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2.0.00) Ha ll/ Rec eção
2.0.01) Esc ritório  Serra Leite
2.0.02) Ac esso  esc a das
2.0.03) Ac esso  eleva do r
2.0.04) Zo na  de espera  Serra leite
2.0.05) Sa la  de visita s
2.0.06) Higieniza ção  visita s
2.0.07) Insta la ção  sa nitária  m a sculina
2.0.08) Insta la ção  sa nitária  fem inina
2.0.09) Sa la  de reuniões
2.0.10) Ga b inete M édic o
2.0.11) Ha ll func io nário s/ espera  Ga b inete M édic o

2.0.12) Arm a zém
2.0.13) Insta la ção  sa nitária  m a sculina  - func io nário s
2.0.14) Insta la ção  sa nitária  fem inina  - func io nário s
2.0.15) Ba lneário /V estiário  m a sculino  (35 c a c ifo s) -
func io nário s
2.0.16) Ba lneário /V estiário  fem inino  (35 c a c ifo s) -
func io nário s
2.0.17) Higieniza ção  func io nário s
2.0.18) Arm a zém
2.1.19) Circ ula ção  (piso 1)
2.1.20) Higieniza ção  (piso 1)
2.1.21) Co zinha  (piso 1)

2.1.22) Ca ntina (piso 1)
2.1.23) Sa la  desc a nso  (piso 1)
2.1.24) Sa la  m ultiuso s (piso 1)
2.1.25) Insta la ção  sa nitária  fem inina  (piso 1)
2.1.26) Insta la ção  sa nitária  m a sculina  (piso 1)
2.1.27) Ga b inete Open Spa c e (6 func io nário s) (piso 1)
2.1.28) Ga b inete (piso 1)
2.1.29) Sa la  de reuniões (piso 1)
2.1.30) Zo na  téc nic a  (piso 1)
2.1.31) Arquivo  (piso 1)
2.1.32) T erra ço  (piso 1)
2.1.33) Ga leria  p/ visita ntes (piso 1)

3.0.01) Água  gela da
3.0.02) Pro c essa m ento
3.0.03) Ca ldeira s
3.0.04) Ar c o m prim ido
3.0.05) Energia - PT
3.0.06) Gera do r
4.0.01) ET AR
4.0.02) Entra da  de efluente
4.0.03) T a nque de rec eção  efluente m a nteiga s
4.0.04) T a nque de ho m o geniza ção
4.0.05) T a nque de ho m o geniza ção  expa nsão
4.0.06) T a nque SBR

4.0.07) T a nque SBR
4.0.08) T a nque SBR
4.0.09) T a nque SBR expa nsão
4.0.10) T a nque SBR expa nsão
4.0.11) Ca sa  téc nic a
4.0.12) Zo na  de so pra do res
4.0.13) Zo na  de quim ic o s
4.0.14) T a nque de efluente tra ta do
4.0.15) T a nque de la m a s
4.0.16) Zo na  de desidra ta ção  de la m a s
4.0.17) Acum ula ção  de la m a s desidra ta da s
5.0.01) CIṔs

5.0.02) Silo s - Leite
5.0.03) Área  residuo s - exterio r
5.0.04) CIṔs - ta nques c o m  liquido s c o nc entra do s
5.0.05) Silo s - H2O
5.0.06) Arm a zém  pa letes - exterio r
5.0.07) Pro duto s quim ic o s
5.0.08) Área  de desc arga  de pesa do s - leite
5.0.09) La va gem  de pesa do s
5.0.10) Zo na  de a c esso  a  serviço s
6.0.01) Pesa gem
6.0.02) Rec eção
6.0.03) QE's

6.0.04) CCT V / Segura nça
6.0.05) Insta la ção  Sa nitária
6.0.06) Sa la  de Revista
6.0.07) Arm a zém
6.0.08) Co ntro le de pa ssa gem  de func io nário s/ c lientes
6.0.09) Esta c io na m ento
7.0.00) Zo na  de expa nsão  - silo s
8.0.00) Zo na  de expa nsão  - pro dução
9.0.00) Zo na  de expa nsão  - pro dução /a rm a zém

1.0.01) Sa la  pro c esso
1.0.02) Sa la  de m istura s
1.0.03) Sa la  c o ntro le
1.0.04) Sa la  pro c esso  - pro c esso  na ta s
1.0.05) Sa la  M a nteiga ria
1.0.06) Sa la  M a nteiga ria  - área  de em b a la m ento
1.0.07) Sa la  pa letiza ção  M a nteigaria
1.0.08) Sa la  pro c esso  - pro c esso  leite pa steuriza do
1.0.09) Sa la  enc him ento  - leite pa steuriza do

1.0.10) Sa la  enc him ento  - leite pa steuriza do  - área
em b a la m ento
1.0.11) Sa la pa letiza ção  - leite pa steuriza do
1.0.12) Sa la  de pro c esso  - leite U HT
1.0.13) Sa la  de enc him ento  - U HT
1.0.14) Sa la  de enc him ento  - U HT  - Área  de
em b a la m ento
1.0.15) Sa la  de enc him ento  - U HT  - pa letiza ção
1.0.16) CIP

1.0.17) Ingredientes
1.0.18) Desem b a la m ento
1.0.30) Ofic ina s m a nutenção
1.1.30) Ofic ina s m a nutenção  (piso 1)
1.1.31) Ga b inete das o fic ina s de m a nutenção  (piso 1)
1.0.40) Arm a zém  - pro duto  a c a b a do / area  prepara ção
enc o m enda s
1.0.41) Arm a zém  pa letes
1.0.42) Câm a ra  refrigera do s 2/ 6C

1.0.43) Câm a ra  de c o ngela do s
1.0.43.1) Ante-c âm a ra
1.0.44) Estufa  1
1.0.45) Estufa  2
1.0.46) Pa letes va zia s
1.0.47) Sa la  pesa gem  pa ra  po sterio r m istura
1.0.48) Buffer (m atéria s prim a s)
1.0.49) Arm a zém  - m a teria l em b a la gem  e m a teria s
prim a s e sub sidiária s

1.0.50) Expedição / rec eção  - pro duto s U HT / m a t. em b ./
m a t. sub s.
1.0.51) Sa la  em pilha do res
1.0.52) Expedição  - pro duto s fresc o s
1.0.53) Rec eção  ( c o ntro le do s m o to rista s)
1.0.54) Sa la  de m o to rista s
1.0.55) Insta la ção  Sa nitária  fem inina  - área de
m o to rista s
1.0.56) Insta la ção  Sa nitária  m asculina  - área  de

m o to rista s
1.0.57) M a nutenção  LGV
1.0.60) Rec eção  a m o stra s - La b o ra tório
1.0.61) Fisic o -Quim ic a  - La b o ra tório
1.0.62) M ic ro b io lo gia  - La b o ra tório
1.0.63) Ga b inete - La b o ra tório
1.0.64) Insta la ção  Sa nitária  - La b o ra tório
1.0.65) Ba ta s - La b o ra tório
1.0.66) Circ ula ção / La va- m ão s - La b o ra tório

1.0.67) Arquivo  - La b o ra tório
1.0.68) Sa la  quim ic o s + Arm a zém , etc. - La b o ra tório
1.0.69) Am o stra s testem unho  - La b o ra tório
1.0.70) Câm a ra  0ºc  a  5ºc  - La b o ra tório
1.0.71) Prepa ra ção  m eio s c ultura  - La b o ra tório
1.0.72) Prepa ra ção  m a teria l- La b o ratório
1.0.73) Esteriliza ção  - La b o ra tório
1.0.74) La va gem  e rec upera ção  m eio s c ultura -
La b o ra tório
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OBS :

ZONA INDUSTRIAL DE PORTALEGRE

Fevereiro 2016

QUADRO SINÓPTICO

ÁREA DO TERRENO TOTAL 95.003 m² 

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

23.914 m² ÁREA DE CONSTRUÇÃO

18.725 m² 

CÉRCEA PREDOMINANTE

VOLUMETRIA 257.201,13 m³ 

17 m

ÁREA PERMEÁVEL (zonas verdes) 39.105 m²

ARRUAMENTOS EM BETÃO/PASSEIOS 19.616 m²

Nº DE ESTACIONAMENTO  (LIGEIROS+PESADOS) 106 lugares

PORTARIA ETAR EDIF. PRINCIPAL

830 m² 837 m² 21.775 m² 

ÁREA IMPERMEÁVEL - ARRUAMENTOS/PASSEIOS/BLOCO DE MECAN/ IMPLANTAÇÃO 47.119,5 m²

COBERTOS

472 m² 

ÁREA SEMI-PERMEÁVEL (bloco de mecan) 17.557 m²

COTA DE SOLEIRA +333.82 +331.50 +341.20 

- 80 LUGARES LIGEIROS 

- 26 LUGARES PESADOS 

Limite do terreno 

Aprovação no ambito do RECAPE:  

Vedação limitrofe
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BLOCO DE MECAN
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LAN 02 GUIAS DO PASSEIO REBAIXADAS
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TODAS AS MEDIDAS INDICADAS NESTE DESENHO DEVEM SER DEVIDAMENTE VERIFICADAS EM OBRA

Autor do Projecto :

Rubrica :

COLABORADOR(ES)

COORDENADOR(ES)

CHEFE DE PROJECTO

DATA RUBRICA
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PROCESSO INTERNO : 105/14
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ARQUITECTURA

DATA DATA DATA 

Sónia Oliveira

Licenciamento Impacte Ambiental Maio 2015

OBRA : 

LOCAL :

REQUERENTE : 

SEDE/ MORADA :

PEDIDO DE CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO PARA A INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL DE LACTICÍNIOS

Jerónimo Martins Lacticínios, Portugal

Rua Actor António Silva, 7, Lisboa

OBS :

Licenciamento Impacte Ambiental: Maio 2015

OBRA : 

LOCAL :

REQUERENTE : 

SEDE/ MORADA :

PEDIDO DE CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO PARA A INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL DE LACTICÍNIOS

Jerónimo Martins Lacticínios, Portugal

Rua Actor António Silva, 7, Lisboa

OBS :

ZONA INDUSTRIAL DE PORTALEGRE

Aprovação no ambito do RECAPE:  Fevereiro 2016

PLANTA DE ARRANJOS EXTERIORES

Sónia Oliveira

Catarina Martins | Rita Cardoso | Susana Silva

Álvaro Fernandes

PORMENOR VEDAÇÃO LIMITROFE ESC.1/20
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DE PERFIS - ESCALA 1/2500

"Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos", não podendo ser reproduzido ou usado para qualquer propósito a não ser o aqui indicado, sem prévia autorização escrita.
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EMISSÃO
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(B) ESTUDO PRÉVIO
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(F) TELAS FINAIS

NORTE :
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ARQUITECTURA
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OBRA : 

LOCAL :

REQUERENTE : 

SEDE/ MORADA :

PEDIDO DE CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO PARA A INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL DE LACTICÍNIOS

ALÇADOS

Jerónimo Martins Lacticínios, Portugal

Rua Actor António Silva, 7, Lisboa

OBS :

ZONA INDUSTRIAL DE PORTALEGRE

PERFIL A

PERFIL B

Catarina Martins | Rita Cardoso | Susana Silva

Fevereiro 2016Aprovação no ambito do RECAPE:  

FACHADA VENTILADA EM PEÇAS CERÂMICAS TIPO "SOLADRILHO"
REF. FACE, COM 250 X 600 MM À COR RAL A DEFINIR_FA 02

PAINEIS TIPO "REYNOBOND"
À COR VERDE SECO (RAL A DEFINIR)_FA 04

PEÇAS DE BETÃO PRÉ-FABRICADAS TIPO "CONCREMAT"
2,40 X 10,50 M, À COR BRANCA_FA 01

MURO DE BETÃO IN SITU COM ACABAMENTO 

TIPO "BEKAERT" - GUIA DE CRESCIMENTO PARA
EM VERNIZ ANTIFUNGICO INCOLOR COM REDE

VIDEIRAS VIRGENS_FA 06

CAMARINHA, EM CHAPA DE  ZINCO À COR CINZA_FA 03
PAINEIS TIPO "REYNOBOND"
À COR VERDE SECO (RAL A DEFINIR)_FA 04

PEÇAS DE BETÃO PRÉ-FABRICADAS TIPO "CONCREMAT"
2,40 X 10,50 M, À COR BRANCA_FA 01

MURO DE BETÃO IN SITU COM ACABAMENTO 
EM VERNIZ ANTIFUNGICO INCOLOR

FACHADA VENTILADA EM PEÇAS CERÂMICAS TIPO "SOLADRILHO"
REF. FACE, 250 X 600 MM À COR RAL A DEFINIR_FA 02CAMARINHA, EM CHAPA DE  ZINCO À COR CINZA_FA 03

CAMARINHA, EM CHAPA DE  ZINCO À COR CINZA_FA 03 CAMARINHA, EM CHAPA DE  ZINCO À COR CINZA_FA 03

Terreno Existente
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Anexo III – Projeto de Recuperação e Integração 
Paisagista 
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Anexo IV – Autorização do ICNF para abate dos 
exemplares de sobreiro e azinheira 
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Anexo V – Parecer favorável da Câmara Municipal de 
Portalegre relativamente ao projeto da unidade 

industrial 
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Anexo VI – Parecer favorável da entidade gestora das 
redes de drenagem de águas residuais e de águas pluviais 
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Anexo VII – Parecer favorável da Estradas de Portugal, 
S.A. relativamente ao acesso da ZIP ao Itinerário 

Principal n.º 2 (IP2) 
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Anexo VIII – Plano de Gestão Ambiental da Obra 
(PGAO) 
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1. Introdução 

No âmbito da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida do âmbito da AIA a Unidade Industrial de 

Lacticínios da Jerónimo Martins foi submetida, foram identificadas as medidas de minimização para as 

diferentes fases de implementação do projeto. 

As medidas ambientais definidas visam garantir a minimização efetiva dos impactes ambientais previstos e 

a proteção do ambiente e incluem a elaboração de “um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo 

planeamento da execução de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas 

de minimização a implementar na fase da execução das obras, e respetiva calendarização”. 

No sentido de dar cumprimento aos requisitos da DIA e de facilitar a implementação das suas exigências 

para a fase de construção do projeto, bem como a sua verificação, desenvolveu-se o presente Plano de 

Gestão Ambiental de Obra (PGAO). Assim, ao longo do presente documento são descritos os diferentes 

requisitos do PGAO, traduzindo as linhas orientadoras relativas ao desempenho ambiental que o Dono de 

Obra deve exigir ao Empreiteiro, durante a fase de construção do projeto da Unidade Industrial de Lacticínios 

da Jerónimo Martins. 

O PGAO integrará as Cláusulas Ambientais do Caderno de Encargos da empreitada, de forma a assegurar 

que o Empreiteiro fique contratualmente obrigado ao cumprimento integral das medidas aplicáveis 

expressas na DIA (salvo as que foram modificadas na fase de RECAPE e deixaram de ser aplicáveis). 
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2. Âmbito e Objetivos 

O presente PGAO aplica-se à fase prévia à construção e fase de construção e visa operacionalizar as 

principais diretrizes para a minimização dos impactes associados à empreitada. 

Nesse sentido, o presente documento procede à identificação das diversas medidas de minimização dos 

impactes ambientais da obra inscritas na DIA, uma vez que dada a sua natureza operacional e âmbito de 

aplicação as mesmas terão necessariamente de ser implementadas pelo Empreiteiro. Ao Dono de Obra 

caberá sobretudo o controlo e acompanhamento da sua implementação. 

Os requisitos ambientais, bem como as medidas de minimização definidas no PGAO são aplicáveis a todos 

os intervenientes na empreitada, incluindo os subempreiteiros e prestadores de serviços. 

Este plano deve ser revisto sempre que se torne necessário atualizar a legislação aplicável ou alterar as 

ações a implementar. Neste caso, o documento deverá ser substituído na sua globalidade junto dos 

detentores do mesmo. 

O PGAO assume-se como uma ferramenta essencial no acompanhamento ambiental da Empreitada, 

definindo as grandes linhas orientadoras numa fase prévia ao início da obra e durante a sua execução. Neste 

contexto, o PGAO tem os seguintes objetivos principais: 

 Garantir o cumprimento dos requisitos legais, regulamentares ou normativos aplicáveis, com 

particular destaque para as medidas e condicionantes previstas na DIA; 

 Definir a listagem das medidas a adotar em obra, apresentando todas as medidas aplicáveis, 

assim como outras que se consideram relevantes, pela natureza das intervenções ou por 

alterações ao projeto inicial; 

 Atribuir responsabilidades às várias entidades intervenientes na empreitada, através da 

definição de procedimentos de gestão ambiental; 

 Definir as bases para os procedimentos a elaborar e adotar pelo Empreiteiro durante a execução 

da obra e que assegurem o cumprimento das medidas de minimização dos impactes 

ambientais; 

 Promover a aplicação das melhores práticas ambientais durante a execução da empreitada, 

prevenindo situações de risco ambiental; 

 Definir os registos necessários para a implementação do PGAO; 

 Identificar os documentos que deverão resultar da gestão ambiental da obra, explicando os 

critérios necessários para a sua elaboração, nomeadamente a periodicidade e estrutura; 

 Definir os necessários mecanismos de comunicação interna e externa (público). 
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3. Implementação e Operação  

Após a definição dos objetivos ambientais a que se propõe o PGAO, é necessário desenvolver e implementar 

ferramentas para suporte da gestão ambiental, que possibilitem uma efetiva proteção do ambiente no 

decurso da empreitada. 

Na fase prévia à construção deverá ser definida uma estrutura que permita, durante a execução da obra: 

 Cumprir os objetivos ambientais propostos; 

 Garantir a conformidade legal de todas as atividades da empreitada; 

 Assegurar a implementação dos requisitos ambientais e das medidas de minimização 

aplicáveis definidas pela DIA (salvo as que foram modificadas na fase de RECAPE e deixaram de 

ser aplicáveis), bem como outras medidas de prevenção de impactes ambientais; 

 Garantir o controlo operacional das atividades suscetíveis de provocarem impactes ambientais; 

 Identificar e prevenir situações que possam conduzir a desvios do desempenho ambiental 

pretendido. 

Assim o PGAO deverá incluir as seguintes componentes: 

 Estrutura e responsabilidades; 

 Sensibilização e informação; 

 Comunicação; 

 Documentação e controlo de documentos; 

 Controlo operacional; 

 Prevenção e capacidade de resposta a emergências. 

 

3.1. Estrutura e responsabilidades 

Para que a implementação do PGAO seja bem-sucedida e este possa funcionar de forma eficaz, é necessário 

que exista um compromisso de todo o pessoal afeto à empreitada em atingir esse objetivo. Assim sendo, as 

funções e responsabilidades de todos os intervenientes na obra devem ser definidas, documentadas e 

comunicadas, de forma a promover a eficácia da gestão ambiental. 

A implementação e o controlo do PGAO são fundamentalmente da responsabilidade do Empreiteiro. 
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A estrutura de responsabilidades de base preconizada assenta num Responsável Ambiental (RA), nomeado 

pelo Empreiteiro, que desenvolverá o seu trabalho em estreita articulação com o Diretor de Obra. Em caso 

de necessidade, poderão ser consultados consultores especializados.  

Embora a “entidade” responsável por fazer cumprir o PGAO seja o RA, para assegurar um eficaz 

desenvolvimento dos trabalhos torna-se necessário definir, documentar e comunicar as funções, 

responsabilidades e autoridade dos demais intervenientes em obra, designadamente do Dono de Obra e do 

Empreiteiro. 

Neste contexto, é da responsabilidade do Dono de Obra e Fiscalização: 

 Acompanhar a implementação do PGAO; 

 Aprovar alterações ao PGAO ou a adoção de medidas de minimização inicialmente não previstas 

e que eventualmente venham a ser consideradas necessárias no decurso da obra; 

 Aprovar os registos efetuados no âmbito do PGAO, nomeadamente os relatórios de gestão 

ambiental e remeter os documentos necessários às entidades competentes; 

 Assegurar a informação, aos restantes intervenientes na obra, de eventuais comunicações de 

entidades externas relacionadas com o processo de gestão ambiental da obra. 

 

É da responsabilidade do Empreiteiro e/ou de eventuais Subempreiteiros: 

 

 Assegurar os recursos necessários para uma adequada gestão ambiental da obra; 

 Cumprir o PGAO onde são descritas funções de gestão ambiental e medidas de minimização a 

implementar na fase de construção; 

 Implementar medidas corretivas que venham a ser recomendadas e aprovadas pelo Dono de 

Obra; 

 Dar conhecimento ao Dono de Obra, em reunião de obra ou por escrito, de todas as dificuldades 

sentidas na implementação das medidas de minimização definidas no PGAO ou que possam vir 

a ser recomendadas no decurso da empreitada. 

O Responsável Ambiental terá a seu cargo as seguintes ações: 

 Gestão ambiental da empreitada; 

 Manter reuniões periódicas com o Empreiteiro, Fiscalização e Dono de Obra, em que se verifique 

o estado da aplicação das medidas ambientais, os registos, principais problemas/dificuldades, 

entre outros assuntos; 

 Garantir e verificar a implementação do PGAO; 
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  Identificar e submeter à aprovação do Dono de Obra e à Fiscalização a necessidade de revisão 

das medidas de minimização preconizadas no PGAO; 

 Elaborar e manter atualizada a lista de legislação ambiental aplicável à empreitada; 

  Manter atualizada toda a informação pertinente relacionada com a gestão ambiental 

(procedimentos, fichas de verificação, registos de ocorrências e reclamações, inspeções, 

certificações e auditorias, entre outros); 

  Preenchimento dos registos aplicáveis; 

  Elaborar, periodicamente, relatórios da gestão ambiental onde constem os resultados das 

verificações efetuadas, entre outra informação relevante, dando origem, no final da obra, a um 

relatório final integrado, que fará um balanço do desempenho ambiental atingido; 

 Organizar ações de formação e de sensibilização ambiental no início da obra e sempre que se 

considerar necessário; 

  Assegurar o atendimento ao público e analisar as reclamações resultantes do atendimento ao 

público, que deverão ser reencaminhadas para a Fiscalização e Dono de Obra. 

 

3.2. Sensibilização e informação 

De forma a assegurar a implementação adequada do PGAO, bem como das medidas de minimização 

definidas na DIA, é necessário criar condições para que todo o pessoal afeto à empreitada, nomeadamente 

a atividades suscetíveis de provocar impactes ambientais, seja sensibilizado para o correto desempenho 

ambiental das suas funções. 

Para o efeito deve ser implementado um programa de sensibilização, cujas ações terão como objetivo 

divulgar os aspetos essenciais do PGAO. Nessas ações deverá ser dada especial relevância aos 

procedimentos ambientais a executar, sua importância e consequências do não cumprimento dos mesmos. 

Este programa deverá ainda incidir sobre os procedimentos a adotar em caso de incidentes/acidentes 

ambientais. 

O programa de sensibilização deverá ter uma abrangência alargada que englobe os diferentes 

intervenientes na empreitada. As ações de sensibilização deverão ser planeadas e promovidas pelo 

Responsável Ambiental, em estreita colaboração com o Diretor de Obra. Para além das referidas ações 

deverão ser consideradas outras formas de divulgação da informação sobre temas ambientais relevantes, 

extensível a todo o pessoal afeto à obra, incluindo os Subempreiteiros. Essa divulgação poderá ser feita 

através de reuniões, ações demonstrativas, comunicados internos, afixação de cartazes, distribuição de 

folhetos, entre outros. 



 

8 RC_t15005/01 RECAPE da Unidade Industrial de Lacticínios da Jerónimo Martins: 

 Anexos 

3.3. Comunicação 

3.3.1. Interna 

No âmbito do PGAO deverão ser implementados processos de comunicação entre os diferentes 

intervenientes em obra. Estes deverão assegurar a transmissão de informações dentro da estrutura 

organizacional da empreitada, nomeadamente entre o Dono de Obra e o Empreiteiro, bem como entre os 

vários colaboradores do Empreiteiro, devendo estes processos ser bidirecionais. 

Os processos de comunicação a desenvolver deverão permitir, por um lado, a divulgação dos objetivos e 

dos procedimentos a implementar e, por outro, a difusão dos resultados obtidos na implementação do 

PGAO, o grau de cumprimento das medidas de minimização, as dificuldades sentidas no decorrer da obra e 

outros assuntos que se considerem relevantes para a componente ambiental. 

Deverão existir procedimentos de emergência para os incidentes/acidentes, identificados como tendo 

potenciais impactes ambientais significativos. Para que estes procedimentos sejam acionados eficazmente 

no caso de ocorrência de incidentes/acidentes, deverá ser definida a lista dos responsáveis a contactar – 

incluindo substitutos no caso da sua ausência – aos diferentes níveis. 

São exemplos de meios de comunicação que poderão ser implementados: as reuniões de obra (usualmente 

com periodicidade semanal e nas quais o Responsável Ambiental deve obrigatoriamente participar), os 

relatórios periódicos e as comunicações escritas. Para que as informações sejam transmitidas 

atempadamente, o sistema de circulação das mesmas deverá ser definido. 

Sempre que sejam identificadas não conformidades no decurso da gestão ambiental, estas serão 

transmitidas ao Dono de Obra, bem como a proposta da (s) medida (s) corretiva (s) a adotar. 

 

3.3.2. Externa 

Deverá ser proposto pelo Empreiteiro, antes do início das obras, um esquema de comunicação externa, a 

sujeitar à aprovação prévia do Dono de Obra. 

A implementação deste programa pressupõe a criação de um conjunto de instrumentos que permita a 

articulação entre o público e as atividades em curso na obra, contemplando, no mínimo, as seguintes 

opções: 

 Painéis informativos, colocados em locais estratégicos da área envolvente à obra, com 

indicações úteis sobre a empreitada (objetivos, prazo de execução, etc.); 
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 Em casos específicos, reuniões com as entidades interessadas ou elementos particulares da 

população envolvida ou afetada por alguma atividade particular da obra; 

 Outras formas alternativas de comunicação com o público, estudadas caso a caso consoante 

as situações que as motivem. 

Adicionalmente, o Responsável Ambiental, eventualmente assessorado por um representante do 

Empreiteiro e/ou do Dono de Obra, agirá como interlocutor com o público em geral, esclarecendo dúvidas 

e recebendo eventuais queixas relacionadas com a obra.  

Sempre que seja registada uma reclamação/queixa do público, deverá ser preenchido um registo 

apropriado e analisadas as causas e definidas as ações necessárias para solucionar o problema. Deve ser 

dado conhecimento à Fiscalização destas situações. Uma súmula das reclamações e respetivas respostas 

deverá ser integrada no relatório periódico da gestão ambiental. 

Caso seja solicitada informação por parte de entidades externas, essa deverá ser facultada após a aprovação 

prévia do Dono de Obra. 

 

3.4. Documentação e controlo de documentos 

A documentação afeta ao PGAO deverá conter os elementos que permitam ao Empreiteiro atingir os 

objetivos a que se propôs, incluindo o cumprimento da legislação em vigor. A documentação deverá estar 

organizada de forma a facilitar a consulta e a revisão dos documentos, caso seja necessário, devendo 

compreender, entre outros, os documentos descritos em seguida. 

Documentos previstos nos diplomas legais – devem permitir ao Empreiteiro evidenciar perante terceiros o 

cumprimento da legislação; a título de exemplo, referem-se: 

 Licenças/autorizações relativas à deposição de resíduos inertes e/ou outras operações de 

gestão de resíduos; 

 Guias de Acompanhamento de Resíduos; 

 Comprovativo das autorizações/licenciamentos das empresas que operam na área dos 

resíduos; 

 Licença Especial de Ruído, se necessária;  

 Outros certificados, como certificados de níveis de potência sonora dos equipamentos, ou 

outros considerados relevantes. 
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Documentos associados ao Controlo Operacional – documentos relacionados com a planificação das 

atividades associadas à prevenção e à minimização dos impactes ambientais decorrentes da execução da 

empreitada, que permitam evidenciar o cumprimento das medidas / procedimentos implementados. 

Registos – têm como objetivo evidenciar a conformidade das operações e do desempenho ambiental da 

empreitada. A estrutura dos registos dependerá da sua função, prevendo-se a existência dos seguintes, a 

título exemplificativo: 

 Registos de legislação, licenciamentos e autorizações ambientais (Anexo 1); 

 Registo da progressão dos trabalhos; 

 Registo de verificação da implementação das medidas de minimização (Anexo 2); 

 Registo de ocorrências não previstas e de ações corretivas (Anexo 3); 

 Comprovativos exigidos para verificação das medidas de minimização impostas pala DIA; 

 Contactos e comunicações de cariz ambiental (reclamações, pedidos de informação, contactos 

com entidades oficiais, inspeções de entidades, entre outros); 

 Estatística dos resíduos produzidos em obra, assim como da percentagem dos resíduos 

valorizados ou eliminados; 

 Relatórios periódicos da gestão ambiental. 

Todos os documentos relacionados com o PGAO deverão ser organizados e mantidos pelo Responsável 

Ambiental, podendo ser consultados, em qualquer altura, pelo Dono de Obra e/ou pelo seu representante 

(Fiscalização). 

Os relatórios periódicos da gestão ambiental devem compreender a apresentação sintética dos resultados 

da implementação do PGAO, destinando-se a informar o Dono de Obra da sua evolução. Nestes deverão 

estar contempladas, entre outras, as seguintes informações: 

 Ponto de situação das obras, acompanhado de cartografia/desenhos ilustrativos; 

 Ponto de situação dos licenciamentos/autorizações necessários; 

 Informação relativa à gestão de resíduos; 

 Informação relativa à gestão de efluentes; 

 Ponto de situação da implementação das medidas de minimização do PGAO; 

 Principais ocorrências ambientais (incidentes/acidentes) a assinalar e medidas e 

procedimentos implementados para a respetiva resolução; 

 Resultados das campanhas de monitorização (caso se venham a justificar); 

 Resumo das ações de sensibilização e formação efetuadas; 

 Identificação e justificação dos eventuais constrangimentos/dificuldades a nível ambiental; 

 Recomendações gerais; 
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 Principais ações pendentes. 

Estes relatórios deverão ser entregues ao Dono de Obra e à Fiscalização com uma periodicidade a acordar 

com estas entidades. Sempre que considerado necessário pelo Dono de Obra, o Empreiteiro deverá 

proceder à elaboração de outros relatórios/documentos informativos. 

 

3.5. Controlo operacional 

O controlo operacional realiza-se ao nível das atividades associadas aos aspetos ambientais mais 

significativos da empreitada. Neste sentido, torna-se fundamental o seu adequado acompanhamento e a 

verificação da aplicação das medidas de minimização.  

As medidas de minimização aplicáveis às fases de prévia à construção e de construção (Anexo 2), devem ser 

considerados na fase de elaboração de procedimentos para o respetivo cumprimento. Estes procedimentos 

devem ser sujeitos à aprovação do Dono de Obra, previamente ao início das obras. 

 

3.6. Prevenção e capacidade de resposta a emergências  

Com o objetivo de prevenir e minimizar os impactes ambientais relevantes potencialmente resultantes da 

ocorrência de incidentes/acidentes durante a obra, deverão ser identificados previamente os riscos 

ambientais e as eventuais situações de emergência associadas às diferentes atividades. 

Neste contexto deverão ser desenvolvidos procedimentos de emergência que permitam uma atuação 

rápida, concertada e eficaz, em caso de incidentes/acidentes ambientais. Para que estes procedimentos 

funcionem de forma eficaz, os mesmos devem incluir uma lista de responsáveis (e respetivos substitutos), 

a contactar aos diferentes níveis. 

Os procedimentos de resposta e emergência a incidentes/acidentes ambientais deverão ser do 

conhecimento de todos os intervenientes na empreitada e previamente aprovados pelo Dono de Obra. 

Caso ocorram acidentes ambientais, o Empreiteiro, através do Responsável Ambiental, deverá elaborar um 

relatório específico, sob a supervisão da Fiscalização, onde proceda à descrição e avaliação da ocorrência, 

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

de situações semelhantes. Este relatório deverá constar do relatório periódico da gestão ambiental. 
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4. Acompanhamento e Verificação 

Uma das componentes mais importantes do PGAO consiste no acompanhamento e verificação do grau de 

implementação dos requisitos ambientais e/ou medidas de minimização definidas, bem como da sua 

eficácia. Esta verificação permite identificar situações em que ocorram desvios em relação ao preconizado, 

adotar as medidas corretivas necessárias e prevenir a ocorrência de situações de não conformidade, face 

ao definido como o desempenho ambiental adequado para a empreitada. 

Deste modo devem ser definidas ferramentas que possibilitem o acompanhamento e a verificação ambiental 

das atividades desenvolvidas na empreitada, bem como do grau de implementação das medidas de 

minimização definidas. 

Nesse sentido deverão ser definidos procedimentos que visem a monitorização periódica das diferentes 

atividades suscetíveis de terem impactes significativos sobre o ambiente, seja por simples inspeção 

visual/vistoria, seja recorrendo a métodos analíticos de amostragem (p. ex. medições de ruído, entre 

outras). 

Considera-se que o Empreiteiro deverá salvaguardar, no PGAO final a produzir, a possibilidade de ter de 

ativar mecanismos de monitorização em caso de situações acidentais (p. ex. análise de águas superficiais 

em caso de derrame de poluentes) e/ou de reclamações do público (p. ex. emissão de ruído). 
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5. Outros Requisitos no Âmbito da Gestão Ambiental 

De acordo com os requisitos e/ou medidas ambientais definidas na DIA, torna-se necessária a elaboração 

de um Plano de Gestão de Resíduos, aplicável à fase de obra, que contribua para um adequado desempenho 

ambiental da Empreitada. 

O Plano de Prevenção da Geração de Resíduos de Construção e Demolições (PPGRCD) deverá ser 

atualizado/revisto em fase de obra, em função, nomeadamente, do maior conhecimento e rigor das 

tipologias e quantidades de resíduos a gerar no decorrer da empreitada. A execução do PPGRCD são da 

responsabilidade do Empreiteiro (aprovado e verificada a sua aplicação pelo Dono de Obra e Fiscalização), 

devendo assegurar os princípios dispostos no n. º3 do artigo 10.º do Decreto-Lei n. º46/2008, de 12 de 

março, alterado pelo DL nº 73/2011, de 17 de junho, nomeadamente a identificação dos resíduos a produzir 

e a forma da sua gestão, privilegiando as ações tendentes à redução, à reutilização e à reciclagem, nos 

termos da restante legislação em vigor. 
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Componente Diploma Resumo 

Ruído 

DL nº 9/2007, de 17 

janeiro 

Aprova o Regulamento Geral do Ruído. Retificado pela D. 

Retificação 18/2007, de 16 de março. Alterado pelo DL 278/2007, 

de 1 de agosto. 

DL nº 221/2006, de 8 

novembro 

Regras a aplicar em matéria de emissões sonoras de equipamento 

para utilização no exterior. 

DL nº 182/2006, de 6 

setembro 

Prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de 

exposição dos trabalhadores aos riscos devido ao ruído. 

DL nº 146/2006, de 31 

julho 
Avaliação e gestão do ruído ambiente. 

Recursos 

Hídricos 

DL nº 130/2012, de 22 

junho 

Procede à segunda alteração à Lei n.º 58/2005, de 29 de 

dezembro, que aprova a Lei da Água, transpondo a Diretiva 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. 

Portaria nº 1450/2007, 

de 12 novembro 
Fixa as regras do regime de utilização dos recursos hídricos. 

DL nº 103/2010, de 24 

setembro 

Estabelece as normas de qualidade ambiental no domínio da 

política da água, revogando algumas disposições do DL 236/2008, 

de 1 de agosto, com as respetivas alterações. 

Regulamento 

Municipal de 

Drenagem de Águas 

Residuais 

para o concelho de 

Portalegre 

Estabelece as regras e condições de descarga de águas residuais 

de natureza industrial na rede pública de drenagem de águas 

residuais do concelho de Portalegre. 

DL nº 226-A/2007, de 

31 maio 

Estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos. Alterado 

pelos seguintes diplomas: DL 391-A/2007, de 21 de dezembro e 

DL 93/2008, de 4 de junho por sua vez retificado pela D. 

Retificação 32/2008. 
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Componente Diploma Resumo 

Recursos 

Hídricos 

DL nº 236/98, de 1 de 

agosto 

Alterado e revogado em algumas das suas disposições pelos 

Decretos-Lei n.os 52/99, 53/99 e 54/99, de 20 de fevereiro, 

n.º 243/2001, de 5 de setembro (este último revogado pelo 

Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto) e pelo Decreto-Lei 

n.º 103/2010, de 24 de setembro, que estabelece normas, 

critérios e objetivos de qualidade com a finalidade de proteger o 

meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos 

seus principais usos, e pelo Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de 

setembro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de 

outubro), que estabelece normas de qualidade ambiental (NQA) 

para as substâncias prioritárias e outros poluentes perigosos, de 

forma a atingir o bom estado das águas superficiais. 

DL n.º 306/2007, de 

27 de agosto 

Estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo 

humano, revendo o Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de setembro, 

que transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

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

Resíduos 

DL nº 73/2011, de 17 

junho 

Terceira alteração ao DL 178/2006, de 5 de setembro e procede 

à alteração de diversos regimes jurídicos na área dos resíduos. 

Portaria 209/2004, de 

3 março 
Aprova a Lista Europeia de Resíduos. 

Ordenamento do 

território 

Plano Diretor 

Municipal de 

Portalegre 

Aprovado pela Declaração n.º 324-A/2007, de 26 de novembro, 

que aprovou a revisão do PDM ratificado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 112/94, de 6 de outubro; retificado 

pelas Declarações n.º 343/2008, de 16 de outubro, n.º 30/2009, 

de 2 de fevereiro, n.º 31/2009, de 2 de fevereiro, alterado por 

adaptação pelas Declarações n.º 196/2010, de 11 de outubro, n.º 

68/2011, de 17 de março, retificado pela Declaração n.º 105/2011, 

de 10 de maio, alterado pelo Aviso n.º 6946/2013, de 27 de maio, 

e retificado pelo Aviso n.º 4721/2014, de 7 de abril. 

Plano de Pormenor da 

Expansão da Zona 

Industrial de 

Portalegre 

Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/2005 

de 14 de março, alterado em regime simplificado pela Assembleia 

Municipal a 21 de novembro de 2005 (alteração aprovada através 

da declaração n.º 51/2006 – 2ª série – de 4 de abril de 2006, que 

torna público o despacho do Sub-Diretor Geral do Ordenamento 

do Território e Desenvolvimento Urbano, de 7 de março de 

2006) e recentemente alterado pelo Aviso n.º 7097/2015 (Diário 

da República, 2.ª série — N.º 122 — 25 de junho de 2015). 

Qualidade do ar 
DL nº 102/2010, de 23 

setembro 
Regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. 
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Componente Diploma Resumo 

Património 
DL n.º 107/2001, de 8 

de setembro 

Estabelece as bases da política e do regime de proteção e 

valorização do património cultural. 

Vibrações 
DL nº 46/2006, de 24 

fevereiro 

Transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva 

n.º 2002/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 

junho, relativa às prescrições mínimas de proteção da saúde e 

segurança dos trabalhadores em caso de exposição aos riscos 

devidos a agentes físicos (vibrações). 

Segurança 

Lei nº 102/2009, de 10 

setembro 

Define os princípios essenciais relativos à promoção da Segurança 

e Saúde no Trabalho (SST). 

DL nº 50/2005, de 25 

fevereiro 

Prescrições mínimas de segurança e de saúde dos trabalhadores 

na utilização de equipamentos de trabalho. 

DL nº 273/2003, de 29 

outubro 

Prescrições mínimas de segurança e saúde a aplicar nos estaleiros 

temporários ou móveis. 

DL nº 141/95, de 14 

de junho 

Prescrições mínimas para a sinalização de segurança e de saúde 

no trabalho. 

 

 

 

  

http://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2002&id=302L0044
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1. Identificação do trabalho 

Gestão Ambiental de Obra da Unidade Industrial de Lacticínios da Jerónimo Martins 

 

2. Equipa Técnica 

Empreiteiro (Responsável Ambiental) 

Fiscalização (Técnico de Ambiente) 

Dono de Obra (Técnico de Ambiente) 

 

3. Dono de Obra (DO) 

Jerónimo Martins – Lacticínios de Portugal, S.A. 

 

4. Empreiteiro 

(a definir) 

 

5. Subempreiteiros 

(a definir) 
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6. Medidas de minimização a adotar/verificar em obra 

 

Descrição 
Referência 

da DIA 
Observações 

Fase de preparação prévia à construção 

Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à 

população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a 

natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais 

afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades. 

MM1 Em articulação com o Proponente 

Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 

atendimento de eventuais reclamações. 
MM2 Em articulação com o Proponente 

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 

envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impacte ambientais e 

às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados ter no decurso dos 

trabalhos. 

MM3  

Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda à redução dos níveis de perturbação 

das espécies de fauna na área de influência dos locais dos trabalhos, nos períodos mais críticos, 

designadamente a época de reprodução, que decorre genericamente entre o início de abril e o fim 

de junho. 

MM5 Em articulação com o Proponente 

Fase de construção 

Implementar o PIRP. MM6  

Implementar o PGAO. MM7  
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Descrição 
Referência 

da DIA 
Observações 

Localizar os estaleiros e parques de materiais no interior da área de intervenção ou em áreas 

degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar 

ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos. 

MM9  

Vedar os estaleiros e os parques de materiais de acordo com a legislação aplicável, de forma a evitar 

os impactes resultantes do seu normal funcionamento. 
MM10  

Limitar as ações pontuais de desmatação, de destruição do coberto vegetal, de limpeza e de 

decapagem dos solos às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra. 
MM11  

Proceder à decapagem da terra viva e ao seu armazenamento em pargas antes dos trabalhos de 

movimentação de terras, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra. 
MM12  

Remover a biomassa vegetal e outros resíduos resultantes decapagem para posterior 

encaminhamento para destino final, privilegiando-se a sua reutilização. 
MM13  

Iniciar os trabalhos de escavações e aterros logo que os solos estejam limpos, evitando repetição de 

ações sobre as mesmas áreas. 
MM16  

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, diminuindo assim a erosão 

hídrica e o transporte sólido. 

MM17  

Interromper a execução de escavações e de aterros deve ser interrompida em períodos de elevada 

pluviosidade e adotar as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o 

respetivo deslizamento. 

MM18  

Utilizar, sempre que possível, os materiais provenientes das escavações como material de aterro de 

modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção). 
MM19  
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Descrição 
Referência 

da DIA 
Observações 

Armazenar os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, em locais 

com características adequadas para o depósito. 
MM20  

Armazenar os eventuais materiais de escavação com vestígios de contaminação, 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. 

MM21  

Proteger com coberturas impermeáveis o armazenamento temporário de terras. As pilhas de terras 

devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade. 
MM22 

O trabalho de movimentação de terras será feito em 

contínuo, não estando previstos armazenamentos 

significativos. Acresce o facto da movimentação de terras 

estar prevista ser realizada na época seca, pelo que a 

necessidade de cobertura impermeável deixa de ser 

justificável, nesse contexto.  

Admite-se a necessidade de armazenar temporariamente 

alguma terra vegetal de boa qualidade que se venha a 

encontrar, para posterior utilização nas zonas de 

enquadramento paisagístico. Essas zonas serão protegidas 

e mantidas de acordo com as especificações do projeto 

de recuperação e integração paisagista e das medidas 

aplicáveis da DIA, sendo garantido que as pilhas de terras 

tenham uma altura que garanta a sua estabilidade. 
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Descrição 
Referência 

da DIA 
Observações 

Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de depósito 

deve excluir as seguintes áreas: 

 Áreas do domínio hídrico; 

 Áreas inundáveis; 

 Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

 Perímetros de proteção de captações; 

 Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional 

(REN); 

 Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; 

 Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 

nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

 Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

 Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

 Áreas de ocupação agrícola; 

 Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

 Zonas de proteção do património. 

MM23 

 Verificar a existência de licença adequada do 

vazadouro selecionado para receber as terras 

sobrantes. 

 Guardar registo comprovativo da licença do 

vazadouro e das entregas realizadas 
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Descrição 
Referência 

da DIA 
Observações 

Caso seja necessário recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo para a execução das 

obras respeitar os seguintes aspetos para a seleção dos locais de empréstimo: 

 Áreas do domínio hídrico; 

 Áreas inundáveis; 

 Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração). 

 Perímetros de proteção de captações; 

 Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou Reserva Ecológica Nacional (REN); 

 Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; 

 Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 

nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

 Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

 Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

 Áreas de ocupação agrícola; 

 Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

 Zonas de proteção do património. 

MM24 

 Se necessárias eventuais terras de empréstimo 

assegurar que as mesmas provêm de uma exploração 

devidamente licenciada  

 Guardar registo comprovativo da licença da 

exploração e das entregas efetuadas 

Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, 

tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das populações. 
MM25  

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou 

em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local. 
MM26  

Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os 

respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização. 
MM27  
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Referência 

da DIA 
Observações 

Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e 

ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 

equipamentos de obra. 

MM28  

Selecionar 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 recetores 

sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas). No 

presente caso o acesso deverá ser efetuado através do nó do IP2 com a ZIP, a noroeste, ou pela 

EN246, a nordeste, usando depois a Av. Francisco Fino e a R. Eng. Luís Mira Amaral ou a R. Cmte. 

José Maria Ceia em direção à Av. das Indústrias, que dá acesso à zona de intervenção. A circulação 

pela R. Mestre João Serra deve ficar interdita devido à localização nessa via do Centro de 

Hemodiálise de Portalegre. Assim que o novo acesso a partir do IP2 fique disponível deverá 

constituir a via exclusiva para veículos pesados e a preferencial para ligeiros afetos à obra. 

MM29 
A Rua Cmte. José Maria Ceia deve também ser evitada 

como acesso. 

Adotar velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras sempre que a travessia 

de zonas habitadas for inevitável. 
MM30  

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos 

adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 
MM31  

Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor 

ruído possível. 
MM32  

Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica 

nos termos de legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 
MM33  
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Descrição 
Referência 

da DIA 
Observações 

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos 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. 

MM34 

Por norma, a manutenção e revisão periódica das 

máquinas e veículos deve ser feita de acordo com o plano 

aconselhado pelo fabricante e é realizada nas instalações 

de reparação autorizadas pela marca. 

Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 

restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 
MM35  

Dotar os locais de estacionamento de máquinas e de viaturas de piso impermeável e de sistemas de 

drenagem de águas pluviais. 

Redação alternativa: 

Colocar oleados em bacias de retenção por baixo das máquinas que estejam estacionadas, 

para evitar derrames para o solo 

MM36 

A medida não é viável, tal como redigida. O piso será em 

tout-venant compactado, para não fazer lama ou pó. 

Serão colocados oleados em bacias de retenção por 

baixo das máquinas que estejam estacionadas, para evitar 

derrames para o solo. 

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. 
MM37 

As principais vias de acesso provisório da obra, serão 

acabadas com “tout-venant", devidamente compactado e 

regado quendo necessário, para evitar levantamento de 

poeiras. 

Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, 

nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a 

produção, acumulação e resuspensão de poeiras. 

MM38  

A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública será 

obrigatoriamente feita de forma a evitar a sua afetação 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. 

MM39 

Serão executados e mantidos dispositivos de lavagem de 

rodados à entrada da obra, junto à via pública, para evitar 

arrastamento de terras e lamas. 
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Implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis 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. 

MM41 

Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição (PPGRCD), a desenvolver em 

fase de pré-construção 

Assegurar o correto 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. 

MM42 PPGRCD 

São proibidas queimas a céu aberto. MM43 PPGRCD 

Depositar os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos em 

contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na 

origem das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem. 

MM44 PPGRCD 

Armazenar os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados em recipientes adequados e 

estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem. 
MM45 PPGRCD 

Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com 

base nas guias de acompanhamento de resíduos. 
MM46 PPGRCD 

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. 

MM47  
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Drenar a zona de armazenamento de produtos e a zona de parque de estacionamento de viaturas 

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. 

Redação alternativa: 

A zona de armazenamento de gasóleos e outros produtos perigosos, deverá ser 

impermeabilizada e isolada, drenando para separador de hidrocarbonetos. Colocar oleados 

em bacias de retenção por baixo das máquinas que estejam estacionadas, para evitar 

derrames para o solo. 

MM48 
A medida não é viável, tal como redigida. Verificar 

redação alternativa em itálico 

Proceder à recolha do solo contaminado sempre que ocorra um derrame de produtos químicos, se 

necessário, com o auxílio de um produto absorvente adequado, e proceder ao seu armazenamento 

e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

MM49  

Proceder à desativação da área afeta 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. 

MM50 

A zona de estaleiro será recuperada de acordo com os 

usos e especificações definidas no Projeto de 

Recuperação e Integração Paisagista 

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 afetados ou destruídos 
MM51  

Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 

existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra. 
MM52  

Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam 

ter sido afetados pelas obras de construção. 
MM53  
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Constituir o novo acesso à ZIP a partir do IP2 como a via exclusiva para veículos pesados e 

preferencial para ligeiros afetos à obra e à exploração. 
MM54 

Da responsabilidade do empreiteiro, na fase de obra, 

assim que o novo acesso entre em serviço 

Os materiais sobrantes deverão ter como destino final vazadouro devidamente licenciado. 

Previamente deverá ser avaliada a necessidade de obter materiais em empreitadas próximas ou em 

zonas de antigas explorações que se encontrem sujeitas a processo de requalificação ambiental e 

paisagística. 

MM58 Não serão previsíveis terras de empréstimo 

No caso de ser intercetado o nível de água e o mesmo ficar exposto deverá proceder-se à 

delimitação da área de forma a garantir que não ocorram situações de contaminação direta do meio 

hídrico subterrâneo. Deverá ser colocada sinalização informativa. 

MM65  

Nos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve exceder em mais 

de 5dB(A) os valores fixados no livrete, de acordo com o nº 1 do Artigo 22º do decreto-Lei 9/2007. 
MM70  

Interditar intervenções, movimentação de máquinas e de pessoas e a eliminação de comunidades 

vegetais fora da área estritamente necessária à intervenção, nos lotes a intervencionar, e em 

particular junto ao ribeiro da Cabaça. 

MM72  

As operações de decapagem da terra viva e do seu armazenamento deverão obedecer a boas 

práticas, nomeadamente no que se refere aos locais de armazenamento (distância, impedimento de 

atravessamento de veículos, limpos de vegetação, com boa drenagem, e sombra); e ao 

dimensionamento, disposição (no sentido N-S) e acondicionamento das pargas. A parte superior da 

parga deve ser ligeiramente convexa para permitir a boa infiltração da água. As pargas deverão ser 

semeadas com Lupinus luteus – tremocilha, que será enterrada aquando da floração, para evitar o 

aparecimento de ervas infestantes. A terra viva não poderá ser mantida nessa situação durante mais 

de um mês sem monitorização da sua qualidade, competindo ao Empreiteiro a sua gestão. 

MM74 
De acordo com o projeto de recuperação e integração 

paisagista 

Definir as áreas de depósito provisório das terras sobrantes da obra considerando as questões de 

ordem paisagística, a localizar em áreas com maior capacidade de absorção visual. 
MM75  
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Efetuar a plantação de vegetação, em particular arbórea, logo no início da fase de construção, de 

forma a permitir o seu maior grau de desenvolvimento quando as obras terminarem 
MM77 

De acordo com o projeto de recuperação e integração 

paisagista 

Evitar fazer o transporte da terra retirada e dos materiais necessários à construção da unidade 

industrial nas horas de maior congestão de tráfego, nomeadamente nos dias úteis e durante o 

período da manhã. 

MM80  

Recorrer, sempre que possível, à contratação de mão de obra local. MM81  

Dar prioridade, se possível, à compra local de materiais e à contratação de empresas e serviços de 

âmbito local e regional, por forma a fomentar o desenvolvimento da região e promover o emprego 

da população do concelho de Portalegre. 

MM82  
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Anexo 3 – Modelo de registo de ocorrências não 
previstas 
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1. Identificação do trabalho 

Gestão Ambiental de Obra da Unidade Industrial de Laticínios da Jerónimo Martins. 

 

2. Equipa Técnica 

Empreiteiro (Responsável Ambiental) 

Fiscalização (Técnico de Ambiente) 

Dono de Obra (Técnico de Ambiente) 

 

3. Dono de Obra (DO) 

Jerónimo Martins – Lacticínios de Portugal, S.A. 

 

4. Empreiteiro 

(a definir) 

 

5. Subempreiteiros 

(a definir) 
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6. Caracterização da ocorrência 

 

Tipo de 

ocorrência 

 Não Conformidade 

 Reclamação 

 Outra. Qual?  

N.º  

Descrição 

 

 

 

 

Fiscalização: 

Data: 

Empreiteiro: 

Data: 

 

7. Medida corretiva 

 

Tipo de medida 

 Ação corretiva 

 Ação preventiva 

 Recomendação 

Descrição 

 

 

 

 

Prazo de 

implementação 

 

Responsável  

Fiscalização: 

Data: 

Empreiteiro: 

Data: 
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8. Avaliação da eficácia 

 

Eficácia da 

medida 

 Efetiva 

 Sem efeito 

Observações 

 

 

 

 

Responsável pela verificação: 

Data: 

 

(Deve ser emitida em triplicado [Dono Obra / Fiscalização / Empreiteiro]) 
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Anexo IX – Planos de Gestão de Resíduos 

Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição (PPGRCD) 

Plano de Gestão de Resíduos (PGR), para a fase de exploração 
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1. Introdução 

O Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março (alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2001, de 17 de 

junho), veio estabelecer “(…) o regime das operações de gestão de resíduos resultantes de 

obras ou demolições de edificações ou de derrocadas, abreviadamente designados ‘resíduos 

de construção e demolição’ ou ‘RCD’, compreendendo a sua prevenção e reutilização e as 

suas operações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação” 

(Artigo 1.º). 

Neste contexto, o diploma determina também que “Nas empreitadas e concessões de obras 

públicas, o projecto de execução é acompanhado de um Plano de Prevenção e Gestão de 

RCD, que assegura o cumprimento dos princípios gerais de gestão de RCD e das demais 

normas aplicáveis constantes do presente Decreto-lei e do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

setembro” (Artigo 10.º, n.º 1). 

Apresenta-se seguidamente o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição (PPGRCD) da empreitada de construção da Unidade Industrial de Lacticínios da 

Jerónimo Martins, em Portalegre. 

O PPGRCD segue o modelo para este tipo de Plano disponibilizado1 pela APA (Agência 

Portuguesa do Ambiente) ao abrigo do n.º 6 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de 

março (alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2001, de 17 de junho). 

No PPGRCD, o código LER (Lista Europeia de Resíduos) é o publicado pela Decisão 

2014/955/UE, que altera a Decisão 2000/532/CE, referida no artigo 7.º da Diretiva 2008/98/CE. 

As operações de gestão de resíduos (reciclagem, valorização, eliminação) são classificados de 

acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de março, alterada pelo Decreto-Lei n.º 73 /2011, de 

17 de junho.  

 

                                                 
1 http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/FluxosEspecificosResiduos/RCD/ModeloPPGRCD.pdf 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta página foi deixada propositadamente em branco. 

 

 

 

 



 

3 

 

2. Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) 

I. Dados gerais da entidade responsável pela obra 

1. Denominação Social: 

2. Sede / Morada: Morada:  

3. Telefone:  Fax:  

 

Email:  

4. Número Identificação Pessoa Colectiva (NIPC):  

5. CAE Principal (Rev.3):  

II. Dados Gerais da Obra 

1. Tipo de obra:  

2. Código do CPV:  

3. N.º de processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA):  

4. Identificação do local de implantação:  

III. Resíduos de Construção e Demolição (RCD) 

1. Caracterização da obra 

a) Caracterização sumária da obra a efectuar:  

 

b) Descrição sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os princípios referidos no Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º46/2008, de 12 de Março:  
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2. Incorporação de reciclados 

a) Metodologia para a incorporação de reciclados de RCD:  

 

b) Reciclados de RCD integrados na obra 

 

Identificação dos reciclados Quantidade integrada na obra (m3) 
Quantidade integrada relativamente ao total 

de materiais usados (%) 

 

 

 

 

  

Valor total XXX XXX 

3. Prevenção de Resíduos 

a) Metodologia de prevenção de RCD:  

 

b) Materiais a reutilizar em obra 

 

Identificação dos Materiais Quantidade a Reutilizar (m3) 
Quantidade a Reutilizar Relativamente ao 

Total de Materiais usados (%) 

   

Valor Total XXX XXX 
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4. Acondicionamento e Triagem 

a) Acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afecto à mesma:  

 

b) Caso a triagem não esteja prevista, apresentação da fundamentação para a sua impossibilidade:  

 

5. Produção de RCD 

Código LER 
Quantidade 
Produzida 
(t ou m3) 

Quantidade para 
Reciclagem (%) 

Operação de 
Reciclagem 

Quantidade para 
Valorização (%) 

Operação de 
Valorização 

Quantidade para 
Eliminação 

Operação de 
Eliminação 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Valor total        
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Notas Explicativas: 

II. a) indicar que tipo de obra se trata, por exemplo uma construção/demolição de uma estrada, de uma ponte, de um edifício  

II.b) (este campo não é obrigatório) Indicar o código CPV, de acordo com o Regulamento 2003/2195, de 16 de Dezembro, relativo ao Vocabulário 

Comum para os Contratos Públicos (CPV)  

II.c) caso aplicável, indicar o nº do processo de Avaliação de Impacte Ambiental, ao abrigo do Regulamento Jurídico da Avaliação de Impacte 

Ambiental  

II. d) por exemplo, a Morada, Localidade, Código Postal, Freguesia e Concelho, em caso de edifícios; nº de km e localização do início e do final do 

troço, em caso de estradas  

III.2.b) preencher o quadro  

III.3.a) indicar todas as medidas a tomar no âmbito da prevenção de resíduos, incluindo as destinadas a reduzir a produção de RCD e a nocividade 

dos resíduos produzidos durante a obra (por exemplo a utilização de materiais na obra contendo uma menor quantidade de substâncias perigosas) 

III.3.b) preencher o quadro  

III.3.c) a reutilização em obra diz respeito quer à obra de origem, quer a outras obras, nos termos do Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de março 

(alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2001, de 17 de junho)  

III.5. preencher o quadro. Código LER de acordo com Decisão 2014/955/UE. Operações de gestão de resíduos (reciclagem, valorização, eliminação) 

classificadas de acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de março, alterada pelo Decreto-Lei n.º 73 /2011, de 17 de junho 

http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/FluxosEspecificosResiduos/RCD/ModeloPPGRCD.pdf
http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/Classificacao/Decisao2014955UE.pdf
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3. Execução do PPGRCD 

De acordo com o n.º 4 do Artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março (alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 73/2001, de 17 de junho), o PPGRCD “pode ser alterado pelo Dono da Obra 

na fase de execução, sob proposta do produtor de RCD, ou, no caso de empreitadas de 

conceção-construção, pelo Adjudicatário com a autorização do Dono da Obra, desde que a 

alteração seja devidamente fundamentada”. Tendo em conta o capítulo 2 e a produção de RCD 

estimada, o presente Plano deverá ser efectivamente aferido/alterado/revisto em função do 

maior conhecimento e rigor das tipologias e quantidades de resíduos a gerar no decorrer da 

empreitada. 

A execução do PPGRCD será da responsabilidade do Empreiteiro (verificada pelo Dono de 

Obra e Fiscalização) e deverá assegurar os princípios dispostos no n.º 3 do artigo 10.º do 

Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março (alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2001, de 17 de 

junho). 

O PPGRCD estará disponível no local da obra, para efeitos de fiscalização pelas entidades 

competentes, e será do conhecimento de todos os intervenientes na execução da obra. 

O transporte de RCD para fora do local de obra obedecerá ao disposto na Portaria n.º 335/97, 

de 16 de Maio, com exceção dos n.os 5, 6 e 7, relativos à utilização da guia de 

acompanhamento, uma vez que o transporte de RCD deve ser acompanhado de guias de 

acompanhamento de resíduos cujos modelos constam dos anexos I e II à Portaria n.º 

417/2008, de 11 de Junho. O operador de gestão de RCD envia ao produtor, no prazo máximo 

de 30 dias, um certificado de recepção dos RCD recebidos, nos termos definidos no Anexo III 

do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março (alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2001, de 17 de 

junho). 
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1. ÂMBITO E OBJETIVO 

O presente documento refere-se ao Plano de Gestão de Resíduos (PGR) da JML e aplica-se a todas as 

atividades desenvolvidas na unidade industrial de laticínios que originem, inevitavelmente, resíduos 

perigosos e não perigosos. Além das atividades relativas a todo o processo produtivo, deverão ser sempre 

consideradas aquelas integradas nas operações de manutenção, aos serviços sociais e às atividades 

administrativas. 

Salienta-se ainda a necessidade do envolvimento de todos os colaboradores, com o apoio ativo a gestão 

de topo para o sucesso da sua implementação na JML.  

O objetivo centra-se na definição da metodologia e das regras adequadas à correta gestão dos resíduos, 

assegurando o seu controlo e monitorização, incluindo as tipologias e quantidades produzidos pela 

unidade unidade, com vista à prossecução dos princípios gerais de gestão de resíduos contemplados nos 

respetivos regimes jurídicos.  

Por outro lado, pretende-se igualmente seguir a Política Ambiental do Grupo Jerónimo Martins, que se 

encontra publicada, tendo como uma das prioridades a gestão dos resíduos de forma responsável, 

nomeadamente através da aposta na prevenção, minimização e valorização dos resíduos gerados pelas 

suas atividades. 

 

2. REQUISITOS LEGAIS 

As operações de gestão de resíduos são regulamentadas pelo Regime Geral da Gestão de Resíduos, no 

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que estabelece a terceira alteração e republicação do Decreto-

Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro. Este diploma é aplicável às operações de gestão de resíduos 

destinadas a prevenir ou reduzir a produção de resíduos, o seu caráter nocivo e os impactes adversos 

decorrentes da sua produção e gestão, bem como a diminuição dos impactes associados à utilização dos 

recursos, de forma a melhorar a eficiência da sua utilização, definindo também as exclusões do seu 

âmbito.  

De entre os princípios que norteiam o quadro legislativo da gestão de resíduos, destacam-se os princípios: 

da responsabilidade, da proteção da saúde humana e do ambiente e da hierarquia das operações que 
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incluem a triagem, a recolha, o armazenamento temporário, a reciclagem, a valorização, o tratamento e a 

eliminação de resíduos.  

Um instrumento fundamental neste âmbito, é a Lista Europeia de Resíduos (LER) aprovada pela Portaria 

n.º 209/2004, de 3 de março, em conformidade com a legislação europeia. Esta permite a identificação e 

classificação dos diferentes tipos de resíduos, facilitando e harmonizando o conhecimento dos agentes 

económicos do regime por que se regem os resíduos pelos quais são responsáveis, incluindo ainda a 

caraterização da perigosidade atribuída aos resíduos e as operações de valorização e eliminação.  

Deverá ser igualmente considerado o “Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos para o Concelho de 

Portalegre” da Câmara Municipal de Portalegre.  

Não obstante a produção de resíduos produzidos de uma forma geral, a gestão de resíduos de 

embalagens revela-se particularmente relevante dado que o produto final se trata de um produto 

embalado. Desta forma, a responsabilidade relativa aos impactes dos produtos finais ao longo do ciclo de 

vida, incluindo a gestão de resíduos de embalagens já se encontra assegurada pelo Grupo, para outras 

atividades. Com efeito, a referida gestão é transferida para uma entidade gestora de um sistema 

integrado de gestão de resíduos de embalagens (SIGRE) procedendo anualmente à declaração de 

embalagens colocadas no mercado nacional. 

 

3. GESTÃO DE RESÍDUOS 

A produção de resíduos, para além de ser uma forma de poluição, representa uma perda significativa de 

recursos. Neste contexto, revelam-se cruciais as estratégias de gestão sustentável na incidência da 

prevenção e redução de resíduos, no que se refere à quantidade e à perigosidade. 

Pode entender-se a gestão de resíduos como o conjunto das atividades de caráter técnico, administrativo 

e financeiro necessárias à deposição, recolha, transporte, tratamento, valorização e eliminação dos 

resíduos. É essencial que estas atividades se processem de forma ambientalmente correta e por agentes 

devidamente autorizados ou registados para o efeito, estando proibidas a realização de operações de 

tratamento de resíduos não licenciadas, o abandono de resíduos, a incineração de resíduos no mar e a 
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sua injeção no solo, a queima a céu aberto, bem como a descarga de resíduos em locais não licenciados 

para realização de tratamento de resíduos. 

 

3.1. Prevenção de resíduos 

A prevenção permite diminuir os custos operacionais e de fabrico dos produtos, assim como os custos de 

tratamento e de eliminação de resíduos. Nesta ótica, a nova unidade JML: 

 privilegiará a implementação das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) aplicáveis ao setor, 

nomeadamente pela optimização do design de embalagens, incluindo o peso, o volume, selecção 

a incorporação de materiais menos poluentes e reciclados, com o objetivo de reduzir o consumo 

de material de embalamento e a produção de resíduos, com a prevenção da poluição; 

 pretende diminuir os impactes associados à utilização dos recursos, através do consumo 

responsável de forma a melhorar a eficiência da sua utilização e a protecção do ambiente; 

 continuará o planeamento adequado dos processos pela implementação de procedimentos e/ou 

instruções de trabalho que quantifiquem em pormenor, os materiais necessários de modo a 

evitar o seu desperdício, consumos desnecessários de recursos e de energia, reduzindo a sua 

produção na origem; 

 

3.2. Metodologia 

A linha de atuação estabelecida é centrada e priorizada nas políticas ambientais supracitadas neste 

domínio: 

 Através da atribuição de funções e de responsabilidades dos colaboradores na gestão dos 

resíduos; 

 Pela implementação de regras de manuseamento, de triagem e de acondicionamento; 

  por intermédio da promoção e desenvolvimento das opções de reutilização e de reciclagem; 

 através da valorização, nas suas diferentes formas; 

 pela eliminação, como último recurso; 

 pelo encaminhamento para operador devidamente licenciado para o efeito. 
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3.2.1 Triagem, acondicionamento e armazenamento temporário  

Quando produzidos, os resíduos deverão ser devidamente triados na origem, evitando a sua 

contaminação ou a presença de componentes indesejáveis, de modo a poderem ser encaminhados por 

fluxos e fileiras de materiais. Neste sentido, serão recolhidos, identificados, separados, acondicionados, 

armazenados e encaminhados para destino final adequado à sua tipologia. 

No acondicionamento dos resíduos deverão ser utilizados contentores, outras embalagens de elevada 

resistência ou, nos casos em que a taxa de produção de resíduos o não permita, big-bags. 

O armazenamento temporário dos resíduos produzidos na unidade industrial e que aguardam 

encaminhamento para destino final, será definido tem em conta as seguintes premissas: 

  ser sempre efetuado em locais destinados a esse efeito (parque/ zonas de armazenamento de 

resíduos previamente definidas); 

 estar devidamente organizado, arrumado e operado de forma a impedir a ocorrência de qualquer 

derrame ou fuga, evitando situações de potencial contaminação do solo e/ou da água, dotados de 

sistemas de controlo, nomeadamente de material absorvente que permita atuar rápida e 

eficazmente em caso de ocorrência acidental; 

 ser dotado de identificação clara dos resíduos acondicionados, onde conste a sua designação, 

identificação de acordo com os códigos LER, tendo em conta as suas caraterísticas físicas e 

químicas e a respetiva classe de perigosidade, respeitando as respetivas condições de segurança 

de forma a não provocar qualquer dano para o ambiente nem para a saúde humana, 

designadamente por meio de incêndio ou explosão; 

 apresentar piso impermeabilizado bem como ser provido de zonas cobertas em função do mais 

adequado em cada caso específico, equipadas com bacia de retenção e/ou com rede de 

drenagem com encaminhamento e/ou tratamento adequado, se necessário; 

 ser também assegurada a adequada ventilação dos diferentes locais de armazenamento 

temporário de resíduos; 

 não ser superior a um ano. 
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3.2.2 Transporte 

Em matéria de transporte de resíduos, as entidades selecionadas estarão em conformidade com as 

condições legalmente estabelecidas e será sempre realizado com as respetivas guias de acompanhamento 

de resíduos e outros documentos necessários. O transporte de resíduos abrangidos pelos critérios de 

classificação de mercadorias perigosas deverá obedecer ao Regulamento Nacional de Transporte de 

Mercadorias Perigosas por Estrada.  

 

3.2.3 Valorização, tratamento e destino final 

Tendo em conta os requisitos de gestão de resíduos supracitados, bem como as melhores práticas de 

prevenção e de redução, quando produzidos e, nos casos em que não seja possível a sua reciclagem, 

deverá ser assegurado o seu envio para um operador que proceda à sua valorização. Apenas serão 

depositados em aterro os resíduos que não sejam passíveis de entrar no circuito da valorização, pelo que 

esta será a última solução de gestão ambiental a recorrer, conforme referido  anteriormente. 

Os resíduos urbanos e equiparados poderão ser recolhidos pelas autoridades municipais e englobados no 

sistema de gestão de Portalegre, quando a sua produção não exceda os 1100 litros diários. Caso contrário, 

bem como para as outras tipologias, deverão ser encaminhados para entidades devidamente licenciadas 

para sua gestão ou recolhidos pelos respectivos fornecedores / prestadores de serviços. 

A VALNOR , empresa responsável pelo sistema multimunicipal de triagem, recolha, valorização e 

tratamento de resíduos urbanos de Portalegre, dispõe de várias infraestruturas, nomeadamente o 

ecocentro de Portalegre (localizado na Zona Industrial de Portalegre) permitindo a deposição diferenciada 

de resíduos por parte do seu produtor. 

Para a seleção de potenciais operadores será consultado o Sistema de Informação do Licenciamento de 

Operações de Gestão de Resíduos (SILOGR) disponível no sítio da APA contudo, sendo indispensável a 

verificação das respetivas licenças/alvarás/ autorizações, válidos, preferencialmente para operações de 

valorização e, na sua ausência, para operações de eliminação. Como critérios procurar-se-ão operadores 

do Concelho, ou quando não existiam, do Distrito, sem descurar a viabilidade técnica, ambiental e 

económica, bem como a consulta a operadores parceiros que prestem serviços ao Grupo, de forma a dar 
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continuidade à redução de impactes ambientais associados aos processos logísticos e ao aumento da sua 

eficiência, já implementados em Jerónimo Martins. 

 

3.2.4 Controlo e registos 

Internamente, proceder-se-á: 

 à identificação, atualização permanente e cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à gestão 

dos resíduos produzidos; 

 Identificação contínua de necessidades, expetativas, desvios, implementação de acções 

correctivas  e oportunidades de melhoria;  

 à formação e sensibilização dos colaboradores relativas à importância da redução, reutilização e 

reciclagem dos resíduos e da separação e deposição dos mesmos nos dispositivos adequados – 

sendo que foi iniciado programa interno de formação neste âmbito, na JML, em 2015;  

 disponibilização dos meios necessários; 

 ao acompanhamento e verificação in loco frequentes nos pontos de origem, de recolha, 

acondicionamento e armazenamento temporário dos resíduos, no sentido de controlar as 

diferentes etapas de gestão de resíduos e de que as mesmas estão a ser asseguradas pela eficácia 

das medidas de minimização de produção de resíduos; 

 ao registo dos resíduos produzidos, no respetivo mapa de controlo de saída e à monitorização 

contínua dos níveis de produção de resíduos; 

 ao arquivo de todos os documentos, certificados e evidências respeitantes: ao transporte, destino 

final dos resíduos, licenças e demais registos. 

A unidade industrial da JML estará inscrita no Sistema Integrado de Registo da Eletrónico de Resíduos, 

suportado pela plataforma SILiAmb (atualmente, já inscrita devido à laboração da fábrica atual) de forma 

a proceder ao preenchimento e submissão do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) produzidos 

na instalação, no prazo legalmente estipulado. 

A conceção do presente plano, na ótica da melhoria contínua dos processos, revela a necessidade da sua 

revisão e atualização periódicas, com a definição de ações a implementar, enquanto ferramenta prática 

para organizar e tornar mais eficaz a gestão de resíduos na JML. 
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4. RESÍDUOS PRODUZIDOS 

No seguimento dos pontos anteriores, seguidamente serão listados os resíduos expectáveis a serem 

produzidos decorrentes das atividades da unidade industrial de laticínios, com indicação da origem, 

respectivos códigos LER, armazenamento temporário e destino final.  

 

Tabela 1 – Identificação dos resíduos expectáveis produzidos na unidade industrial da JML. 

Designação do resíduo Origem / Processo Código LER 
Perigoso 

(S / N) 
Acondicionamento 

Armazenamento 
/ localização 

Destino  
(R / D) 

Lamas de tratamento 
local de efluentes 

ETARI 02 05 02 N Contentor - ETARI 
Contentor - 

ETARI 
R13/ 
R10 

Óleos de motores, 
transmissões 
e lubrificação, usados 

Processos industriais 
e manutenção de 
equipamentos 

13 02 08* S Contentor 
Área da 
Manutenção 

D15 

Lamas do separador 
de óleos e gorduras 

Operações de 
lavagem de veículos 

13 05 02 (*) S 
N/A (separador 
de 
hidrocarbonetos) 

N/A D15 

Mistura de resíduos 
de separadores óleos / 
água 

Operações de 
lavagem de veículos 

13 05 08 (*) S 
N/A (separador 
de 
hidrocarbonetos) 

N/A D15 

Papel / Cartão 
Operações da 
Unidade Industrial  

15 01 01 N Compactador 
Parque de 
Resíduos Não 
Perigosos 

R13 

Plásticos 
Operações da 
Unidade Industrial 

15 01 02 N Compactador 
Parque de 
Resíduos Não 
Perigosos 

R13 

Embalagens de 
plástico 

Áreas 
Administrativas / 
Sociais  

15 01 02 N Ecopontos 
Parque de 
Resíduos Não 
Perigosos 

R13 

Embalagens de 
plásticos 

Operações da 
Unidade Industrial 

15 01 02 N Compactador 
Parque de 
Resíduos Não 
Perigosos 

R13 

Embalagens 
compósitas 

Operações da 
Unidade Industrial 

15 01 05 N Compactador 
Parque de 
Resíduos Não 
Perigosos 

R13 

Embalagens 
contaminadas 

Operações da 
Unidade Industrial 

15 01 10 (*) S Contentor 
Parque de 
Resíduos 
Perigosos 

D15 

Embalagens sob 
pressão (sprays) 

Processos de  
manutenção 

15 01 11 (*) S Contentor 
Área da 
Manutenção 

D15 

Absorventes Operações da 15 02 02 (*) S Contentor Área da D15 
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Designação do resíduo Origem / Processo Código LER 
Perigoso 

(S / N) 
Acondicionamento 

Armazenamento 
/ localização 

Destino  
(R / D) 

contaminados Unidade Industrial Manutenção 

Resíduos de 
Equipamentos 
Elétricos e Eletrónicos 
(REEE) 

Operações da 
Unidade Industrial 

16 02 13 (*) S Contentor 
Área da 
Manutenção 

D15 

Resíduos de 
Equipamentos 
Elétricos e Eletrónicos 
(REEE) 

Operações da 
Unidade Industrial 

16 02 14 N Contentor 
Área da 
Manutenção 

R13 

Toners e tinteiros 
Áreas 
Administrativas 

16 02 16 N Contentor  
Áreas 
Administrativas 

D15 

Papel / Cartão 
Áreas 
Administrativas / 
Sociais 

20 01 01 N Ecopontos 
Parque de 
Resíduos Não 
Perigosos 

R13 

Metais 
Operações da 
Unidade Industrial 

20 01 40 N Contentor 
Parque de 
Resíduos Não 
Perigosos 

R13 

Resíduos Industriais 
Banais (RIB - mistura 
de resíduos urbanos e 
equiparados.) 

Processo Industrial 20 03 01 N Compactador 
Parque de 
Resíduos Não 
Perigosos 

R13 

Gradados (sólidos 
removidos do 
efluente industrial) 

ETARI 19 08 01 N Contentor ETARI D15 

 

A tabela acima deverá ser atualizada sempre que for identificado um novo resíduo ou caso ocorra alguma 

alteração nos processos da JML e/ou nas operações de gestão de resíduos supracitadas. 
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Anexo X – Aprovação do Relatório Final da Intervenção 
Arqueológica 
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Anexo XI – Modelo da comunicação do início da obra 
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Assunto: Início da construção da nova Unidade Industrial de Lacticínios do Grupo Jerónimo Martins – 
Zona Industrial de Portalegre 

 
Exmos. Senhores, 

A Jerónimo Martins – Lacticínios de Portugal, S.A., empresa pertencente ao Grupo Jerónimo Martins, irá 

iniciar a construção da sua nova unidade industrial de lacticínios na Zona Industrial de Portalegre (ZIP), 

freguesia de Urra, Portalegre, destinando-se a substituir a actual fábrica, no centro do município. 

Estima-se que esta empreitada venha a estar concluída no final do segundo trimestre de 2017. 

Durante a fase de execução das obras iremos tentar atenuar os impactos causados pelo 

desenvolvimento dos trabalhos, embora cientes de que haverá incómodos, que esperamos ligeiros, 

nomeadamente na zona envolvente da obra pela construção de um acesso rodoviário da ZIP ao 

Itinerário Principal 2 (IP2). Este irá condicionar em parte, e temporariamente,  as acessibilidades à 

envolvência da construção da unidade industrial.  

Pedimos antecipadamente desculpa pelos eventuais transtornos provocados e estaremos sempre 

disponíveis para os esclarecimentos que entenderem necessários. 

 

 
 
NOTA: A datar, carimbar e assinar. 

http://www.jeronimomartins.com/
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Anexo XII – Prevenção e Controlo Integrados da 
Poluição (PCIP) e Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) 
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1. Introdução 

A Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP) caracteriza-se pela sua abordagem integrada no 

controlo da poluição, que favorece a proteção ambiental no seu todo. O funcionamento da unidade de 

lacticínios, por se tratar de uma instalação onde se desenvolvem atividades PCIP, está condicionado à 

obtenção de uma Licença Ambiental. 

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é a autoridade competente para a Licença Ambiental. Esta licença 

entrou em vigor através do Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de agosto, tendo sido entretanto revogado pelo 

Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto (Diploma PCIP). O Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, 

transpõe para o direito nacional a Diretiva Europeia relativa às Emissões Industriais (DEI), revogando assim 

o Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto e estabelece o Regime de Emissões Industriais (REI), aplicável 

à prevenção e ao controlo integrados da poluição, bem como as regras destinadas a evitar e ou reduzir as 

emissões para o ar, a água e o solo e a produção de resíduos (APA, 2015). 

O principal objetivo do licenciamento no âmbito da legislação relativa à PCIP é garantir a proteção do 

ambiente, no seu todo, recorrendo a: 

 Medidas de prevenção, reduzindo ao mínimo o impacte global das emissões e dos riscos para 

o ambiente, nomeadamente por recurso às Melhores Técnicas Disponíveis (MTD), com a adoção 

de mecanismos mais eficazes nas práticas adotadas que conduzam à racionalização do 

consumo e utilização das matérias e da energia; 

 Medidas de redução, que minimizem a produção de resíduos, efluentes e emissões para 

atmosfera, ou medidas que promovam a sua valorização e eliminação adequadas; 

 Medidas de controlo da poluição e da prevenção de acidentes, a adotar durante as fases de 

exploração e de desativação, de modo a prevenir e/ou a evitar a transferência de poluição entre 

os diferentes meios físicos com vista à proteção do ambiente no seu todo. 

O funcionamento da atividade da unidade industrial da Jerónimo Martins Lacticínios (JML) inclui a aplicação 

de técnicas identificadas como MTD no Documento de Referência no âmbito PCIP para aplicação sectorial 

"Reference Document on Best Available Techniques in Food, Drink and Milk Industry"(BREF, FDM, Comissão 

Europeia, agosto de 2006), disponível em http:// eippcb.jrc.ec.europa.eu, as quais se enumeram nos 

capítulos seguintes.  

A estratégia de execução da maior parte das MTD será através da incorporação das mesmas no Sistema de 

Gestão Técnica (SGT) e/ou Sistema de Gestão ambiental (SGA), a definir, e a implementar em fase de 

operação. 
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Uma outra vertente de execução passa pela política de seleção de equipamentos/tecnologias/dispositivos 

específicos para o processo industrial ou atividades de suporte, incorporando critérios ambientais e de 

eficiência energética, entre outros. 

Como exemplo, assinala-se que a JML se encontra de momento a efetuar um estudo de eficiência energética 

para a nova fábrica, no sentido de fazer uma utilização responsável, procurando minimizar os consumos e 

racionalizar os consumos, através de tecnologias e processos que permitam evitar o desperdício em todas 

as fases. A JML considera estas ações como uma medida de sustentabilidade, bem como económico-

financeira. 

Segue a listagem das MTD aplicáveis, comentada quanto à sua estratégia de execução ou outras 

observações pertinentes. 
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2. Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) 

Quadro 1 – Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) aplicáveis à instalação 

Melhor Técnica Disponível (MTD) 
Observações e 

estratégia de execução 

MTD DE CARÁTER GERAL 

Formação a nível ambiental 

Garantir, através de ações de formação, que os funcionários têm consciência e 

conhecimento dos aspetos ambientais da unidade industrial e das suas 

responsabilidades pessoais 

 A consagrar no âmbito do 

SGA 

 Será dada formação de 

acordo com o 

Departamento de Ambiente 

da JML 

Design e seleção de equipamento 

Escolha e seleção de equipamentos que permitam a otimização dos consumos, 

a minimização das emissões, a facilidade de operação e manutenção e a 

minimização de perdas 

 A seleção de equipamentos 

teve em conta estas 

considerações, procurando 

minimizar os consumos e 

recorrer a tecnologias e 

processos que permitam 

evitar o desperdício em 

todas as fases 

 A consagrar no âmbito do 

SGA, para futuras aquisições 

Controlo das emissões de ruído na fonte 

Controlar as emissões sonoras na fonte através da escolha de equipamento 

adequado 

Programa de manutenção preventiva 

Execução de planos de manutenção preventiva, com regularidade 

 Está previsto para os 

primeiros anos (3 a 5 anos) 

de arranque da unidade 

efetuarem-se planos de 

manutenção com os 

fornecedores dos 

equipamentos 

 A incluir no SGT da unidade 

Metodologia de prevenção e minimização de consumos 
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Melhor Técnica Disponível (MTD) 
Observações e 

estratégia de execução 

Aplicar e manter uma metodologia de prevenção e minimização dos consumos 

de água, energia e resíduos, através de: 

 Criação de equipas de gestão, organização e planeamento; 

 Análise dos processos de produção, nomeadamente das etapas individuais de 

forma a identificar as áreas que apresentem consumos elevados de energia e 

água e elevadas emissões de resíduos, para identificar oportunidades de as 

minimizar, tendo em conta os requisitos de qualidade da água, higiene e 

segurança alimentar para cada aplicação; 

 Avaliação e definição de objetivos, metas e limites; 

 Identificação de opções que minimizem o consumo de água e energia e a 

produção de resíduos, usando uma abordagem sistemática/tecnologia pinch 

(momento crítico); 

 Proceder a uma avaliação e realizar estudo de viabilidade; 

 Implementação de um programa para minimizar os consumos de água e 

energia e a produção de resíduos; 

 Monitorização contínua dos consumos de água e energia, dos níveis de 

produção de resíduos e da eficácia das medidas de controlo. 

 A JML está a efetuar um 

estudo de eficiência 

energética para a nova 

fábrica, no sentido de fazer 

uma utilização responsável, 

procurando minimizar os 

consumos e racionalizar os 

consumos, através de 

tecnologias e processos que 

permitam evitar o 

desperdício em todas as 

fases 

 A incluir no SGT da unidade 

 Plano de Monitorização a 

integrar o futuro SGA  

Sistema de monitorização e revisão de consumos e emissões 

Implementação de um sistema de monitorização e revisão dos consumos e 

níveis de emissão para todos os processos de produção, incluindo os seguintes 

parâmetros: 

 Consumo de energia e água; 

 Volume de efluentes; 

 Emissões para ar e água; 

 Produção de resíduos; 

 Entradas e saídas do processo produtivo; 

 Consumo de substâncias nocivas; 

 Frequência e gravidade de fugas não programadas e derrames; 

 Condições de operação; 

 Métodos de amostragem, análise e garantia de calibração do equipamento; 

 Rendimento do processo. 

 A incluir no SGT/SGA da 

unidade 

 Plano de Monitorização a 

integrar o futuro SGA 

Processos de produção e gestão de inputs e outputs 

Manter um inventário atualizado das entradas e saídas em todas as fases do 

processo, desde a receção de matérias-primas até à expedição do produto 

final, incluindo tratamentos de fim de linha 

 A incluir no SGT/SGA da 

unidade 

Utilizar o planeamento da produção para minimizar a produção de resíduos 

associados e a frequência das limpezas 

Minimização do tempo de armazenagem de materiais perecíveis 

Separação de outputs para otimizar o uso, reutilização, valorização, reciclagem 

e destino final (e minimizar a contaminação de águas residuais) 

Prevenção da queda de materiais no chão 

Otimizar a separação dos fluxos de água para melhorar a reutilização e 

tratamento 

Recolha de fluxos de água como condensado e águas de arrefecimento para 

otimizar a sua reutilização 

Evitar usar mais energia que aquela que é necessária, nos processos de 

aquecimento e arrefecimento, sem prejudicar o produto 

Implementação de um bom programa de higienização 
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Melhor Técnica Disponível (MTD) 
Observações e 

estratégia de execução 

Minimização do ruído proveniente dos veículos 

 A incluir no SGT/SGA da 

unidade 

 Circular a distribuir e afixar 

no local dedicado aos 

motoristas um conjunto de 

regras ou instruções para o 

efeito 

Aplicação de métodos de armazenamento e manuseamento nos processos de 

produção, de forma a fornecer e manter os padrões de higiene e segurança 

alimentar requeridos 

 A incluir no SGT da unidade 

Otimização da aplicação e uso de controlos de processo para prevenir e 

minimizar os consumos de água e energia e a produção de resíduos, e em 

particular: 

 Uso de dispositivos para controlo da temperatura, de fluxos e de níveis de 

materiais armazenados e bombeados; 

 Uso de técnicas analíticas para redução de desperdício de materiais e água e 

para redução da quantidade de água residual produzida no processo e na 

limpeza; 

 A incluir no SGT/SGA da 

unidade 

Utilização de mecanismos de controlo automático de fornecimento de água de 

processo, para que o abastecimento seja feito apenas quando necessário 

Seleção de matérias-primas e materiais auxiliares que minimizem a produção 

de resíduos e emissões 

Gestão ambiental 

 Implementação de um Sistema de Gestão ambiental (SGA) para a instalação, 

que incorpore: 

 Definição de uma política ambiental pela gestão; 

 Planeamento e estabelecimento dos procedimentos necessários; 

 Implementação dos procedimentos, com particular atenção à: estrutura e 

responsabilidade; formação, sensibilização e competências; comunicação; 

envolvimento dos empregados; documentação; controlo eficiente do 

processo; programas de manutenção; preparação e resposta a 

emergências; salvaguardar o cumprimento da legislação ambiental; 

 Verificar o desempenho e aplicar medidas corretivas: 

 Monitorização e medição (Documento de Referência sobre as MTD 

sobre "Os Princípios Gerais de Monitorização" – BREF MON); 

 Ações preventivas e corretivas; 

 Manutenção dos registos; 

 Auditorias internas independentes, para determinar se o sistema de 

gestão ambiental está ou não de acordo com o planeado e se está a 

ser corretamente implementado e mantido. 

 Revisão periódica pela gestão 

 SGA a desenvolver para a 

unidade 

Colaboração com atividades a montante e a jusante 

Procurar colaboração com parceiros a montante e jusante da linha de 

produção, para criar uma cadeia de responsabilidade ambiental para minimizar 

a poluição e proteger o ambiente como um todo. 

 Está definido na “Política de 

Compras Sustentáveis” do 

Grupo Jerónimo Martins1  

 A incluir no SGA da unidade 

                                            

1 http://www.jeronimomartins.pt/media/508819/politica-de-compras-sustentaveis.pdf 

http://www.jeronimomartins.pt/media/508819/politica-de-compras-sustentaveis.pdf
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Melhor Técnica Disponível (MTD) 
Observações e 

estratégia de execução 

Limpeza de equipamentos e instalações 

Remoção dos resíduos das matérias-primas depois do processamento, o mais 

rápido possível, e limpeza frequente das áreas de armazenamento dos materiais 

 A incluir no SGA da unidade 

Gerir e minimizar o uso da água, energia e detergentes 

Equipar as mangueiras, usadas na limpeza manual, de dispositivos manuais de 

controlo de fluxo 

Controlar a pressão da água através de bicos adequados e instalados nas 

mangueiras 

Seleção e utilização de agentes de limpeza e desinfeção que causem menos 

danos ao ambiente e que forneçam um controlo efetivo de higiene 

Operar um sistema de limpeza “cleaning-in-place” (CIP) para equipamentos 

fechados, assegurando que o uso do mesmo é otimizado através de 

monitorização dos parâmetros de funcionamento e do ajuste automático do 

doseamento dos agentes químicos necessários 

 Será usado um sistema CIP, 

a selecionar tendo em 

consideração os requisitos 

necessários em termos 

ambientais 

Onde existirem variações adequadas entre o pH dos efluentes dos sistemas 

CIP e o pH de efluentes de outras origens, promover a autoneutralização dos 

vários efluentes, através da sua mistura num tanque de homogeneização 

 Os efluentes dos CIP ligam à 

ETARI, que será munida de 

um tanque de 

homogeneização à entrada, 

promovendo a 

autoneutralização com 

outros efluentes do 

processo industrial 

(Na escolha de químicos para desinfeção e esterilização de equipamentos e 

instalações) Evitar a utilização de biocidas oxidantes halogenados, exceto nos 

casos em que as alternativas não são eficazes 

 A incluir no SGA da unidade 

MTD adicionais para processos e operações unitárias utilizadas no setor dos alimentos, bebidas e 

leite 

Carga e descarga de materiais  

Quando os veículos estão estacionados durante operações de carga e 

descarga, desligar o motor e a unidade de refrigeração (caso exista), e fornecer 

uma fonte de energia alternativa 

 A incluir no SGT/SGA da 

unidade 

Centrifugação/separação 

Operar a centrifugação de forma a minimizar a perda de produto para os 

efluentes residuais 

 A incluir no SGT/SGA da 

unidade 

Congelação e Refrigeração 

Prevenir a emissão de substâncias que provocam a depleção da camada de 

ozono, não utilizando substâncias halogenadas como fluidos de refrigeração  

 A JML compromete-se a 

estabelecer um conjunto de 

critérios ambientais e de 

eficiência energética para a 

seleção de equipamentos 

Evitar a manutenção de áreas com ar condicionado ou refrigeradas com 

temperaturas inferiores às necessárias   A incluir no SGT da unidade 

Otimizar a pressão de condensação dos sistemas de frio  

Descongelar periodicamente os sistemas de frio   Adicionalmente, estas tarefas 

farão parte dum plano de 

manutenção periódica dos 

equipamentos, a definir pelo 

fornecedor  

Efetuar periodicamente operações de limpeza dos condensadores dos sistemas 

de frio  
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Melhor Técnica Disponível (MTD) 
Observações e 

estratégia de execução 

Utilizar sistemas automáticos de descongelamento 
 A tomar em conta na 

seleção de equipamentos 

Minimizar as perdas de ventilação de espaços e armazéns refrigerados  A incluir no SGT da unidade 

Arrefecimento 

Recuperar o calor do equipamento de arrefecimento 

 A definir no âmbito do 

estudo de eficiência 

energética que a JML está a 

efetuar para a nova fábrica 

Embalamento 

Adquirir matérias a granel  A incluir no SGA da unidade 

Recolher os materiais de embalagem separadamente 

 Integrada no Plano de 

Gestão de Resíduos para a 

fase de operação (ver Anexo 

IX, Volume IV do RECAPE) 

Minimizar derrames nas operações de enchimento 
 A incluir no SGT/SGA da 

unidade 

Uso e produção de energia  

Desligar os equipamentos quando não são necessários 

 A incluir no SGT/SGA da 

unidade 

Minimizar a carga nos motores 

Minimizar as perdas nos motores 

Utilizar motores com velocidade ajustável, para redução da carga em 

ventoinhas e bombas 

Aplicar isolamento térmico em equipamentos usados para conduzir, armazenar 

ou tratar substâncias acima ou abaixo da temperatura ambiente, e em 

equipamentos usados em processos que envolvam aquecimento ou 

arrefecimento 

Sistemas de ar comprimido  

Otimizar a temperatura do ar na admissão dos compressores 
 A incluir no SGT/SGA da 

unidade 
Equipar os sistemas de admissão de ar e de escape dos compressores com 

silenciadores, caso necessário 

Sistema de vapor 

Maximizar a recuperação de condensados 

 A incluir no SGT da unidade 

Evitar as perdas de vapor de expansão dos condensados recuperados 

Vedar as condutas não utilizadas 

Melhorar a eficiência das válvulas purgadoras de vapor através da realização de 

inspeções de rotina 

Reparar as fugas de vapor 

Minimizar as purgas das caldeiras 

Minimização das emissões para o ar 

Aplicar e manter uma estratégia de controlo de emissões para o ar, 

incorporando, se necessário: 

 Definição do problema; 

 Inventário das emissões no local, incluindo operações anormais; 

 Medição das principais emissões; 

 Avaliação e seleção de técnicas para controlar as emissões atmosféricas; 

 

 A incluir no SGA da unidade 

 O controlo às emissões 

atmosféricas será efetuado 

através de monitorizações 

pontuais 
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Melhor Técnica Disponível (MTD) 
Observações e 

estratégia de execução 

Tratamento de águas residuais 

Tratamento de águas residuais, utilizando uma combinação adequada dos 

seguintes processos: 

  Remoção inicial de sólidos; 

 Equalização de carga e caudal; 

 Neutralização; 

 Flotação; 

 Sedimentação; 

 Tratamento biológico (técnicas aeróbias); 

 A ETARI prevista recorre 

aos processos indicados, 

conforme indicado no 

respetivo projeto de 

execução 
Tratamento de lamas, utilizando uma combinação adequada dos seguintes 

processos: 

 Espessamento; 

 Desidratação. 

Derrames acidentais 

Identificação de potenciais fontes de descargas incidentes/acidentais que 

possam causar dano no ambiente  No âmbito de um plano de 

emergência a desenvolver 

posteriormente no âmbito 

da desmonstração de 

“capacidade de resposta a 

emergências” do futuro SGA 

Avaliação da probabilidade das potenciais descargas incidentes/acidentais 

ocorrerem e respetiva severidade, por exemplo, através de um estudo de risco 

Identificar potenciais descargas incidentes/acidentais para as quais são 

necessárias medidas de controlo adicionais para evitar a sua ocorrência 

Identificação e implementação de medidas de controlo necessárias para 

prevenir acidentes e minimizar os seus danos no ambiente 

Desenvolver, implementar e testar, com regularidade, um plano de emergência 

 A incluir no SGA da unidade Investigar todos os acidentes e “quase acidentes” ocorridos e manter todos os 

registos 

MTD ADICIONAIS PARA A INDÚSTRIA DOS LACTICÍNIOS 

Homogeneizar parcialmente o leite 
 A incluir no SGT da unidade 

O processo de pasteurização deve ser realizado em contínuo 

Utilização de troca de calor regenerativa na pasteurização 

 Todos os aparelhos de 

tratamento atuais têm esta 

prática 

 A incluir no SGT da unidade 

Reduzir a frequência requerida para limpeza das separadoras centrífugas, 

através da melhoria do processo preliminar de filtração e clarificação do leite 

 O leite já será filtrado na 

descarga, no entanto, a 

clarificação é feita pela 

centrifuga 

 A incluir no SGT da unidade 

O operador manterá mecanismos de acompanhamento dos processos de elaboração e revisão dos BREF 

aplicáveis à instalação, permitindo a avaliação de futuras MTD que venham a ser adotadas nesse âmbito. 

Neste sentido, para além do acompanhamento do BREF-FDM, deverão também ser considerados os 

seguintes documentos de referência de aplicação transversal (também disponíveis em http:// 

eippcb.jrc.ec.europa.eu): 

 Reference Document on the General Principies of Monitoring, Comissão Europeia (JOC 170, de 

19 de julho de 2003); 
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 Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage — BREF EFS, 

Comissão Europeia (JOC 253, de 19 de fevereiro de 2006). 

 Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency – BREF ENE, Comissão 

Europeia (JOC 41, de 19 de fevereiro de 2009). 

A adoção de novas MTD pela instalação deverá ser sistematizada no RAA. 

Esta metodologia de acompanhamento será incluída no SGA a desenvolver para a unidade industrial. 
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1. Programa de Acompanhamento Arqueológico 

A construção do projeto terá que ter acompanhamento arqueológico permanente e presencial de todas as 

frentes de obra durante as operações que impliquem revolvimento e movimentações de terras 

(desmatações, escavações, terraplenagens, etc.), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas 

fases preparatórias, como por exemplo a instalação de estaleiro, a limpeza e a desmatação. 

O acompanhamento arqueológico deve ser dirigido no terreno por um arqueólogo que terá a seu cargo uma 

equipa técnica dimensionada às necessidades da empreitada. 

Antes de a obra ter início deverão ser discutidas, por todos os intervenientes, as medidas necessárias para 

evitar a destruição de sítios com valor patrimonial que venham a ser identificados, bem como, os 

procedimentos e normas a cumprir durante o Acompanhamento Arqueológico. 

O Acompanhamento Arqueológico tem de ser particularmente atento nos sítios registados no local, como 

Santo André e junto aos elementos etnográficos. 

Os trabalhos devem ser iniciados com a colocação de vedação precária em torno dos elementos etnográficos 

(poço, nora, tanque e represa) criando uma área de proteção de 2 m. 

As observações realizadas pela equipa de arqueologia durante todo o processo deverão ser registadas em 

Fichas de Acompanhamento, que têm os seguintes objetivos principais: 

 Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização; 

 Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento arqueológico (de caráter 

natural e de caráter 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 ações de minimização 

arqueológica, como por exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

Sempre que for detetado um novo local com interesse patrimonial, este deverá ser alvo de comunicação ao 

Dono de Obra, ao Empreiteiro e à Direção Regional de Cultura do Alentejo, pelos canais que vierem a ser 

combinados em sede própria. 

Após a conclusão do acompanhamento arqueológico de campo terá de ser realizado um relatório final com 

uma síntese de todas as tarefas efetuadas. Assim, deverá ser feito um texto, no qual serão apresentados os 

objetivos e as metodologias usadas, bem como, uma caracterização sumária do tipo de obra, os tipos de 

impacte provocados e um retrato da paisagem original. 
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Por fim, deverão ser caracterizadas todas as medidas de minimização realizadas, os locais de incidência 

patrimonial eventualmente identificados e descritos criteriosamente todos os sítios afetados pelo projeto. 

As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona abrangida pelo projeto são 

as seguintes: 

 Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local identificado nos trabalhos, 

desde que não seja afetado diretamente pelo projeto. 

 Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem contextos 

habitacionais ou funerários, durante o acompanhamento arqueológico. 

 As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objetivos: identificação e 

caracterização de contextos arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local; 

apresentação de soluções para minimizar o impacto da obra. 

 




