentes nas frentes de obra 
ou para o contentor existente em estaleiro; 
Caso ocorra em meio hídrico, recolher o material absorvente 
hidrófobo e colocar no recipiente destinado às águas contaminadas; 

Qualquer colaborador 

Informar o Responsável de Ambiental da ocorrência; Qualquer colaborador 

Repor as condições iniciais do local Qualquer colaborador 

Recolher os dados da ocorrência Responsável Ambiental 

Registar e analisar os dados, as causas e a implementação de 
acções correctivas Responsável Ambiental 

OBJECTIVO: 
Estabelecer uma orientação para a actuação no caso de ocorrer um derrame de substâncias químicas 
de grandes dimensões, que esteja fora de controlo, provocando danos graves. 
O chefe de equipa da frente de obra onde se verifica a ocorrência deve de imediato: 
Avaliar em primeira instância o tipo da ocorrência a combater; 
Contactar os Serviços Administrativos de modo a se proceder ao contacto da Corporação de 
Bombeiros mais próxima do local da ocorrência. 

Actuação nas frentes de obra e estaleiro Responsabilidades 

Após a detecção do derrame de substâncias químicas dar o alerta; Qualquer colaborador  

Informar os Serviços Administrativos da ocorrência; 
Qualquer 
colaborador/Encarregado de 
Obra 

Alertar os bombeiros locais, informando-os do local do derrame; Serviços Administrativos 

Informar o Responsável Ambiental da ocorrência; Encarregado da Obra 

Informar o Dono da Obra/Fiscalização da ocorrência. Responsável Ambiental 

Repor as condições iniciais Qualquer colaborador 

Recolher os dados da ocorrência Responsável Ambiental 

Registar e analisar os dados, as causas e a implementação de 
acções correctivas 

Responsável Ambiental 
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7 SIMULACRO 

A realização de simulacro tem como principal objectivo exercitar o Plano de Emergência 

Ambiental da obra, testar a operacionalidade, criar hábitos, preparar todos os intervenientes 

para situações de emergência que possam ocorrer no decorrer das actividades. Estes 

exercícios permitem verificar as condições em caso de alguma ocorrência e a 

preparação/conhecimento dos trabalhadores para actuar nestas situações. 

A colaboração com entidades externas (bombeiros, protecção civil, INEM) é de extrema 

importância nestas situações, permite compreender a importância destas entidades, assim 

como conhecer os intervenientes, identificar os riscos ambientais, sensibilizar para a defesa 

da floresta contra incêndios e conhecer os meios e condições de segurança existentes. 



 

Aproveitamento Hidroeléctrico de Santa Luzia 
Empreitada de Construção da Nova Barragem do Alto Ceira 

Plano de Gestão Ambiental 
Apêndices - Plano de Emergência Ambiental 

 Edição 04 (10/01/2012) 

 

    

17 

8 ANEXOS 

8.1 ANEXO 1 - CONTACTOS DE EMERGÊNCIA 

 

LISTA DE CONSTACTOS DE EMERGÊNCIA 

Entidade Contacto 

SOS – Número Nacional de Socorro 112 

Protecção à Floresta/Incêndios 117 

Protecção Civil - Comando Distrital de Operações de Socorro 239 854 060 

Bombeiros Voluntários da Pampilhosa da Serra 235 594 122 

GNR 235 590 100 

Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra 235 590 320 

Hospital da Universidade de Coimbra 239 400 400 

Centro de Saúde da Pampilhosa da Serra 235 590 200 

ICNB – Paisagem Protegida da Serra do Açor 235 741 329 

Telefones (Portugal Telecom) 800 200 800 

Electricidade 800 505 505 

Gás 808 200 157 

Centro Nacional de Informações Anti-Veneno (Intoxicações) 800 250 143 

Dono de Obra (Paulo Monteiro) 22 001 33 18 

Representante do Dono de obra (Luís Coimbra) 93 819 08 10 

Coordenador Ambiental do Dono de Obra (Inês Vasconcelos) 22 001 33 84 

Director Técnico da Empreitada (Pedro Silva) 93 977 39 49 

Adjunto do Director Técnico da Empreitada (Bernardo Carmo) 93 977 12 35 

Gestor de Segurança (Inês Alvarinhas) 96 640 29 00 

  

Técnico de Segurança (Paulo Gomes/José Magalhães) 93 978 12 62 
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LISTA DE CONSTACTOS DE EMERGÊNCIA 

Entidade Contacto 

Coordenadora Ambiental (Filipa Reis) 96 259 54 94 

Responsável Ambiental (Neuza Sá) 96 863 47 10 

Encarregado da Obra (Manuel Ferreira) 93 977 90 88 

Chefe de Fiscalização (Mário Cabral) 91 600 57 55 

Fiscal de Ambiente (Susana Vieira) 96 426 94 74 

Coordenador de Segurança (Mário Morais) 91 200 37 35 
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8.2 ANEXO 2 - LISTA DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS 

 

LISTA DE SUBSTÂNCIAS QUIMICAS 

Data de 
Entrada Produto Tipo Designação 

Comercial Fabricante 

Ficha de 
Segurança Data de 

Saída Observações 
Sim Não 

 Gasóleo            

 Gasolina            

 Material 
Absorvente 
hidrófobo 

  
 

    
 

  

 Lubrificante para 
motores 

           

 Óleo descofrante            

 Lubrificante            

 Cimentos e 
argamassas 

        
 

  

 Aditivo para 
argamassa e 
betão 

        
 

  

 Tintas e vernizes            

 Colas            

 Produtos de 
limpeza 

           

              

              

              

              

              

              

              

 



 
 

INSTRUÇÕES DE TRABALHO 
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Emergência em Obra 

Actuação em caso de Derrame de Substâncias Químicas 

Derrame de Substâncias Químicas de Pequenas Dimensões 

Modo de Actuação Responsabilidade  

Verificar e confirmar qual o produto que está a ser derramado;  Qualquer colaborador  

Estancar ou eliminar o derrame com os meios disponíveis, aplicando o material absorvente sobre a zona afectada;  Qualquer colaborador 

Recolher o solo, sobre o qual ocorreu o derrame de produtos perigosos, para os sacos de plástico existentes nas 

frentes de obra ou para o contentor existente em estaleiro; 
Caso ocorra em meio hídrico, recolher o material absorvente hidrófobo e colocar no recipiente destinado às 
águas contaminadas;  

Qualquer colaborador 

Informar o Responsável Ambiental da ocorrência 
Encarregado de Obra/
Qualquer colaborador 

Informar o Dono de Obra. Responsável Ambiental 

Derrame de Substâncias Químicas de Grandes Dimensões 

Após a detecção do derrame de substâncias químicas dar o alerta;  Qualquer colaborador  

Informar o Posto Médico da ocorrência;  Qualquer colaborador  

Alertar os bombeiros locais, informando-os do local do acidente;  Serviços Administrativos 

Informar o Responsável Ambiental da ocorrência;  
Encarregado de Obra/
Qualquer colaborador 

Informar o Dono da Obra da ocorrência.  Responsável Ambiental 

Colabore connosco na Defesa e Conservação do Meio Ambiente !!! 
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Emergência em Obra 

Actuação em caso de Incêndio 

Incêndio de pequenas dimensões  

Modo de Actuação Responsabilidade  

Após a detecção do foco de incêndio dar o alerta de incêndio;  

• Atacar de imediato o foco de incêndio com o agente extintor adequado (terra, pó químico, anidrido carbónico 
CO2); 

    - Incêndio florestal atacar com terra e extintor pó químico. 
   - Incêndio com origem eléctrica utilizar extintor anidrido carbónico CO2:  

Qualquer colaborador 

Informar  os Serviços Administrativos da obra da ocorrência ; 
Encarregado de Obra/

Chefes de Equipa 

Informar o Responsável Ambiental; Encarregado da Obra 

Informar o Dono de Obra.  Responsável Ambiental 

Incêndio de grandes dimensões   

Após a detecção do foco de incêndio dar o alerta de incêndio; Qualquer colaborador 

Informar o Posto Médico/Serviços Administrativos da ocorrência 
Encarregado de Obra/
Chefes de Equipa 

Alertar os bombeiros locais, informando-os do local do incêndio e do ponto de encontro; Serviços Administrativos 

Evacuar os trabalhadores, em segurança, para o ponto de encontro; 
Chefe de Equipa/

Encarregado de Obra 

Informar o Responsável Ambiental; Encarregado da Obra 

Informar o Dono de Obra. Responsável Ambiental 

 

Colabore connosco na Defesa e Conservação 
do Meio Ambiente !!! 
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1 ÂMBITO E OBJECTIVO 

O presente documento constitui o Plano de Gestão de Resíduos da Empreitada, onde se 

identificam os requisitos associados à gestão de resíduos da Empreitada Aproveitamento 

Hidroeléctrico de Santa Luzia - Barragem do Alto Ceira - Empreitada de Construção da Nova 

Barragem.  

Sempre que existam requisitos legais aplicáveis deve ser assegurado o seu cumprimento. 

Sempre que os requisitos estabelecidos neste documento sejam mais exigentes que os 

expressos na legislação, estes prevalecem.  
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2 ENQUADRAMENTO LEGAL 

O presente documento tem por base as directrizes definidas pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, 

de 5 de Setembro, que estabelece o regime geral da gestão de resíduos. 

É ainda tido em consideração o definido no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, que 

estabelece o regime das operações de gestão de resíduos resultantes de obras ou 

demolições de edifícios ou de derrocadas, abreviadamente designados resíduos de 

construção e demolição ou RCD. 

O transporte de resíduos é enquadrado pela Portarias n.º 335/97, de 16 de Maio, que fixa as 

regras a que fica sujeito o transporte de resíduos dentro do território nacional e pela Portaria 

n.º 417/2008, de 11 de Junho, que define o Modelo de Guias de Acompanhamento de 

Resíduos de Construção e Demolição. 

A identificação dos respectivos resíduos tem por base a Portaria n.º 209/2004, de 3 de 

Março, que publica a Lista Europeia de Resíduos no anexo I e define as operações de 

valorização e de eliminação de resíduos publicadas no Anexo III. 
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3 PROCEDIMENTO DE GESTÃO 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

No início da Empreitada é elaborado um Programa de Gestão de Resíduos (ver Anexo 1 

do presente documento) que identifica os resíduos previsíveis de produzir em obra. Neste 

levantamento deverão ser ainda tidos em linha de conta os aspectos ambientais 

identificados para a obra. 

Este programa será actualizado pelo Responsável Ambiental da Empreitada (RAE) à 

medida que a obra avança ou se detectem novos resíduos. 

Todos os documentos associados à gestão de resíduos, como por exemplo, as autorizações 

dos transportadores e destinatários dos resíduos serão arquivados e mantidos em estaleiro 

(ver Anexo 2 - Licenças dos Operadores de Gestão de Resíduos, do presente 

documento). 

3.2 ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS 

Todos os tipos de resíduos produzidos em obra serão devidamente triados, se possível, no 

próprio local de produção. No caso de tal não se aplicar, serão utilizados os meios de 

contentorização apropriados existentes no estaleiro. 

Todas as acções, com excepção das movimentações internas, que envolvam movimentação 

e transporte de resíduos, serão devidamente registadas em formulário apropriado e 

acompanhadas das respectivas Guias de Acompanhamento de Resíduos (Modelo n.º 1428 

da INCM e GARCD). 

A separação dos resíduos na origem é fundamental para o funcionamento do presente 

procedimento.  

Sem esta separação os resíduos não serão valorizados, conforme requerido a nível legal. A 

separação é realizada, por todos os colaboradores, através do uso de contentores 

disponibilizados para o efeito devidamente identificados. Os resíduos indiferenciados, 

embalagens de metal e plástico, vidro e papel e cartão são directamente depositados nos 

ECOPONTOS existentes em Estaleiro. 
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3.3 ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS 

A armazenagem dos resíduos no Parque de Resíduos situado no Estaleiro Industrial é 

temporária, sendo estes posteriormente transportados por entidades licenciadas para o 

efeito. 

Para manter uma organização e limpeza ao longo da empreitada, encontram-se definidas 

zonas fixas para o depósito temporário de resíduos perigosos no estaleiro, distribuído por 

vários sectores, existem contentores ou tambores, devidamente identificados, para que os 

diferentes tipos de resíduos produzidos possam ser aí convenientemente acondicionados. 

Será, ainda, respeitada uma certa sequência de armazenagem, tentando estabelecer um 

determinado gradiente e evitando a contaminação de resíduos entre si.  

Armazenamento de Resíduos Não Perigosos: 

Consideram-se resíduos não perigosos, a madeira, vidro, plástico, RSU, resíduos 

indiferenciados, mistura de metais, embalagens, papel e cartão, resíduos biodegradáveis 

provenientes da desmatação e desarborização, entre outros. 

O armazenamento temporário dos resíduos não perigosos seguirá as seguintes 

características: 

– Área plana não inferior a 135 m2; 

– Pavimentação simples; 

– Local coberto; 

– Devidamente identificado; 

– Contentores de 20 m3. 

Armazenamento de Resíduos Perigosos: 

Consideram-se resíduos perigosos, resíduos de construção e demolição, solos 

contaminados, madeira, plásticos, vidro, metais, embalagens contaminados, óleos usados 

de motores, transmissão e lubrificação, panos e absorventes contaminados, pilhas e 

acumuladores entre outros. 

O armazenamento temporário dos resíduos perigosos seguirá as seguintes características: 

– Área plana não inferior a 65 m2; 

– Local impermeabilizado, coberto e com uma inclinação; 

– Os recipientes de óleos usados, acumuladores e solos contaminados serão 

completamente estanques colocados sobre tina de retenção (tambores de 100 e 

200 l); 
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Deve ser mantido um registo actualizado dos resíduos enviados para destino final, 

preenchendo-se para o efeito o impresso Mapa de Gestão de Resíduos (MGR) com os 

dados referentes ao destino em causa, quantidade, destinatário e entre outros. 

3.6 DESTINO FINAL 

Deverá ser assegurado que as entidades/instalações estão devidamente licenciadas para a 

valorização, tratamento e eliminação dos vários tipos de resíduos produzidos em obra.  

Relativamente à triagem dos resíduos estes serão separados com base nas diferentes 

categorias: 

– Resíduos Reutilizáveis vs Resíduos Não Reutilizáveis; 

– RSU ou RIB vs Resíduos Perigosos. 

Resíduos Reutilizáveis 

São exemplos deste tipo de resíduos a madeira, materiais ferrosos, inertes, terras vegetais e 

os restos de betuminoso, podendo estes ser reutilizados noutras obras ou em obras de 

recuperação paisagística de taludes, ou em sub-base de aplicação de pavimentos 

rodoviários, de acordo com as respectivas Normas do LNEC. 

Resíduos Não Reutilizáveis 

Em relação a esta categoria de resíduos, estão englobados todos aqueles que não são 

utilizados em obra, sendo encaminhados para sistemas de reciclagem e/ou valorização 

energética. 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) ou Resíduos Industriais Banais (RIB) 

São exemplos deste tipo de resíduos: o papel, o cartão e os resíduos indiferenciados (ex.: 

restos alimentares), entre outros.  Os resíduos indiferenciados serão depositados em 

contentores e recolhidos pela autarquia, Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, para 

posterior tratamento e/ou deposição no aterro municipal. Os resíduos sólidos urbanos serão 

segregados e depositados em ecoponto para posterior recolha para reciclagem. Os RIB’s 

serão armazenados em contentores no Estaleiro e posteriormente encaminhados para um 

operador de gestão de resíduos credenciado para o efeito. 

Resíduos Perigosos 

Como exemplos deste tipo de resíduos, enumeram-se os óleos usados, os materiais 

absorventes contaminados, baterias, lamas contaminadas, embalagens contaminadas e os 

filtros de gasóleo, calços de travões, entre outros. Estes resíduos são recolhidos e 
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armazenados separadamente no Parque de Resíduos, em contentores específicos e aí são 

recolhidos por empresa credenciada para o efeito. 

3.7 ACÇÕES PROIBIDAS 

É expressamente proibido: 

– Efectuar a queima a céu aberto de qualquer tipo de resíduos urbanos e industriais; 

– O abandono, transporte, armazenagem, tratamento, valorização ou eliminação de 

resíduos por entidades ou em instalações não autorizadas para o efeito; 

– A descarga de resíduos, salvo em locais e nos termos determinados por autorização 

prévia. 
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4 FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS TRABALHADORES 

Será ministrada formação aos trabalhadores no âmbito de gestão de resíduos em estaleiro e 

nas frentes de obra, tal como referido no Plano de Formação e Informação referenciado 

no Plano de Gestão Ambiental. 

Serão executadas campanhas de sensibilização aos trabalhadores, através da colocação de 

cartazes, panfletos ou outro método com o objectivo de alterar as mentalidades e 

comportamentos em obra relativamente aos cuidados a ter com os resíduos. 
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5 DEPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS DURANTE A OBRA 

Os trabalhadores, incluindo os trabalhadores dos subempreiteiros, em obra segregarão os 

resíduos produzidos durante a execução das suas actividades de forma selectiva nos 

recipientes identificados para o efeito.  

Os resíduos serão transportados para estaleiro e depositados nos locais e recipientes 

previamente definidos para o efeito. As lamas provenientes da ETAR compacta do estaleiro 

social permanecerão no local de produção até à sua recolha por operador licenciado. Para 

os resíduos provenientes das actividades de desmatação será definido um local delimitado e 

identificado para a sua deposição junto ao local de produção. A sua recolha será efectuada 

por operador licenciado. 

A responsável ambiental verificará semanalmente as condições dos locais de 

armazenamento dos diversos resíduos presentes em obra, corrigindo situações anómalas 

verificadas e actuando junto dos trabalhadores para que estes cumpram as regras de 

deposição dos resíduos. Estas verificações irão cumprir o definido no Programa de 

Monitorização da Gestão de Resíduos (ver Anexo 4 do presente documento). 
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6 INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO 

Toda a área da obra e, principalmente, os locais de armazenamento temporário de resíduos 

será alvo de uma inspecção e manutenção semanal por parte do responsável ambiental. 

Semanalmente é efectuada uma inspecção e manutenção aos locais de armazenamento 

temporário de resíduos, sendo preenchido o Registo de Verificação de Gestão de 

Resíduos (Anexo 5 - Registo de Verificação de Gestão de Resíduos). 

O Registo de Verificação de Gestão de Resíduos tem como objectivo corrigir situações 

anómalas verificadas assim como a sua resolução. 

Os resultados das inspecções realizadas estarão disponíveis em estaleiro. 
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7 AUDITORIAS 

O Dono de Obra realizará auditorias ambientais periódicas no âmbito das quais incluirá o 

funcionamento do Plano de Gestão de Resíduos em obra. Destas auditorias resultarão 

relatórios, os quais serão enviados ao Adjudicatário, para posterior resposta por escrito 

relativamente às não conformidades verificadas e as acções correctivas que serão 

executadas.  

Em auditorias externas, o Adjudicatário estará disponível para o acompanhamento dessas 

auditorias para prestar quaisquer esclarecimentos que sejam necessários. Em situações de 

não conformidades detectadas, o adjudicatário colaborará com o Dono de Obra na análise 

das causas e na resolução das mesmas. 

Perante estas situações, o Adjudicatário deverá manter as condições de armazenamento de 

resíduos nas melhores condições possíveis. 
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ANEXO 1 - PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

 
 

RESÍDUO 
CÓD. 
LER 

LOCAL DE 

PRODUÇÃO 
ACONDICIONAMENTO EM 

OBRA 

OPERADOR 

LICENCIADO 

(TRANSPORTADOR/DESTIN

ATÁRIO) 

DESTINO FINAL (**) OBSERVAÇÕES 

Areias e argilas 01 04 09 Geral 
Em local devidamente balizado 
e identificado 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13 e D15  

Resíduos de tintas e 
vernizes contendo 
solventes orgânicos ou 
outras substâncias 
perigosas 

08 01 11* Geral 
Em recipiente fechado (tambor 
de 200 L) 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13 e D15  

Resíduos de tintas de 
água 

08 01 12 Geral 

Em contentor de 200 L. Os 
contentores devem estar em 
local coberto, preferencialmente 
impermeabilizado e os 
recipientes sobre bacias de 
retenção. 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

D15  
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ANEXO 1 - PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

 
 

RESÍDUO 
CÓD. 
LER 

LOCAL DE 

PRODUÇÃO 
ACONDICIONAMENTO EM 

OBRA 

OPERADOR 

LICENCIADO 

(TRANSPORTADOR/DESTIN

ATÁRIO) 

DESTINO FINAL (**) OBSERVAÇÕES 

Resíduos de tonners de 
impressão contendo 
substâncias perigosas 

08 03 17* 
Estaleiros, 
social e 
industrial 

Em contentor de 200 L. Os 
contentores devem estar em 
local coberto, preferencialmente 
impermeabilizado e os 
recipientes sobre bacias de 
retenção. 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda.. 
R13 e D15  

Resíduos de colas ou 
vedantes contendo 
solventes orgânicos ou 
outras substâncias 
perigosas 

08 04 09* Frente de obra 

Em contentor de 200 L. Os 
contentores devem estar em 
local coberto, preferencialmente 
impermeabilizado e os 
recipientes sobre bacias de 
retenção. 

Carmo Benta – Centro de 
Recepção, 

desmantelamento de 
veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

 

R13 e D15  

Lamas de betão 10 13 14 Frente de obra 
Bacias de decantação no 
estaleiro industrial 

Renascimento, gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Resicorreia, gestão e 

serviços de ambiente. Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 
Viapetro – Comércio e 
Assistência a Postos de 

Combustível, Lda. 

R13  
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ANEXO 1 - PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

 
 

RESÍDUO 
CÓD. 
LER 

LOCAL DE 

PRODUÇÃO 
ACONDICIONAMENTO EM 

OBRA 

OPERADOR 

LICENCIADO 

(TRANSPORTADOR/DESTIN

ATÁRIO) 

DESTINO FINAL (**) OBSERVAÇÕES 

Óleos hidráulicos 
minerais clorados 

13 01 09* 

Manutenção/re
paração de 
máquinas e 
equipamentos 

Em recipientes fechados 
(tambores de 200 L).  
Os contentores devem estar em 
local coberto, preferencialmente 
impermeabilizado e os 
recipientes sobre bacias de 
retenção. 

Renascimento, gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13 e D15 

A mistura de óleos de 
forma a inviabilizar a 
sua valorização é 

proibida. 

Óleos hidráulicos 
minerais não clorados 

13 01 10* 

Manutenção/re
paração de 
máquinas e 
equipamentos 

Em recipientes fechados 
(tambores de 200 L).  
Os contentores devem estar em 
local coberto, preferencialmente 
impermeabilizado e os 
recipientes sobre bacias de 
retenção. 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13 e D15 

A mistura de óleos de 
forma a inviabilizar a 
sua valorização é 

proibida. 

Outros óleos hidráulicos 13 01 13* 
Manutenção 
de máquinas e 
equipamentos 

Em recipientes fechados 
(tambores de 200 L).  
Os contentores devem estar em 
local coberto, preferencialmente 
impermeabilizado e os 
recipientes sobre bacias de 
retenção. 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13 e D15 

A mistura de óleos de 
forma a inviabilizar a 
sua valorização é 

proibida. 
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ANEXO 1 - PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

 
 

RESÍDUO 
CÓD. 
LER 

LOCAL DE 

PRODUÇÃO 
ACONDICIONAMENTO EM 

OBRA 

OPERADOR 

LICENCIADO 

(TRANSPORTADOR/DESTIN

ATÁRIO) 

DESTINO FINAL (**) OBSERVAÇÕES 

Outros óleos de motores, 
transmissões e 
lubrificação 

13 02 08* 
Manutenção 
de máquinas e 
equipamentos 

Em recipientes fechados 
(tambores de 200 L).  
Os contentores devem estar em 
local coberto, preferencialmente 
impermeabilizado e os 
recipientes sobre bacias de 
retenção. 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13 e D15 

A mistura de óleos de 
forma a inviabilizar a 
sua valorização é 

proibida. 

Óleos provenientes dos 
separadores óleo/água 

13 05 06* 
Manutenção 
de máquinas e 
equipamentos 

Em recipientes fechados 
(tambores de 200 L).  
Os contentores devem estar em 
local coberto, preferencialmente 
impermeabilizado e os 
recipientes sobre bacias de 
retenção. 

Carmo Benta – Centro de 
Recepção, 

desmantelamento de 
veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13 e D15  

Água com óleo 
proveniente dos 
separadores óleo/água 

13 05 07* 
Manutenção 
de máquinas e 
equipamentos 

Em recipientes fechados 
(tambores de 100 L).  
Os contentores devem estar em 
local coberto, preferencialmente 
impermeabilizado e os 
recipientes sobre bacias de 
retenção. 

Carmo Benta – Centro de 
Recepção, 

desmantelamento de 
veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13 e D15  
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ANEXO 1 - PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

 
 

RESÍDUO 
CÓD. 
LER 

LOCAL DE 

PRODUÇÃO 
ACONDICIONAMENTO EM 

OBRA 

OPERADOR 

LICENCIADO 

(TRANSPORTADOR/DESTIN

ATÁRIO) 

DESTINO FINAL (**) OBSERVAÇÕES 

Misturas de resíduos 
provenientes de 
desarenadores e de 
separadores óleo/água 

13 05 08* 
Manutenção 
de máquinas e 
equipamentos 

Em recipientes fechados 
(tambores de 100 L).  
Os contentores devem estar em 
local coberto, preferencialmente 
impermeabilizado e os 
recipientes sobre bacias de 
retenção. 

 
 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

 
 

R13 e D15  

Embalagens 

15 01 01 
15 01 02 
15 01 04 
15 01 07 

Geral 
Em big bag’s com uma 
capacidade de 25 kg 

 
Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
ERSUC – Resíduos dos 
Sólidos do Centro, S.A. 

 
 

R13 e D15  
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ANEXO 1 - PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

 
 

RESÍDUO 
CÓD. 
LER 

LOCAL DE 

PRODUÇÃO 
ACONDICIONAMENTO EM 

OBRA 

OPERADOR 

LICENCIADO 

(TRANSPORTADOR/DESTIN

ATÁRIO) 

DESTINO FINAL (**) OBSERVAÇÕES 

Embalagens contendo 
substâncias perigosas 

15 01 10* Geral 
Em recipiente de 200 L em local 
coberto 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13 e D15  

Absorventes, materiais 
filtrantes, panos de 
limpeza e vestuário de 
protecção contaminados 
por substâncias 
perigosas 

15 02 02* Geral 
Contentor de 200 L em local 
coberto 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13 e D15  

Absorventes, materiais 
filtrantes, panos de 
limpeza e vestuário de 
protecção não 
contaminados 

15 02 03 Geral 
Contentor de 200 L fechado em 
local coberto 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13 e D15  
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ANEXO 1 - PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

 
 

RESÍDUO 
CÓD. 
LER 

LOCAL DE 

PRODUÇÃO 
ACONDICIONAMENTO EM 

OBRA 

OPERADOR 

LICENCIADO 

(TRANSPORTADOR/DESTIN

ATÁRIO) 

DESTINO FINAL (**) OBSERVAÇÕES 

Resíduos inorgânicos 
contendo substâncias 
perigosas 

16 03 03* 
Estaleiro 
industrial 

Em recipiente fechado em local 
coberto 

 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

 

D15  

Resíduos orgânicos 
contendo substâncias 
perigosas 

16 03 05* 
Estaleiro 
industrial 

Em recipiente fechado em local 
coberto 

Carmo Benta – Centro de 
Recepção, 

desmantelamento de 
veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

D15  

Pilhas e acumuladores 16 06 03* 
Estaleiro 
industrial 

Em recipientes fechados em 
local coberto  

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13 e D15  
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ANEXO 1 - PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

 
 

RESÍDUO 
CÓD. 
LER 

LOCAL DE 

PRODUÇÃO 
ACONDICIONAMENTO EM 

OBRA 

OPERADOR 

LICENCIADO 

(TRANSPORTADOR/DESTIN

ATÁRIO) 

DESTINO FINAL (**) OBSERVAÇÕES 

Pilhas e acumuladores 16 06 04 
Estaleiro 
industrial 

Em recipiente fechado 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13 e D15  

Betão 17 01 01 Geral 
Em local devidamente balizado 
e identificado  

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13 e D15  

Ladrilhos, telhas e 
materiais cerâmicos 

17 01 03 Geral 

Em contentor de 6 m3 ou em 
pilhas (< 2 metros) 
Colocar em zonas protegidas do 
vento. 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
José Álvaro Baptista 

Neves 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13 e D15  
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ANEXO 1 - PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

 
 

RESÍDUO 
CÓD. 
LER 

LOCAL DE 

PRODUÇÃO 
ACONDICIONAMENTO EM 

OBRA 

OPERADOR 

LICENCIADO 

(TRANSPORTADOR/DESTIN

ATÁRIO) 

DESTINO FINAL (**) OBSERVAÇÕES 

Misturas ou fracções 
separadas de betão, 
tijolos, ladrilhos, telhas e 
mate riais cerâmicos 
contendo substâncias 
perigosas 

17 01 06 Geral Colocar em contentor de 6 m3  

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13 e D15 - 

Misturas de betão, tijolos, 
ladrilhos, telhas e 
materiais cerâmicos não 
abrangidas em 17 01 06. 

17 01 07 Demolições 

Colocar em contentor de 6 m3 
ou em pilhas (< 2 metros) 
Colocar em zonas protegidas do 
vento. 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13 e D15 - 

Madeira 17 02 01 Geral Contentor de 6 m3  

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
José Álvaro Baptista 

Neves 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13 e D15  
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ANEXO 1 - PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

 
 

RESÍDUO 
CÓD. 
LER 

LOCAL DE 

PRODUÇÃO 
ACONDICIONAMENTO EM 

OBRA 

OPERADOR 

LICENCIADO 

(TRANSPORTADOR/DESTIN

ATÁRIO) 

DESTINO FINAL (**) OBSERVAÇÕES 

Madeira, vidro e plástico 
contendo ou 
contaminadas com 
substâncias perigosas 

17 02 04* Geral 
Contentor de 200 L em local 
coberto 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13 e D15  

Misturas betuminosas 
não contendo alcatrão 

17 03 02 

Demolições 
Infra-

estruturas 
viárias 

Em local plano e devidamente 
identificado 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Manuel Gomes Torres, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

Visovias, Lda. 

R13 
Reutilização 

- 
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ANEXO 1 - PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

 
 

RESÍDUO 
CÓD. 
LER 

LOCAL DE 

PRODUÇÃO 
ACONDICIONAMENTO EM 

OBRA 

OPERADOR 

LICENCIADO 

(TRANSPORTADOR/DESTIN

ATÁRIO) 

DESTINO FINAL (**) OBSERVAÇÕES 

Sucata de ferro e aço 17 04 05 
Armação de 

ferro 
Em contentor 6 m3 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
José Álvaro Baptista 

Neves 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

Destino Autorizado – 
R04 
R13 

 

Sucata de metais 
diversos 

17 04 07 
Demolições 

Geral 
Contentor de 6 m3 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
José Álvaro Baptista 

Neves 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

Destinatário autorizado 
R04 

Não colocar sucata 
contaminada 
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ANEXO 1 - PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

 
 

RESÍDUO 
CÓD. 
LER 

LOCAL DE 

PRODUÇÃO 
ACONDICIONAMENTO EM 

OBRA 

OPERADOR 

LICENCIADO 

(TRANSPORTADOR/DESTIN

ATÁRIO) 

DESTINO FINAL (**) OBSERVAÇÕES 

Resíduos metálicos 
contaminados com 
substâncias perigosas 

17 04 09* 
Demolições 

Geral 

Em contentor, protegido da 
chuva para que não se formem 
escorrências 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

Destinatário Autorizado 
R04 e D15 

- 

Solos e rochas 
contaminadas 

17 05 03* Desmatação Contentor de 200 L 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

D15 - 

Outros resíduos de 
construção e demolição 
(incluindo misturas de 
resíduos) contendo 
substâncias perigosas 

17 09 03* Geral Contentor de 200 L 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13  
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ANEXO 1 - PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

 
 

RESÍDUO 
CÓD. 
LER 

LOCAL DE 

PRODUÇÃO 
ACONDICIONAMENTO EM 

OBRA 

OPERADOR 

LICENCIADO 

(TRANSPORTADOR/DESTIN

ATÁRIO) 

DESTINO FINAL (**) OBSERVAÇÕES 

Mistura de resíduos de 
construção e demolição 
não abrangidos em 17 09 
01, 17 09 02 e 17 09 03 

17 09 04 Geral Contentor de 200 L 

Carmo Benta – Centro de 
Recepção, 

desmantelamento de 
veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13 e D15  

Objectos cortantes e 
perfurantes 

18 01 01 Posto Médico 
Em recipiente fechado em local 
coberto 

Carmo Benta – Centro de 
Recepção, 

desmantelamento de 
veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

D15  

Resíduos cuja recolha e 
eliminação não estão 
sujeitas a requisitos 
específicos tendo em 
vista a prevenção de 
infecções (por exemplo, 
pensos, compressas, 
ligaduras, gessos, 
roupas, vestuário 
descartável e fraldas) 

18 01 04 Posto Médico 
Em recipiente fechado em local 
coberto 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

D15  
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ANEXO 1 - PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

 
 

RESÍDUO 
CÓD. 
LER 

LOCAL DE 

PRODUÇÃO 
ACONDICIONAMENTO EM 

OBRA 

OPERADOR 

LICENCIADO 

(TRANSPORTADOR/DESTIN

ATÁRIO) 

DESTINO FINAL (**) OBSERVAÇÕES 

Gradados 19 08 01 ETAR Em contentor de 60 L 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13  

Lamas do Tratamento de 
águas residuais 

19 08 05 ETAR 
Não é efectuado 
acondicionamento em obra 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 
Câmara Municipal da 
Pampilhosa da Serra 

R13  

Fracções recolhidas 
selectivamente excepto 
15 01 (resíduos urbanos 
equipados) 

20 01 01 
20 01 02 
20 01 39 

Geral 
Em big bag’s com uma 
capacidade de 25 kg  

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
ERSUC 

José Álvaro Baptista 
Neves 

R13 e D15  
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ANEXO 1 - PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

 
 

RESÍDUO 
CÓD. 
LER 

LOCAL DE 

PRODUÇÃO 
ACONDICIONAMENTO EM 

OBRA 

OPERADOR 

LICENCIADO 

(TRANSPORTADOR/DESTIN

ATÁRIO) 

DESTINO FINAL (**) OBSERVAÇÕES 

Lâmpadas fluorescentes 
e outros resíduos 
contendo mercúrio 

20 01 21* 
Estaleiro 
social e 
industrial 

Em contentor de 100 L 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13 e D15  

Óleos e Gorduras 20 01 25 
Estaleiro 
social 

Em contentor de 100 L 

José Alvaro Baptista 
Neves  

Carmo Benta – Centro de 
Recepção, 

desmantelamento de 
veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13  

Resíduos biodegradáveis 
resultantes das 
actividades de 
desmatação e 
desarborização 

20 02 01 Desmatação 
Em área plana, delimitada e em 
zonas protegidas do vento 

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Madibeiras, Sociedade de 
madeiras, Lda./Pinewells, 

S.A. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13 e D15 - 
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ANEXO 1 - PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

 
 

RESÍDUO 
CÓD. 
LER 

LOCAL DE 

PRODUÇÃO 
ACONDICIONAMENTO EM 

OBRA 

OPERADOR 

LICENCIADO 

(TRANSPORTADOR/DESTIN

ATÁRIO) 

DESTINO FINAL (**) OBSERVAÇÕES 

Lamas de fossas 
sépticas 

20 03 04 
Estaleiro e 
industrial 

Fossa séptica  

Renascimento, Gestão e 
reciclagem de resíduos, 

Lda. 
Carmo Benta – Centro de 

Recepção, 
desmantelamento de 

veículos em fim de vida e 
Gestão de Resíduos, Lda. 

R13 e D15  

* Resíduos Perigosos 
** Destino final classificado de acordo com a Portaria 209/2004 de 03 de Março  
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Local de 
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RecepçãoTipo de 

utilização
Nome Nome

Destino 
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Resíduos

Data de Actualização: ____/____/____

Materiais reutilizados
Na obra de origem Outro local / Obra

Tipo de utilização Quantidade Tipo de utilização Quantidade
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1 OBJECTIVOS 

Os objectivos da monitorização de gestão de resíduos são os seguintes: 

– Verificar o cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos; 

– Verificar o cumprimento da legislação nacional sobre a gestão de resíduos; 

– Avaliar a eficácia das medidas de gestão de resíduos adoptadas para a fase de 

construção; 

– Verificar a necessidade de implementação de novas medidas de minimização; 

– Contribuir para a melhoria dos procedimentos de gestão ambiental da EDP. 
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2 PARÂMETROS A MONITORIZAR 

Os parâmetros a monitorizar foram seleccionados de forma a constituírem indicadores da 

eficácia das medidas de gestão ambiental adoptadas. Como tal serão monitorizados os 

seguintes parâmetros: 

– Quantidade de resíduos produzidos por tipologia; 

– Fracção de resíduos sujeita a triagem na origem; 

– Fracção de resíduos enviada para valorização e respectivos destinatários; 

– Fracção de resíduos não passível de valorização enviada para eliminação e 

respectivos destinatários; 

– Verificação de toda a documentação associada à gestão de resíduos mencionada 

no PGR. 

Relativamente aos resíduos provenientes das actividades de desmatação e desarborização, 

solos e rochas não contaminadas, resíduos biodegradáveis, e resíduos de transformação 

física e química de minérios não metálicos assumem-se como os mais problemáticos em 

termos de gestão. A monitorização da quantidade de resíduos produzidos e da fracção que 

pode ser reutilizada em obra ou enviada para valorização, constituindo uma medida para 

minimizar os impactes negativos. 

2.1 LOCAIS E FREQUÊNCIA DAS AMOSTRAGENS 

Serão realizadas, semanalmente, verificações aos locais de armazenamento temporário de 

resíduos, perigosos e não perigosos, escombreiras, infra-estruturas de tratamento de águas 

residuais, oficinas, central de betão entre outros locais que se verifiquem que seja 

necessário efectuar essa verificação. 

2.2 TÉCNICAS, MÉTODOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

A monitorização realizar-se-á com a ajuda dos seguintes documentos: 

– Mapa de Gestão de Resíduos (MGR); 

– Programa de gestão de resíduos (PGR); 

– Registo de Verificação de Gestão de Resíduos (RVGR). 

Relativamente aos resíduos problemáticos serão realizados relatórios sempre que se 

verifique a necessidade para tal, de modo a apresentar a informação relativa aos volumes, o 

tipo de reutilização e o seu destino final, entre outra informação que seja considerada 

relevante para o efeito. 
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2.3 TIPO DE MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOPTAR 

Caso a monitorização realizada detecte problemas na gestão dos resíduos produzidos, tais 

como: 

– Deficiente resposta por parte dos sistemas/operadores de gestão de resíduos 

existentes na região; 

– Desvios significativos nas quantidades de resíduos previstas; 

– Desvios significativos nas quantidades de resíduos a reutilizar em obra, em 

particular terras sobrantes e resíduos de desmatação. 

As situações serão analisadas e posteriormente serão adoptadas novas medidas de gestão, 

podendo passar pelo reforço das já existentes no PGR. Todas as medidas adoptadas serão 

submetidas à aprovação do Dono de Obra, com vista à sua inclusão no PGA. 

2.4 PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO E CRITÉRIOS PARA A 

REVISÃO DO PROGRAMA 

O relatório realizado tem a periodicidade anual.  

O programa de monitorização cessa com a conclusão das acções de construção geradoras 

de resíduos, sendo revisto tendo em atenção o primeiro relatório de monitorização. 
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REGISTO DE VERIFICAÇÃO DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

 
Obra: APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE SANTA LUZIA BARRAGEM DO ALTO CEIRA - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA BARRAGEM 
 
Responsável: Neuza Sá (Responsável Ambiental da Empreitada)     Data: ___________________ 
 
Operações de Manutenção: 

Âmbito da verificação aos locais de armazenamento temporário de resíduos 
Estado 

Medidas 
preventivas/correctivas 

Rubrica 
Conforme 

Não 
conforme 

Detectar situações incorrectas em termos de deposição de resíduos (deposição fora 
dos locais de armazenamento e deposição em recipientes errados) 

    

Detectar situações em que recipientes estejam quase completos e necessitem de ser 
recolhidos para o exterior 

    

Detectar necessidade de limpeza da fossa de drenagem do local de armazenamento 
de resíduos perigosos 

    

Detectar necessidade de limpeza dos pavimentos nos locais de armazenamento     

Detectar defeitos ou danos estruturais nos locais de armazenamento e nos recipientes     

Detectar defeitos ou danos na sinalização dos recipientes     

Detectar irregularidades nas operações de recolha de resíduos por empresa externa     

Verificar a necessidade de implementação de novas medidas de minimização     
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1 INTRODUÇÃO 

A Barragem do Alto Ceira encontra-se implantada no limite Norte do concelho de 

Pampilhosa da Serra, freguesia de Fajão, na divisão com a freguesia de Piódão, concelho 

de Arganil, local de confluência entre o Rio Ceira e a Ribeira de Fórnea. Esta barragem, com 

os seus 36,5m de altura, está inserida no aproveitamento hidroeléctrico de Santa Luzia. 

Armazena água da bacia hidrográfica do Rio Ceira a montante, recebendo água também 

das Ribeiras da Castanheira e do Tojo, através de cerca de 3,3kms de túneis. A água 

armazenada é transferida para a albufeira de Santa Luzia, já na bacia do Rio Unhais, 

também por um túnel com uma extensão de cerca de 7kms, túnel este que tem ainda uma 

abertura para aproveitamento de água da Ribeira de Ceiroco e da vala da Serra da Rocha. 

A actual barragem começou a ser construída em 1939 e foi inaugurada em 1949, a 

Barragem do Alto Ceira, foi uma obra da responsabilidade da então Companhia Eléctrica 

das Beiras, com projecto elaborado por Sir William Halcrow & Partner. 
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2 OBJECTIVOS 

O Plano de Salvaguarda do Património tem por objectivos definir as metodologias e 

práticas arqueológicas a empregar no âmbito da construção da nova Barragem do Alto 

Ceira, visando deste modo minimizar qualquer impacto que a sua construção venha a ter 

sobre o património histórico, arqueológico e etnográfico.  

Entendemos que o Plano de Salvaguarda do Património é constituído por vários itens, 

onde se inclui a prospecção arqueológica, o acompanhamento arqueológico especializado, 

a sinalização e protecção dos valores patrimoniais, a formação e sensibilização dos 

trabalhadores e auditorias. 

Este plano irá ser apresentado ao Dono da Obra antes de se dar início à fase de construção 

e aos trabalhos arqueológicos prévios, estando sujeito à sua aprovação. Qualquer alteração 

necessária ao PSP aprovado terá de ser novamente aprovada pelo Dono da Obra. O 

presente Plano de Salvaguarda irá ser incluído no PGAO. 

Todos os trabalhos objecto do PSP serão realizados por uma equipa especializada de 

arqueologia, a qual deverá ser constituída por arqueólogos com competências e experiência 

nesta área. Os trabalhos serão da responsabilidade de dois arqueólogos responsáveis 

reconhecidos e habilitados pelo IGESPAR para a elaboração de trabalhos desta natureza. 

Na realização dos trabalhos deve ser cumprido o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, 

publicado no Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de Julho. 
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3 ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO 

O Barragem alvo dos trabalhos encontra-se implantada no limite Norte do concelho de 

Pampilhosa da Serra, freguesia de Fajão, na divisão com a freguesia de Piódão, concelho 

de Arganil, local de confluência entre o Rio Ceira e a Ribeira de Fórnea, encontrando-se 

enquadrado na Carta Militar de Portugal, escala 1:25 000, folha nº 244, com as coordenadas 

geográficas 40º 10’ 52,85’’ N e 7º 51’ 02,65’’ W, a uma altitude média de cerca de 

700 metros. 

 

Figura 3.1 - Imagem de satélite da área enquadrada na empreitada de construção da nova 
Barragem do Alto Ceira (fonte – google earth). 
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Figura 3.2 - Imagem de pormenor dos Sítios rurais de Vale d’ Égua 1 
 e Vale d´Egua 2 (fonte – google earth). 

 
Figura 3.3 - Pormenor da CMP folha n.º 244. 
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Figura 3.4 - Pormenor da CMP folha n.º 244, com indicação da área de construção da nova 

barragem e respectivos estaleiros e caminhos de acesso. 
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Figura 3.5 - Pormenor da CMP folha n.º 244, com indicação da área de 
 construção da nova barragem, locais onde foi identificado  
elementos com valor patrimonial e respectivos estaleiros. 

Na fase de elaboração do Plano de Salvaguarda do Património foi realizado o 

reconhecimento do local com uma visita efectuada no dia 3 de Junho. No capítulo 7 

apresenta-se o registo fotográfico realizado durante essa visita. 

 



 

Aproveitamento Hidroeléctrico de Santa Luzia 
Empreitada de Construção da Nova Barragem do Alto Ceira 

Plano de Gestão Ambiental.  
Apêndices - Plano de Salvaguarda do Património 

 Edição 03 (10/01/2012) 

 

9 

4 PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA 

4.1 CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental da “Nova barragem do Alto Ceira” foi efectuada 

a prospecção arqueológica de todas as áreas a afectar pela obra. 

No âmbito destes trabalhos foram detectados dois elementos patrimoniais designados por: 

– Curral do Vale d’ Égua 1;  

– Curral do Vale d’ Égua 2. 

Estes elementos correspondem a estruturas de carácter rural edificadas muito 

provavelmente na 1ª metade do século XX. 

No entanto, dada a topografia acidentada do local e a vegetação densa que cobre toda 

aquela área, houve várias áreas que apresentaram visibilidade nula. 

Verificou-se a existência de densa vegetação nos locais de Vale d’ Égua 1 e Vale d’ Égua 2 

bem como nos locais de estaleiro e de escombreira o que dificultou a prospecção prévia aos 

trabalhos de desmatação. Assim após a realização das operações de desmatação nos 

locais de obra (estaleiro social e industrial e escombreira) devidamente acompanhada pelo 

arqueólogo de obra será realizada uma nova prospecção.  

4.2 METODOLOGIA DE TRABALHO 

Na realização dos trabalhos de prospecção sistemática será aplicada a seguinte 

metodologia: 

– Consulta de todos os elementos recolhidos durante o Estudo de Impacte Ambiental, 

nomeadamente bibliografia existente sobre a área em estudo, depoimentos orais de 

habitantes locais, consulta das bases de dados patrimoniais, consulta das entidades 

locais, bem como outros elementos considerados necessários. 

– Prospecção sistemática1 de alta intensidade em toda a área afectada, com distância 

entre prospectores de 5m (quando possível). 

– Prospecção sistemática da área a inundar pela albufeira da nova barragem, com 

especial atenção para a área de ampliação da albufeira, compreendida entre a 

antiga barragem e a nova barragem. Chama-se a atenção para o facto das margens 

                                                

1 Prospecção sistemática – observação da superfície total do terreno, em particular de eventuais anomalias, através de 

percurso pedonal, realizada em faixas paralelas que não deverão exceder a largura de 20 m. 
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dos rios serem locais preferencialmente escolhidos no que diz respeito à arte 

rupestre. 

– No que se refere ao património etnográfico já inventariado, será realizada a 

relocalização dos locais já conhecidos, realizando-se o levantamento fotográfico 

desse património, bem como o preenchimento de fichas específicas (mais adiante 

descreveremos em pormenor a metodologia de registo a realizar). 

– Sinalização em cartografia específica de todos os vestígios patrimoniais que 

venham a ser identificados e preenchimento das respectivas Fichas de 

Prospecção (FP). 

De forma a permitir uma melhor percepção das visibilidades no campo será realizada uma 

Carta de Visibilidades das áreas prospectadas, que possui cinco graus: 

 Grau 0 – Cor vermelha, zonas de mato muito denso/impenetrável, que não 
permitem a prospecção; 

 Grau 1 – Cor laranja, zonas com mato denso ou de mato rasteiro muito cerrado, 
que não permitem a observação do solo; 

 Grau 2 – Cor amarela, zonas com mato rasteiro pouco denso, que permitem a 
observação do solo; 

 Grau 3 – Cor verde, zonas de terreno limpo ou lavrado, com pouca vegetação, 
que permitem uma boa observação do solo; 

 Grau 4 – Cor azul, terrenos totalmente limpos ou lavrados, que permitem uma 
excelente observação do solo. 

4.3 MOMENTOS DE INTERVENÇÃO 

A prospecção arqueológica será efectuada, numa primeira fase, previamente a qualquer 

intervenção no terreno, sendo repetida após as operações de limpeza do solo (desmatação). 

Assume-se que, nesta segunda fase, a sensibilidade do terreno será tendencialmente de 

Grau 4. 
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5 LEVANTAMENTO DO CURRAL DO VALE D’ ÉGUA 1 

5.1 CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

O Curral de Vale d ’Égua 1 é o único imóvel que será afectado pela construção da nova 

Barragem do Alto Ceira. Situa-se na zona destinada à instalação do estaleiro industrial. O 

EIA, efectuado para a área em estudo, define metodologias específicas de registo deste 

património, as quais foram por sua vez vertidas para a DIA. Assim, os trabalhos 

arqueológicos a realizar neste local terão os seguintes objectivos: 

– Limpeza da vegetação que cobre o curral. 

– Levantamento sumário de alçado e de planta geral da estrutura. 

– Desenho pormenorizado de um segmento das paredes, com a finalidade de registar 

técnicas construtivas, bem como os tipos de materiais de construção utilizados. 

– Registo fotográfico da construção, após a sua limpeza. 

5.2 METODOLOGIA DE TRABALHO 

Na realização dos trabalhos de levantamento do Curral do Vale d’Égua, será aplicada a 

seguinte metodologia: 

– Limpeza da vegetação que cobre o curral, com recurso a ferramentas manuais e 

mecânicas. 

– Execução do levantamento topográfico do curral a implementar em cartografia 

específica a fornecer pelo Dono de Obra. 

– Levantamento dos alçados e planta geral da estrutura a executar à escala 1:20 ou 

1:10. 

– Desenho pormenorizado de um segmento das paredes, com a finalidade de registar 

o tipo e os materiais de construção usados a efectuar à escala 1:20. 

– A execução dos desenhos de campo seguirá os métodos tradicionais, com a 

execução dos mesmos em papel milimétrico nas escalas acima descritas. 

– Em casos específicos de modo a acelerar o processo de registo gráfico, será 

utilizada fotografia digital à escala e georreferenciada, sendo esta posteriormente 

vectorizada em gabinete. 

– Todos os desenhos de campo efectuados serão coordenados no sistema geodésico 

Nacional. 

– Todos os desenhos serão posteriormente tratados em laboratório, sendo 

reproduzidos em suporte digital, formato DWG. 
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– Registo fotográfico digital em formato JPEG, com uma resolução mínima de 6 

megapixéis. 

– Registo fotográfico de pormenores e planos gerais. 

– Execução de memória descritiva, com o preenchimento de fichas de estruturas 

específicas. 

– Recolha de informações orais junto da população local. 

– Pesquisa bibliográfica e recolha de informações em arquivos específicos. 

– Execução de relatório com descrição dos trabalhos realizados. 
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6 TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO  

6.1 CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

Todos os trabalhos que envolvam movimentação de terras e desmatação deverão ser alvo 

de acompanhamento arqueológico permanente, por uma equipa de arqueologia com 

experiência comprovada em Pré-História e em arte rupestre. Estes trabalhos de 

acompanhamento devem ser realizados quer em fase de construção, quer nas fases 

preparatórias, como durante a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e desmatação. 

6.2 OBJECTIVOS 

Os objectivos dos trabalhos de acompanhamento arqueológico da empreitada de construção 

da “Nova barragem do Alto Ceira” são os seguintes: 

– Acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos que impliquem movimentação 

de terras, nomeadamente: desaterros, abertura de valas, operações de 

desmatação, abertura de acessos, estaleiros, extracção de inertes, entre outros, de 

forma a garantir que não ocorram afectações desnecessárias do Património 

Cultural. 

– Permitir uma intervenção atempada de salvaguarda de valores patrimoniais não 

identificados anteriormente e revelados pela obra, como é o caso, principalmente, 

dos sítios pré-históricos de ar livre. 

– Verificar o cumprimento das medidas de minimização estabelecidas. 

– Registar as acções desenvolvidas. 

– Descrição da realidade arqueológica identificada. 

– Presença do arqueólogo responsável em todas as reuniões técnicas necessárias 

com o Dono de Obra e/ou IGESPAR e/ou outras entidades intervenientes no 

processo, bem como toda a tramitação processual com as entidades competentes. 

6.3 METODOLOGIA DE TRABALHO 

Na realização dos trabalhos de acompanhamento arqueológico será aplicada a seguinte 

metodologia: 

– Execução de todos os pedidos legais a efectuar junto das entidades da tutela. 

– Acompanhamento de todos os trabalhos de remoção e movimentação de terras. 

– Definição de estruturas e contextos, com a execução de registo documental e 

memória descritiva dos sítios identificados. 

– Registo do desenvolvimento dos trabalhos de minimização. 
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– Levantamento topográfico das áreas intervencionadas. 

– Registo topográfico, planimétrico e estratigráfico com execução de cortes em 

desenho e fotografia digital, de planos e cortes, considerados relevantes. 

– Todas as observações realizadas durante os trabalhos de acompanhamento 

arqueológico serão registadas em Fichas de Acompanhamento Arqueológico. 

– Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento arqueológico 

(de carácter natural e de carácter antrópico) que fundamentam as decisões 

tomadas: o prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de minimização 

extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos 

identificados e realizar acções de minimização arqueológica, como por exemplo, 

sondagens de diagnóstico ou registo cartográfico. 

– Sempre que sejam identificados valores patrimoniais situados na proximidade de 

frentes de obra, estaleiros e acessos, serão executadas todas as medidas 

adequadas para evitar eventuais danos ou o uso indevido desses valores durante a 

fase de construção, tais como a sinalização e vedação. 

– Recolha sistemática de materiais arqueológicos, salvo de cronologia claramente 

contemporânea em que apenas é realizado o registo do seu aparecimento. Os 

materiais arqueológicos são acompanhados de Fichas de Registo de Materiais, 

que incluem a sua proveniência, referenciação, tipo e descrição sumária, entre 

outros dados considerados necessários. 

– No caso da identificação de vestígios arqueológicos relevantes, tais como: ruínas, 

estruturas, pavimentos, enterramentos, fossas, silos, ou quaisquer outros 

elementos, os mesmos terão que ser comunicados às entidades competentes, que 

determinarão a metodologia a adoptar no prosseguimento dos trabalhos. 

6.4 PROTECÇÃO DOS VALORES PATRIMONIAIS 

Se no decorrer dos trabalhos de acompanhamento arqueológico surgirem vestígios 

arqueológicos estes deverão ser sinalizados. Assim, a equipa em campo deverá colocar em 

prática as seguintes medidas:  

– Protecção, sinalização e vedação da área de protecção de cada local identificado. 

– A área de protecção deverá ter cerca de 50 m em torno do limite máximo da 

construção, devendo ser mantidos os acessos à obra já existentes. 

– A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, 

que deverão ser regularmente repostas. 

– Incluir numa Planta de Condicionamento (Plano Geral de Acompanhamento 

Arqueológico) as ocorrências patrimoniais de forma a interditar, em locais a menos 
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de 50 m das mesmas, a instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de 

empréstimos/depósito de inertes. 

– Registo fotográfico completo das ocorrências patrimoniais e do edificado existente 

identificado no corredor do projecto e nas suas imediações. 

– Localização à escala do Projecto de Execução e à escala 1:25.000 de todos os 

locais com valor patrimonial identificados no decorrer do Acompanhamento 

Arqueológico. 

Importa ainda referir que a sinalização e vedação do Vale d’Égua 2, caso se verifique que o 

mesmo se situa a menos de 50 metros do limite do estaleiro industrial, irá decorrer durante a 

montagem de estaleiro e portanto previamente às actividades de construção, propriamente 

ditas. 

6.5 FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES 

No que respeita à formação e sensibilização dos trabalhadores para com os trabalhos de 

acompanhamento arqueológico e a salvaguarda de valores patrimoniais importa referir o 

seguinte: 

– Será garantida a identificação e divulgação junto dos responsáveis pelas diferentes 

equipas de trabalho, em especial das equipas de desmatação, de abertura e 

rectificação de acessos e de transporte em veículos pesados, todos os valores 

patrimoniais situados nas proximidades das frentes de obra, estaleiros e acessos. 

– Serão elaboradas de acções de informação e sensibilização para os cuidados a ter 

relativamente à preservação da integridade dos elementos patrimoniais, devendo 

constar das acções de formação e sensibilização ambiental a realizar, repetindo-se 

sempre que houver lugar à entrada de novas equipas de trabalho, seja por 

substituição das anteriores seja pela abertura de novas actividades. Desta formação 

irá constar, igualmente, informação acerca das medidas preventivas tomadas para 

preservação dos elementos patrimoniais (sinalização e vedação desses elementos, 

interdição de circulação de veículos pesados na envolvente imediata, etc.). Todos 

os documentos são incluídos no Plano de Gestão Ambiental, sendo entregues ao 

Dono de Obra/Fiscalização. 

– Será disponibilizada informação acerca dos valores patrimoniais, nessas acções de 

formação, à generalidade dos trabalhadores envolvidos na obra, para lá da especial 

atenção às equipas já referidas, para limitar as situações de dano ou uso indevido 

desses valores durante a fase de construção. 

– Será fornecida uma lista ao Dono de Obra, onde constem os nomes dos 

responsáveis pelas equipas de trabalho em serviço na obra e os seus certificados 
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de assistência às acções de sensibilização e divulgação. Esta listagem será 

actualizada mensalmente ou sempre que ocorra a entrada de novo(s) 

responsável(is) de equipa(s). 

– Por fim, se se sentir necessidade serão ainda executadas campanhas de 

sensibilização adicionais, tais como a colocação de cartazes, entrega de folhetos ou 

outras acções que se julguem eficazes no âmbito da alteração de mentalidades e 

comportamentos no que se refere à salvaguarda do Património. 

6.6 AUDITORIAS 

No caso de, decorrentes das auditorias realizadas pelo Dono de Obra, serem detectadas 

não conformidades ao nível dos aspectos relacionados com o património, caberá à equipa 

responsável pelo presente Plano de Salvaguarda do Património a respostas a essas 

eventuais não conformidades. Quer através da produção de resposta escrita, quer 

desenvolvendo as necessárias acções correctivas. 

No caso de não conformidades detectadas ao nível de auditorias externas, a equipa 

responsável pelo plano de Salvaguarda do Património colaborará com o Dono de Obra na 

análise das causas das mesmas e no seu tratamento. 

6.7 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

No que respeita aos documentos a realizar refere-se o seguinte: 

– Realização de relatórios preliminares mensais de progresso, e relatório final técnico-

científico a entregar às entidades competentes, conforme periodicidade acordada 

com as entidades competentes, referente ao acompanhamento arqueológico da 

obra. 

– Inventariação do material arqueológico eventualmente recolhido. 

– Presença do arqueólogo responsável em todas as reuniões técnicas necessárias 

com o Dono de Obra e/ou IGESPAR e/ou outras entidades intervenientes no 

processo. 

Metodologia a aplicar: 

– Serão executados relatórios técnico-científicos de progresso a entregar ao Instituto 

de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, dono de obra e a todas as 

entidades competentes envolvidas no processo, conforme periodicidade acordada. 

O relatório final da intervenção deverá incluir todos os relatórios de progresso 

executados até então, bem como os itens exigidos no Regulamento dos Trabalhos 

Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de Julho): interpretação dos resultados 

do acompanhamento; implantação das áreas a intervencionar e estruturas 
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detectadas em planta georreferenciada em formato digital; desenho científico das 

estruturas e contextos em plantas e cortes de pormenor georreferenciados, à escala 

1:20, com tratamento gráfico dos principais planos e perfis desenhados, entregues 

em papel e em suporte digital, formato compatível com AutoCad. 

– Lavagem, marcação, triagem, inventariação, embalagem e acondicionamento de 

material arqueológico que venha a surgir no decorrer dos trabalhos de 

acompanhamento. 

– Registo fotográfico e/ou desenho do espólio mais significativo; 

– Recolha bibliográfica. 
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7 REGISTO FOTOGRÁFICO 

 

Foto 7.1 - Actual Barragem do Alto Ceira. 

 
Foto 7.2 - Albufeira da actual barragem do Alto Ceira. 
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Foto 7.3 - Albufeira da actual barragem do Alto Ceira. 

 

Foto 7.4 - Local de construção de caminhos de acesso à área de construção da nova 
barragem. 
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Foto 7.5 - Área de escombreiras localizadas junto do Estaleiro Industrial. 

 
Foto 7.6 - Área de localização do Estaleiro Industrial. 
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Foto 7.7 - Área de localização do Estaleiro Industrial e das escombreiras, vendo-se no canto 
esquerdo da fotografia parte dos edifícios rurais de Vale d’Égua 1 e Vale d’Égua 2. 

 
Foto 7.8 - Edifícios rurais de Vale d’Égua 1 e Vale d’Égua 2. 
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Foto 7.9 - Pormenor dos edifícios rurais de Vale d’Égua 2. 

 
Foto 7.10 - Área de localização das instalações sociais e escombreiras. 

 



 
 

APÊNDICE – PLANO GERAL DE ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO 
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1 OBJECTIVOS 

O Plano Geral do Acompanhamento Arqueológico da empreitada de construção da 

“Nova Barragem do Alto Ceira” tem por objectivos definir as metodologias e práticas 

arqueológicas a empregar no âmbito dos trabalhos de acompanhamento arqueológico da 

construção da nova Barragem do Alto Ceira, visando deste modo minimizar qualquer 

impacto que a sua construção venha a ter sobre o património histórico, arqueológco e 

etnográfico.  

Todos os trabalhos objecto do Acompanhamento Arqueológico serão realizados por uma 

equipa especializada de arqueologia, a qual será constituída por arqueólogos com 

competências e experiência nesta área. Os trabalhos serão da responsabilidade de dois 

arqueólogos responsáveis reconhecidos e habilitados pelo IGESPAR para a elaboração de 

trabalhos desta natureza. Na realização dos trabalhos deve ser cumprido o Regulamento de 

Trabalhos Arqueológicos, publicado no Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de Julho. 

O Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico faz parte do Plano de Salvaguarda do 

Património. 
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2 LOCAIS DE VALOR PATRIMONIAL 

No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental da “Nova barragem do Alto Ceira” foi efectuada 

a prospecção arqueológica de todas as áreas a afectar pela obra. 

No âmbito destes trabalhos foram detectados dois elementos patrimoniais designados por: 

– Curral do Vale d’ Égua 1;  

– e Curral do Vale d’ Égua 2 

Estes elementos correspondem a estruturas de carácter rural edificadas muito 

provavelmente na 1ª metade do século XX. 

No entanto, dada a topografia acidentada do local e a vegetação densa que cobre toda 

aquela área, houve várias áreas que apresentaram visibilidade nula. 

 

Figura 2.1 - Pormenor da CMP folha n.º 244, com indicação da área de 
 construção da nova barragem, locais onde foi identificado  
elementos com valor patrimonial e respectivos estaleiros. 
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Figura 2.2 – Vale d’Égua 1 e Vale d’Égua 2. Localização. 

Na fase de elaboração do Plano de Salvaguarda do Património foi realizado o 

reconhecimento do local com uma visita efectuada no dia 3 de Junho.  

Foto 2.1 - Edifícios rurais de Vale d’Égua 1 e 
Vale d’Égua 2. 

Foto 2.2 - Pormenor dos edifícios rurais de 
Vale d’Égua 2. 

Verificou-se a existência de densa vegetação nos locais de Vale d’ Égua 1 e Vale d’ Égua 2 

bem como nos locais de estaleiro e de escombreira o que dificultou a prospecção prévia aos 

trabalhos de desmatação. Assim, após a realização das operações de desmatação nos 
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locais de obra (estaleiro social e industrial e escombreira) devidamente acompanhada pelo 

arqueólogo de obra, será realizada uma nova prospecção.  

No local de Vale d’Égua 1, junto ao estaleiro industrial, serão realizadas as seguintes 

medidas de mitigação: 

− Protecção, sinalização e vedação da área de protecção de cada local identificado; 

o A área de protecção deverá ter cerca de 50 m em torno do limite máximo da 

construção, devendo ser mantidos os acessos à obra já existentes. 

o A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita 

sinalizadora, que deverão ser regularmente repostas. 

− Incluir numa Planta de Condicionamento as ocorrências patrimoniais de forma a 

interditar, em locais a menos de 50 m das mesmas, a instalação de estaleiros, 

acessos à obra e áreas de empréstimos/depósitos de inertes. 

− Registo fotográfico completo de todo o edificado existente no corredor do projecto e 

nas suas imediações. 

− Localização à escala do Projecto de Execução e à escala 1:25 000 de todos os 

locais com valor patrimonial identificados na fase de Estudo de Impacte Ambiental e 

no decorrer do Acompanhamento Arqueológico. 
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3 ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO  

Em conformidade com o definido no Plano de Salvaguarda do Património, todos os 

trabalhos que envolvam movimentação de terras e desmatação serão alvo de 

acompanhamento arqueológico permanente, pelo Técnico de Arqueologia1 e com 

coordenação do Responsável do Acompanhamento Arqueológico2.  

Estes trabalhos de acompanhamento arqueológico da empreitada serão realizado na fase 

preparatória da obra – desmatação, instalação dos estaleiros e abertura/reperfilamento de 

caminhos – e na fase de construção da barragem – desmatação, decapagem, escavações. 

Descrição dos objectivos: 

– Acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos que impliquem movimentação 

de terras, nomeadamente: desmatações, decapagens, escavações, abertura de 

valas, abertura de acessos, entre outros, de forma a garantir que não ocorram 

afectações desnecessárias do Património Cultural; 

– Permitir uma intervenção atempada de salvaguarda de valores patrimoniais não 

identificados anteriormente no Estudo de Impacte Ambiental e revelados pela obra, 

como é o caso, principalmente, dos sítios pré-históricos de ar livre; 

– Verificar o cumprimento das medidas de minimização estabelecidas; 

– Registar as acções desenvolvidas – Ficha de Acompanhamento Arqueológico; 

– Descrição da realidade arqueológica identificada;  

– Presença do Arqueólogo de Campo em todas as reuniões técnicas necessárias com 

o Dono de Obra e/ou IGESPAR e/ou outras entidades intervenientes no processo, e 

caso necessário do Responsável do Acompanhamento Arqueológico bem como 

toda a tramitação processual com as entidades competentes. 

– Elaboração dos relatórios de Acompanhamento Arqueológico como definido no 

Plano de Salvaguarda do Património. 

Metodologia a aplicar: 

– Execução de todos os pedidos legais a efectuar junto das entidades da tutela; 

– Acompanhamento de todos os trabalhos de remoção e movimentação de terras; 

                                                

1 Tem como funções: Implementar as medidas e acções relativas ao património definidas no Caderno de Encargos e na 

Declaração de Impacte Ambiental desde o inicio da empreitada; Sensibilizar os trabalhadores para a importância do 

acompanhamento arqueológico; e realizar o acompanhamento arqueológico da empreitada. 

2 Tem como funções: Acompanhar e verificar a implementação das medidas e acções relativas ao património definidas no 

Caderno de Encargos e na Declaração de Impacte Ambiental desde o inicio da empreitada; e Coordenar o acompanhamento 

arqueológico da empreitada. 
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– Definição de estruturas e contextos, com a execução de registo documental e 

memória descritiva dos sítios identificados; 

– Registo do desenvolvimento dos trabalhos de minimização; 

– Levantamento topográfico das áreas intervencionadas; 

– Registo topográfico, planimétrico e estratigráfico com execução de cortes em 

desenho e fotografia digital, de planos e cortes, considerados relevantes; 

– Todas as observações realizadas durante os trabalhos de acompanhamento 

arqueológico serão registadas em Fichas de Acompanhamento Arqueológico; 

– Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento arqueológico 

(de carácter natural e de carácter antrópico) que fundamentam as decisões 

tomadas: o prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de minimização 

extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos 

identificados e realizar acções de minimização arqueológica, como por exemplo, 

sondagens de diagnóstico ou registo cartográfico; 

– Sempre que sejam identificados valores patrimoniais situados na proximidade de 

frentes de obra, estaleiros e acessos, serão executadas todas as medidas 

adequadas para evitar eventuais danos ou o uso indevido desses valores durante a 

fase de construção, tais como a sinalização e vedação; 

– Recolha sistemática de materiais arqueológicos, salvo de cronologia claramente 

contemporânea em que apenas é realizado o registo do seu aparecimento. Os 

materiais arqueológicos são acompanhados de Fichas de Registo de Materiais, que 

incluem a sua proveniência, referenciação, tipo e descrição sumária, entre outros 

dados considerados necessários; 

– No caso da identificação de vestígios arqueológicos relevantes, tais como: ruínas, 

estruturas, pavimentos, enterramentos, fossas, silos, ou quaisquer outros 

elementos, os mesmos terão que ser comunicados às entidades competentes, que 

determinarão a metodologia a adoptar no prosseguimento dos trabalhos. 

 

 



 
 

REGISTO – FICHA DE PROSPECÇÃO 
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Ficha de Prospecção 
Topónimo:  Localização Nº 
Freguesia: Coord. Gauss:  
Concelho: Coord. UTM: 
Distrito: CMP: C.Corogr.: Alt.: 

 

Tipo de Sítio: 
 

Acesso: 
 

Visibilidade  Geomorfologia  Tipo de Solo 
Nula  Planície  Praia  Agrícola  
Má  Planalto  Abrigo  Florestal  
Regular  Encosta  Prox. linha de 

água 
 Urbano  

Boa  Cume   Prox. nascente  Industrial  
Excelente  Escarpa  Prox. rio  Turismo  
 Esporão  Outra:  Outro:  

Falésia    

Conservação  Dispersão do Material   Impactos 
Muito boa  Tipo Área Terraplanagem  
Boa  Contínua  Extensa  Desmatação  
Regular  Dispersa  Média  Aterro  
Má  Concentrada  Pontual  Pedreira  
Muito má  Outra:  Outra:  Outro:  

 

Litologia: 
 

Hidrografia: 
 

Recursos Mineiros: 

 

 Descrição geral: 

Estruturas: 

Cronologia: 
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Grau de Rolamento  Índice de Fractura  Densidade de 
Materiais 

Muito rolado  Muito fracturado  Baixa  

Rolado  Fracturado  Média  

Arestas vivas  Pouco fracturado  Alta  

 
Área de Dispersão: 

 
Material recolhido: 

 
 
 
 

 
Croquis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observações: 

 
Registo Responsável Data 

Fotografia  Croquis    
 



 
 

REGISTO – FICHA DE ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO 
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Ficha de Acompanhamento Arqueológico 

Topónimo:  Localização Nº 
Freguesia: Coord. Gauss:  
Concelho: Coord. UTM: 
Distrito: CMP: C.Corogr.: Alt.: 

 

Tipo de Ocorrência: 
 

Acessibilidade  Implantação na Paisagem  Tipo de Solo 
Via Rápida  Planície  Praia  Agrícola  
Estrada Nacional  Planalto  Abrigo  Florestal  
Estrada Municipal  Encosta  Prox. linha de 

água 
 Urbano  

Estradão  Cume   Prox. nascente  Industrial  
Caminho pé posto  Escarpa  Prox. rio  Turismo  
Sem acesso  Esporão  Outra:  Outro:  
Outro:  Falésia    

 
Conservação  Dispersão do Material 

Arqueológico 
 Tipo de Trabalhos 

Muito boa  Tipo Área Terraplanagem  
Boa  Contínua  Extensa  Desmatação  
Regular  Dispersa  Média  Aterro  
Má  Concentrada  Pontual  Valas  
Muito má  Outra:  Outra:  Outro:  
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Descrição dos Trabalhos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da Ocorrência: 

Cronologia: 
 

Registo  Data 
Fotografia  Nºs.:  
Desenho  Nºs.: 

 
Interpretação: 
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Observações 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Croquis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsável 

 
 
 



 
 

REGISTO – FICHA DE UNIDADE ESTRATIGRÁFICA - ESTRUTURAS 
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Ficha de Unidade Estratigráfica 
(ESTRUTURAS) 

Sítio: Localidade:  
Localização 

Tipo UE nº 
Sector  Sondagem   
Área  Quadrícula  Estrutura positiva  
Compartimento  Quadrante  Estrutura Negativa   

 

Designação (parede, muro, piso, porta, janela, escada, conduta, arco, 
alicerce, elemento decorativo, vão, orifício/agulheiro, fundo de cabana, buraco de poste, 
sepultura, silo, fossa, estrutura de combustão, etc.): 

 

 

Relações Estratigráficas Alterações sofridas 
Anterior a  Posterior a  Antrópica Bioturbação Naturais 
Coberta por  Cobre  Destruição  Animal: Degradação  
Cortada por  Corta  Transformação  Erosão  
Cheia por  Enche  Reutilização  Vegetal: Outra: 
Adossa em  É adossada por  Outra: Indeterminável  
Outra: Sem alterações  

 

Características Físicas 
Estado de Conservação Dimensões Posição 

Vestígial  Comprimento  Cota Máxima  
Mau  Largura  Cota Mínima  
Razoável  Altura  Orientação  
Bom  Diâmetro  Inclinação  
Muito bom  Espessura    
 

Estrutura Negativa 
Planta Paredes Fundo Perfil Revestimento 

Circular  Introvertidas  Plano  Em “U”  Não  
Sub-circular  Extrovertidas  Côncavo  Em “V”  Sim  
Elíptica  Verticais  Cônvexo  Em “saco”  Tipo 

Sub-elíptica  Irregulares  Em “V”  Piriforme  Argila  
Sub-quadrangular  Outra: Irregular  Troncocónico  Argamassa  
Em “8”  Outro: Cilíndrico  Outro: 
Irregular  Irregular  
 

Estrutura Positiva 
Planta Rectilínea  Circular  Curva  Irregular  Outra: 

Material Construtivo 
Tipo Consistência Textura Tamanho do Constituinte 

Pedra  Muito solta  Muito macia  Muito pequeno  
Madeira  Solta  Macia  Pequeno  
Adobe (terra/argila)  Mod. Compacta  Média  Médio  
Argamassa Cerâmica  Compacta  Grosseira  Grande  
Metal  Muito compacta  Muito grosseira  Muito grande  
Vegetal  Obs.: 
Outro:  
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Material de União 

Tipo Consistência Textura Outros constituintes (elementos 
artefactuais, vegetais, faunísticos ou 
botânicos) 

Argamassa  Muito solta  Muito macia  
Terra  Solta  Macia  
Argila  Mod. Compacta  Média  
Cimento  Compacta  Grosseira  
Vegetal  Muito compacta  Muito grosseira  
Nenhum       
Outro:     
 
 

Técnica Construtiva 
Aparelho pétreo Acabamento Revestimento Juntas Elementos decorativos 

(grafito, canelura, epígrafe, emblema, 
brasão, pintura, estatuária, friso, etc.) 

Arbitrário c/ fiadas  Tosco  Argamassa  Regular  
Arbitrário s/ fiadas  Argamassado  Estuque  Irregular  
Fiadas regulares  Aparelhado  Argila  Aberta  
Fiadas irregulares  Bujardado  Madeira  Disfarçada  
Silhar  Alisado  Pedra  Outra: 
Outro: Outro: Outro: 
 

Contextualização 
Elementos de datação: Cronologia: 
 

Observações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matriz  Croquis 
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Registo  

Fotografia  Nº  

Desenho  Nº  

Amostra  Nº  

 
 
 

Caderno de Campo  

Descrição  Pág.  

Croquis  Pág.  

 
 
 

Responsável   Cota ponto zero  

Data   Cota do Nível  

 



 
 

REGISTO – FICHA DE UNIDADE ESTRATIGRÁFICA 
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Ficha de Unidade Estratigráfica 
Sítio: Localidade:  

Localização Tipo UE nº 
Sector  Sondagem  Depósito  Interface   
Área  Quadrícula  Enchimento  Geológico  
Secção  Quadrante  Derrube  Outro:   

 

Depósito 
Limite Forma Espessura Inclinação: 

Nítido  Linear  Máxima  Distinção da camada anterior: 
Gradual  Ondulada  Mínima  
Difuso  Irregular  Cota do Topo  
Não Obs.  Outra:  Cota de Base  
 

Características Sedimentares 
Consistência Granulometria Aderência Cimentação Cor 

Solta   Argila (fino)  Não adesivo  Ausente  
Macia  Silte (fino/médio)  Mod. Adesivo  Fraca  
Compacta  Areia (médio/grosso)  Adesivo  Moderada  
Mt. Compacta  Balastro (grosso)  Mt. Adesivo  Intensa  
 

Características Pedogenéticas (porosidade, fissuras, agregação, pedoquímica, pedocaracteres, pedorelíquias): 
 
 

 
 

Relações Estratigráficas Perturbações 
Anterior a  Posterior a  Antrópica Bioturbação Naturais 
Coberta por  Cobre  Agricultura  Animal: Canais 

erosivos 
 

Cortada por  Corta  Indústria  Abatimentos  
Cheia por  Enche  Pisoteio  Vegetal: Crioturbação  
Confina com    Desflorestação  Outra  
    Outra    

 

Conteúdos 
Geológico 

Tipo Residual Escasso Comum Abundante Tamanho Forma Rolamento 
Calcário     Saibro (pequeno)  Discoidal  Mt. Rolado  
Xisto     Cascalho (médio)  Aplanada  Rolado  
Granito     Pedra (médio)  Alongada  Anguloso  
     Bloco (grande)  Paralelipipedica  Mt. Anguloso  
 

Faunístico Botânico 
Tipo Residual Escasso Comum Abundante Tipo Residual Escasso Comum Abundante 

Mamalógico     Carvões     
Malacológico     Sementes     
Ictiológico     Madeiras     
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Artefactual 
Tipo Residual Escasso Comum Abundante Tipo Residual Escasso Comum Abundante 

Cer. Manual     Pedra 
Lascada 

    

Cer. Comum     Pedra Polida     
Cer. Construção     Mat. Vítreos     
Cer. Fina     Obj. em osso     
Mat. Metálicos     Argamassas     
Numismas     Outro:     
 
 

Interpretação 
Formação Depósito Primário  

Sedimentar Antrópica Depósito Secundário  

Lacustre  Enchimento  Solo 
Vertente  Despejo  Horizonte  Tipo: 
Aluvial tractivo  Nível de abandono  Grau de Conservação 
Aluvial decantação  Nível de ocupação  In situ   
Outro: Outro: Revolvimento antigo   

Revolvimento recente   
 

Método de Escavação 
Nível Natural  Seco  Picareta/Pá  Crivagem  Malha  
Nível Artificial  Húmido  Pico/Colherim   
 

Contextualização 
Elementos de datação: Cronologia: 
 

Observações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matriz  Croquis 
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Registo  

Fotografia  Nº  

Desenho  Nº  

Amostra  Nº  

 

Caderno de Campo  

Descrição  Pág.  

Croquis  Pág.  

 
 
 

Responsável   Cota ponto zero  

Data   Cota do Nível  

 
 



 
 

REGISTO – FICHA DE REGISTO DE MATERIAIS 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerâmica comum                     Vidro                   Osteológico 

Cerâmica construção                Metal                  Malacológico 

Cerâmica fina                           Numisma            Lítico: 

Observações: 

Área:_____________________________Sondagem__________ 
Prof.:_______cm     X ______ Y ______ Z ______ U.E________ 
Superfície ____________________ Crivo___________________ 

 Sítio:________________________________________________ 
Localidade:________________________ Data______________ 

 Concelho:___________________ Responsável______________ 

Ficha de Material 

Cerâmica comum                     Vidro                   Osteológico 

Cerâmica construção                Metal                  Malacológico 

Cerâmica fina                           Numisma            Lítico: 

Observações: 

Área:_____________________________Sondagem__________ 
Prof.:_______cm     X ______ Y ______ Z ______ U.E________ 
Superfície ____________________ Crivo___________________ 

 Sítio:________________________________________________ 
Localidade:________________________ Data______________ 

 Concelho:___________________ Responsável______________ 

Ficha de Material 

Cerâmica comum                     Vidro                   Osteológico 

Cerâmica construção                Metal                  Malacológico 

Cerâmica fina                           Numisma            Lítico: 

Observações: 

Área:_____________________________Sondagem__________ 
Prof.:_______cm     X ______ Y ______ Z ______ U.E________ 
Superfície ____________________ Crivo___________________ 

 Sítio:________________________________________________ 
Localidade:________________________ Data______________ 

 Concelho:___________________ Responsável______________ 

Ficha de Material 

Cerâmica comum                     Vidro                   Osteológico 

Cerâmica construção                Metal                  Malacológico 

Cerâmica fina                           Numisma            Lítico: 

Observações: 

Área:_____________________________Sondagem__________ 
Prof.:_______cm     X ______ Y ______ Z ______ U.E________ 
Superfície ____________________ Crivo___________________ 

 Sítio:________________________________________________ 
Localidade:________________________ Data______________ 

 Concelho:___________________ Responsável______________ 

Ficha de Material 

Cerâmica comum                     Vidro                   Osteológico 

Cerâmica construção                Metal                  Malacológico 

Cerâmica fina                           Numisma            Lítico: 

Observações: 

Área:_____________________________Sondagem__________ 
Prof.:_______cm     X ______ Y ______ Z ______ U.E________ 
Superfície ____________________ Crivo___________________ 

 Sítio:________________________________________________ 
Localidade:________________________ Data______________ 

 Concelho:___________________ Responsável______________ 

Ficha de Material 

Cerâmica comum                     Vidro                   Osteológico 

Cerâmica construção                Metal                  Malacológico 

Cerâmica fina                           Numisma            Lítico: 

Observações: 

Área:_____________________________Sondagem__________ 
Prof.:_______cm     X ______ Y ______ Z ______ U.E________ 
Superfície ____________________ Crivo___________________ 

 Sítio:________________________________________________ 
Localidade:________________________ Data______________ 

 Concelho:___________________ Responsável______________ 

Ficha de Material 
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APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE SANTA LÚZIA  

EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA BARRAGEM DO ALTO CEIRA 

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL 

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

 

ÍNDICES 

1 OBJECTIVOS ................................................................................................................. 2 

2 PARÂMETROS A MONITORIZAR ................................................................................. 3 

3 LOCAIS DE AMOSTRAGEM ......................................................................................... 5 

4 PERIODICIDADE DAS CAMPANHAS ........................................................................... 7 

5 TÉCNICAS MÉTODOS DE ANALISE ............................................................................ 9 

6 MÉTODOS DE TRATAMENTO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ................................. 12 

7 RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO ......................................................................... 13 

8 FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS TRABALHADORES .......................................... 15 

9 TIPO DE MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOPTAR NA SEQUÊNCIA DOS 
RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO ....................................... 17 

 

ANEXOS 

ANEXO 1 -  Cronograma de Amostragem da Qualidade da Água (CAQAg) 

ANEXO 2 -  Certificado de Acreditação do Laboratório 

 

DESENHOS 

DESENHO 1 -  Localização dos pontos de amostragem 
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1 OBJECTIVOS 

Os objectivos da monitorização da qualidade das águas superficiais são os seguintes: 

– Avaliar o impacte da construção da Nova Barragem do Alto Ceira na qualidade das 

águas superficiais; 

– Avaliar a qualidade da água do caudal ambiental libertado para jusante da zona de 

obras; 

– Verificar o cumprimento da legislação nacional sobre a qualidade da água, nos 

cursos de água afectados pela fase de construção; 

– Avaliar a necessidade de adoptar novas medidas de minimização dos impactes 

verificados; 

– Contribuir para a melhoria dos procedimentos de gestão ambiental da EDP; 

– Fornecer elementos para a elaboração de futuros EIA de aproveitamentos 

hidroeléctricos e de grandes barragens. 
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2 PARÂMETROS A MONITORIZAR 

Em conformidade com o solicitado no Caderno de Encargos e na Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA), os parâmetros a monitorizar são os enunciados nos quadros seguintes. 

Quadro 1 - Medições in situ. 

Parâmetro Unidade 

Temperatura da água ºC 

Oxigénio Dissolvido - OD 
(Concentração) 

mg/l 

Oxigénio Dissolvido - OD (% saturação) % 

pH - 

Turvação - 

Condutividade Sm 

Profundidade cm 

Quadro 2 - Determinações laboratoriais. 

Parâmetro Unidade 

pH - 

Temperatura da água ºC 

Condutividade - 

Oxigénio Dissolvido - OD (Concentração) mg/l 

Oxigénio Dissolvido - OD (% saturação) % 

Turvação NTU 

Sólidos Suspensos Totais (SST) mg/l 

Sólidos Totais (ST) mg/l 

Carência Química de Oxigénio (CQO) mg/l O2 

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) mg/l O2 

Nitritos mg/l NO2 

Azoto Amoniacal (NH4) mg/l NH4 

Nitratos (NO3) mg/l NO3 

Fosfatos mg/l P2O5 

Fósforo total mg/l 

Azoto total mg/l 

Sulfatos mg/l SO4 

Cloretos mg/l 

Cálcio mg/l 

Magnésio mg/l 
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Parâmetro Unidade 

Sódio mg/l 

Coliformes totais NMP/100ml 

Coliformes fecais NMP/100ml 

Estreptococos fecais NMP/100ml 

Ortofosfato total mg/l 

Óleos e gorduras mg/l 

Hidrocarbonetos totais mg/l 

Chumbo (fracções total e dissolvida) mg/l 

Cádmio (fracções total e dissolvida) mg/l 

Crómio (fracções total e dissolvida) mg/l 

Cobre (fracções total e dissolvida) mg/l 

Zinco (fracções total e dissolvida) mg/l 

Ferro (fracções total e dissolvida) mg/l 

Para além da análise destes parâmetros, serão realizadas medições de caudais para cada 

um dos locais de amostragem localizados no rio Ceira, sendo ainda registada a 

profundidade da secção de amostragem. 

A profundidade será medida com uma régua graduada e a velocidade com um molinete, 

mantendo o eixo na direcção do escoamento e respeitando um tempo de espera não inferior 

a 40 s (Kondolf et al., 2000). 

 
Medição de velocidade da corrente. 
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3 LOCAIS DE AMOSTRAGEM 

Em conformidade com a DIA e com o Caderno de Encargos serão realizadas amostragens 

da qualidade da água nos cincos locais em seguida especificados. 

Quadro 3 – Pontos de amostragem. Localização e fase de realização das amostragens. 

Os pontos de amostragem serão apresentados em representação cartográfica com a 

localização exacta dos pontos a monitorizar. Apresenta-se a localização dos respectivos 

pontos de amostragem em conformidade com o solicitado na DIA no Desenho 01 do 

presente documento. 

Após uma visita aos locais definidos na DIA, verificou-se a necessidade de alteração de 

alguns pontos, tendo os mesmos sido propostos à Agência Portuguesa do Ambiente. As 

alterações propostas são as seguintes: 

• Supressão de um ponto de local de amostragem (PA2) por questões de segurança 

(taludes com inclinação praticamente vertical) e acessibilidade (vegetação com 

elevada densidade); 

• Alteração do local em cerca de 40 m (PA3); 

• Inclusão de um novo local de amostragem (PA0) com o objectivo de: 

o  Avaliar a qualidade da água actualmente libertada no que respeita às 

características físicas, químicas e biológicas; 

o Avaliar o eventual impacte da construção da nova barragem sobre a 

qualidade da água libertada pela actual barragem. 

 

Tipo Designação Localização 

Fase 

Pré-
construção 

Construção 

Água de 
superfície 

PA0 Rio Ceira – 50 m a montante da nova 
barragem 

 X 

PA1 Rio Ceira - 50 m a jusante da nova barragem X X 

PA2 Rio Ceira - 50 m a montante do local de 
implantação do estaleiro industrial 

X X 

PA3 Rio Ceira - 50 m a jusante do local de 
implantação do estaleiro industrial X X 

PA6 Rio Ceira – 50 m a montante do local de 
implantação das instalações sociais X X 

PA7 Rio Ceira – 50 m a jusante do local de 
implantação das instalações sociais X X 
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4 PERIODICIDADE DAS CAMPANHAS 

A periodicidade da realização das campanhas de amostragem terá em consideração a 

programação e calendarização dos trabalhos, bem como o referido no Caderno de Encargos 

e na DIA.  

Assim sendo, a periodicidade das campanhas de amostrarem será trimestral, ou caso se 

verifiquem situações anómalas. 

No entanto, em cada campanha o número de pontos a monitorizar dependerá da localização 

das respectivas frentes de obra. 

Para os pontos de amostragem de águas de superfície será efectuada uma campanha antes 

do início da obra e outra após a conclusão dos trabalhos. 

O cronograma de análises de qualidade da água realizadas (CAQAg - Anexo 1) será 

preenchido sempre que se efectue as análises programas ou em situações anómalas 

verificadas e actualizado com o avanço da empreitada. 
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5 TÉCNICAS MÉTODOS DE ANALISE 

No que respeita à metodologia de amostragem dos recursos hídricos superficiais, pode 

dizer-se que será constituída por três etapas distintas (Recolha de amostras, 

Caracterização da colheita e Conservação e transporte ao laboratório) que em seguida 

se descrevem. 

Identificação de amostras 

As amostras serão identificadas por rótulos, sendo cada ponto de amostragem referenciado 

por uma numeração, definido no Quadro 3. 

Recolha de amostras 

As operações de colheita das amostras de água serão realizadas tomando os cuidados 

necessários para não alterar as características da água desde o instante da recolha até à 

sua recepção no laboratório. Nestes cuidados incluem-se a higiene pessoal dos técnicos, a 

limpeza dos recipientes, nomeadamente daqueles que não contenham reagentes, bem 

como a amostragem de água a uma profundidade de cerca de 30 cm (colheita de 

superfície). 

 

Colheita de água em linhas de água. 

Paralelamente à recolha de amostras de água será mergulhada a sonda multiparamétrica de 

forma a registar os valores de Temperatura, pH, Oxigénio Dissolvido e Condutividade.  

O procedimento de determinação “in situ” de parâmetros físico-químicos é constituído por 

duas fases. Na fase inicial efectua-se a estabilização da sonda à superfície da coluna de 

água. Quando os parâmetros lidos no computador estiverem relativamente estáveis, inicia-

se a gravação dos dados. Simultaneamente, vai sendo feita uma análise aos valores dos 

parâmetros que estão a ser gravados, de modo a detectar um eventual problema de 

medição ou descalibração.  
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Sonda multiparamétrica. 

Conservação e transporte ao laboratório 

Refere-se também que após a colheita das amostras, para manutenção das condições 

ideais de temperatura, serão utilizadas malas térmicas e serão tomadas as seguintes 

precauções: a frequência de abertura das malas será restringida ao mínimo necessário; 

existirá uma mala apenas com acumuladores térmicos, que serão distribuídos pelas 

restantes malas apenas quando necessário; se os pontos de colheita forem muito próximos 

e o procedimento de colheita rápido (máximo 30 minutos) podem juntar-se os frascos 

dessas colheitas e só depois serão colocados na mala térmica com os acumuladores de 

temperatura. Estes cuidados serão especialmente considerados na campanha de 

Primavera. 

Após a colheita, as amostras que serão conservadas nas respectivas malas térmicas, sendo 

transportadas ao laboratório no final do dia. Serão também, preenchidas as fichas de 

campo, bem como as guias de referência do Laboratório. 



 

Aproveitamento Hidroeléctrico de Santa Luzia 
Empreitada de Construção da Nova Barragem do Alto Ceira 

Plano de Gestão Ambiental 
Apêndices - Programa de Monitorização da Qualidade da Água 

 Edição 04 (10/01/2012) 
 

    

11 

 

 

As amostras serão entregues no laboratório, onde se procederá à codificação das mesmas 

e ao registo no software de gestão do laboratório. Importa também referir que à chegada ao 

laboratório será verificada a temperatura das amostras com um termómetro calibrado. 

Este laboratório será acreditado para os parâmetros a analisar e preferencialmente 

localizar-se-á a uma distância que facilite o transporte das amostras. O certificado de 

Acreditação do Laboratório estará disponível em estaleiro (ver Anexo 2 do presente 

documento). 

Métodos Analíticos 

As determinações analíticas da qualidade da água serão realizados de acordo com disposto 

no Decreto-Lei n.º 236/98, os Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, aplicáveis à determinação dos parâmetros referidos, ou métodos equivalentes 

ASTM, ISO ou NP. 

Depois das determinações, serão elaborados Boletins de Análise, indicando os métodos 

utilizados e os resultados obtidos. 

FICHA DE CAMPO  
                            (Pag. 1/2)     

LOCAL Código:  Coordenadas (GPS): Lat………………..;        Long…………………… 

Nome linha de água: Nome estação de amostragem: 
Bacia Hidrográfica: Tejo Sub-bacia Hidrográfica: Ceira Fotografias Nº: 
Data:      /     /2010 Hora início trabalhos: Hora fim trabalhos: 

Temp. ar (ºC): Nebulosidade: céu limpo □  ligeiramente encoberto □  medianamente encoberto □  totalmente encoberto □ 

Vento: nulo □  ligeiro □  médio □  forte □  Precipitação: nula □  muito fraca □   

OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

MORFOLOGIA E QUALIDADE DA ÁGUA 

Largura média leito molhado (m): Temperatura água (ºC): Condutividade (µS/cm): 
Largura leito cheia (m): pH: OD (mg/l): OD (%): 
Profundidade média (cm): Turvação: transparente □  pouco turva □  turva □  muito turva □   
Profundidade máxima (cm): 

Cor:  sem cor □  esverdeada □  acastanhada □  acinzentada □  negra □ 
Velocidade corrente (m/s): 

Espuma: Presente □  Ausente □ Odor: inodora □ matéria orgânica □  terra□  outra □ ………………………… 

OCUPAÇÃO DO SOLO NA ENVOLVENTE  CONTINUIDADE DA GALERIA RIBEIRINHA  
Margem direita: Margem esquerda: Contínua  Esparsa 

  Semi-contínua Ausente 

  Interrompida  

Medição de Caudal 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Largura da secção:………………………………………………. 
 
Profundidade máxima: ……………………………………………. 
 
Velocidade (cm/s): ……………………………………………………. 
 
Caudal (m3/s)………………………………….. 
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6 MÉTODOS DE TRATAMENTO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os resultados obtidos serão avaliados de acordo com os valores previstos na legislação em 

vigor, Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, e serão estabelecidas as relações entre os 

mesmos resultados e as condições da colheita em termos de caracterização dos locais de 

amostragem e das condições climatéricas verificadas à época. 

Os resultados obtidos para os vários parâmetros físicos, químicos e biológicos analisados 

serão analisados segundo os seguintes indicadores de qualidade. 

Será efectuada a comparação dos resultados obtidos com os valores máximos admitidos 

(VMA), presentes nos Anexos X, XV, XXI, do D.L. n.º 236/98, de 1 de Agosto referentes à 

qualidade das águas doces para fins aquícolas – piscícolas, águas balneares e os objectivos 

ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais. Assim, como as alterações no 

Anexo XXI do D.L. 236/98, de 1 de Agosto, previstas no D.L. n.º 103/2010, de 24 de 

Setembro, mais propriamente o chumbo total, e os critérios internacionalmente adoptados 

(Chapman, 1992) sobre o estado trófico. 

A partir dos resultados das análises químicas obtidas em laboratório acreditado, 

proceder-se-á à respectiva análise e interpretação. 

Após a realização das amostragens na fase de referência, antes do início da construção, 

será criada uma base de dados com os resultados obtidos, sendo a mesma actualizada 

trimestralmente com a realização das amostragens. Caso ocorra alguma situação anómala, 

as amostragens serão realizadas e os dados incluídos na base criada.  
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7 RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

O Programa de Monitorização da Qualidade da Água (PMQAg) será revisto anualmente, 

podendo sofrer alterações no sentido de uma maior ou menor abrangência, em função dos 

resultados obtidos até à data (valores iguais ou inferiores aos limites de detecção dos 

métodos de referência; valores muito superiores às normativas legais), alterações de locais 

ou da periodicidade das campanhas de amostragem, ou devido a eventuais alterações do 

uso da água e/ou no meio circundante. 

Anualmente será elaborado Relatório de Monitorização (RM), a submeter à autoridade de 

AIA, de acordo com a estrutura prevista na legislação em vigor, Anexo V da Portaria n.º 

330/2001, de 2 de Abril, ou seja apresentando o seguinte conteúdo obedecerá ao disposto 

no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril e incluir:  

– Objectivos, âmbito e enquadramento – onde serão enunciados os objectivos, 

âmbito e enquadramento do programa de monitorização; 

– Descrição do Projecto – onde será apresentada uma descrição sucinta das infra-

estruturas que constituem o projecto marítimo; 

– Antecedentes – serão referidas as medidas que foram adoptadas para prevenir e 

reduzir os impactes objecto de monitorização e será explicitado o plano de 

monitorização aplicado; 

– Monitorização. Programas, resultados e discussão – serão indicadas, 

separadamente e em detalhe para cada um dos elementos monitorizados, os 

programas de monitorização aplicados, incluindo os parâmetros a medir, as 

características dos locais de amostragem, os métodos de análise utilizados e os 

critérios de avaliação dos dados. Apresentam-se também, os resultados obtidos, 

fazendo-se ainda a discussão crítica dos mesmos; 

– Conclusões finais – serão resumidas as principais considerações no que concerne 

à síntese global dos resultados. 

O laboratório responsável pela análise da qualidade da água emitirá os designados 

relatórios de ensaios para cada uma das amostras e em cada campanha de amostragem. 
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8 FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS TRABALHADORES  

Será ministrada formação a todos os trabalhadores, assim como aos trabalhadores dos 

subempreiteiros, no âmbito de gestão de efluentes em obra, conforme referido no Plano de 

Formação e Informação. 

Paralelamente, serão preparadas campanhas de sensibilização aos trabalhadores, através 

de cartazes, panfletos e outros métodos, com o objectivo de alterar as mentalidades e 

comportamentos dos trabalhadores presentes relativamente à importância da gestão de 

efluentes. 
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9 TIPO DE MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOPTAR NA SEQUÊNCIA 

DOS RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Consoante os resultados obtidos através do programa de monitorização durante a fase de 

construção, serão adoptadas medidas conducentes a uma melhoria das condições 

ambientais das principais actividades de construção e da verificação dos sistemas de 

tratamento implementados. 

As medidas correctivas adoptadas são conducentes a uma melhoria contínua dos 

procedimentos. 



 
 

REGISTO – CRONOGRAMA DE AMOSTRAGENS DE QUALIDADE DA ÁGUA 
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CRONOGRAMA DE AMOSTRAGENS DE QUALIDADE DA ÁGUA 

 

OBRA 
APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE SANTA LUZIA BARRAGEM DO ALTO CEIRA  
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA BARRAGEM 

DATA DE INÍCIO DA OBRA 01-08-2010 
DATA PREVISTA PARA TERMINAR A 
OBRA  

COORDENADOR AMBIENTAL FILIPA REIS 
 

Designação 
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 

Agst. Set. Out. Nov. Dez. Jan Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Agst. Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Agst. 

PA0     X  X   X   X   X   X   X   X 

PA1 X   X   X   X   X   X   X   X   X 

PA2                          

PA3   X X   X   X   X   X   X   X   X 

PA4                         X 

PA5             X  X   X   X   X  

PA6 X   X   X   X   X   X   X   X   X 

PA7 X   X   X   X   X   X   X   X   X 

 

N.º Data Ponto Amostragem Observações Causas Responsável 

1 02-08-10 PA2, PA3 
Não foram realizadas as colheitas de 
água 

Devido à inacessibilidade ao local definido no PGA 
Filipa 

Reis/Neuza Sá 

2 19-10-10 PA3 
Foram realizadas as colheitas de água 
para análise 

Apenas foram realizadas nesta data, devido à 
inacessibilidade ao local definido em PGA, tendo sido 
realizado um acesso pedonal até ao local 

Filipa 
Reis/Neuza Sá 
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N.º Data Ponto Amostragem Observações Causas Responsável 

3 14-12-10 PA0 
Foram realizadas colheitas ao ponto 
PA0 

Foi introduzido o ponto PA0, com o objectivo de monitorizar 
a qualidade da água libertada pela barragem existente 

Filipa 
Reis/Neuza Sá 

4 02-08-11 PA5 
Foram realizadas as colheitas de água 
para análise 

A licença referente à rejeição de águas residuais 
provenientes da ETAR existente no estaleiro social foi 
emitida no mês de Maio de 2011, tendo a mesma iniciado a 
descarga no meio hídrico durante o mês Julho de 2011. 
A água proveniente do decantador utilizado para a lavagem 
das caleiras das autobetoneiras existente no estaleiro 
industrial é reutilizada para a lavagem de central, sendo que 
entretanto, foi solicitada, à entidade competente, a 
autorização para a descarga de águas residuais, visto que 
poderá ser necessário a sua descarga. 

Rita 
Silva/Neuza 

Sá 

 



 
 

CERTIFICADO DE ACREDITAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES 

















PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DE PONTOS DE AMOSTRAGEM 





 
 

APÊNDICE – PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS 
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1 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DAS ÁGUAS RESIDUAIS 

1.1 OBJECTIVOS 

Os objectivos fundamentais da monitorização da descarga das infra-estruturas de águas 

residuais são a verificação do funcionamento das infra-estruturas e avaliar a necessidade de 

implementação de medidas de minimização do impacte das descargas nos meios 

receptores. 

1.2 PARÂMETROS A MONITORIZAR 

Os parâmetros a monitorizar à saída das infra-estruturas de águas residuais variam 

consoante o tipo de infra-estrutura. 

No estaleiro social encontra-se implementado um Sistema Compacto de Tratamento de 

Águas Residuais (ETAR) por sistema de lamas activadas, com sistema de nitrificação e 

desnitrificação, em regime de arejamento prolongado. 

A Cantina possui um separador de gorduras de bancada, sendo que o encaminhamento das 

águas é para a ETAR e os óleos e gorduras são recolhidos e encaminhados para destino 

final por um operador licenciado. 

Na frente de obra, construção da barragem, foram construídas duas bacias de decantação a 

jusante da travessia com o objectivo de minimizar os impactes provenientes das actividades 

realizadas na construção da nova barragem. 

Em conformidade com o solicitado na Licença de rejeição de águas residuais da ETAR, n.º 

ARHT/DRHI/0036.11/T emitida pela ARH Tejo, os parâmetros a monitorizar são os 

anunciados nos quadros seguintes, tendo em atenção a colheita de efluente a jusante do 

depósito de efluente tratado e os dois pontos de amostragem no meio receptor definidos na 

Declaração de Impacte Ambiental: 

Quadro 1. – Medições in situ 

Parâmetro Unidade 

Temperatura da água ºC 

Oxigénio Dissolvido - OD 
(Concentração) mg/l 

Oxigénio Dissolvido - OD (% saturação) % 

pH - 

Turvação - 

Condutividade Sm 

Profundidade cm 
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Quadro 2 – Determinações Laboratoriais 

Parâmetro Unidade 

pH - 

Temperatura da água ºC 

Condutividade - 

Oxigénio Dissolvido - OD (Concentração) mg/l 

Oxigénio Dissolvido - OD (% saturação) % 

Turvação NTU 

Sólidos Suspensos Totais (SST) mg/l 

Sólidos Totais (ST) mg/l 

Carência Química de Oxigénio (CQO) mg/l O2 

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) mg/l O2 

Nitritos mg/l NO2 

Azoto Amoniacal (NH4) mg/l NH4 

Nitratos (NO3) mg/l NO3 

Fosfatos Mg/l P2O5 

Fósforo total mg/l 

Azoto total mg/l 

Sulfatos mg/l SO4 

Cloretos mg/l 

Cálcio mg/l 

Magnésio mg/l 

Sódio mg/l 

Coliformes totais NMP/100ml 

Coliformes fecais NMP/100ml 

Estreptococos fecais NMP/100ml 

Ortofosfato total mg/l 

Óleos e gorduras mg/l 

Hidrocarbonetos totais mg/l 

Chumbo (fracções total e dissolvida) mg/l 

Cádmio (fracções total e dissolvida) mg/l 

Crómio (fracções total e dissolvida) mg/l 

Cobre (fracções total e dissolvida) mg/l 

Zinco (fracções total e dissolvida) mg/l 

Ferro /fracções total e dissolvida) mg/l 



 
 

   
 

No estaleiro industrial enc

absorvente, a qual faz a sua

ser superior a 10, não foi n

residuais à entidade compet

A lavagem das caleiras das

partir do qual a água é reuti

solicitada a licença de desca

que poderá ser necessário re

As plantas dos estaleiros en

águas residuais em ambos o

1.3 LOCAIS DAS AMOSTRA

Em conformidade com a DI

qualidade da água nos dois

dos respectivos pontos de am

Quadro 3 – Pontos de Amos

Ponto PA4 - Local de desc

águas residuais proveniente

presente data ainda não foi r

de descarga de águas resid

necessário realizar a sua de

 

Tipo Designação 

Efluente 
tratado 

PA4 

Loc
nos
resi
brita

PA5 

Loc
inst
resi
gera

Água de 
superfície 

PA6 
Rio 
imp

PA7 
Rio 
imp
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l encontra-se instalada uma fossa séptica, 

 a sua descarga para o solo. Devido ao número d

 foi necessário efectuar o pedido de licença de 

mpetente, ARH Tejo. 

s das autobetoneiras é efectuada para um tanqu

 reutilizada para a lavagem da central e dos ace

 descarga de águas residuais à entidade compete

ário realizar a sua descarga. 

ros encontram-se em anexo com a localização da

bos os estaleiros. 

STRAGENS 

 a DIA e o Caderno de Encargos serão realizad

s dois locais em seguida especificados. Aprese

 de amostragem - Desenho 01 do presente docum

Amostragem. Localização e fase de realização da

descarga das águas clarificadas nos tanques p

nientes das instalações de britagem e de fabri

foi realizada qualquer campanha. Entretanto, fo

s residuais à entidade competente, ARH Tejo, v

ua descarga. 

Localização 

cons

Local de descarga das águas clarificadas 
nos tanques para decantação das águas 
residuais provenientes das instalações de 
britagem e de fabrico de betão 

Local de descarga do efluente tratado na 
instalação de tratamento das águas 
residuais provenientes das instalações 
gerais do estaleiro industrial 

Rio Ceira – 50 m a montante do local de 
implantação das instalações sociais 

Rio Ceira – 50 m a jusante do local de 
implantação das instalações sociais 
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ca, constituída por poço 

ero de trabalhadores não 

ça de descarga de águas 

 tanque de decantação, a 

s acessos. Entretanto, foi 

mpetente, ARH Tejo, visto 

ão das infra-estruturas de 

alizadas amostragens da 

presenta-se a localização 

 documento. 

ão das amostragens 

ues para decantação das 

 fabrico de betão: Até à 

nto, foi solicitada a licença 

ejo, visto que poderá ser 

Fase 

Pré-
construção 

Construção 

 X 

 X 

 X 

 X 



 
 

   
 

Ponto PA5 - Local de desca

residuais provenientes das 

localizada no estaleiro socia

Ponto PA6 – No rio Ceira 

sociais. 

Ponto PA7 – No rio Ceira e 5

Tendo em atenção a l

ARHT/DRHI/0036.11/T emiti

jusante do depósito de eflu

jusante do local da implantaç

1.4 PERIODICIDADE DAS C

A periodicidade da realizaçã

das descargas para o meu h

Assim sendo, a periodicidad

consoante os parâmetros a s

O cronograma de análises 

preenchido sempre que se

verificadas e actualizado com

1.5 MÉTODOS DE AMOSTR

1.5.1 Métodos de amostra

As amostragens serão realiz

Tendo em atenção a Licenç

jusante do depósito de eflu

recolha de amostra a cada

amostra composta, esta se

modo a que se mantenham a

Relativamente à conservaç

das amostras, para manute

malas térmicas e serão tom

malas será restringida ao m

térmicos, que serão distribu

cuidados serão especialmen
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 descarga do efluente tratado na instalação de tra

 das instalações gerais do estaleiro industrial: A

 social.  

Ceira e 50 m a montante do local de implantaç

ira e 50 m a jusante do local de implantação das i

 a licença de rejeição de águas residua

 emitida pela ARH Tejo, os pontos a monitorizar

e efluente tratado e no meio receptor (50 m a 

lantação das instalações sociais). 

DAS CAMPANHAS 

lização das campanhas de amostragem terá em c

meu hídrico, bem como o referido na licença emitid

cidade das campanhas de amostragem será tri

ros a serem analisados, ou caso se verifiquem situ

álises de qualidade da água realizadas (CAQA

e se efectue as análises programas ou em 

do com o avanço da empreitada. 

OSTRAGEM E MÉTODOS ANALÍTICOS 

ostragem 

 realizadas pela equipa de Coordenação de Ambie

Licença emitida pela ARH Tejo, o tipo de amos

e efluente tratado será composta, sendo que s

 cada vez que a ETAR descarrega. Após a h

ta será distribuída pelos recipientes fornecidos 

ham as características das águas residuais. 

ervação e transporte ao laboratório, refere-se 

anutenção das condições ideais de temperatu

o tomadas as seguintes precauções: a frequên

 ao mínimo necessário; existirá uma mala apenas

istribuídos pelas restantes malas apenas quand

almente considerados na campanha de Primavera
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 de tratamento das águas 

: A ETAR encontra-se 

lantação das instalações 

 das instalações sociais. 

esiduais da ETAR n.º 

torizar estão localizados a 

 m a montante e 50 m a 

 em consideração o início 

 emitida pela ARH Tejo. 

erá trimestral e semestral 

m situações anómalas. 

AQAg - Anexo 1) será 

 em situações anómalas 

Ambiente em Obra.  

 amostragem realizada a 

que será efectuada uma 

s a homogeneização da 

cidos pelo laboratório, de 

se que após a colheita 

peratura, serão utilizadas 

equência de abertura das 

penas com acumuladores 

quando necessário. Estes 

avera e Verão. 
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As amostras serão entregues no laboratório, onde se procederá à codificação das mesmas 

e ao registo no software de gestão do laboratório. Importa também referir que à chegada ao 

laboratório será verificada a temperatura das amostras com um termómetro calibrado. 

Este laboratório será acreditado para os parâmetros a analisar e preferencialmente 

localizar-se-á a uma distância que facilite o transporte das amostras. O certificado de 

Acreditação do Laboratório estará disponível em estaleiro (ver Anexo 2 do presente 

documento). 

1.5.2 Métodos analíticos 

As determinações analíticas da qualidade da água serão realizados de acordo com disposto 

no Decreto-Lei n.º 236/98, os Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, aplicáveis à determinação dos parâmetros referidos, ou métodos equivalentes 

ASTM, ISO ou NP. 

Para as determinações efectuadas serão elaborados Boletins de Análise, indicando os 

métodos utilizados e os resultados obtidos. 

1.6 TRATAMENTO DOS DADOS 

Os resultados obtidos serão avaliados de acordo com os valores previstos na legislação em 

vigor, Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. Será efectuada a comparação dos resultados 

obtidos com os valores limite de emissão (VLE) na descarga de águas residuais (Anexo 

XVII) do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, e os critérios internacionalmente adoptados 

(Chapman, 1992) sobre o estado trófico. 

A partir dos resultados das análises químicas obtidas em laboratório acreditado, proceder-

se-á à respectiva análise e interpretação. 

1.7 MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOPTAR NA SEQUÊNCIA DOS 

RESULTADOS DAS MONITORIZAÇÕES 

Caso os resultados sejam indicativos de incumprimento dos parâmetros de descarga, numa 

primeira fase será desencadeada uma reprogramação das campanhas de inspecção e 

manutenção para que sejam adoptadas as medidas adequadas à resolução do 

incumprimento. 

Posteriormente serão realizadas mais amostragens para verificação da eficiência das 

medidas adoptadas. 
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1.8 RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

Serão realizados relatórios sempre que ocorrer uma campanha de monitorização. Estes 

relatórios serão um documento autónomo, sendo que no Relatório de Monitorização (RM) a 

ser enviado, anualmente, à autoridade de AIA, os resultados serão incluídos cumprindo o 

estipulado na DIA e no Caderno de Encargos. 

O laboratório responsável pela análise da qualidade da água emitirá os designados 

relatórios de ensaios para cada uma das amostras e em cada campanha de amostragem. 

1.9 FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS TRABALHADORES 

Será ministrada formação a todos os trabalhadores, assim como aos trabalhadores dos 

subempreiteiros, no âmbito de gestão de efluentes em obra, conforme referido no Plano de 

Formação e Informação. 

Paralelamente, serão preparadas campanhas de sensibilização aos trabalhadores, através 

de cartazes, panfletos e outros métodos, com o objectivo de alterar as mentalidades e 

comportamentos dos trabalhadores presentes relativamente à importância da gestão de 

efluentes. 

1.10 INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO 

No que respeita aos Sistemas de Tratamento de Efluentes e aos Sistemas de Colecta e 

Drenagem, será implementado o Plano de Inspecção e Manutenção de Infra-estruturas 

de Águas Residuais (PIMIAR). Sendo que este Plano será actualizado sempre se verifique 

a sua necessidade. 

Este plano de inspecção e manutenção indica as actividades previstas para inspecção e 

manutenção das infraestruturas de águas residuais e contempla as seguintes actividades: 

• Detectar de fugas; 

• Detectar situações de mau estado de conservação das infra-estruturas e 

equipamentos; 

• Detectar situações de funcionamento deficiente de equipamentos; 

• Detectar necessidade de realizar operações de manutenção. 

Relativamente à ETAR compacta instalada no estaleiro social a sua manutenção contempla 

as seguintes operações: 

• Remoção semanal de gradados e deposição em contentor apropriado; 

• Inspecção e manutenção mensal do equipamento electromecânico instalado; 
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• Testes de sedimentação de biomassa quinzenais em cone imhof; 

• Remoção de lamas em excesso e transporte a destino final adequado sempre que os 

níveis de biomassa ultrapassarem os 400 ml/l no teste de sedimentação de 

biomassa; 

• Vistoria do quadro eléctrico. 

Sempre que se verifique a necessidade de realizar a manutenção, esta será efectuada 

por um técnico especializado. 

Mensalmente é preenchido o Registo de Inspecção e Manutenção das Infra-

estruturas das Águas Residuais (RIMIAR). 

 



 
 

REGISTO – CRONOGRAMA DE AMOSTRAGENS DE QUALIDADE DA ÁGUA 
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CRONOGRAMA DE AMOSTRAGENS DE QUALIDADE DA ÁGUA 

 

OBRA 
APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE SANTA LUZIA BARRAGEM DO ALTO CEIRA  
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA BARRAGEM 

DATA DE INÍCIO DA OBRA 01-08-2010 
DATA PREVISTA PARA TERMINAR A 
OBRA  

COORDENADOR AMBIENTAL FILIPA REIS 
 

Designação 
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 

Agst. Set. Out. Nov. Dez. Jan Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Agst. Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Agst. 

PA0     X  X   X   X   X   X   X   X 

PA1 X   X   X   X   X   X   X   X   X 

PA2                          

PA3   X X   X   X   X   X   X   X   X 

PA4                         X 

PA5             X  X   X   X   X  

PA6 X   X   X   X   X   X   X   X   X 

PA7 X   X   X   X   X   X   X   X   X 

 

N.º Data Ponto Amostragem Observações Causas Responsável 

1 02-08-10 PA2, PA3 
Não foram realizadas as colheitas de 
água 

Devido à inacessibilidade ao local definido no PGA 
Filipa 

Reis/Neuza Sá 

2 19-10-10 PA3 
Foram realizadas as colheitas de água 
para análise 

Apenas foram realizadas nesta data, devido à 
inacessibilidade ao local definido em PGA, tendo sido 
realizado um acesso pedonal até ao local 

Filipa 
Reis/Neuza Sá 
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N.º Data Ponto Amostragem Observações Causas Responsável 

3 14-12-10 PA0 
Foram realizadas colheitas ao ponto 
PA0 

Foi introduzido o ponto PA0, com o objectivo de monitorizar 
a qualidade da água libertada pela barragem existente 

Filipa 
Reis/Neuza Sá 

4 02-08-11 PA5 
Foram realizadas as colheitas de água 
para análise 

A licença referente à rejeição de águas residuais 
provenientes da ETAR existente no estaleiro social foi 
emitida no mês de Maio de 2011, tendo a mesma iniciado a 
descarga no meio hídrico durante o mês Julho de 2011. 
A água proveniente do decantador utilizado para a lavagem 
das caleiras das autobetoneiras existente no estaleiro 
industrial é reutilizada para a lavagem de central, sendo que 
entretanto, foi solicitada, à entidade competente, a 
autorização para a descarga de águas residuais, visto que 
poderá ser necessário a sua descarga. 

Rita 
Silva/Neuza 

Sá 

 



 
 

CERTIFICADO DE ACREDITAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES 

















 
APÊNDICE: PROGRAMA DE INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS 

DE ÁGUAS RESIDUAIS 
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PLANO DE INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS RESIDUAIS  

 

OBRA 
APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE SANTA LUZIA BARRAGEM DO ALTO CEIRA  
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA BARRAGEM 

DATA DE INÍCIO DA OBRA 30-08-2010 

DATA PREVISTA PARA TERMINAR A 
OBRA 

30-09-2012 

 

N.º EQUIPAMENTO TIPO DE MANUTENÇÃO (*) 
DOCUMENTOS 
ASSOCIADOS 

ANO 2011 ANO 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ETAR Compacta 

Remoção semanal de gradados e 
deposição em contentor apropriado; 

Inspecção e manutenção mensal do 
equipamento electromecânico 
instalado; 

Testes de sedimentação de biomassa 
em cone imhof quinzenalmente; 

Remoção de lamas em excesso e 
transporte a destino final adequado 
sempre que os níveis de biomassa 
ultrapassem os 400 ml/L; 

Vistoria do quadro eléctrico. 

Ficha Técnica do 
Equipamento              X X X X X X X 
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N.º EQUIPAMENTO TIPO DE MANUTENÇÃO (*) 
DOCUMENTOS 
ASSOCIADOS 

ANO 2011 ANO 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Separador de óleos e 
gorduras 

Detectar fugas; 

Detectar situações de mau estado de 
conservação das infra-estruturas e 
equipamentos; 

Detectar situações de funcionamento 
deficiente de equipamentos; 

Detectar a necessidade de realizar 
operações de manutenção. 

Ficha Técnica do 
Equipamento              X       

3 Fossa Séptica 

Detectar fugas; 

Detectar situações de mau estado de 
conservação das infra-estruturas e 
equipamentos; 

Detectar situações de funcionamento 
deficiente de equipamentos; 

Detectar a necessidade de realizar 
operações de manutenção. 

Ficha Técnica do 
Equipamento              X       

4 

Tanque de 
Decantação das 
águas provenientes 
da lavagem das 
caleiras das 
autobetoneiras 

Detectar fugas; 

Detectar situações de mau estado de 
conservação das infra-estruturas e 
equipamentos; 

Detectar situações de funcionamento 
deficiente de equipamentos; 

Detectar a necessidade de realizar 
operações de manutenção. 

-              X       
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N.º EQUIPAMENTO TIPO DE MANUTENÇÃO (*) 
DOCUMENTOS 
ASSOCIADOS 

ANO 2011 ANO 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Separador de 
hidrocarbonetos 

Detectar fugas; 

Detectar situações de mau estado de 
conservação das infra-estruturas e 
equipamentos; 

Detectar situações de funcionamento 
deficiente de equipamentos; 

Detectar a necessidade de realizar 
operações de manutenção. 

-               X      

5 
Bacias de 
decantação na frente 
de obra 

Detectar situações de mau estado de 
conservação das infra-estruturas e 
equipamentos; 

Detectar situações de funcionamento 
deficiente de equipamentos; 

Detectar a necessidade de realizar 
operações de manutenção. 

-              X       

 
Data de actualização: ___/___/___ 

 



 
REGISTO – REGISTO DE INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE 

ÁGUAS RESIDUAIS 
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REGISTO DE INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS RESIDUAIS 

 
Obra: APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE SANTA LUZIA BARRAGEM DO ALTO CEIRA - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA 
NOVA BARRAGEM 

 

Operações de Manutenção: 

Data 
Equipamento/ 

Infra-estrutura 
Operação 

Estado 
Responsável Rubrica 

Conforme Não Conforme 

 

Fossa Séptica 

 - Detectar de fugas; 

 - Detectar situações de mau estado de conservação 
das infra-estruturas e equipamentos; 

 - Detectar situações de funcionamento deficiente de 
equipamentos; 

 - Detectar necessidade de realizar operações de 
manutenção. 

   

 

Separador de gorduras 

- Detectar de fugas; 

 - Detectar situações de mau estado de conservação 
das infra-estruturas e equipamentos; 

 - Detectar situações de funcionamento deficiente de 
equipamentos; 

 - Detectar necessidade de realizar operações de 
manutenção. 

   

 

Bacias de decantação do 
estaleiro industrial 

- Detectar de fugas; 

 - Detectar situações de mau estado de conservação 
das infra-estruturas e equipamentos; 

 - Detectar situações de funcionamento deficiente de 
equipamentos; 

 - Detectar necessidade de realizar operações de 
manutenção. 
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Data 
Equipamento/ 

Infra-estrutura 
Operação 

Estado 
Responsável Rubrica 

Conforme Não Conforme 

 

Bacias de decantação da 
frente de obra 

- Detectar de fugas; 

 - Detectar situações de mau estado de conservação 
das infra-estruturas e equipamentos; 

 - Detectar situações de funcionamento deficiente de 
equipamentos; 

 - Detectar necessidade de realizar operações de 
manutenção. 

   

 

Separador de hidrocarbonetos 

- Detectar de fugas; 

 - Detectar situações de mau estado de conservação 
das infra-estruturas e equipamentos; 

 - Detectar situações de funcionamento deficiente de 
equipamentos; 

 - Detectar necessidade de realizar operações de 
manutenção. 

   

 

ETAR 

- Remoção semanal de gradados e deposição em 
contentor apropriado; 

- Inspecção e manutenção mensal do equipamento 
electromecânico; 

- Testes de sedimentação de biomassa quinzenais; 

- Remoção de lamas em excesso e transporte a 
destino final adequado sempre que os níveis de 
biomassa ultrapassem os 400 ml/l no teste de 
sedimentação de biomassa; 

- vistoria do quadro eléctrico. 

   

 



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DE PONTOS DE AMOSTRAGEM 





 

 
 

PLANO DE MANUTENÇÃO 
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PROCEDIMENTO AMBIENTAL  

PA05   Manutenção Ambiental 

 

1 ÂMBITO E OBJECTIVO 

O presente procedimento identifica os requisitos associados à gestão da manutenção 

ambiental de: 

– Locais temporários de armazenamento de resíduos: 

– As operações de verificação aos locais temporários de armazenamento de 

resíduos são realizadas pela responsável ambiental da empreitada com a 

periodicidade semanal. O registo preenchido encontra-se no Plano de 

Gestão de Resíduos da Empreitada (PGRE). 

– Infra-estruturas de águas residuais: 

– É realizada uma verificação às infra-estruturas de águas residuais 

presentes em obra, onde é preenchido o Registo de Inspecção e 

Manutenção das infra-estruturas de águas residuais (RIMIAR). Este registo 

encontra-se no Programa de Monitorização das Águas Residuais (PMAR). 

– Equipamentos ruidosos: 

– Trimestralmente é realizada uma verificação aos equipamentos ruidosos 

presentes em obra, onde é preenchido o Registo de Manutenção dos 

Equipamentos Ruidosos (RMER). Caso se verifique a necessidade de 

realizar a manutenção aos equipamentos esta será realizada por pessoas 

especializadas. 

– Equipamentos com substâncias regulamentadas: 

– As manutenções dos equipamentos com substâncias regulamentadas 

serão realizadas sempre que se verifique a sua necessidade. Sendo que 

esta será realizada por técnicos qualificados com certificado válido emitido 

pela Agência Portuguesa do Ambiente. Sendo preenchido o Registo de 

Manutenção de Equipamentos com Substâncias Regulamentadas 

(RMESR), assim como a Ficha de Preenchimento prevista na legislação 

em vigor, Decreto-Lei n.º 35/2008, de 27 de Fevereiro e o Decreto-Lei n.º 

152/2005, de 31 de Agosto.  

– A listagem dos equipamentos com substâncias regulamentadas existentes 

em obra encontra-se no Anexo 1. 
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– Os certificados dos Técnicos Responsáveis pelas 

manutenções/reparações dos equipamentos com substâncias 

regulamentadas a serem realizadas encontram-se no Anexo 2. 

 

2 DEFINIÇÕES 

Nada a assinalar. 

 

3 PROCEDIMENTO 

3.1 PROGRAMAÇÃO DA MANUTENÇÃO 

No início da Empreitada é elaborado um Plano de Manutenção de Equipamentos que 

identifica os diversos tipos de intervenção associados a cada item identificado no início 

deste procedimento.  

O Plano de Manutenção de Equipamentos (PME) – Anexo 3 será actualizado sempre que 

se verifique a entrada de novos equipamentos, cuja a periodicidade de manutenção esteja 

definida. 

Este programa será actualizado pelo Responsável Ambiental da Empreitada (RAE) sempre 

que a obra avance ou se detectem novas necessidades de controlo de manutenção 

ambiental. 

Relativamente aos equipamentos de refrigeração existentes em obra, a quantidade de gás 

refrigerante é inferior a 3kg, o que significa que a manutenção destes equipamentos só é 

realizada caso se verifique a sua necessidade devido a uma avaria. No entanto, o 

refrigerador de água, de apoio à central de betão, que se encontra instalado no estaleiro 

industrial tem uma manutenção anual devido à quantidade de gás ser superior a 3kg. 

3.2 OPERAÇÕES DE INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO  

Todas as operações de inspecção e manutenção, definidas no próprio plano de 

manutenção, são registadas em documento próprio, estes são: 

• Registo de Manutenção de Equipamentos Ruidosos (RMER) – Anexo 4; 

• Registo de Manutenção de Equipamentos com Substâncias Regulamentadas 

(RMESR) – Anexo 5. 
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3.3 ACÇÕES CORRECTIVAS E PREVENTIVAS 

Sempre que se justificar, em função do desenvolvimento dos trabalhos de manutenção, 

poderão ser implementadas acções correctivas e/ou preventivas para melhorar o controlo 

ambiental dos vários equipamentos e/ou operações associadas. 



 
 

LISTA DE EQUIPAMENTOS COM SUBSTÂNCIAS REGULAMENTADAS 
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Equipamentos de Refrigeração 

 

Escritórios de Consórcio 

Serviços Administrativos 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

MAXA Air Conditioning Advantix B118774113007421150143 R410 A 920 g 

Sala de Encarregado de Obra 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

MAXA Air Conditioning Advantix C101100970109509150043 R410 A 920 g 

Acompanhamento Ambiental 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

MAXA Air Conditioning Advantix C1011009970109509150063 R410 A 920 g 

Gestão de Segurança 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

MAXA Air Conditioning Advantix C101100970109509150060 R410 A 920 g 
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Escritórios de Consórcio 

Gestão de Produção 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

MAXA Air Conditioning Advantix B1195991130076121500335 R410 A 920 g 

Serviços Técnicos 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

MAXA Air Conditioning Advantix - R410 A 1660 g 

Sala de Reuniões 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

MAXA Air Conditioning Advantix - R410 A 1660 g 

Director Técnico da Empreitada 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

MAXA Air Conditioning Advantix C101100970108509150027 R410 A 920 g 

Sala do Fundo 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 
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MAXA Air Conditioning Advantix 3623380100820 R410 A 1080 g 

Escritórios de Dono de Obra/Fiscalização 

Gabinete 1 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

MAXA Air Conditioning Advantix C1011009701095509150016 R410 A 920 g 

Geologia 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

MAXA Air Conditioning Advantix C101100970109509150008 R410 A 920 g 

LNEC 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

MAXA Air Conditioning Advantix C101100970109509150079 R410 A 920 g 

Topografia 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

MAXA Air Conditioning Advantix C101100970109509150011 R410 A 920 g 

Acompanhamento Ambiental 
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Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

MAXA Air Conditioning Advantix C101100970109509150007 R410 A 920 g 

Escritórios de Dono de Obra/Fiscalização 

Coordenação de Fiscalização 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

MAXA Air Conditioning Sarigas 080400009 R410 A 1080 g 

Coordenação de Segurança 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

MAXA Air Conditioning Advantix C101100970109509150031 R410 A 920 g 

Dono de Obra 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

MAXA Air Conditioning Sarigas 080400138 R410 A 1080 g 

Sala de Reuniões 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

MAXA Air Conditioning Sarigas 080400041 R410 A 1080 g 
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Sala de Máquinas 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

MAXA Air Conditioning Advantix C101100970109509150025 R410 A 920 g 

Cantina 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

MAXA Air Conditioning Advantix C101100970109509150013 R410 A 920 g 

MAXA Air Conditioning Advantix C101100970109509150003 R410 A 920 g 

MAXA Air Conditioning Advantix C101100970109509150019 R410 A 920 g 

MAXA Air Conditioning Advantix B11877413007421150102 R410 A 920 g 

Posto Médico 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

Jocel ASW-H12B4/SAR1 A82001411000055 R410 A 850 g 

MAXA Air Conditioning Advantix B118774113007421150142 R410 A 920 g 

MAXA Air Conditioning Advantix - R410 A 1660 g 
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MAXA Air Conditioning Advantix - R410 A 1660 g 

     

     

Dormitórios (Lado direito) 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

MAXA Air Conditioning Advantix C101100970109509150024 R410 A 920 g 

MAXA Air Conditioning Advantix C101100970109509150030 R410 A 920 g 

MAXA Air Conditioning Advantix C101084860109224120103 R410 A 920 g 

MAXA Air Conditioning Advantix C101100970109509150026 R410 A 920 g 

MAXA Air Conditioning Advantix C101100970109509150095 R410 A 920 g 

MAXA Air Conditioning Advantix C101100970109509150020 R410 A 920 g 

MAXA Air Conditioning Advantix C101100970109509150054 R410 A 920 g 

MAXA Air Conditioning Advantix C101100970209508155045 R410 A 920 g 

MAXA Air Conditioning Advantix C101100970109509150053 R410 A 920 g 

MAXA Air Conditioning Advantix C101100970109509150009 R410 A 920 g 



 

Aproveitamento Hidroeléctrico de Santa Luzia 

Empreitada de Construção da Nova Barragem do Alto Ceira 

Plano de Gestão Ambiental  

Equipamentos com Substâncias Regulamentadas 

  

 

     

7 

 

 

Dormitórios (Lado esquerdo) 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

MAXA Air Conditioning Advantix B118774113007421150096 R410 A 920 g 

MAXA Air Conditioning Advantix B118774113007421150094 R410 A 920 g 

Dormitórios (Lado esquerdo) 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

MAXA Air Conditioning Advantix B118774113007421150098 R410 A 920 g 

MAXA Air Conditioning Advantix B118774113007421150146 R410 A 920 g 

MAXA Air Conditioning Advantix B118774113007421150248 R410 A 920 g 

MAXA Air Conditioning Advantix B118774113007421150232 R410 A 920 g 

MAXA Air Conditioning Advantix B11874113007421150187 R410 A 920 g 

MAXA Air Conditioning Advantix B1187743007421150134 R410 A 920 g 

MAXA Air Conditioning Advantix B118772113007421150099 R410 A 920 g 

MAXA Air Conditioning Advantix B118774113007421150249 R410 A 920 g 
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Estaleiro Industrial 

Sala de Comandos da Central de Betão 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

General AKH9UBSSW T011848 R410 A 500 g 

Equipamento de Refrigeração de Água 

Chiller Heb 140 30HXC340-0013-
AEE 12F813013 R134 A 110 kg 
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Depósitos de água 

 

 

Escritórios de Consórcio 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

Nestlé R1224WH-FUSE 195001610 R134 A 300 g 

Estaleiro Industrial 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

Nestlé R1224WH-FUSE 860176 R134 A 400 g 

Fundo da Barragem 

Marca Modelo N.º Série Gás Quantidade de gás refrigerante 

Nestlé R1224WH-FUSE - R134 A 400 g 



 
 

CERTIFICADOS DOS TÉCNICOS 
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PLANO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 

OBRA 
APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE SANTA LUZIA BARRAGEM DO ALTO CEIRA  
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA BARRAGEM 

DATA DE INÍCIO DA OBRA 01-08-2010 

DATA PREVISTA PARA TERMINAR A 
OBRA 

31-09-2012 

 

N.º EQUIPAMENTO TIPO DE MANUTENÇÃO (*) 
DOCUMENTOS 
ASSOCIADOS 

ANO 
2010 

ANO 2011 ANO 2012 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Equipamentos 
Ruidosos 

Detectar situações anómalas em 
termos de características dos 
equipamentos em utilização; 

Detectar situações de mau estado de 
conservação dos equipamentos; 

Detectar a necessidade de realizar 
operações de manutenção. 

Registo de 
Manutenção de 
Equipamentos 

ruidosos (RMER) 

X   X   X   X  

 

X   X   X   X 

5 
Equipamentos 
substâncias 
regulamentares 

Detectar situações anómalas em 
termos de características dos 
equipamentos em utilização; 

Detectar situações de mau estado de 
conservação dos equipamentos; 

Detectar a necessidade de realizar 
operações de manutenção. 

Registo de 
Manutenção de 
Equipamentos de 

substâncias 
regulamentares 

(RMESR) 

           

     

 

    

X 

Data de Actualização: ___/___/___ 
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REGISTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RUIDOSOS 

 
Obra: APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE SANTA LUZIA BARRAGEM DO ALTO CEIRA - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA 
NOVA BARRAGEM 

 

Operações de Manutenção: 

Data 
Equipamento/ 

Infra-estrutura 
Operação 

Estado 

Responsável Rubrica 
Conforme 

Não 
conforme 
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REGISTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM SUBSTÂNCIAS REGULAMENTADAS 

 
Obra: _ APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE SANTA LUZIA BARRAGEM DO ALTO CEIRA -  
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA BARRAGEM 

 
Operações de Manutenção: 

Data 
Equipamento/ 

Infra-estrutura 
Operação Medidas Preventivas Responsável N.º CAP Rubrica 
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PROCEDIMENTO AMBIENTAL  

PA02   Auditorias Internas 

 

1 ÂMBITO E OBJECTIVO 

Estabelecer procedimentos de realização de auditorias internas na Empreitada 

Aproveitamento Hidroeléctrico de Santa Luzia. Barragem do Alto Ceira - Empreitada 

de Construção da Nova Barragem para determinar se o Plano de Gestão Ambiental 

(PGA): 

– está conforme com as disposições planeadas e com os requisitos estabelecidos; 

– está implementado e mantido com eficácia. 

 

2 DEFINIÇÕES 

2.1 AUDITORIA 

Processo sistemático, independente e documentado para obter evidências e respectiva 

avaliação com vista a determinar em que medida os critérios da auditoria são cumpridos. 

2.2 CRITÉRIOS DA AUDITORIA 

Conjunto de princípios, procedimentos ou requisitos relativamente aos quais são 

comparadas as evidências da auditoria. 

2.3 NÃO CONFORMIDADE 

Não cumprimento de um requisito. 

2.4 REQUISITO 

Necessidade ou expectativa explícita, implícita ou regulamentar. 

2.5 ACÇÃO CORRECTIVA 

Acção levada a efeito para eliminar a causa de uma não conformidade detectada ou de uma 

outra situação indesejável. 
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3 PROCEDIMENTO 

3.1 PLANEAMENTO DAS AUDITORIAS 

O Coordenador de Acompanhamento Ambiental (CAA) é responsável pela elaboração de 

um Plano de Auditorias Internas (PAI) anual que tenha em consideração a importância dos 

processos e das áreas a serem auditadas, bem como os resultados das auditorias 

anteriores. 

O planeamento das auditorias deverá ter como horizonte o período de um ano conforme o 

Plano de Auditorias Internas (PAI) – (Anexo 1) demonstra. Nesse período de um ano, 

deverão ser auditados todos os requisitos associados ao PGA. 

Serão realizadas auditorias internas aos subcontratados e a todas as equipas presentes em 

obra, tendo em atenção as actividades em execução e as medidas previstas para cada uma 

das actividades. As auditorias realizadas aos subcontratados referem-se aos locais de 

armazenamento de material dos mesmos e às actividades executadas pelos mesmos. Estas 

auditorias estão expressas nas FAAS.  

3.2 PROGRAMA DA AUDITORIA 

Para suportar a realização de cada auditoria é elaborado um programa de auditoria pela 

Equipa Auditora (EA). Este programa deverá conter a data e o âmbito da auditoria, as 

pessoas ou as áreas a contactar e a identificação da Equipa Auditora. 

O CAA deve providenciar para que os auditados tenham conhecimento antecipado deste 

programa. 

3.3 EQUIPA AUDITORA 

A EA, que poderá ser constituída por apenas um auditor, é nomeada pelo CAA que deverá 

ter em conta a objectividade e imparcialidade do processo de auditoria. As auditorias 

realizadas aos subcontratados são realizadas pela Responsável Ambiental da Obra 

presente em obra. 

Os requisitos para qualificação dos auditores são: 

– Auditor Coordenador – Experiência de pelo menos 5 anos de experiência em 

auditorias no âmbito da ISO 14001 como Coordenador. 

– Auditor - Experiência de pelo menos 3 anos de experiência em auditorias no 

âmbito da ISO 14001. 
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Na selecção da EA deverá ser dada preferência a que o(s) auditor(es) detenha(m) 

experiência de Obra. 

3.4 REALIZAÇÃO DA AUDITORIA 

O método de realização da auditoria consiste numa avaliação por amostragem, das práticas 

observadas, dos registos resultantes do cumprimento das actividades e de entrevistas. 

Com a utilização deste método, nem sempre se conseguem tirar conclusões directas sobre 

o estado de conformidade de um processo ou de uma actividade. Neste sentido, a EA 

deverá apenas relatar factos sem tirar conclusões. 

3.5 ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO 

Após a realização da auditoria, a EA elabora um relatório que identifique as não 

conformidades detectadas. Este relatório é entregue ao CAA, que será responsável por dar 

andamento às possíveis acções correctivas. 

Os relatórios das auditorias serão enviados para a Fiscalização/Dono de Obra. 

3.6 ACOMPANHAMENTO E ENCERRAMENTO 

Compete ao CAA tirar conclusões sobre as não conformidades detectadas nas auditorias, 

acompanhar e encerrar aquelas não conformidades, tendo como objectivo o cumprimento 

das acções previstas, tão breve quanto possível. 
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PLANO DE AUDITORIAS INTERNAS 

 

OBRA 
APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE SANTA LUZIA BARRAGEM DO ALTO CEIRA  
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA BARRAGEM 

DATA DE INÍCIO DA OBRA 01-08-2010 

DATA PREVISTA PARA TERMINAR A 

OBRA 
30-09-2012 

COORDENADOR AMBIENTAL Filipa Reis 

RESPONSÁVEL AMBIENTAL Neuza Sá 
 

N.º 
ITEM A 

AUDITAR 
EQUIPA 

AUDITORA 

DOCUMENTOS 

DO PGA 
ASSOCIADOS 

ANO 2011 Ano 2012 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 PGA A designar        X      X 
 

X 
 

  X   
   

2             
               

3             
               

4             
               

5             
               

 
 

Data de Actualização: ___/___/___ 
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ESTRUTURA ORGÂNICA E FUNCIONAL 

 

1. ESTRUTURA ORGÂNICA E FUNCIONAL 

A autoridade e as responsabilidades associadas à Gestão Ambiental da empreitada estão 

definidas no presente Organigrama e na matriz de descrição de funções abaixo. 

 

Todas as responsabilidades funcionais da Empreitada relativas ao ambiente, serão 

devidamente comunicadas, adquirindo esta comunicação uma maior importância no caso 

dos subempreiteiros.  
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A descrição das funções em matéria de Gestão Ambiental estão sistematizadas no quadro 

abaixo: 

Responsáveis Funções no Âmbito do PGA 

Dono de Obra Aprovar o Plano de Gestão Ambiental e demais documentação 
associada relevante para a Gestão Ambiental da Empreitada. 

Comissão de 
Acompanhamento 
Ambiental 

Analisar o estado de implementação do PGA; apoiar as tarefas da 
Fiscalização e do Responsável Ambiental da Empreitada; Identificar as 
alterações que se mostrarem necessárias para a melhoria do 
desempenho ambiental; analisar eventuais incidentes ambientais 
ocorridos e as medidas preventivas implementadas. 

Coordenação 
Ambiental 

Responsável pelo acompanhamento e controlo da implementação do 
Plano de Gestão Ambiental 

Responsável 
Ambiental da 
Empreitada 

Apoiar a Direcção Técnica em todas as questões relativas ao Ambiente, 
nomeadamente no que se refere à implementação e revisão do PGA da 
Empreitada, assim como assegurar as relações com o Dono da 
Empreitada. 

Estar presente durante as visitas da Fiscalização, nas Auditorias 
ambientais e nas reuniões periódicas quando convocado pela Direcção 
Técnica e Dono de Empreitada. 

Coordenar uma Equipa de Apoio na área do Ambiente para a resolução 
de todas as questões emergentes da Empreitada, bem como um 
conjunto de técnicos especialistas, do qual fará parte um arqueólogo 
que garante o acompanhamento arqueológico da empreitada. 

Coordenar com as restantes estruturas da Empreitada a preparação 
dos elementos necessários à implementação do PGA da Empreitada, 
incluindo documentação de subempreiteiros. 

Coordenar a realização de auditorias internas e, externamente, a 
subempreiteiros e fornecedores relevantes. 

Coordenar a implementação do Plano de Monitorização. 

Integrar a Comissão de Acompanhamento Ambiental que terá como 
objectivo acompanhar e avaliar a adaptação/complemento e 
implementação do PGA. 

Organizar e manter actualizado o sistema de registos ambientais. 

Identificar as necessidades de formação. 

Responsável pelas acções de sensibilização e formação ambiental. 

Proceder à análise das não conformidades e à definição e seguimento 
das acções correctivas e preventivas. 

Elaborar os Relatórios Mensais e Relatório Final do respectivo 
Acompanhamento Ambiental. 

Equipa de Apoio de 
Ambiente 

Apoiar o Responsável Ambiental de Empreitada. 

Apoiar na realização de auditorias ambientais. 

Elaborar a caracterização ambiental das zonas de Empreitada no início 
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Responsáveis Funções no Âmbito do PGA 

e após a conclusão dos trabalhos. 

 

Acompanhar e verificar o cumprimento dos diferentes Planos e 
Programas Ambientais. 

Todas as outras solicitadas pelo Responsável Ambiental da Empreitada 
e dentro do âmbito das suas competências técnicas e profissionais. 

Responsável do 
Acompanhamento 
Arqueológico 

Acompanhar e verificar a implementação das medidas e acções 
relativas ao património definidas no Caderno de Encargos e na 
Declaração de Impacte Ambiental desde o inicio da empreitada. 

Coordenar o acompanhamento arqueológico da empreitada. 

Arqueólogo de 
Campo 

Implementar as medidas e acções relativas ao património definidas no 
Caderno de Encargos e na Declaração de Impacte Ambiental desde o 
inicio da empreitada. 

Sensibilizar os trabalhadores para a importância do acompanhamento 
arqueológico. 

Realizar o acompanhamento arqueológico da empreitada 

Encarregado de Obra Mobilizar todos os meios internos disponíveis para o combate ao 
acidente; 

Suspender os trabalhos na frente de obra onde ocorreu o acidente e em 
outras em que as condições de risco sejam semelhantes; 

Coordenar as acções de combate ao acidente; 

Comunicar o acidente ao Responsável Ambiental da Entidade 
Executante. 

Chefes de Equipa e 
trabalhadores 

Avaliar o grau de gravidade da ocorrência no primeiro instante; 

Controlar a ocorrência com todos os meios ao seu dispor; 

Caso seja impossível controlar a ocorrência activar o Plano de 
Emergência Ambiental; 

Comunicar com o Posto Médico através de telemóvel e/ou rádio 
emissor receptor; 

Esperar as equipas externas de socorro no ponto de encontro mais 
próximo do local do acidente; 

Comunicar a ocorrência ao Encarregado de Obra. 

A equipa de apoio não se encontrará presente em Empreitada, nem possuirá uma afectação 

definida. Os técnicos que constituem a equipa de apoio coordenarão as monitorizações 

associadas às suas áreas respectivas, e apoiarão a Empreitada sempre que exista 

necessidade de esclarecimentos específicos das suas áreas de formação.  

A lista de assinaturas e rubricas incluirá todas as pessoas responsáveis pela preparação, 

actualização e verificação de projectos, procedimentos, verificações e respectivos registos. 
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PANFLETOS 



Manual de Acolhimento 

Acompanhamento 
Ambiental 

 

Modo de Actuação em caso de Incêndio de 
grandes dimensões: 

Aprove i tamento  
Hidroeléctri co  de  Santa  Luzia 
Emprei tada  de  Construção da  
Nova  Barragem do A l to  Ce ira 

C O L A B O R E  C O N N O S C O  
N A  D E F E S A  E  

C O N S E R VA Ç Ã O  D O  
M E I O  A M B I E N T E  

Actuação 
Responsa-
bilidade 

Após a detecção do foco de incêndio dar o 

alerta de incêndio; 

 Chefe de 

Equipa 

Alertar os bombeiros locais, 
informando-os do local do 
incêndio e do ponto de encon-

tro; 

Serviços 
Administra-

tivos 

Evacuar os trabalhadores, em segurança, 

para o ponto de encontro. 

Enc. Obra/
Téc. Segu-

rança 

Informar o encarregado da obra da ocorrên-

cia 

Chefe de 

Equipa 

Informar o Responsável Ambiental da ocor-

rência 

Encarrega-

do da obra 

N.ºs de Contactos de Emergência: 

• SOS: 112 

• Protecção à Floresta/Incêndios: 117 

• Bombeiros Voluntários da Pampilhosa da 
Serra: 235 594 122 

• Centro Nacional de Informações Anti-
Veneno: 800 250 143 



• Limitar a desmatação e arranque de exemplares 
arbóreos ao estritamente necessário para a execu-

ção da obra; 

• Decapar, remover e separar as terras de melhor 

qualidade com vista à sua utilização posterior; 

• Armazenar as camadas de terra vegetal resultantes 
da decapagem dos solos em locais planos e está-
veis para evitar a sua mobilização pela chuva e 

pelo vento; 

• Não abater Sobreiros ou Azinheiras sem autoriza-
ção. Caso seja identificado um(a) ou vários(as)  
sobreiros/azinheiras este(s) devem ser delimitados 
e de seguida informar o técnico de acompanha-

mento ambiental da sua localização; 

• Remover imediatamente a camada de solo afecta-
da por derrames de óleos, combustíveis ou outras 

substâncias poluentes; 

• Manter os resíduos nas frentes de obra devida-

mente acondicionados e recolhê-los no fim do dia; 

• Utilizar bacias de retenção no transporte e mani-

pulação dos produtos. 

Bem Vindo 

Os resíduos (lixo) domésticos 
devem ser segregados, separados 
e colocados no ecoponto do esta-

leiro. 

Não esquecer: 

Azul: Cartolina, caixas de cartão (liso e canelado), 

sacos de papel, jornais, revistas e papel de escrita. 

Amarelo: Latas, garrafas de plástico, esferovite limpa, 

embalagens de iogurtes e sacos plásticos. 

Verde: Todo o tipo de embalagens de vidro (garrafas, 

frascos, copos, etc.) 

Os resíduos que não podem ser reciclados como res-
tos de alimentos, lenços de papel e sanitários, guarda-
napos, etiquetas e autocolantes devem ser colocados 

no contentor de resíduos indiferenciados. 

• As substâncias químicas devem estar devidamente 
acondicionados  (sobre bacias de retenção) e rotu-

ladas; 

• Devem ser armazenadas em local definido, arma-
zém de substâncias químicas sobre tina de retenção 

e com as fichas de dados segurança. 

• Caso verifique a ausência de rótulo nos produtos 
químicos, deverá contactar com a Responsável 

Ambiental de modo a proceder-se à sua colocação. 

• Caso ocorre algum derrame de substâncias quími-
cas, deverá consultar a ficha de dados de segurança 
e utilizar os equipamentos de protecção individual 

indicados. 

 

PRINCIPA IS MEDIDAS  DE 
PREVENÇÃO AMBIENTAL  

GESTÃO DE RESÍDUOS 

SUBSTÂNCIAS  QUÍMICAS  

Actuação 
Responsabili-

dade 

Após a detecção do foco de incêndio dar o 

alerta de incêndio;  

• Atacar de imediato o foco de incêndio 
com o agente extintor adequado (terra, 

pó químico, anidrido carbónico CO2); 

    - Incêndio florestal atacar com terra e 

extintor pó químico. 

   - Incêndio com origem eléctrica utilizar 

extintor anidrido carbónico CO2:  

Qualquer 

 colaborador  

Informar  o encarregado da obra da ocor-

rência  

Chefe de  

Equipa  

Informar o Responsável Ambiental  
Encarregado da 

obra 

Modo de Actuação em caso de 
Incêndio de pequenas  d imensões : 

Modo de Actuação em caso de 
Derrame de Substânc ias  Qu ímicas : 

Actuação 
Responsabili-

dade 

Verificar e confirmar qual o produto que 

está a ser derramado;  

Qualquer  

colaborador  

Estancar ou eliminar o derrame com os 
meios disponíveis, tomando sempre as 
precauções de segurança descritas nas 

Fichas de Segurança;  

Qualquer  

colaborador  

Recolher o solo, sobre o qual ocorreu o 
derrame de produtos perigosos, para os 
sacos de plástico existentes nas frentes de 
obra ou para o contentor de solos conta-

minados existente em estaleiro;  

Qualquer  

colaborador  

Informar o encarregado da obra da ocor-

rência  
Chefe de equipa  

Informar o Responsável Ambiental da obra  
Encarregado da 

obra 

A preservação do meio ambiente nesta obra tem um 
papel importante onde o comportamento de cada um 

de nós é fundamental. 

Bem Vindo 



NO CASO DE SURGIR ALGO DUVIDOSO INFORMAR DE IMEDIATO O ARQUEÓLOGO RES-

PONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO 

O mato junto às margens deve ser limpo apenas superficialmente. As árvores 

não devem arrancadas pela raiz e as rochas não devem ser mexidas, riscadas e/

ou danificadas. 

As margens dos rios são conhecidas 

como sítios privilegiados para o surgi-

mento de elementos ligados à arte rupes-

tre de cronologia Pré-histórica, sendo o 

exemplo mais conhecido em Portugal o 

de Foz Côa. 

LOGO, deve-se ter especial 

atenção em todos os traba-

lhos a realizar junto das mar-

gens do rio Ceira, já que 

podem surgir vestígios de 

arte rupestre. 

Margens do Rio Ceira 

Cada local identificado será protegido com sinalização e vedação. 

A limpeza deve ser apenas de corte e não de arranque pela raiz do mato ou 

árvores existentes, procurando-se desta forma alterar o menos possível os ele-

mentos estruturais e as camadas superficiais de solo. 

Todos os trabalhos de desmatação e desarborização 

serão sempre executados na presença do arqueólogo. 

Curral do Vale D’Égua 1( Estaleiro Industrial) 

Aproveitamento Hidroeléctrico de Santa Luzia 
Empreitada de Construção da Nova Barragem do Alto Ceira  

Exemplos de algumas figuras que surgem em sítios de Arte 
Rupestre 



 

 

    Azul (Papel e Cartão)         Amarelo (Plástico/Metal)  Verde (Vidro) 

O Ecoponto Azul é o contentor onde devem ser 
depositadas as embalagens usadas de papel e cartão. 
Esvazie e espalme todas as embalagens, para reduzir 
o espaço. 

 O Ecoponto Amarelo é o contentor onde devem ser 
colocadas as embalagens de plástico e de metal. 
Escorra todas as embalagens (para não causar mau 
cheiro) e espalme-as sempre que possível. 

 O Ecoponto Verde é o contentor onde devem ser 
colocadas as embalagens de vidro. Escorra bem as 
embalagens. 

O que DEPOSITAR?  O que DEPOSITAR?  O que DEPOSITAR? 

• Jornais e revistas; 
• Papel de escrita; 
• Cadernos e livros; 
• Caixas de ovos; 
• Caixas de cereais e invólucros de cartão; 
• Sacos de papel e papel de embrulho. 

 
• Garrafas, garrafões de água, sumos, néctares, 

óleos alimentares, refrigerantes, vinagre, 
detergentes e produtos de higiene; 

• Sacos de plástico limpos; 
• Esferovite limpa; 
• Pacotes de massa, arroz, batatas fritas e 

bolachas; 
• Pacotes de sumo, leite e vinho; 
• Copos de plástico; 
• Latas de conserva de alimentos, latas de 

bebidas. 

 Deposite todo o tipo de embalagens de vidro, ou 
seja, garrafas, frascos, garrafões e boiões de: 

• Água; 
• Vinho; 
• Cerveja; 
• Mel e compotas. 

O que NÃO Depositar?  O que NÃO Depositar?  O que NÃO Depositar? 

• Papéis metalizados e plastificados; 
• Embalagens que tenham gorduras (papel de 

cozinha, guardanapos, lenços de papel, loiça 
de papel, toalhetes, pacotes de batatas fritas e 
de aperitivos); 

• Embalagens contaminadas com óleo de motor, 
gasolina, gasóleo, massa consistente…. 

 • Embalagens de plástico contaminadas com 
óleo de motor, gasolina, gasóleo, massa 
consistente…. 

 • Azulejos, tijolos, materiais de construção civil; 
• Lâmpadas; 
• Tampas e rolhas das embalagens de vidro. 

Decomposição: 
Alumínio = 500 anos Plástico = 100 anos 
Papel = 3 meses Vidro = 4000 anos 

 

Gestão de Resíduos 

Pequenas ATITUDES podem fazer a DIFERENÇA! Vamos Reciclar! Eu Posso! Tu Podes! Nós Podemos! 



Desmatação:  Actividade de tirar o mato, desflorestar, desarborizar. 

Desmatação 

Regras básicas Ambientais 

Recolha os resíduos provenientes da desmata-

ção para estaleiro, colocando-os em local devida-

mente identificado e delimitado. 

Manuseamento de Substâncias 
Químicas 

Preservação de Espécies 
Protegidas 

Gestão de Resíduos 

Emergência 

COLABORE CONNOSCO NA 
DEFESA E CONSERVAÇÃO DO 

MEIO AMBIENTE!!! 

Aproveitamento Hidroeléctrico de Santa Luzia 
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FUNÇÃO NOM

Coordenador 
Ambiental  

Filipa Mont
Reis 

Responsável 
Ambiental  

Neuza Sá

Responsável de 
Arqueologia 

Paulo Reb

Arqueólogo de 
Apoio 

Tiago Melo

Qualidade da 
Água 

Duarte Leit

Arquitectura 
Paisagista 

Teresa Re

Geologia 
Geotecnia 

António Na

Flora e 
vegetação 

António 
Albuquerqu

Ecossistemas 
Dulçaquícolas 

Francisco 
Godinho 

Director Técnico 
da empreitada 

Pedro Silva

Adjunto do 
Director Técnico 
da Empreitada 

Bernardo C

Gestor de 
Projecto 

Paulo Mon

Gestor de Obra Luís Coimb

Responsável 
Ambiental do 
Dono de Obra 

Inês Vasco

Chefe de 
Fiscalização 

Mário Cabr

Fiscal Ambiental Susana Vie
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ACTA DE REUNIÃO  

 
Projecto/Assunto: _______________________________________________________ 
 
Emissor: ___________________ Destinatário: ________________________________ 
 
Conhecimento: __________________________________________________________ 
 

 
 
Págs.  _____/___ 
 
 
Data: __/__/ ___ 

 

Refª Assuntos Obs. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO E OBJECTIVOS DA MONITORIZAÇÃO 

1.2 ÂMBITO  

Factores ambientais considerados e limites espaciais e temporais da monitorização 

1.3 ENQUADRAMENTO LEGAL 

1.4 APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

1.5 AUTORIA TÉCNICA 
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2 ANTECEDENTES 

– Referências ao EIA, DIA, ao plano geral de monitorização apresentado; 

– Referência à adopção das medidas previstas para prevenir ou reduzir os impactes 

objecto de monitorização; 

– Referência a eventuais reclamações relativas aos factores ambientais objecto de 

monitorização. 
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3  PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

3.1 PARÂMETROS MEDIDOS  

3.2 LOCAIS DE AMOSTRAGEM 

3.3 MÉTODOS E EQUIPAMENTOS DE RECOLHA DE DADOS 

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

– Relação dos dados com as características do projecto; 

– Critérios de avaliação dos dados. 
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4 RESULTADOS OBTIDOS 

– Apresentação dos resultados obtidos; 

– Discussão, interpretação e avaliação dos resultados obtidos segundo os critérios 

definidos; 

– Avaliação da eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes 

objecto de monitorização; 

– Comparação com as previsões efectuadas na DIA, incluindo, quando aplicável, a 

validação e a calibração de modelos de previsão. 
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5 CONCLUSÕES 

– Síntese da avaliação dos impactes objecto de monitorização e da eficácia das 

medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes objecto de monitorização; 

– Proposta de novas medidas de mitigação e/ou alteração ou desactivação de medidas 

já adoptadas; 

– Proposta de revisão dos programas de monitorização e da periodicidade dos futuros 

relatórios. 
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2 APRESENTAÇÃO DA EMPREITADA E OBJECTIVOS 
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3 TRABALHOS REALIZADOS 



 

Aproveitamento Hidroeléctrico de Santa Luzia 
Empreitada de Construção da Nova Barragem do Alto Ceira 

Acompanhamento Ambiental  
Relatório Mensal 

 Edição 04 (10/01/2012) 

 

     

4 

 

4 ACÇÕES DE FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 
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5 GESTÃO DE RESÍDUOS 
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6 REGISTOS DE INSPECÇÕES E VERIFICAÇÕES 
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12 IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE AMBIENTAIS 
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PROCEDIMENTO AMBIENTAL  

PA06   Desmatação e Desarborização 

 

1 ÂMBITO E OBJECTIVO 

O presente procedimento identifica os requisitos ambientais associados à actividade de 

desmatação e desarborização, nomeadamente no que respeita à produção de resíduos 

associados a esta actividade. 

 

2 DEFINIÇÕES 

Nada a assinalar. 

 

3 PROCEDIMENTO 

3.1 ACTIVIDADES DE DESMATAÇÃO E DESARBORIZAÇÃO 

As operações de desmatação incluem o corte, rechega, colheita, estilhaçamento e 

transporte. Após o corte e rechega, o mato será transportado até um carregadouro onde 

será estilhaçado. 

As operações de desarborização compreendem o corte das árvores, a rechega dos troncos 

e das copas, o corte das copas, e estilhaçamento das ramas e o transporte dos troncos, 

lenha e estilha. 

3.2 GESTÃO DE RESÍDUOS 

Resíduos Produzidos Código LER Operador licenciado Destino Final 

Resíduos biodegradáveis 
resultantes das actividades 
de desmatação e 
desarborização 

20 02 01 

Renascimento, Gestão 
e Reciclagem de 
resíduos 

Carmo Benta, Lda. 

D1 ou D9 

Solos e rochas contendo 
substâncias químicas 

17 05 03 

Renascimento, Gestão 
e Reciclagem de 
resíduos 

Carmo Benta, Lda. 

R01/R03 e D1 

Resíduos indiferenciados - Câmara Municipal Aterro sanitário 
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3.3 CONDIÇÕES EM OBRA 

Na frente de obra: 

– Presença do kit ambiental, composto por material absorvente, bacia de retenção e 

um local para os solos contaminados. 

– As substâncias químicas devem estar devidamente rotuladas e acondicionadas em 

bacias de retenção. 

– Presença de um local para os resíduos indiferenciados a serem recolhidos no final do 

dia e colocados em contentor identificado em estaleiro. 

– Evitar fumar. 

– Em caso de derrame de substâncias químicas, aplicar o material absorvente sobre o 

solo e recolher o solo contaminado para estaleiro. 

Em estaleiro: 

– Os resíduos de solo contaminado são colocados em contentor devidamente 

identificado e acondicionado sobre tina de retenção e armazenados em local 

impermeabilizado, coberto e identificado. 

– Delimitar e identificar o local de armazenamento dos resíduos provenientes das 

actividades de desmatação e desarborização. 

– Quando a quantidade de material lenhoso armazenado (rolos, lenha ou estilha) 

ultrapassar a capacidade de armazenagem temporária, será desencadeado o 

processo de expedição para as centrais de biomassa e/ou compostagem e para as 

entidades compradoras. 


