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Quadro 1 – Situação em relação às MTD´s (tratamentos de superfície de metais e plásticos) 

Descrição das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) Situação 
(Sim/Não) Descrição da Situação na Instalação  

Implementação de sistema de gestão ambiental. Sim 
O sistema de gestão ambiental existente na Caetano Coatings foi certificado 
pela APCER, em Junho de 2004, segundo a norma ISO 14001, o qual irá 
abranger a linha de anodização.  

Implementação de programas de limpeza e de manutenção, incluindo 
formação e treino dos trabalhadores sobre as acções preventivas para 
minimizar os riscos ambientais. 

Sim No âmbito dos sistemas existentes de gestão da qualidade e de gestão 
ambiental, que irão abranger a linha de anodização.  

Minimizar a rejeição de peças tratadas com a implementação de 
sistemas adequados de controlo de qualidade. Sim 

O sistema de gestão da qualidade está certificado segundo a norma ISO 9001 e 
as linhas produtivas de componentes para o sector automóvel estão também 
certificadas segundo a norma ISO/TS 16949, específica para o sector. Esses 
sistemas serão implementados na linha de anodização. 

Avaliação dos indicadores de eficiência da instalação, nomeadamente 
em relação aos consumos de água, de energia e de matérias-primas, 
de forma a serem continuamente optimizados. 

Sim 
Foi desenvolvido um sistema de registo e avaliação dos consumos globais e 
específicos e da sua evolução, bem como a sua comparação com indicadores 
específicos, o qual irá abranger a linha de anodização.  

Optimização dos processos de fabrico, incluindo a utilização de 
sistemas automáticos de controlo.  Sim Existente e a instalar na linha de anodização. 

Concepção, construção e operação das instalações, de forma a evitar 
a poluição através da quantificação dos níveis de emissão e 
implementação de um plano de acções para a sua minimização. 

Sim No âmbito do sistema de gestão ambiental existente e dos requisitos da licença 
ambiental, que irá abranger a linha de anodização. 

Existência de plano de acções para acidentes potenciais e situações 
de emergência.  Sim No âmbito do sistema de gestão ambiental existente e dos requisitos da licença 

ambiental, que irá abranger a linha de anodização. 

Condições adequadas de armazenagem dos produtos químicos 
(substâncias perigosas). Sim 

A instalação dispõe de condições adequadas de armazenagem e de 
manipulação de produtos químicos para minimizar a ocorrência de acidentes, 
em termos de incêndio e de derrames.  

Minimizar a emissão de gases ou vapores tóxicos ou irritantes no 
interior das instalações. Sim 

Todas as linhas de tratamento dispõem de exaustão adequada dos banhos para 
o exterior, existindo um lavador de gases para depuração das emissões dos 
banhos da Decapagem Química. Na linha de anodização será seguida a mesma 
filosofia, tendo sido considerada também a instalação de um lavador de gases 
para as emissões ácidas.  

Evitar a corrosão nas áreas de armazenagem das peças metálicas a 
tratar. Sim Procura-se minimizar o tempo de armazenagem das peças (Produção JIT), 

bem como a sua armazenagem é efectuada no interior de edifícios. 
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Quadro 1 – Situação em relação às MTD´s (tratamentos de superfície de metais e plásticos) (cont.) 

Descrição das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) Situação 
(Sim/Não) Descrição da Situação na Instalação  

Agitação dos banhos, de forma a garantir que o contacto com as 
peças seja efectuado por uma solução de características homogéneas. Sim 

Nas tinas de tratamento, os banhos são continuamente recirculados por 
intermédio de bombas, o que garante a obtenção de soluções de características 
homogéneas. Este sistema será também utilizado na linha de anodização. 

Registo e monitorização dos consumos e custos das utilidades, 
incluindo electricidade, combustíveis e água. Sim São monitorizados e registados os consumos e custos das utilidades, incluindo 

os consumos específicos em relação à produção.  
Minimização dos picos de corrente eléctrica e de energia reactiva, 
bem como planificação das actividades que exigem maior potência 
para os períodos de tarifário mais baixo. 

Sim A minimização dos picos de corrente está implementada. As actividades 
produtivas são planeadas de acordo com as encomendas. 

No caso da utilização de sistemas de aquecimento eléctrico ou de 
aquecimento directo, evitar a ocorrência de incêndios através do 
controlo manual ou automático dos banhos.  

Não 

Não existem sistemas de aquecimento directo, mas apenas um sistema de 
resistências eléctricas para aquecimento do banho de desengorduramento de 
uma pequena linha de tratamento de peças (Linha de Desoxidação - Etching). 
Os aquecimentos nas linhas existentes e na nova linha de anodização são 
indirectos em permutadores de calor ou caldeiras de água quente com queima 
de gás natural, cuja alimentação é interrompida automaticamente por 
temperatura elevada nos banhos. 

Redução das perdas de calor. Sim Medida anterior, isolamento adequado das tinas com banhos aquecidos e 
existência de plano de racionalização dos consumos de energia. 

Minimizar o consumo de energia nos sistemas de refrigeração. Sim 
Os sistemas de arrefecimento de ar e água dispõem de controlo automático de 
temperatura, sendo constituídos por sistemas de frio em circuito fechado, com 
elevado COP. 

Os sistemas abertos de arrefecimento deverão ser adequadamente 
concebidos, localizados e mantidos para evitar o aparecimento de 
legionella. 

Sim Considerado na instalação. 

Minimizar e avaliar o consumo de água através da sua monitorização 
nos locais de utilização, recuperar e reutilizar a água das operações 
de lavagem e evitar fases de lavagem quando os químicos utilizados 
são compatíveis. 

Sim 

São monitorizados e avaliados os consumos de água. Existem sistemas de 
lavagem em cascata e recirculação da água desmineralizada de lavagem por 
sistema de osmose inversa, situação que está considerada na linha de 
anodização. 

Utilizar tanque suplementar para minimizar o consumo de água nas 
fases de lavagem.  Não Não aplicável na instalação. 

Minimizar o arrastamento de água nas peças após as fases de 
lavagem. Sim A colocação das peças nos bastidores das linhas, na vertical, é adequada à 

minimização do arrastamento de água. 
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Quadro 1 – Situação em relação às MTD´s (tratamentos de superfície de metais e plásticos) (cont.) 

Descrição das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) Situação 
(Sim/Não) Descrição da Situação na Instalação  

Minimização da viscosidade dos banhos  Sim É efectuado o controlo analítico dos banhos para minimizar o consumo de 
químicos.  

Minimizar o consumo de água de lavagem por lavagem em cascata e 
por aspersão (valor de referência de caudal de água residual por fase 
de lavagem: 3 a 20 l/m2). 

Sim 

Os sistemas de lavagem são em cascata e por aspersão. Em 2012, o consumo 
médio de água por função de lavagem foi de 5,8 l/m2, pelo que o caudal de 
água residual será inferior a esse valor. Na nova linha de anodização prevê-se 
um consumo de água semelhante ao actual. 

A gestão dos resíduos deve basear-se na sua prevenção, redução e 
reutilização, reciclagem e recuperação.   Sim 

De acordo com os requisitos do sistema de gestão ambiental. A optimização 
da recolha selectiva, implementada nas instalações, maximiza os quantitativos 
a valorizar no exterior. 

Minimização dos caudais e cargas poluentes das águas residuais Sim Este aspecto já foi descrito anteriormente. 

Identificação, separação e tratamento de fluidos por tipo de produto 
na ETARI Não 

Com a substituição do Crómio VI nos banhos de pré-tratamento das peças, 
deixou de se efectuar na ETARI a sua redução a Crómio III, antes da fase de 
precipitação de metais. 

Monitorização da descarga de águas residuais Sim 
Existe medição de caudal e a monitorização da qualidade do efluente tratado é 
efectuada de acordo com os requisitos da entidade gestora do sistema 
colectivo e da Licença Ambiental. 

Valores de referência de poluentes (descarga em colectores 
municipais) 
Ag: 0,1 – 0,5 mg/l 
Cd: 0,1 – 0,2 mg/l 
CN: 0,01 – 0,2 
Cr VI: 0,1 – 0,2 
Cr total: 0,1 – 2,0 
Cu: 0,2 – 2,0 
Ni: 0,2 – 2,0 
Pb: 0,05 – 0,5 
Sn: 0,2 – 2,0 
Zn: 0,2 – 2,0 

Sim 

Valores Limite de Emissão (VLE) definidos pela entidade gestora do sistema 
colectivo e na Licença Ambiental: 
Ag: Não aplicável 
Cd: 0,2 
CN: 0,5 mg/l 
Cr VI: 0,1 mg/l 
Cr total: 2,0 mg/l 
Cu: 1,0 mg/l 
Ni: 2,0 mg/l 
Pb: 1,0 mg/l 
Sn: 2,0 mg/l 
Zn: 2,0 mg/l  
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Quadro 1 – Situação em relação às MTD´s (tratamentos de superfície de metais e de plásticos) (cont.) 

Descrição das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) Situação 
(Sim/Não) Descrição da Situação na Instalação  

Eliminar as emissões difusas de substâncias perigosas. Sim 

Não existem emissões difusas nas linhas de pré-tratamento, pois os banhos e 
as fases de lavagem estão dotados de sistemas de exaustão para o exterior por 
chaminés, situação considerada para a linha de anodização. A caracterização 
das emissões gasosas é efectuada de acordo com os requisitos da Licença 
Ambiental.  

Valores de referência de poluentes nas emissões gasosas e técnicas 
aplicáveis 
NOx como NO2: 5 – 500 mg/Nm3 (lavadores e torres de adsorção) 
HF: 0,1 – 2 mg/Nm3 (lavador alcalino) 
HCl: 0,3 – 30 mg/Nm3 (lavador) 
SOx como SO2: 1 – 10 mg/Nm3 (lavador alcalino) 
NH3: 0,1 – 10 mg/Nm3 (lavador) 
HCN: 0,1 – 3.0 mg/Nm3 (lavador alcalino) 
Zn: 0,01 – 0,5 mg/Nm3 (lavador) 
Cu: 0,01 – 0,02 mg/Nm3  
CrVI: 0,01 – 0,2 mg/Nm3 (separadores de gotas, lavador ou torre de 
adsorção) 
Cr total: 0,1 – 0,2 mg/Nm3 (separadores de gotas, lavador ou torre de 
adsorção) 
Ni: 0.01 – 0.1 mg/Nm3 (condensação, lavador ou filtro) 
Partículas: 5 – 30 mg/Nm3 (lavador, ciclone, filtro). 

Sim 

NOx como NO2: VLE – 500 mg/Nm3 (aplicação geral), ou 300 mg/Nm3, no 
caso da exaustão de queimadores a 3% de O2 (não se justifica a instalação de 
sistemas de tratamento) 
HF: VLE – 5 mg/Nm3 como F (lavadores alcalinos dos gases da Decapagem e 
da Linha de Anodização) 
HCl: VLE – 30 mg/Nm3 como Cl (não se justifica a instalação de sistemas de 
tratamento) 
SO2: Não existem emissões deste poluente 
NH3: Não existem emissões deste poluente 
HCN: Não existem emissões deste poluente 
Zn: VLE – 5 mg/Nm3 (filtro de mangas na metalização com fio de zinco) 
Cu: Não existem emissões deste poluente 
CrVI: Não existem emissões deste poluente 
Cr Total: 5 mg/Nm3 (incluindo Metais III) – Não se justifica a instalação de 
sistemas de tratamento 
Ni: 1 mg/Nm3 (incluindo Metais II) – (lavador alcalino dos gases da Linha de 
Anodização) 
Partículas: VLE – 150 mg/Nm3 (aplicação geral), 50 mg/Nm3 a 3% O2, no 
caso da exaustão de queimadores e 5 mg/Nm3 na exaustão das cabines de 
pintura com tintas líquidas – apenas no último caso se poderão justificar 
cortinas de água e filtros. 

Identificar as fontes ruidosas na instalação e as áreas sensíveis no 
exterior, com a implementação de medidas de redução do ruído, 
quando os impactes são significativos. 

Sim 

O levantamento efectuado mostrou que não se verificam impactes 
significativos no exterior. Os equipamentos da linha de anodização terão os 
níveis de ruído limitados a 85 dB (A) a 1 m, não se prevendo qualquer 
acréscimo do nível de ruído para o exterior.  

Protecção das águas subterrâneas na fase de desactivação da 
instalação. Sim Este aspecto está considerado na instalação de acordo com os requisitos da 

Licença Ambiental.  
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Quadro 1 – Situação em relação às MTD´s (tratamentos de superfície de metais e de plásticos) (cont.) 

Descrição das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) Situação 
(Sim/Não) Descrição da Situação na Instalação  

Minimizar o arrastamento de químicos e de água de lavagem 
nas peças e respectivos bastidores. Sim Aspecto já analisado anteriormente. 

Substituição e/ou controlo de substâncias perigosas, 
nomeadamente: 
- EDTA 
- PFOS 
- Cianetos e seus compostos 
- Cádmio 
- Crómio VI 

Sim Das substâncias perigosas indicadas, apenas era utilizado o Crómio VI nas 
operações de passivação das peças, o qual já foi substituído por silanos. 

Avaliação dos óleos utilizados nas peças pelos fornecedores 
para possibilitar o uso de desengordurantes menos nocivos. Sim A Caetano Coatings avalia este aspecto com os fornecedores das peças. 

Actualmente só utiliza soluções aquosas alcalinas. 
Alternativas para o desengorduramento das peças: 
- Pré-limpeza mecânica; 
- Substituição do desengorduramento com solventes; 
- Utilização de soluções aquosas alcalinas ou ácidas; 
- Desengorduramento com tensioactivos em emulsão; 
- Regeneração biológica do banho de desengorduramento; 
- Utilização de “peletes de gelo seco” (CO2 líquido); 
- Limpeza por ultra-sons; 
- Limpeza electrolítica com controlo do pH. 

Sim São utilizadas soluções aquosas alcalinas. 

Manutenção dos banhos de desengorduramento através das 
seguintes técnicas: 
- Utilização de banhos em cascata; 
- Utilização de separadores; 
- Regeneração biológica; 
- Centrifugação; 
- Filtração por membranas. 

Não Não se justifica pois são utilizadas soluções aquosas alcalinas 
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Quadro 2 – Situação em relação às MTD´s (tratamentos de superfície com solventes orgânicos) 

Descrição das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) Situação 
(Sim/Não) Descrição da Situação na Instalação  

Implementação de sistema de gestão ambiental. Sim Aspecto já descrito anteriormente. 
Concepção, construção e operação das instalações, de forma a 
evitar a poluição através da quantificação dos níveis de 
emissão e implementação de um plano de acções para a sua 
minimização. 

Sim Aspectos já descritos anteriormente. 

Monitorização do consumo de solventes e realização de 
balanços. Sim 

São efectuados balanços anuais, incluindo o Plano de Gestão de Solventes, de 
acordo com os requisitos da Directiva Solventes, transposta pelo Decreto-Lei 
nº 242/2001.  

Minimizar e avaliar o consumo de água através da sua 
monitorização nos locais de utilização, recuperar e reutilizar a 
água das operações de lavagem e evitar fases de lavagem 
quando os químicos utilizados são compatíveis. 

Sim Aspectos já descritos anteriormente. 

Maximizar a eficiência energética através da redução da 
energia reactiva e utilização de equipamento de elevada 
eficiência, nomeadamente motores. 

Sim 
Aspecto já descrito anteriormente, bem como a especificação e instalação de 
motores de elevada eficiência, incluindo variadores de velocidade nos motores 
de maior potência. 

Minimizar o impacte ambiental das emissões através da 
selecção criteriosa das matérias-primas. Sim 

Não são utilizados solventes halogenados. Sempre que possível e aplicável, 
procura-se maximizar a utilização de tintas de base aquosa nas pinturas 
industriais, apesar de existir um sistema de depuração das emissões difusas 
com filtros de partículas e de carvão activado. Existe um sistema de oxidação 
de COV das emissões da Linha 4. 
 A Linha 5 de pintura por cataforese utiliza uma tinta de base aquosa, que 
minimiza as emissões de COV. 
Nas Linhas 1 e 2 de Lacagem são utilizadas tintas em pó, isentas de solventes. 

Minimizar o consumo de matérias-primas, através da 
utilização das seguintes técnicas: 
- Produção “just-in-time”; 
-Utilização de sistemas automatizados de preparação de tintas; 
- Reutilização de tintas e revestimentos não consumidos; 
- Reutilização de tintas e revestimentos recuperados; 
-Alimentação directa das armazenagens das tintas, 
revestimentos e solventes; 
- Preparação das tintas em sistemas descontínuos; 
- Sistemas de limpeza com “pigs” 

Sim Com excepção da última técnica indicada, são utilizadas todas as outras. 

 



 Estudo de Impacte Ambiental da Linha de Anodização – Anexos 
7

Quadro 2 – Situação em relação às MTD´s (tratamentos de superfície com solventes orgânicos) 

Descrição das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) Situação 
(Sim/Não) Descrição da Situação na Instalação  

MTD´s aplicáveis às fases de pré-tratamento por banhos. Sim Aspectos já descritos anteriormente. 
Nos sistemas de revestimento e secagem deve ser minimizada 
a emissão de solventes e o consumo de tintas, solventes e 
energia. 

Sim 
Aspectos já descritos anteriormente, bem como a utilização de robots de 
pintura na Linha 4 para minimizar o consumo de tintas e a utilização de gás 
natural como combustível nos fornos de polimerização da tinta. 

Optimizar o consumo de tintas e a emissão de solventes 
através da minimização da mudança de cores e das operações 
de limpeza. 

Sim Prática seguida na Caetano Coatings, sempre que compatível com o 
planeamento da produção e das respectivas encomendas. 

Minimização da emissão e produção de solventes usados na 
limpeza das peças de aplicação de tinta, através da sua 
recolha, armazenagem e reutilização. 

Sim Prática utilizada. 

Redução das emissões de solventes através das seguintes 
medidas: 
- Selecção de técnicas isentas de solventes ou com baixos 
teores de solventes nos revestimentos e nas operações de 
limpeza; 
- Substituição dos solventes halogenados na limpeza de peças; 
- Se tiverem de ser usados solventes orgânicos, minimizar o 
consumo daqueles que afectam a camada de ozono, 
nomeadamente: 
- substituição dos solventes aromáticos de elevada 

reactividade (tolueno, xileno e solventes de nafta – C9 – por 
outros de reactividade mais baixa com ponto de inflamação > 
55 ºC. 

Sim 

Sempre que compatível com as especificações dos revestimentos a aplicar às 
peças. 
Não são usados solventes nas principais operações de remoção da tinta de 
peças e de equipamento. Assim, as peças rejeitadas são submetidas a 
decapagem química em banhos de base aquosa, cuja exaustão é depurada num 
lavador de gases. 
Por sua vez, alguns materiais contaminados com tintas e solventes são 
submetidos a um processo de limpeza em fornos de pirólise a gás natural, 
dispondo de câmaras de pós-combustão para assegurar a oxidação completa 
dos COV 

Em relação à emissão de solventes, deverá considerar-se: 
- Minimização das emissões na fonte; 
- Recuperar as emissões de solventes; 
- Recuperar o calor gerado na oxidação dos COV; 
- Minimizar o consumo de energia na extracção e destruição 
dos COV.  

Sim 

Na nave de pinturas industriais, com aplicação manual das tintas, as emissões 
difusas são captadas por um sistema de aspiração com grelhas distribuídas na 
respectiva nave, as quais são depuradas em dois conjuntos de tratamento, 
dispondo de filtros de partículas, seguidos de filtros de carvão activado, antes 
de serem descarregadas por duas chaminés. 
Na Linha 4 existem dois sistemas de oxidação dos COV, os quais utilizam gás 
natural como combustível de suporte, mas não é recuperado o calor. 
As Linhas 1 e 2 utilizam tintas em pó, isentas de solventes e a Linha 5 
(Cataforese) utiliza uma tinta de base aquosa. Existe ainda a Linha 6 de 
pintura líquida de pequena capacidade, onde vão ser instalados filtros de 
carvão activado ou cortinas de água para eliminação dos COV. A Linha de 
Anodização não irá utilizar solventes. 
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Quadro 2 – Situação em relação às MTD´s (tratamentos de superfície com solventes orgânicos) (cont.) 

Descrição das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) Situação 
(Sim/Não) Descrição da Situação na Instalação  

Quando se verifica a emissão de Partículas (p.e. em cabines de 
pintura), o valor de referência a atingir em instalações 
existentes é de 5 mg/Nm3, com a implementação de medidas 
internas ou técnicas fim-de-linha.  

Sim 
Na Licença Ambiental foi definido o VLE de 5 mg/Nm3, mas como os caudais 
mássicos de partículas são inferiores aos limiares mássicos mínimos definidos 
na Portaria n.º 80/2006, não é geralmente aplicável o VLE. 

Quando se verifica a descarga de águas residuais com CQO e 
SST de instalações de pintura, os valores de referência para 
descarga em linhas de água são os seguintes: 
- CQO: 100 a 500 mg/l; 
- SST: 5 a 30 mg/l 

Sim 

As águas residuais da Caetano Coatings estão ligadas ao colector municipal, 
para tratamento biológico em ETAR. Na Licença Ambiental estão definidos 
os seguintes VLE: 
- CQO: 1000 mg/l 
- SST: 500 mg/l 

No caso de haver mistura de solventes com água, deve evitar-
se uma concentração elevada de solvente, que seja explosiva 
ou tóxica para os trabalhadores nas atmosferas junto ao 
sistema de águas residuais. 

Não Não aplicável na instalação, pois não há misturas de solventes com água. 

Quando se utilizam solventes orgânicos, deve efectuar-se a 
monitorização de CQO e CBO5 nas águas residuais. Sim É efectuada a monitorização de CQO e de CBO5 com periodicidade trimestral, 

de acordo com os requisitos da Licença Ambiental. 
Minimizar a produção de resíduos com solventes e efectuar a 
sua valorização interna ou externa. Sim No âmbito do Sistema de Gestão Ambiental. 

-Recuperar e reutilizar os solventes na instalação ou no 
exterior; 
- Reduzir o número de contentores para eliminação, através da 
utilização de contentores retornáveis, ou reutilização dos 
contentores para outros fins, ou reciclagem dos materiais dos 
contentores; 
- Quando existem sistemas de adsorção com carvão activado, 
devem ser recuperados os solventes e o próprio carvão 
activado; 
Minimizar os resíduos perigosos a enviar para o exterior. 

Sim Técnicas utilizadas na instalação com excepção da recuperação dos filtros de 
carvão activado. 

Minimizar a emissão de odores (emissões difusas de COV) 
através de: 
- Substituir o tipo de processo; 
- Substituir as matérias-primas; 
- Tratamento das emissões e instalação de chaminés de altura 
elevada. 

Sim Aspectos já descritos anteriormente. 
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Quadro 2 – Situação em relação às MTD´s (tratamentos de superfície com solventes orgânicos) (cont.) 

Descrição das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) Situação 
(Sim/Não) Descrição da Situação na Instalação  

Em termos de ruído, devem identificar-se as fontes 
significativas e o seu impacte nas áreas próximas sensíveis. 
Quando os níveis de ruído são significativos, deverá 
considerar-se: 
- Implementar medidas efectivas, tais como manter fechadas 
as portas de acesso aos edifícios de produção e armazéns; 
- Minimizar os períodos de recepção de matérias-primas e 
expedição de produtos, nomeadamente no período nocturno; 
- Instalação de silenciadores e outras protecções acústicas e 
evitar a instalação de equipamentos com elevados níveis de 
ruído. 

Sim Aspectos já descritos anteriormente. 

Evitar emissões para o solo e águas subterrâneas. Sim De acordo com o Sistema de Gestão Ambiental. 
No que respeita às MTD´s sectoriais, aplicam-se os seguintes 
valores de referência (pintura de peças metálicas e em 
plástico): 
- Emissões globais de 0,1 a 0,33 kg de COV por kg de sólidos 
na pintura de peças metálicas; 
- Emissões globais de 0,25 a 0,35 kg de COV por kg de 
sólidos na pintura de peças em plástico; 

Sim 
A Licença Ambiental define que tem de ser verificado na instalação: 
-O valor limite para as emissões difusas de 25%; 
-Emissões totais de COV entre 0,1 – 0,33 kg COV/kg sólidos à entrada 
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Quadro 3 – Situação em relação às MTD´s (tratamentos de águas residuais e emissões gasosas) 
(MTD´s gerais) 

Descrição das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) Situação 
(Sim/Não) Descrição da Situação na Instalação  

Implementação de sistema de gestão ambiental. Sim Aspecto já descrito anteriormente. 
Levantamento da instalação, incluindo: 
-Localização em planta; 
-Dados climáticos e geográficos, características dos solos e 
das águas subterrâneas, caracterização da envolvente próxima, 
incluindo as linhas de água; 
-Dimensões da instalação (área total, área construída e área 
pavimentada); 
-Nº de empregados; 
-Dados de produção; 
-Capacidades produtivas de acordo com as actividades PCIP; 
-Descrição dos processos produtivos, das condições de 
funcionamento e das situações potenciais de emergência; 
-Desenhos actualizados com as redes de drenagem de águas 
residuais e pluviais e da ETARI.  

Sim 
Os aspectos indicados estão descritos em vários documentos da Caetano 
Coatings, nomeadamente no Estudo de Impacte Ambiental da Linha de 
Anodização e no processo de alteração da Licença Ambiental.    

Registo/inventário dos diversos fluxos, nomeadamente: 
- Informação sobre os processos produtivos, incluindo 
composição e características das matérias-primas, produtos 
produzidos e fontes de emissões; 
- Caracterização das fontes de emissões líquidas e gasosas. 

Sim 

Para além do registo das matérias-primas utilizadas, existem as fichas de 
segurança sobre essas matérias-primas, bem como são registados os valores da 
caracterização periódica das emissões líquidas e gasosas, de acordo com os 
requisitos da Licença Ambiental. 
Foi efectuada a avaliação das fontes de emissões gasosas, que conduziu à 
instalação de um sistema de tratamento das emissões difusas com carvão 
activado na nave de pinturas industriais e de um sistema de oxidação de COV 
na Linha 4 de pintura com tintas líquidas, de forma a tratar as fontes com 
emissões significativas de COV. 

Analisar o meio receptor (ar e água) e a sua tolerância às 
emissões, utilizando os resultados para determinar a 
necessidade de instalar sistemas de tratamento mais eficientes 
ou mais abrangentes. 

Sim 

A descarga de águas residuais é efectuada no colector municipal e as emissões 
gasosas são avaliadas através do seu controlo na fonte.  
No âmbito da realização do Estudo de Impacte Ambiental da Linha de 
Anodização, foi efectuado um estudo de dispersão para estimar o impacte das 
emissões da instalação na qualidade do ar da área envolvente, tendo-se 
concluído que o impacte negativo era muito reduzido.   
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Quadro 3 – Situação em relação às MTD´s (tratamentos de águas residuais e emissões gasosas) (cont.) 
(MTD´s gerais) 

Descrição das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) Situação 
(Sim/Não) Descrição da Situação na Instalação  

Avaliação global das emissões líquidas, com base na 
realização de testes de toxicidade. Não 

Não. No entanto, não são utilizados compostos orgânicos halogenados, nem 
Crómio VI e os restantes metais pesados e outros poluentes são eliminados na 
ETARI, com a caracterização do efluente tratado efectuada de acordo com os 
requisitos da Licença Ambiental. Aliás, o efluente está ligado ao colector 
municipal para posterior depuração em ETAR com tratamento biológico.   

Identificar os pontos de elevado consumo de água, de forma a 
optimizar a redução do consumo de água e da descarga de 
águas residuais. 

Sim 

Foram optimizados os consumos de água através da utilização de fases de 
lavagem em cascata e de desmineralização da água de lavagem nos banhos de 
tratamento de superfície, recirculação dos banhos de fosfatação e da 
decapagem química em filtros-prensa, bem como cortinas de água em circuito 
fechado nas cabines de pintura da Linha 4 de tintas líquidas.  
Foi considerado um sistema de ultrafiltração na Linha 5 de pintura 
(Cataforese). 

Identificar as fontes de emissão mais relevantes e efectuar o 
seu registo de acordo com a sua carga poluente, por ordem 
decrescente, o qual será a base para a definição do plano de 
melhoria da situação.   

Sim Situação já descrita anteriormente em relação à nave de pinturas industriais e à 
Linha 4 de tintas líquidas, em relação à emissão de COV. 

Análise dos fluxos de energia e de água e efluentes, por 
exemplo, através de “Pinch Technology” Não Considera-se de difícil aplicação nas instalações da Caetano Coatings, devido 

à grande diversidade de operações de tratamento efectuadas. 
Avaliar o impacte no ambiente em geral e nas instalações 
existentes de tratamento das emissões líquidas e gasosas, 
resultante da implementação de novos projectos de alteração 
das instalações existentes, comparando a situação existente 
com a futura. 

Sim 
No âmbito do Sistema de Gestão Ambiental existente, bem como na 
obrigatoriedade de realização de Estudo de Impacte Ambiental, no caso de 
alterações substanciais. 

Implementar a prática de redução das emissões na fonte por 
segregação de fluxos, instalação de sistemas adequados de 
depuração. 

Sim No âmbito do Sistema de Gestão Ambiental existente. 

Associar os dados de produção aos valores de emissão, para 
comparação dos valores reais com os valores expectáveis. No 
caso dos valores obtidos não serem coerentes, identificar as 
respectivas razões. 

Sim Estes aspectos são registados e avaliados, sendo compilados no Relatório 
Ambiental Anual, o qual dá resposta aos requisitos da Licença Ambiental.  
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Quadro 3 – Situação em relação às MTD´s (tratamentos de águas residuais e emissões gasosas) (cont.) 
(MTD´s gerais) 

Descrição das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) Situação 
(Sim/Não) Descrição da Situação na Instalação  

Tratar as águas ou os gases residuais na origem, em vez da sua 
dispersão com outras fontes para tratamento conjunto, a não 
ser que existam razões objectivas para o fazer. 

Sim 

Depuração dos COV na nave de pinturas industriais, em que existem dois 
sistemas distintos de depuração com filtros de partículas e de carvão activado.  
Oxidação dos COV da Linha 4 de tintas líquidas. 
Sistema de ultrafiltração da tinta na Linha 5 de pintura por cataforese. 

Utilizar métodos de controlo de qualidade para verificar a 
eficiência dos processos de tratamento e evitar o seu 
funcionamento em condições anómalas. 

Sim 

As emissões à saída dos sistemas de eliminação de COV são caracterizadas 
periodicamente, de acordo com os requisitos da Licença Ambiental. 
As águas residuais, à entrada e à saída da ETARI, são caracterizadas com 
periodicidade trimestral. Com excepção da operação do filtro-prensa, a 
ETARI é conduzida em automático, com indicação local dos parâmetros 
relevantes de processo. Para além disso, está presente o respectivo operador 
em regime de 8 horas/dia, o qual, para além do comando da operação do 
filtro-prensa, regista e optimiza as condições de funcionamento da ETARI. 

Utilizar boas práticas de produção, em termos da limpeza de 
equipamentos, de forma a minimizar as emissões para a água e 
para a atmosfera.  

Sim No âmbito do Sistema de Gestão Ambiental existente. 

Implementar procedimentos e meios que permitam detectar 
desvios que possam afectar os sistemas de tratamento a 
jusante, de forma a evitar perturbações no seu funcionamento. 

Sim Idem 

Instalar um sistema de informação central que permita avisar 
os responsáveis por falhas e perturbações no funcionamento 
dos diferentes processos.  

Sim Idem 

Implementar um programa de monitorização dos sistemas de 
tratamento das emissões líquidas e gasosas, de forma a 
verificar o seu funcionamento. 

Sim 

A ETARI dispõe de monitorização em contínuo dos parâmetros principais (pH na 
precipitação de metais e caudal do efluente tratado). 
Os sistemas de tratamento de gases são monitorizados periodicamente, através 
da caracterização das respectivas emissões.  
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Quadro 3 – Situação em relação às MTD´s (tratamentos de águas residuais e emissões gasosas) (cont.) 
(MTD´s gerais) 

Descrição das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) Situação 
(Sim/Não) Descrição da Situação na Instalação  

Implementar estratégias para controlar a água de combate a 
incêndios e os derrames de substâncias perigosas. Sim 

As substâncias perigosas são armazenadas em áreas dotadas de bacias de 
contenção. O armazém central de armazenagem de produtos químicos e tintas 
dispõe de um sistema de detecção e extinção de incêndio com sprinklers. No 
caso da ocorrência de um derrame ou de um incêndio, esse derrame ou a água 
de combate ao incêndio são drenados para um reservatório enterrado, sem 
qualquer ligação às redes de drenagem da instalação, podendo daí ser 
recolhidos para tratamento adequado. 
Para além disso, as várias tubagens de descarga das águas pluviais em linha de 
água dispõem de válvulas de guilhotina, as quais são fechadas no caso de 
qualquer derrame de substâncias perigosas na rede de águas pluviais. 

Existência de um plano de actuação para situações de 
emergência. Sim No âmbito do Sistema de Gestão Ambiental existente e do Plano de 

Emergência Interno. 
Atribuir custos globais e específicos aos sistemas existentes de 
tratamento das emissões líquidas e gasosas. Sim No âmbito do sistema implementado de controlo de custos.  

Implementar medidas integradas nos processos, sempre que 
possível, em vez de técnicas de tratamento de fim-de-linha. Sim Já descritas anteriormente. 

Avaliar os processos produtivos existentes, em termos das 
opções de implementação de medidas integradas de redução 
da poluição, desde que viáveis, ou pelo menos quando se 
consideram alterações substanciais na instalação.  

Sim No âmbito do Sistema de Gestão Ambiental. 

Separar as águas residuais de processo das águas pluviais não 
contaminadas. Sim Existem redes separativas para as águas residuais industriais, águas residuais 

domésticas e águas pluviais. 
Separar as águas residuais do processo, de acordo com a sua 
carga poluente. Sim Existem redes independentes de recolha e de doseamento para a ETARI das 

águas de lavagem e dos banhos das fases de pré-tratamento das peças.  
Instalar coberturas em áreas onde se possa verificar a eventual 
contaminação das águas pluviais. Sim É o caso da ETARI, da armazenagem de resíduos e de produtos químicos. 

Para além disso, todos os processos produtivos estão instalados em edifícios. 
Instalar sistemas de drenagem separativos em áreas com riscos 
de contaminação, incluindo fossas para recolha de fugas ou de 
derrames. 

Sim É o caso da ETARI e da armazenagem de resíduos e de produtos químicos.  
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Quadro 3 – Situação em relação às MTD´s (tratamentos de águas residuais e emissões gasosas) (Águas Residuais) 

Descrição das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) Situação 
(Sim/Não) Descrição da Situação na Instalação  

Instalar redes aéreas para as águas residuais industriais, 
nomeadamente entre os locais de produção e os sistemas de 
tratamento. Muitas indústrias químicas têm as redes 
enterradas, não sendo geralmente viável construir novas redes 
aéreas, embora essa construção possa ser faseada, 
nomeadamente no caso de alterações substanciais da 
instalação. 

Sim No interior dos edifícios produtivos, as redes de águas residuais estão 
instaladas em caleiras de acesso fácil, embora no exterior estejam enterradas. 

Instalar sistemas de retenção com capacidade suficiente para 
fazer face a situações anómalas e disponibilidade de água de 
combate a incêndio para situações de risco. 

Sim Para além de sistemas de retenção com capacidade suficiente nos locais de 
risco, existe uma rede pressurizada de água de combate a incêndio.   

Os sistemas de tratamento de águas residuais deverão estar de 
acordo as seguintes situações: 
- Tratamento biológico final na instalação; 
- Tratamento biológico final em instalação municipal; 
- Tratamento físico-químico final na instalação; 
- Tratamento nos processos produtivos 

Sim 

Para além de sistemas de tratamento específicos nos processos produtivos, já 
descritos anteriormente, existe um tratamento físico-químico final na 
instalação, estando o efluente tratado ligado ao colector municipal para 
posterior tratamento biológico.  

Em relação às águas pluviais, deverá considerar-se: 
 - Efectuar a drenagem das águas pluviais não contaminadas 
directamente para uma linha de água, sem efectuar quaisquer 
ligações às redes de águas residuais; 
- Tratar as águas pluviais contaminadas, antes da sua descarga 
em linha de água. 

Sim 

As águas pluviais são descarregadas directamente em linhas de água, não 
existindo quaisquer ligações às redes de águas residuais domésticas e 
industriais. 
Não se verifica qualquer contaminação das águas pluviais, pelo que não se 
justifica o seu tratamento.  

Em alguns casos, a utilização das águas pluviais como água de 
processo para reduzir o consumo de água fresca pode trazer 
benefícios ambientais. 

Não As águas pluviais não são utilizadas como água do processo. 

Instalar sistemas específicos para remoção de óleo e 
hidrocarbonetos das águas residuais, quando descarregados 
em quantitativos significativos.  

Sim O refeitório dispõe de separador de gorduras. 

Instalar sistemas de quebra e de remoção das emulsões 
oleosas.  Não existem emulsões oleosas. 
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Quadro 3 – Situação em relação às MTD´s (tratamentos de águas residuais e emissões gasosas) (cont.) 
(Águas Residuais) 

Descrição das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) Situação 
(Sim/Não) Descrição da Situação na Instalação  

Remover os sólidos suspensos das águas residuais quando 
podem provocar danos nas instalações de tratamento 
existentes a jusante, ou antes da sua descarga em linha de 
água. 

Sim Os sólidos suspensos são removidos num decantador de lamelas, a que se 
segue o seu espessamento e desidratação mecânica em filtro-prensa. 

Controlar os odores e os níveis de ruído, através da cobertura 
da instalação de tratamento e captar as emissões difusas para 
um sistema específico de tratamento, se necessário.  

Sim Os odores e os níveis de ruído são muito baixos. A ETARI está instalada em 
edifício, apenas com uma abertura frontal para ventilação.  

Recolha das lamas da ETARI por entidade devidamente 
licenciada para o efeito, ou efectuar o seu tratamento na 
instalação.  

Sim As lamas da ETARI são recolhidas por entidade devidamente licenciada para 
o efeito, de acordo com os requisitos da legislação aplicável. 

Em relação aos metais pesados, deverá considerar-se: 
- Separar as águas residuais com metais pesados; 
-Tratar as águas residuais separadas, antes da sua mistura com 
outras águas residuais; 
 - Utilizar técnicas de tratamento que permitam a recuperação 
dos metais, sempre que possível, nomeadamente por 
precipitação/sedimentação (ou flotação com ar comprimido), 
filtração (microfiltração ou ultrafiltração), cristalização, 
permuta iónica, nanofiltração (ou osmose inversa). 

Sim 

As águas residuais são neutralizadas e ajustado o pH em duas fases para 
precipitação e sedimentação dos metais, cujas lamas separadas em decantador 
de lamelas são seguidamente espessadas e desidratadas, com a sua recolha por 
entidade licenciada para o efeito. Não são aplicáveis na instalação técnicas de 
recuperação dos metais. 

Controlar e minimizar a presença de sais inorgânicos (e/ou 
ácidos) no efluente tratado, se possível com a sua recuperação, 
através da utilização de técnicas de evaporação, permuta 
iónica, osmose inversa ou remoção biológica dos sulfatos. 

Não Apenas são utilizadas técnicas de precipitação dos fluoretos e dos fosfatos, em 
conjunto com a precipitação dos metais pesados. 

Remover os poluentes das águas residuais que possam afectar 
o tratamento biológico a jusante, por exemplo COT não 
biodegradável e substâncias tóxicas que inibam esse 
tratamento.  

Sim 

Foi eliminada a utilização de nitritos, cianetos e compostos halogenados nos 
processos produtivos. 
O efluente tratado da Caetano Coatings está ligado à ETAR do Carregado, não 
se tendo registado quaisquer notícias de perturbações no seu funcionamento.   

Tratamento biológico do efluente final. Sim Tratamento na ETAR do Carregado. 
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Quadro 3 – Situação em relação às MTD´s (tratamentos de águas residuais e emissões gasosas) (cont.) 
(Águas Residuais e Emissões Gasosas) 

Descrição das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) Situação 
(Sim/Não) Descrição da Situação na Instalação  

No caso das lamas de ETAR serem tratadas na instalação, 
deverão utilizar-se algumas das técnicas indicadas a seguir: 
- Operações preliminares; 
- Espessamento das lamas; 
- Estabilização das lamas; 
- Condicionamento das lamas; 
- Desidratação das lamas; 
- Secagem das lamas; 
- Oxidação térmica das lamas; 
- Deposição das lamas em aterro da instalação. 

Não 
Não aplicável. No entanto, as lamas após espessamento e desidratação, são 
acondicionadas em “big-bags”, de forma a serem transportadas para destino 
final adequado.  

Deve minimizar-se o caudal de gases ou vapores para o 
respectivo sistema de tratamento, através do confinamento das 
fontes emissoras, sempre que possível. 

Sim Estão consideradas na instalação todas as medidas necessárias para minimizar 
o caudal das emissões gasosas a tratar. 

Prevenir os riscos de explosão através da instalação de 
detectores de chama nos diversos sistemas de recolha, onde há 
riscos de ocorrência de uma mistura inflamável.  
Manter a mistura de gases bastante abaixo ou acima dos 
limites inferior ou superior de explosividade  

Não Não aplicável na instalação. 

Instalar equipamento adequado para prevenir a ignição de 
misturas inflamáveis de oxigénio e de gases combustíveis, ou 
para minimizar os seus efeitos 

Não Idem. 
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Quadro 3 – Situação em relação às MTD´s (tratamentos de águas residuais e emissões gasosas) (cont.) 
(Emissões Gasosas) 

Descrição das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) Situação 
(Sim/Não) Descrição da Situação na Instalação  

Instalar sistemas de remoção das Partículas das emissões 
gasosas de baixa temperatura, com a reutilização do material 
recuperado, sempre que possível. 
As técnicas de pré-tratamento com potencial de reutilização 
das Partículas são as seguintes: 
-Separador 
-Ciclone 
-Filtro 
Técnicas finais de tratamento: 
-Lavador de gases 
-Electrofiltro 
-Filtro de mangas 
-Filtros vários de elevada eficiência, dependendo do tipo de 
Partículas 

Sim 

-Filtro de mangas na exaustão da cabine de metalização com fio de zinco; 
- Filtro de mangas na exaustão da cabine de decapagem; 
-Filtros de partículas, instalados a montante dos filtros de carvão activado nos 
sistemas de depuração das emissões difusas da nave de pinturas industriais; 
-Cortinas de água nas cabines de pintura com tintas líquidas; 
-Lavador de gases das exaustões da Decapagem Química.  
- Lavador de gases das emissões ácidas da Linha de Anodização  

Instalar sistemas de remoção ou eliminação de COV, cujas 
técnicas de controlo a aplicar estão dependentes dos processos 
específicos onde ocorrem e do nível de poluição que 
representam, incluindo: 
-Técnicas de recuperação de matérias-primas ou solventes, 
incluindo lavagem de gases, condensação, separação por 
membranas e adsorção, ou combinação de técnicas de 
condensação/adsorção e separação por membranas/condensação; 
-Técnicas de tratamento quando a recuperação não é possível, 
com preferência por técnicas de baixo consumo de energia; 
-Técnicas de combustão (oxidação térmica ou catalítica), 
quando não estão disponíveis outras técnicas de eficiência 
semelhante. 

Sim 

No caso das emissões difusas da nave de pinturas industriais, as concentrações 
de COV são relativamente baixas, pelo que se optou por instalar filtros de 
carvão activado. 

No caso das emissões da fase de pintura com tintas líquidas da Linha 4, em 
que as concentrações de COV são mais elevadas, optou-se por instalar um 
sistema de oxidação térmica com queima de gás natural.  
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Quadro 3 – Situação em relação às MTD´s (tratamentos de águas residuais e emissões gasosas) (cont.) 
(Emissões Gasosas) 

Descrição das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) Situação 
(Sim/Não) Descrição da Situação na Instalação  

Para outros poluentes, deverão considerar-se técnicas 
adequadas, se possível com recuperação, nomeadamente: 
- Lavagem de gases (com água ou com soluções ácidas ou 
alcalinas) para remoção de HCl, HF, CL2, SO2, H2S e NH3; 
- Lavagem de gases com soluções de solvente para remoção 
de CS2 e COS; 
- Adsorção para remoção de CS2, COS e Hg; 
- Tratamento biológico de gases para remoção de NH3, H2S e 
CS2; 
- Incineração para eliminação de H2S, CS2, COS, HCN e CO; 
- Sistemas catalíticos ou não catalíticos para remoção de NOx. 

Sim 

Na Decapagem Química, em que se libertam COV e HF, optou-se por instalar 
um lavador de gases. 

Na Linha de Anodização, em que se libertam COV, HF e Ni, optou-se por 
instalar um lavador de gases. 

Em sistemas de combustão (emissões gasosas com elevada 
temperatura), deve considerar-se a remoção de Partículas, 
através da utilização das seguintes técnicas: 
- Electrofiltros; 
- Filtros de mangas; 
- Filtros catalíticos; 
- Lavagem de gases. 

Não Não aplicável. Como é utilizado gás natural nos sistemas de combustão, não 
se verifica a emissão de Partículas.  

Em sistemas de combustão, deve considerar-se a recuperação 
de HCl, HF e SO2 através da instalação de lavadores de gases 
com duas fases de lavagem, ou sistemas de adsorção por via 
seca, semi-seca ou húmida, embora a lavagem de gases seja 
geralmente o sistema mais eficiente. 

Não Não aplicável. Como é utilizado gás natural nos sistemas de combustão, não 
se verifica a emissão dos poluentes indicados.  

Deve considerar-se a instalação de sistemas catalíticos ou não 
catalíticos para redução de NOx, nomeadamente em grandes 
instalações de combustão. 

Não 
Não aplicável. Não existem grandes instalações de combustão na Caetano 
Coatings e é reduzida a emissão de NOx com os queimadores existentes e 
previstos de gás natural. 
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Quadro 4 – Situação em relação às MTD´s (emissões em sistemas de armazenagem) 

Descrição das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) Situação 
(Sim/Não) Descrição da Situação na Instalação  

A concepção dos tanques deve ter em conta: 
-As características físico-químicas das substâncias que são 
armazenadas; 
-Modo de operação, instrumentação e operadores necessários; 
-Modo de informação dos operadores em relação aos desvios 
às condições normais de operação (alarmes); 
-Modo de protecção das condições de armazenagem 
(existência de sistemas de segurança); 
-Equipamentos a considerar tendo em conta a experiência na 
armazenagem de substâncias semelhantes (materiais de 
construção, tipo de válvulas, etc.); 
-Planos de manutenção, de inspecção e meios a considerar 
(acessos, implantação, etc.); 
-Actuação em situações de emergência (distâncias de 
segurança a outros tanques, protecção contra incêndio, acessos 
para actuação, etc. 

Sim Todos os aspectos referidos são considerados nas instalações da Caetano 
Coatings, quando aplicáveis. 

Implementação de Planos de Manutenção pró-activos nos 
sistemas de armazenagem e trasfega, incluindo detecção de 
fugas. 

Sim Idem. 

Na instalação de novos tanques, é importante seleccionar 
adequadamente o local e a forma de implantação. Sim Idem. 

Pintura dos tanques aéreos com cores claras para minimizar os 
efeitos da radiação térmica, ou com protecção solar, 
nomeadamente naqueles que armazenam substâncias voláteis. 

Sim 
Na Caetano Coatings os tanques estão instalados no interior de edifícios. 
Apenas o tanque de gasóleo está instalado no exterior, mas está pintado com 
uma cor clara. 

Eliminar as emissões gasosas na armazenagem e trasfega de 
fluidos com efeitos negativos no ambiente, nomeadamente em 
tanques de elevada capacidade.  

Sim 
As emissões de COV de reservatórios não têm significado, pois as embalagens 
de tintas e diluentes estão devidamente fechadas. As emissões da casa de 
preparação de tintas da Linha 4 estão ligadas ao sistema de oxidação de COV.  

Cálculo regular das emissões de COV. Sim No âmbito da Licença Ambiental e EPER. É efectuado anualmente o Plano de 
Gestão dos Solventes, de acordo com os requisitos do Decreto-Lei n.º 242/2001. 

Concepção adequada de tanques para evitar emissões gasosas. Não Não aplicável na instalação. 

Gestão de riscos e de segurança Sim No âmbito do Sistema de Gestão Ambiental e do Plano de Emergência 
Interno. 
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Quadro 4 – Situação em relação às MTD´s (emissões em sistemas de armazenagem) (cont.) 

Descrição das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) Situação 
(Sim/Não) Descrição da Situação na Instalação  

Existência de procedimentos operacionais e de 
treino/formação do pessoal. Sim Idem. 

Evitar fugas por corrosão ou erosão Sim 
Estão implementadas as medidas necessárias, incluindo a selecção dos 
materiais e métodos adequados de construção, evitando a entrada de águas 
pluviais ou subterrâneas, com a realização de inspecções periódicas. 

Procedimentos operacionais e instrumentação para evitar 
transbordos. Sim Existem procedimentos adequados e sistemas de nível no tanque de gasóleo e 

nos tanques de águas residuais. 
Existência de instrumentação e automatização para detecção 
de fugas. Sim Sistemas de nível no tanque de gasóleo e nos tanques de águas residuais. 

Análise de risco das emissões para o solo Sim No âmbito do Sistema de Gestão Ambiental. 

Protecção do solo na envolvente dos tanques Sim Os tanques e contentores com substâncias perigosas dispõem de bacias de 
contenção para eventuais derrames. 

Definição das áreas com risco de explosão e fontes de ignição Sim 
A casa de preparação de tintas da Linha 4 é uma área potencial de risco, o qual 
é minimizado com a exaustão de vapores e a sua eliminação no sistema de 
oxidação de COV. 

Existência de sistemas de protecção contra incêndio. Sim 

Existem os sistemas adequados, incluindo rede pressurizada de água de 
incêndio, “sprinklers” e “energen”, respectivamente na armazenagem de 
substâncias perigosas e na casa de tintas e extintores nos restantes locais de 
risco. 

Existência de sistemas de contenção dos fluidos contaminados 
de combate a incêndios. Sim 

No caso da sala de preparação de tintas, como é uma sala estanque, os 
resíduos do incêndio ficam retidos nessa sala, podendo depois ser recolhidos e 
encaminhados para tratamento adequado. Por outro lado, o armazém de tintas 
e produtos químicos foi concebido com um sistema de drenagem para um 
reservatório com a capacidade de 30 m3, o qual retém as águas de incêndio, de 
forma a poderem ser também recolhidas em condições adequadas e 
encaminhadas para tratamento adequado.   

Gestão de riscos e segurança na armazenagem de substâncias 
perigosas.  Sim 

Apesar de não estar abrangida pelo Decreto-Lei nº 254/2007, a Caetano Coatings 
dispõe de Plano de Emergência Interno e Procedimentos Ambientais para 
situações de emergência, no âmbito do Sistema de Gestão Ambiental. 

Formação, treino e responsabilidades da armazenagem de 
substâncias perigosas. Sim No âmbito do Sistema de Gestão Ambiental, que inclui a realização periódica 

de simulacros de acidentes 
 

 



 Estudo de Impacte Ambiental da Linha de Anodização – Anexos 
21

Quadro 4 – Situação em relação às MTD´s (emissões em sistemas de armazenagem) (cont.) 

Descrição das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) Situação 
(Sim/Não) Descrição da Situação na Instalação  

Armazenagem de substâncias perigosas em embalagens, 
incluindo: 
-Gestão adequada dos riscos e da segurança; 
-Treino e responsabilidades; 
-Áreas adequadas de armazenagem de substâncias perigosas; 
-Separação e segregação de substâncias perigosas; 
-Retenção de derrames e fluidos de combate a incêndios; 
-Existência de equipamento de combate a incêndios; 
-Evitar ignições nas fontes. 

Sim Aspectos já descritos anteriormente. 

Armazenagem em bacias e lagoas Não Não aplicável na Caetano Coatings. 
Armazenagem em cavernas Não Idem. 
Armazenagem com coberturas flutuantes Não Idem. 
Princípios gerais de prevenção e redução das emissões, 
relativos à transferência e manipulação de substâncias, 
incluindo: 
-Inspecção e manutenção; 
-Programas de detecção e reparação de fugas; 
-Princípios de minimização de emissões; 
-Gestão adequada dos riscos e de segurança 
-Procedimentos operacionais e treino. 

Sim Todos os aspectos estão contemplados na Caetano Coatings. 

Tubagem de transferência de substâncias, incluindo: 
-Instalar tubagens aéreas; 
-Minimizar a instalação de flanges para minimizar as fugas; 
-Em relação à instalação de flanges deverá considerar-se: 
 Instalar flanges cegas nas extremidades de tubagem não 
utilizada; 
 Instalar tampas fim-de-linha, em vez de válvulas; 
 Instalar juntas adequadas de acordo com os fluidos utilizados; 
 Instalar as juntas de forma adequada; 
 Instalar as flanges correctamente (niveladas e bem apertadas 
por parafusos); 
 Utilizar juntas de elevada integridade para fluidos perigosos.  

Sim No interior dos edifícios as tubagens estão instaladas em caleiras. Todos os 
outros aspectos estão considerados.  
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Quadro 4 – Situação em relação às MTD´s (emissões em sistemas de armazenagem) (cont.) 

Descrição das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) Situação 
(Sim/Não) Descrição da Situação na Instalação  

A corrosão em tubagens poderá estar associada ao tipo de 
fluidos a utilizar, pelo que se deve considerar: 
-Selecção de materiais de construção resistentes aos produtos; 
-Utilização de métodos adequados de construção; 
-Implementação de sistemas de manutenção preventiva; 
-Sempre que aplicável, instalação de revestimentos internos 
ou uso inibidores de corrosão.  

Sim Aspectos considerados na instalação. 

Tratamento de vapores, ou utilização de linhas de equilíbrio 
de vapor na transferência de fluidos. Sim Oxidação dos COV da casa das tintas da linha 4. As linhas de equilíbrio não 

são aplicáveis na Caetano Coatings. 
Técnicas aplicáveis às válvulas, incluindo: 
-Selecção adequada do tipo e material de vedação; 
-Monitorização da posição das válvulas, nomeadamente 
daquelas associadas a fluidos de risco; 
-Instalar válvulas de controlo rotativas ou bombas de 
velocidade variável, em vez de válvulas de haste; 
-Para substâncias perigosas, utilizar válvulas de diafragma ou 
de parede dupla; 
-Retorno da saída das válvulas de segurança para os 
reservatórios, ou para sistemas de tratamento de vapores.  

Sim Aspectos considerados na instalação. 

 



 Estudo de Impacte Ambiental da Linha de Anodização – Anexos 
23

Quadro 4 – Situação em relação às MTD´s (emissões em sistemas de armazenagem) (cont.) 

Descrição das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) Situação 
(Sim/Não) Descrição da Situação na Instalação  

Instalação e manutenção de bombas e compressores, 
incluindo: 
-Fixação adequada às chapas da fundação; 
-Suporte adequado das tubagens de ligação; 
-Concepção adequada das tubagens de aspiração para 
minimizar os problemas hidráulicos; 
-Alinhamento adequado dos veios; 
-Alinhamento adequado dos acoplamentos de acordo com as 
recomendações do fornecedor; 
-Nivelamento adequado das partes rotativas; 
-Realização de ensaios antes da sua entrada em serviço; 
-Utilização de acordo com as curvas de funcionamento do 
fornecedor; 
-Manter o NPSH disponível sempre acima das condições de 
funcionamento; 
-Monitorização e manutenção periódicas das partes rotativas e 
dos sistemas de vedação, combinadas com os programas de 
reparação ou substituição.  

Sim Aspectos considerados na instalação. 

Instalar bombas e compressores adequados ao serviço a que se 
destinam, incluindo os respectivos sistemas de vedação. Sim Idem. 

Nos sistemas de recolha de amostras de produtos voláteis, 
deverão instalar-se válvulas de êmbolo ou de agulha e 
válvulas de seccionamento. Quando as linhas de amostragem 
requerem a realização de purgas, devem ser utilizados 
circuitos fechados. 

Não Não aplicável na instalação. 

Armazenagem de produtos sólidos ao ar livre Não Idem. 
Armazenagem coberta em silos, enterradas, tremonhas e 
contentores  Não Idem. 

Armazenagem de produtos sólidos perigosos de forma a 
prevenir acidentes Sim Existem condições adequadas na instalação. 

Transferência e manipulação de sólidos em condições 
ambientais adequadas. Sim Idem. 
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1. DEFINIÇÕES 
 
Dono de Obra – Caetano Coatings, SA  

 
Director de Obra – Técnico designado pelo empreiteiro para assegurar a sua representação e a 

direcção técnica da empreitada, incluindo os domínios da segurança, higiene, saúde e ambiente. 

 

Coordenador de Segurança e Ambiente – Técnico designado pelo Empreiteiro, responsável pela 

aplicação do Plano de Segurança e Saúde e das Regras Ambientais. 

 
Estaleiro da Obra – Áreas reservadas aos trabalhos de execução da Linha de Anodização e à 

implantação das instalações do empreiteiro. 

 
Sub-empreiteiro(s) - Entidade(s) com alvará e com trabalhadores próprios que subcontrate(m) com o 

Empreiteiro a execução de uma parte dos trabalhos. 

 
2. OBJECTIVO 
 
O presente documento aplica-se a todas as pessoas que frequentam o estaleiro da obra e, em particular, 

ao Empreiteiro ou Entidades envolvidas nos trabalhos de construção civil e montagem que o Dono de 

Obra vai executar. 

 
Este documento estabelece, de uma maneira geral, as normas ou regras que o Empreiteiro tem de 

cumprir durante a execução dos trabalhos, pelo que devem ser aceites, sem reservas.  

 
O presente regulamento constitui uma parte essencial do CONTRATO e as suas disposições são 

aplicáveis ao EMPREITEIRO e aos seus SUB-EMPREITEIROS e FORNECEDORES. 

 
É proibido ao Empreiteiro imputar quaisquer custos pela aplicação deste Regulamento Geral de Obra e 

do Estaleiro (RGOE), para além dos considerados no preço da empreitada adjudicada. 

 

As normas do RGOE poderão ser adaptadas quando as condições de funcionamento do estaleiro o 

exijam. A alteração das normas não poderá implicar agravamento de custos para o Empreiteiro, salvo se 

tiver sido determinada por sua culpa ou negligência, nomeadamente em relação ao incumprimento de 
obrigações legais ou violação das prescrições de segurança, higiene, saúde e ambiente. 
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3. ORGANIZAÇÃO DO EMPREITEIRO 
 
3.1 Introdução  
 
Após a adjudicação, o Empreiteiro fornecerá um organograma do qual conste a equipa proposta para 

execução do trabalho, incluindo os nomes, ocupações e graus de responsabilidade especificados, até ao 

nível de chefe de equipa, incluindo o responsável pela Área de Segurança e Saúde e pela Área de 

Ambiente. 

 
O Dono de Obra reserva-se o direito de requerer quaisquer alterações consideradas necessárias no 

organograma proposto pelo Empreiteiro. Uma vez estabelecido o organograma, não serão permitidas 

alterações sem prévio acordo do Dono de Obra. 

 
O Dono de Obra reserva-se o direito de mandar substituir o pessoal do Empreiteiro que julgue 

necessário, tendo em vista o bom funcionamento, eficiência e segurança dos trabalhos. A sua decisão 

nesta matéria é irrevogável e o Empreiteiro deverá proceder prontamente e sem reservas às 

substituições requeridas. 

 

O responsável máximo do Empreiteiro no estaleiro deverá ter poder e autoridade para tomar por si só 

qualquer decisão relativa aos trabalhos do dia a dia. Durante eventuais ausências deste responsável, 

deverá ser nomeado um substituto. 

 
O Empreiteiro obriga-se a empregar trabalhadores especializados em todos os trabalhos, incluindo as 

actividades de instalação e desmantelamento do estaleiro. 

 

O Empreiteiro terá de providenciar pela neutralização de eventuais conflitos no local da obra que possam 

perturbar o ambiente, e consequentemente a produtividade. 

 
O Empreiteiro informará os seus empregados de que os avisos e sinalização colocados em qualquer 

lugar do estaleiro e da obra deverão ser rigorosamente cumpridos, bem como as instalações e 

comunicações do Dono de Obra. 

 

Não poderá ser utilizada mão-de-obra feminina ou de menores que não esteja nas condições previstas 

pela Regulamentação do Trabalho em vigor, desde que aplicável. 
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O Empreiteiro é responsável por que qualquer dos seus empregados possa ser fácil e inequivocamente 

identificado, em qualquer circunstância dentro da área das instalações, seja pela cor dos capacetes, seja 

por elementos identificadores a estabelecer com o Dono de Obra. 

 

Sempre que o Empreiteiro pretenda executar trabalhos fora do horário normal, incluindo feriados, 

sábados e domingos, deverá informar previamente o Dono de Obra dos trabalhos que pretende realizar 

nesses períodos, com 48 horas de antecedência. 

 
3.2 Escritórios e Outras Instalações 
 
As áreas cedidas ao Empreiteiro para as suas instalações provisórias deverão ser delimitadas de 

maneira facilmente identificável.  

 

O Empreiteiro submeterá à aprovação do Dono de Obra o plano de estaleiro com pormenores indicando 

a finalidade, dimensões e localização de todas as estruturas provisórias necessárias e equipamentos 

fixos (incluindo raio de acção de gruas) a instalar na zona que lhe for destinada. Tais pormenores 

compreenderão o tipo de estruturas provisórias necessárias, bem como os respectivos materiais de 

construção.  

 
Após aprovação das áreas a serem ocupadas pelo Empreiteiro, este não poderá ampliar as suas 

instalações sem o acordo prévio do Dono de Obra. 

 

Todas as áreas atribuídas ao Empreiteiro deverão ser mantidas em condições de segurança, limpeza e 

higiene. 

 

Após conclusão dos trabalhos, e quando para tal notificado, o Empreiteiro deverá desmontar e remover 

prontamente todas as suas instalações do estaleiro e da obra. 

 
As escavações e trincheiras deverão ser devidamente aterradas e compactadas e pavimentadas e todas 

as áreas deverão ser deixadas em boas condições de limpeza de modo a poderem receber aprovação. 
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Se aplicável, o Empreiteiro obriga-se ainda a assegurar a recuperação das características naturais do 

terreno, se necessário com a descontaminação dos solos, da área afecta à obra, incluindo estaleiros e 

acessos, através da adopção de medidas de descompactação e de arejamento dos mesmos, bem como 

através da sua cobertura com terra vegetal (proveniente, por exemplo, da decapagem). 

 
4. PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 
 
O Empreiteiro terá de apresentar um Plano de Segurança e Saúde (PSS), de modo a adequá-lo à 

empreitada em causa, tendo por base os requisitos gerais aqui definidos, a legislação e normas 

aplicáveis e ainda outras instruções emanadas pelo Dono de Obra. 

 

O PSS terá de ser submetido a aprovação pelo Dono de Obra antes do início dos trabalhos. 

 
O PSS terá de incluir: 

 
− Memória descritiva (com a definição de objectivos, da política de segurança, da 

comunicação de acidentes, legislação e normas aplicáveis, organigrama funcional, horário 
de trabalho, seguros, fases de execução da Empreitada e métodos e processos 
construtivos); 

− Caracterização do empreendimento (com as características gerais, mapa de quantidades de 
trabalhos, plano de trabalhos, cronograma da mão-de-obra, lista de trabalhos e de materiais 
com riscos especiais); 

− Acções para a prevenção de riscos (com o plano de acções quanto a condicionalismos 
existentes no local, plano de implantação, sinalização, circulação e redes técnicas do 
estaleiro, planos de protecções colectivas e individuais, de utilização e controlo de 
equipamento do estaleiro, de inspecção e prevenção, de saúde dos trabalhadores, de 
registo de acidentes, incidentes e índices estatísticos, de formação e informação dos 
trabalhadores, de visitantes, de emergência e de coordenação de segurança); 

− Acompanhamento da implementação do PSS (com a definição do responsável de 
segurança da obra e das auditorias de segurança). 

 

O Empreiteiro terá de nomear um Responsável pela Área de Segurança e Saúde, cujas competências 

abrangerão as seguintes vertentes: 
 

− Acompanhar, verificar e responder pela implementação do Plano de Segurança e Saúde; 

− Criar os procedimentos relacionados com a implementação das medidas de segurança; 

− Manter um arquivo actualizado de todos os documentos associados ao acompanhamento 
de segurança da obra; 

− Registar no Livro de Obra eventuais acidentes; 
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− Elaborar mensalmente o relatório de segurança e saúde; 

− Elaborar e manter actualizado o Plano de Contingências e eventuais emergências. 

 

O Empreiteiro é responsável por manter o registo e arquivo de toda a documentação de segurança e 

saúde relevante, a qual poderá, em qualquer altura, ser consultada pelo Dono de Obra e por entidades 

oficiais, que deverá incluir, entre os principais: 

 
− Comprovativos de conformidade legal, incluindo licenças, certificados, autorizações de 

utilização, entre outros; 

− Comunicações efectuadas com as partes envolvidas, incluindo o público em geral; 

− Comprovativos do controlo de operações, incluindo: 

Registo de implementação de Medida de Segurança, incluindo dificuldades de 
implementação, justificação de não implementação, etc. 

Registo da ocorrência de acidentes e de queixas e reclamações da população. 

 

Mensalmente, o Empreiteiro terá, obrigatoriamente, que apresentar um relatório das actividades 

desenvolvidas no que concerne à aplicação do Plano de Segurança e Saúde, bem como ao 

acompanhamento dos trabalhos de construção e montagem. 

 
O Responsável pela Área de Segurança e Saúde deverá estar preparado para responder, em qualquer 

altura, às questões colocadas pelo DONO de OBRA, por entidades oficiais, bem como a auditorias 

internas ou externas de segurança. 

 
5. EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
 
Ao executar os trabalhos, o Empreiteiro deverá observar todos os códigos, normas, regulamentações e 

disposições legais em vigor. 

 

O Empreiteiro não poderá iniciar os trabalhos sem ter em obra o equipamento de segurança individual 

mínimo em número correspondente ao número de trabalhadores em obra. Não será permitida a 

permanência em estaleiro de pessoas sem equipamento de segurança. 

 
A obrigatoriedade de utilização deste equipamento deverá estar devidamente sinalizada nas entradas do 

estaleiro. 
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Competirá ao Empreiteiro providenciar pela obtenção das aprovações oficiais necessárias à execução 

dos seus trabalhos e, se necessário, pela realização da fiscalização por entidades competentes. 

 

Durante a execução dos seus trabalhos, o Empreiteiro será o único responsável pela sua área de 

trabalho nos aspectos civil, criminal e público da lei vigente, será obrigado judicialmente por todas as 

reivindicações decorrentes da ignorância dos regulamentos em vigor e desobrigará o Dono de Obra de 

todas as reclamações a este respeito. 

 
Durante o desenrolar dos seus trabalhos, o Empreiteiro é obrigado a manter permanentemente limpa e 

ordenada a sua área de trabalho. O Empreiteiro é ainda obrigado a promover a limpeza da sua área, 

imediatamente após a conclusão das obras. 

 
Os troços de estrada que, em consequência do tráfego de e para o estaleiro, se tenham tornado sujos ou 

danificados, devem ser devidamente limpos e reparados. Se o Empreiteiro não satisfazer esses 

requisitos, o Dono de Obra reserva-se o direito de contratar, a expensas do referido Empreiteiro, outra 

empresa para realizar esta limpeza. 

 
O Dono de Obra não será responsável pelo equipamento, andaimes e outro material auxiliar de 

construção, trazido para o local da obra pelo Empreiteiro. Estes riscos devem ser assumidos pelo 

Empreiteiro, o qual deve tomar medidas, incluindo a guarda e a vigilância da área de trabalho contra 

entradas não permitidas. 

 
O Dono de Obra reserva-se o direito de entrar livremente em todas as construções e edifícios do 

Empreiteiro ou Subempreiteiros para fins de fiscalização das actividades e do horário útil de trabalho. 

 

Antes do início dos trabalhos, todos os desenhos, especificações e cálculos, etc., independentemente da 

sua origem e necessários à sua execução, têm de ser aprovados para execução. 

 
Antes de começar qualquer obra, o Empreiteiro é obrigado a certificar-se da correcção do trabalho já 

realizado, de modo a garantir a sua qualidade, informando o Dono de Obra de quaisquer dúvidas ou 

incorrecções verificadas.  
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O Empreiteiro é o único responsável pela qualidade dos seus trabalhos. Deverá dispor 

permanentemente no estaleiro de pessoal de enquadramento e controlo de qualidade em número 

suficiente. 

 
6. CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA NO ESTALEIRO 
 
Para além dos trabalhadores do Empreiteiro e do Dono de Obra, só pessoas autorizadas podem entrar 

nas instalações. 

 
Ainda que autorizadas, as pessoas devem dirigir-se ao local pelo trajecto mais curto e permanecer no 

estaleiro apenas o tempo suficiente, bem como devem afastar-se dos locais de trabalho, logo que deixe 

de se justificar a sua permanência. 

 
Nos locais de trabalho só podem estar os trabalhadores da respectiva obra ou do Dono de Obra, salvo 

quando o acesso de outras pessoas aos locais de trabalho for enquadrado por elementos designados 

pelo Empreiteiro, ou pelos responsáveis do Dono de Obra no local. 

 

Em qualquer caso, a permanência nas instalações fora dos veículos e em zona de trabalhos só é 

permitida às pessoas que usarem os equipamentos de protecção individual adequados, nomeadamente 

o capacete, de acordo com o estabelecido no P.S.S. 

 
O Empreiteiro e os representantes do Dono de Obra no estaleiro, poderão verificar a identificação de 

qualquer pessoa ou veículo que se encontre em determinado local sem motivo justificado. 

 

O não cumprimento das prescrições de identificação e permanência no estaleiro determina a saída 

imediata do estaleiro. 

 
7. CIRCULAÇÃO NAS INSTALAÇÕES 
 
As pessoas e os veículos devem observar as regras de segurança estabelecidas no Plano de Segurança 

e Saúde do estaleiro, relativas à circulação e transportes. 

 

É proibida a permanência nas instalações de veículos não autorizados e o tráfego automóvel é regulado 

pelo Código da Estrada. 
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Os veículos e equipamentos móveis devem circular em estado de limpeza suficiente para que não 

larguem poeiras ou outros resíduos nas estradas e acessos de estaleiro. Para o efeito, deve assegurar-

se o bom estado de circulação na zona de entrada/saída do estaleiro da obra. 

 

A velocidade máxima admissível de qualquer veículo nas instalações é de 30 Km/h. 

 
Os veículos com carga não podem ser abandonados, mesmo por curtos períodos, nas instalações. As 

cargas e descargas devem ser realizadas dentro do estaleiro da obra, bem como as operações de 

embalagem e desembalagem, salvo se for autorizado pelo Dono de Obra que se realizem fora do 

estaleiro, sem que se dispense porém o acompanhamento destas operações por parte do Empreiteiro. 

 

O armazenamento de materiais no estaleiro dever ter em conta as necessidades de curto prazo, face ao 

programa de trabalhos. 

 
8. VISITANTES 
 
São admitidas visitas ao estaleiro e à obra desde que previamente solicitadas e autorizadas pelo Dono 

de Obra, devendo no pedido de autorização ser claramente expresso o motivo da visita. 

 
As visitas são devidamente enquadradas por um guia do Dono de Obra, ou do Empreiteiro, consoante o 

motivo da visita respeite a um ou a outro, com conhecimento, em qualquer caso, do Dono de Obra. 

 

Durante a visita ao estaleiro, o visitante utilizará o equipamento de protecção individual adequado 

(capacete ou outro), que será fornecido pelo Dono de Obra ou pelo Empreiteiro, consoante os casos. 

 
9. SANÇÕES E RESPONSABILIDADES POR DANOS 
 
A não observância do presente RGOE fica sujeita às sanções legais e contratuais previstas para as 

situações em causa. Sempre que as situações de incumprimento possam ser reparadas, o Dono de 

Obra poderá determinar a execução dos trabalhos a terceiros, correndo os custos por conta do 

Empreiteiro em falta. 
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Sem prejuízo do que se encontrar estipulado no "Contrato", o Empreiteiro responde perante o Dono de 

Obra, directamente ou através da seguradora para quem transfira a responsabilidade, pelos danos 

causados por equipamentos e pelos seus trabalhadores, Subempreiteiros e por outras pessoas que 

entrem no estaleiro sob a sua autorização. 

 

A responsabilidade abrange os danos causados em tudo o que exista construído, instalado, montado ou 

meramente fixado no estaleiro e obra. 

 
10. SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DO ESTALEIRO E OBRA 
 
10.1 Preparação das Áreas  
 
O Empreiteiro deverá preparar adequadamente as áreas que lhe estão destinadas. 

 
10.2 Fornecimento de Energia Eléctrica 
 
O Empreiteiro deverá utilizar os meios, incluindo tomadas existentes nas instalações que lhe forem 

autorizadas pelo Dono de Obra.   

 

Se necessário, o Empreiteiro poderá instalar cabos, dispositivos de protecção, interruptores, etc., com 

capacidades adequadas e condições de segurança para as suas instalações, desde que autorizados 

previamente pelo Dono de Obra. 

 
Após conclusão dos trabalhos, o Empreiteiro deverá remover todo o material eléctrico por si instalado e 

deixar as áreas de trabalho e de estaleiro devidamente ordenadas e limpas 

 
10.3. Águas e Esgotos 
 
Com autorização prévia do Dono de Obra, o Empreiteiro poderá utilizar as tomadas de água existentes 

na instalação, bem como as instalações sanitárias existentes que lhe forem atribuídas.  
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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

A obra de construção e montagem da linha de anodização nas instalações da                  
Caetano Coatings será efectuada com critérios adequados de protecção ambiental. 
 
O presente documento reúne um conjunto de requisitos técnicos de natureza ambiental, a cujo 
cumprimento o Empreiteiro ficará vinculado, de forma a assegurar que são tidos em 
consideração todos os requisitos legais, de natureza ambiental, aplicáveis a actividades 
temporárias, como as obras de construção civil, montagem e gestão de estaleiros, bem como 
os requisitos particulares respeitantes às especificidades do local de implantação. 

 
O Empreiteiro terá que demonstrar a aceitação e cumprimento integral de todos os requisitos 
definidos no presente documento. 

 

2. CONDICIONANTES AMBIENTAIS A CUMPRIR 
 

2.1 Plano de Gestão Ambiental 
 
O Empreiteiro terá de desenvolver e implementar um Plano de Gestão Ambiental, de modo a 
adequá-lo à empreitada em causa, tendo por base os requisitos aqui definidos, a legislação e 
normas aplicáveis e ainda outras instruções emanadas pela Caetano Coatings (Dono de Obra). 

 
O Plano de Gestão Ambiental terá de ser submetido a aprovação pelo Dono de Obra, antes do 
início dos trabalhos. 

 
O Plano de Gestão Ambiental tem como principais objectivos: 
 

• Constituir um documento onde estão definidos e expressos os princípios e as intenções 
relativos ao desempenho ambiental global que o Empreiteiro se propõe atingir durante a 
obra; 

• Definir os princípios gerais de gestão ambiental a observar na empreitada; 

• Definir a estrutura de responsabilidades relativamente às funções específicas de gestão 
ambiental; 

• Definir os procedimentos e trabalhos a desenvolver com vista à implementação de todas 
as medidas de minimização listadas no presente documento, ou outras que se venham a 
revelar necessárias; 

• Garantir a monitorização do acompanhamento ambiental da empreitada.   

 
Será ainda, da responsabilidade do Empreiteiro, a adopção e implementação de todos os 
procedimentos, ainda que não listados no presente documento, que venham a ser julgados 
necessários pelo Dono de Obra para minimizar ou eliminar os impactes ambientais durante a 
execução da obra. 
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2.2 Responsável pela Área de Ambiente 
 
O Empreiteiro terá de nomear um Responsável pela Área de Ambiente, cujas competências 
abrangerão as seguintes vertentes: 
 

• Acompanhar, verificar e responder pela implementação do Plano de Gestão Ambiental; 

• Criar os procedimentos relacionados com a implementação das medidas de minimização 
enumeradas no presente documento, ou de outras que se venham a revelar necessárias; 

• Manter um arquivo actualizado de todos os documentos associados ao acompanhamento 
ambiental da obra; 

• Registar no Livro de Obra eventuais ocorrências com impacte no meio ambiente; 

• Elaborar mensalmente o relatório de acompanhamento ambiental; 

• Elaborar e manter actualizado o Plano de Contingências e eventuais emergências 
ambientais. 

 
2.3 Documentação 

 
O Empreiteiro é responsável por manter o registo e arquivo de toda a documentação ambiental 
relevante, a qual poderá, em qualquer altura, ser consultada pelo Dono de Obra e por 
entidades oficiais, que deverá incluir, entre os principais: 
 

• Comprovativos de conformidade legal, incluindo licenças, certificados, autorizações de 
utilização, entre outros; 

• Comunicações efectuadas com as partes envolvidas, incluindo o público em geral; 

• Comprovativos do controlo de operações, incluindo: 

– Registo de implementação de Medida de Minimização, incluindo dificuldades de 
implementação, justificação de não implementação, etc.; 

– Registo/Inventário dos resíduos produzidos; 

– Registo da ocorrência de acidente ambiental e de queixas e reclamações da 
população; 

– Registo/inventário de máquinas emissoras de ruído; 

– Registo/inventário de máquinas com emissões atmosféricas.  

 

2.4 Relatórios 
 
Mensalmente, o Empreiteiro terá, obrigatoriamente, que apresentar um relatório das 
actividades desenvolvidas no que concerne à aplicação do Plano de Gestão Ambiental, bem 
como à monitorização ambiental dos trabalhos de construção e montagem. 
 
 

2.5 Auditoria Ambiental à Obra 
 
O Responsável pela Área do Ambiente deverá estar preparado para responder, em qualquer 
altura, às questões colocadas pelo Dono de Obra, por entidades oficiais, bem como a 
auditorias internas ou externas. 
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2.6 Boas Práticas Ambientais 
 
Todos os intervenientes deverão assegurar a execução dos trabalhos de acordo com as Boas 
Práticas Ambientais que se listam seguidamente e de outras que, no decorrer da obra, se 
venham a revelar necessárias. 

 

2.6.1 Minimização das emissões de ruído 
 
Durante a fase de construção, o Empreiteiro terá que cumprir a legislação relativa ao ruído, 
designadamente o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, bem como qualquer outro diploma 
que entretanto venha a ser aprovado. Para além disso, terão de ser cumpridos todos os 
requisitos do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro, que estabelece as regras em 
matéria de emissões sonoras de equipamento para utilização no exterior. 
 
Deverão também ser adoptadas as medidas que visem minimizar o aumento dos níveis de 
ruído nos estaleiros e nas zonas de obra, tendo em consideração as consequências que daí 
poderão advir para o ambiente em geral, nomeadamente as indicadas a seguir. 
 
6.1.M1 – As actividades ruidosas deverão realizar-se, sempre que possível, no período 

das 08:00 h às 20:00 h;  

6.1.M2 – Fora do período mencionado acima, caso o Empreiteiro pretenda efectuar 
actividades ruidosas, com a autorização do Dono da Obra, deverá ser solicitada 
previamente, à entidade competente (Câmara Municipal de Alenquer), a 
respectiva licença especial de ruído;  

6.1.M3 – Caso a duração das actividades fora do período das 8:00 às 20:00 h nos dias 
úteis seja superior a 30 dias, o Empreiteiro fica obrigado ao cumprimento dos 
valores de LAeq do ruído ambiente de 60 dB(A), no período do entardecer e de 
55 dB(A) no período nocturno, e à implementação de um plano de 
monitorização, tal como descrito no ponto 2.8; 

6.1.M4 – Caso os valores resultantes da monitorização excedam os limites 
regulamentares aplicáveis, deverão ser implementadas as medidas de 
minimização apropriadas;  

 6.1.M5 – Deverão ser seleccionados, sempre que possível, veículos e maquinaria de 
apoio à obra, projectados para evitar a emissão de ruído, devendo respeitar-se o 
especificado no Anexo V do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro, em 
relação ao nível admissível de potência sonora do equipamento; 

6.1.M6 – Deverão ser seleccionados, sempre que possível, técnicas e processos que 
causem menos ruído; 

6.1.M7 – O Empreiteiro deverá possuir um registo de certificação de conformidade para a 
maquinaria de apoio à obra, de acordo com os requisitos do Decreto-Lei n.º 
221/2006, de 8 de Novembro; 

6.1.M8 – As máquinas mais ruidosas deverão ser insonorizadas, recorrendo-se, por 
exemplo, à utilização de silenciadores em maquinaria com sistemas de 
combustão interna ou de ar comprimido; 

6.1.M9 – Proceder à manutenção e revisão periódicas de todas as máquinas e veículos 
afectos à obra, de forma a minimizar as emissões de ruído, bem como as 
emissões gasosas; 

6.1.M10 – O movimento das máquinas e viaturas, fora da zona de obra, deverá ser 
previamente planeado e organizado, de forma a minimizar os níveis de 
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incomodidade junto dos locais mais sensíveis, afastando aquele tráfego 
dos aglomerados urbanos; 

 

6.1.M11 – Deverão ser adoptadas medidas de protecção individual dos trabalhadores mais 
expostos ao ruído durante as actividades de construção e montagem, de acordo 
com as normas em vigor aplicáveis.  

 
2.6.2 Minimização das vibrações 

 
Durante a fase de construção e montagem, o Empreiteiro terá de cumprir as normas legais em 
vigor relativamente às vibrações resultantes da utilização de maquinaria de apoio à obra e 
adoptar medidas que visem minimizar o aumento dos níveis de vibração no estaleiro e nas 
zonas adjacentes à obra, nomeadamente: 
 
6.2.M1 – Racionalização da circulação de veículos e de maquinaria de apoio à obra; 

6.2.M2 – Utilização de maquinaria de apoio à obra com potências de trabalho adequadas, 
de modo a evitar a geração de vibrações excessivas; 

6.2.M3 – Optimização de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra que operem ao 
ar livre, de modo a reduzir na fonte a geração de vibrações e a visar o maior 
afastamento possível das fachadas dos edifícios localizados nas zonas 
adjacentes à obra, se aplicável; 

6.2.M4 – Selecção e utilização, sempre que possível, de veículos e maquinaria de apoio à 
obra projectados para evitar e controlar a geração de vibrações; 

6.2.M5 – Selecção, sempre que possível, de técnicas e processos construtivos que gerem 
menos vibrações; 

6.2.M6 – Definição de um horário de trabalho adequado, com a limitação da execução ou 
da frequência de actividades de construção que gerem elevadas vibrações (por 
exemplo, circulação de veículos pesados de apoio à obra, trabalhos que 
recorram à utilização de maquinaria de apoio à obra geradora de elevadas 
vibrações) apenas no período diurno (das 8:00 h às 20:00 h) e nos dias úteis. 

 
2.6.3 Minimização das emissões de poeiras e outros poluentes atmosféricos 

 
Na fase de construção e montagem, o Empreiteiro terá de cumprir a legislação em vigor 
relativamente à poluição atmosférica (designadamente o Decreto-Lei n.º 78/04, de 3 de Abril e 
demais legislação aplicável), bem como adoptar medidas que visem minimizar a emissão e a 
dispersão de poluentes atmosféricos no estaleiro e nas zonas adjacentes à obra, 
nomeadamente: 
 
6.3.M1 – Proibição de queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais residuais, 

colocando sinalização de interdição em pontos estratégicos da obra; 

6.3.M2 – Realização da manutenção e revisão periódicas de todos os veículos e 
maquinaria de apoio à obra, de forma a evitar situações de deficiente carburação 
e, assim, emissões excessivas através dos escapes; 

6.3.M3 – Optimização do funcionamento de todos os veículos e maquinaria de apoio à 
obra que operem ao ar livre, de modo a reduzir, na fonte, a poluição do ar; 

6.3.M4 – Selecção de técnicas e práticas que dêem origem a menores emissões de 
poeiras e de outros poluentes atmosféricos;  

6.3.M5 – Limitação da velocidade de circulação dos veículos, colocando sinalização 
adequada; 
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6.3.M6 – Aspersão com água, quando necessário, dos 
solos ainda não protegidos, dos pavimentos e pilhas de inertes, se aplicável; 

 

 

6.3.M7 – Realização de limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, para evitar a 
acumulação e ressuspensão de poeiras; 

6.3.M8 – Conferir especiais cuidados nas operações de carga, descarga e de deposição 
de materiais, especialmente se forem pulverulentos (ex. cobertura e 
humidificação da carga e adopção de menores alturas de queda na descarga); 

6.3.M9 – Efectuar o transporte de materiais ou resíduos de natureza pulverulenta ou 
outros que dêem origem à libertação de poeiras em veículos adequados, com 
carga coberta, de forma a evitar a emissão de poeiras.  

 

2.6.4 Protecção dos recursos hídricos 
 
O Empreiteiro será responsável pelo cumprimento da legislação em vigor relativa ao domínio 
hídrico, designadamente a Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, a Lei n.º 58/2005, de 29 de 
Dezembro (Lei da Água) e o Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho). Em particular, no que 
respeita à descarga de águas residuais, deverão ser observadas as disposições do Decreto-
Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 
 
Adicionalmente, o Empreiteiro deverá cumprir, durante a fase de construção e montagem, os 
seguintes requisitos:  
 
6.4.M1 – Utilização das instalações sanitárias que lhe forem atribuídas e não efectuar 

quaisquer descargas de águas residuais em pavimentos ou directamente na 
rede de águas pluviais; 

6.4.M2 – Prevenção da potencial contaminação do meio hídrico, não permitindo a 
descarga de substâncias indesejáveis ou perigosas (óleos, lubrificantes 
combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais da obra), quer nas 
redes de águas residuais domésticas ou industriais, quer na rede de águas 
pluviais;  

6.4.M3 – Impermeabilização das áreas de armazenagem e manuseamento de 
combustíveis, lubrificantes ou outras substâncias químicas afectas à obra e   
dotá-las com sistema de drenagem independente para locais próprios de recolha 
e tratamento de eventuais derrames, se aplicável; 

6.4.M4 – Deposição temporária dos materiais resultantes das escavações nos locais 
indicados pelo Dono de Obra, não sendo admissível a sua deposição, ainda que 
provisória, em margens e leitos de linhas de água, zonas de infiltração máxima, 
ou em qualquer outro local não pavimentado; 

6.4.M5 – Controlo eficaz do sistema de abastecimento de água de modo a minimizar e 
prevenir as fugas de água; 

6.4.M6 – Adequação, sempre que possível, a qualidade da água aos usos a que se 
destina; 

6.4.M7 – Sensibilização de todos os trabalhadores para a racionalização dos consumos 
de água nas diversas actividades desenvolvidas. 
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2.6.5 Minimização da degradação do solo 
 
Na fase de construção e montagem, o Empreiteiro terá que: 
 
6.5.M1 – Respeitar as áreas definidas para o estaleiro, zonas de trânsito e de 

estacionamento de veículos de transporte e outros equipamentos necessários à 
obra e parques de materiais, definidos pelo Dono de Obra, não sendo admissível 
a utilização de outras áreas ou corredores não previamente definidos; 

6.5.M2 – Prevenir a potencial contaminação do solo e pavimentos, não permitindo a 
descarga directa de poluentes (betumes, óleos, lubrificantes, combustíveis, 
produtos químicos e outros materiais residuais da obra) e evitando o seu 
derrame acidental, colocando-os em contentores específicos, disponibilizados 
pelo Dono de Obra; 

 
Após a conclusão da obra, o Empreiteiro deverá: 
 
6.5.M3 – Assegurar a limpeza dos materiais da obra e a desocupação dos estaleiros, em 

condições ambientalmente adequadas, incluindo a eventual descontaminação 
dos solos afectos à sua obra.    

 
2.6.6 Gestão de resíduos 

 
Todas as entidades intervenientes na fase de construção e montagem terão que cumprir a 
legislação em vigor relativamente à gestão de resíduos, responsabilizando-se pelo 
armazenamento, transporte e destino final adequados de todo o tipo de materiais residuais, 
produzidos na área afecta à obra (entulhos, óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos 
químicos, resíduos e outros materiais residuais da obra). 

 
Embora o Dono de Obra assuma a instalação de contentores para colocação dos resíduos 
gerados na obra, bem como irá assegurar o seu destino final, de acordo com os requisitos da 
legislação em vigor, o Empreiteiro terá de cumprir as regras indicadas a seguir.  
 
a) Recolha, acondicionamento e armazenagem dos resíduos produzidos  
 
6.6.M1 – Os resíduos produzidos na obra ou no estaleiro serão recolhidos em fracções 

compatíveis com um destino final ambientalmente adequado; 

6.6.M2 – Os resíduos serão acondicionados e armazenados de acordo com as boas 
práticas recomendáveis neste domínio, e mantidos em boas condições, de forma 
a não se degradarem, nem se misturarem com resíduos de natureza distinta; 

6.6.M3 – Os locais de armazenagem serão de acesso condicionado e terão zonas 
diferenciadas para os diferentes tipos de resíduos, delimitadas e identificadas. 
Para o caso específico dos óleos usados e outros resíduos perigosos, o seu 
local de armazenamento será pavimentado. Os tambores de armazenamento 
desses resíduos terão de ser colocados na posição vertical,  

6.6.M4 – Para o caso específico dos óleos usados e outros resíduos perigosos, os 
tambores serão selados após enchimento, para evitar derrames ou outros 
acidentes durante o seu armazenamento e transporte. A taxa de enchimento dos 
tambores não excederá 98%; 
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6.6.M5 – Os óleos usados serão ainda colocados em 
tambores, diferenciados de acordo com o respectivo código LER (Lista Europeia 
de Resíduos, definida na Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março);  

 

 

6.6.M6 – Os resíduos de construção deverão ser preferencialmente triados nas suas 
componentes recicláveis, tais como metais, plásticos, vidro, inertes, entre outros, 
e subsequentemente valorizados. Os materiais não passíveis de valorização 
devem ser depositados em contentores específicos para o efeito;  

6.6.M7 – O acondicionamento de materiais de isolamento (ex: lã de vidro, lã de rocha, 
etc.) será efectuado em embalagens devidamente identificadas, fechadas e 
apropriadas (ex. big bags), de modo a evitar a libertação para o exterior de fibras 
ou poeiras; 

6.6.M8 – O acondicionamento de materiais flutuantes (ex: esferovites, outros plásticos, 
cortiça, etc.) será efectuado de forma a evitar o seu espalhamento, recorrendo-
se ao seu embalamento ou cobertura com materiais sintéticos (ex: telas 
plásticas) devidamente fixados, de modo a impedir o seu levantamento acidental. 
Caso os materiais em esferovite sejam passíveis de valorização, estes deverão 
ser, obrigatoriamente, embalados; 

6.6.M9 – O acondicionamento de materiais pulverulentos será efectuado de forma 
controlada, devendo para tal recorrer-se à sua cobertura e humidificação; 

6.6.M10 – No manuseamento de resíduos perigosos, os operadores estarão equipados 
com meios adequados ao seu manuseamento, tais como luvas, óculos e 
máscaras. 

 
b) Transporte e movimentação dos resíduos produzidos (da responsabilidade da 

Caetano Coatings) 
   
6.6.M11 – Os resíduos a eliminar serão transportados de acordo com os cuidados exigíveis 

nas normas e regras actualmente em vigor, por empresas devidamente 
autorizadas, do que farão prova através da respectiva autorização; 

6.6.M12 – Os operadores autorizados ou licenciados para o transporte e para a operação 
de gestão de resíduos, a contratar pelo Empreiteiro, deverão ser do 
conhecimento e merecer a prévia autorização do Dono de Obra; 

6.6.M13 – Os resíduos a transportar serão acompanhados por uma Guia de 
Acompanhamento de Resíduos, em triplicado (Modelo A da Imprensa Nacional 
Casa da Moeda). O responsável pela emissão da referida guia, preencherá 
convenientemente os campos 1, 2 e a primeira parte do 3, fazendo-os assinar 
pelo transportador, retendo um deles durante 5 anos e fornecendo os outros dois 
exemplares ao transportador. Caso o destinatário, após a recepção dos 
resíduos, não forneça ao responsável pelos resíduos, no prazo de 30 dias, uma 
cópia do seu exemplar, devidamente preenchido, com as informações sobre a 
recepção dos resíduos, quantidade recebida, data de recepção e identificação 
do meio de transporte, deverá este solicitar, por escrito, o envio desse exemplar; 

6.8.M14 – Para o transporte de resíduos urbanos não é aplicável a obrigatoriedade de Guia 
de Acompanhamento, salvo se estes resultarem de triagem e se forem 
destinados a operações de valorização; 

6.8.M15 – O transporte de óleos usados deverá obedecer aos requisitos da Portaria           
n.º 1028/92, de 5 de Novembro; 
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6.8.M16 – O transporte dos resíduos de construção e demolição deve ser acompanhado 
por uma Guia de Acompanhamento específica para este tipo de resíduos, nos 
termos da Portaria n.º 417/2008, de 11 de Junho. O preenchimento das guias de 
acompanhamento deve obedecer aos seguintes requisitos: a) o produtor ou 
detentor deve preencher os campos ii), iii) e iv) do modelo constante do Anexo I, 
da referida Portaria, ou os campos ii) e iii) do Anexo II do mesmo diploma e 
certificar-se que o destinatário desse transporte detém as licenças necessárias, 
caso seja um operador de gestão de RCD; b) o transportador deve preencher o 
campo i) do modelo constante do referido Anexo I, certificar-se de que o produtor 
ou o dententor e o destinatário preencheram de forma clara e legível os 
respectivos campos e assinaram as guias de acompanhamento; c) o destinatário 
deve confirmar a recepção dos RCD mediante assinatura dos campos 
respectivos; 

6.6.M17 – Será mantido actualizado um registo da produção de resíduos (com base nos 
quantitativos inventariados, aquando da emissão da Guia de Acompanhamento 
de Resíduos) e dos respectivos transporte e destino final. 

 
c) Controlo de derrames 
 
6.6.M18 – No caso de ocorrer um derrame de uma qualquer substância (tanto nas 

operações de manuseamento, como de armazenagem ou transporte), o 
responsável pelo derrame providenciará a limpeza imediata da zona, utilizando 
para o efeito os procedimentos adequados ao produto derramado. No caso do 
derrame de óleos, novos ou usados, deverá recorrer-se a produtos absorventes. 
Esta zona será isolada, sendo o acesso unicamente permitido aos trabalhadores 
incumbidos da limpeza do produto derramado; 

6.6.M19 – Para o processo de limpeza do produto derramado, os trabalhadores deverão 
utilizar os equipamentos de protecção individual adequados. 

6.6.M20 – Os produtos derramados e/ou utilizados para a recolha dos derrames e ainda o 
solo eventualmente contaminado deverão ser tratados como resíduos, de acordo 
com o definido nas instruções referentes à recolha, acondicionamento, 
armazenagem, transporte e destino final dos resíduos produzidos. 

 
2.7 Medidas de Minimização Ambiental 
 
2.7.1 Sistemas de protecção de ruído  

 
Caso se justifique, em função das conclusões do programa de monitorização do ruído           
(ver ponto 2.8), deverão ser equacionadas as seguintes medidas: 
 
7.1.M1 – Insonorizar e isolar convenientemente as áreas restritas de utilização de 

maquinaria de apoio à obra que gere mais ruído (por exemplo, compressores de 
alimentação de máquinas de ferramentas, bombas, bancadas de trabalho), 
através do seu encapsulamento isolante e absorvente; 

7.1.M2 – Implementar medidas de redução no meio de propagação do ruído, através da 
delimitação com painéis acústicos de material isolante e absorvente das áreas 
situadas em espaço aberto onde se desenvolvam actividades de construção que 
gerem elevado ruído; 



 

 
 
 

10

7.1.M3 – Implementar medidas de redução nos 
receptores sensíveis. 

 

 
 
 
2.7.2 Sistemas de protecção de vibrações 

 
Este descritor é particularmente sensível no caso de existir recurso a explosivos. Não estando 
prevista a utilização de explosivos, não se considera a necessidade de realização de acções 
de monitorização de vibrações.  

 

2.8 Plano de Monitorização do Ruído 
 

De acordo com a legislação actualmente em vigor neste domínio (Decreto-Lei 
n.º 9/2007, de 17 de Janeiro), o Empreiteiro procederá à monitorização do ruído 
ambiente junto dos receptores sensíveis afectados, caso pretenda desenvolver 
actividades construtivas nos períodos do entardecer e nocturno por um período 
superior a 30 dias, situação em que deverá solicitar a necessária autorização ao 
respectivo município (Licença Especial de Ruído). 
 
Os receptores sensíveis a considerar são os correspondentes aos pontos de medição 
avaliados na situação de referência do Estudo de Impacte Ambiental. 
 
O parâmetro acústico a caracterizar está definido no parágrafo 6.º do art.º 15.º do 
diploma acima referido, referindo-se ao nível sonoro contínuo equivalente, ponderado 
A – LAeq, do ruído ambiente exterior, relativo a um dia para cada um dos períodos de 
referência em causa. 
 
Os resultados obtidos terão de ser comparados com os valores máximos previstos na 
legislação aplicável (60 dB(A), no período do entardecer e 55 dB(A), no período 
nocturno), devendo equacionar-se a necessidade de implementação de medidas de 
controlo de ruído, caso tais valores sejam ultrapassados. 
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Anexo VI 
Recursos Hídricos – Balanço Hídrico 



 

Estudo de Impacte Ambiental da Linha de Anodização – Anexos 
 

Balanço hidrológico 
 

 P T E ETp P- ETp Sso ∆Sso DH SH ES 

Jan 93 10,6 83,8 24,3 68,7 150,0 24,3 0,0 44,3 22,2

Fev 104,5 11,7 84,2 28,4 76,1 150,0 0,0 0,0 76,1 49,1

Mar 43,6 13,2 119,3 42,7 0,9 150,0 0,0 0,0 0,9 25,0

Abr 57,1 14,8 137,5 55,8 1,3 150,0 0,0 0,0 1,3 13,2

Mai 41,9 17,1 173,2 78,8 -36,9 117,3 -32,7 4,2 0,0 6,6

Jun 20,5 20,4 200,5 106,9 -86,4 65,9 -51,4 35,1 0,0 3,3

Jul 5,2 22,9 244,8 132,0 -126,8 28,3 -37,6 89,2 0,0 1,6

Ago 8 23,1 244,3 125,5 -117,5 12,9 -15,4 102,1 0,0 0,8

Set 18,4 22,1 210,1 102,6 -84,2 7,4 -5,6 78,7 0,0 0,4

Out 70,4 18,3 156,7 68,2 2,2 9,5 2,2 0,0 0,0 0,2

Nov 73,8 14,1 112,9 38,9 34,9 44,4 34,9 0,0 0,0 0,1

Dez 109,4 11,8 93,1 28,1 81,3 125,7 81,3 0,0 0,0 0,1

Ano 645,8  1860,4 832,4 309,3 122,7 122,6
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Anexo VIII 
Ecologia – Elenco faunístico 
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Tabela AI.1 – Elenco da mamofauna potencial da região envolvente à área de estudo (Palmeirim, J. 1992 e 1999; SIPNAT), ocorrência na área de estudo, estatutos de conservação e fenologia 

Instrumentos Legais 
Família Espécie Nome comum LVVP IUCN Fenologia 

Berna Bona CITES 
Direct. 
Habit. 

Outros 

Ocorrência na área 
de estudo 

Mamíferos terrestres não‐voadores 

Canidae Vulpes vulpes Raposa LC LC Res ‐ ‐ D ‐ 1; 2 Provável 

Erinacidae Erinaceus europaeus Ouriço‐cacheiro LC LR Res III ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável 

Gliridae Eliomys quercinus Leirão DD VU Res III ‐ ‐ ‐ ‐ Pouco Provável 

Leporidae Oryctolagus cuniculus Coelho‐bravo NT LR Res ‐ ‐ ‐ ‐ 1; 2 Muito Provável 

Apodemus sylvaticus Rato‐do‐campo LC LC Res ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável 

Arvicola sapidus Rata‐de‐água LC LR/nt Res ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável 

Microtus cabrerae Rato‐de‐Cabrera VU LR/nt Res/EndIb II ‐ ‐ B‐II e B‐IV ‐ Provável 

Microtus duodecimcostatus Rato‐cego‐mediterrânico LC LR/Lc Res ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Pouco Provável 

Microtus lusitanicus Rato‐cego LC LR/Lc Res ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Provável 

Mus domesticus Rato‐doméstico LC LR Res ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável 

Mus spretus Rato‐das‐hortas LC LC Res ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Provável 

Rattus norvegicus Ratazana‐castanha NA LR NInd ‐ ‐ ‐ ‐ 3 Muito Provável 

Muridae 

Rattus rattus Rato‐preto LC LR Res ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável 

Martes foina Fuinha LC LR Res III ‐ ‐ ‐ ‐ Pouco Provável 

Meles meles Texugo LC LR/lc Res III ‐ ‐ ‐ ‐ Pouco Provável 

Mustela nivalis Doninha LC LR Res III ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável 
Mustelidae 

Mustela putorius Toirão DD LR/Lc Res III ‐ ‐ B‐V ‐ Provável 

Crocidura russula 
Musaranho‐de‐dentes‐

brancos 
LC LC Res III ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável 

Crocidura suaveolens 
Musaranho‐de‐dentes‐

brancos‐pequeno 
NE LR/lc Res III ‐ ‐ ‐ ‐ Provável Soricidae 

Suncus etruscus 
Musaranho‐anão‐de‐

dentes‐brancos 
LC LC Res III ‐ ‐ ‐ ‐ Provável 
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Tabela AI.1 – Elenco da mamofauna potencial da região envolvente à área de estudo (Palmeirim, J. 1992 e 1999; SIPNAT), ocorrência na área de estudo, estatutos de conservação e fenologia 
(cont.) 

Instrumentos Legais 
Família Espécie Nome comum LVVP IUCN Fenologia 

Berna Bona CITES 
Direct. 
Habit. 

Outros 

Ocorrência na área 
de estudo 

Mamíferos terrestres não‐voadores (cont.) 

Talpidae Talpa occidentalis Toupeira LC LR Res/EndIb ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Muito provável 

Genetta genetta Geneta LC LR/lc NInd III ‐ ‐ B‐V  Pouco Provável 
Viverridae 

Herpestes ichneumon Sacarrabos LC LR/lc NInd III ‐ ‐ B‐V; D 1; 2 Provável 

Mamíferos terrestres voadores 

Miniopteridae Miniopterus schreibersi Morcego‐de‐peluche VU LC Res II II ‐ 
B‐II e 
B‐IV 

 Pouco Provável 

Molossidae Tadarida teniotis Morcego‐rabudo DD LR/Lc Res II II ‐ B‐IV  Provável 

Rhinolophus ferrumequinum 
Morcego‐de‐ferradura‐

grande 
VU LR/nt Res II II ‐ 

B‐II e 
B‐IV 

‐ Pouco Provável 
Rhinolophidae 

Rhinolophus hipposideros 
Morcego‐de‐ferradura‐

pequeno 
VU LC Res II II ‐ 

B‐II e 
B‐IV 

‐ Pouco Provável 

Eptesicus serotinus Morcego‐hortelão LC LC Res II II ‐ B‐IV ‐ Muito Provável 

Myotis daubentonii Morcego‐de‐água LC LR/Lc Res II II ‐ B‐IV  Muito Provável 

Pipistrellus kuhli Morcego‐de‐Kuhl LC LC Res II II ‐ B‐IV ‐ Provável 
Vespertilionidae 

Pipistrellus pipistrellus Morcego‐anão LC LC Res III II ‐ B‐IV ‐ Muito Provável 

Legenda:  

LVVP – Estatuto de Conservação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (ed. 2005);  

IUCN – Estatuto de Conservação segundo a International Union for Conservation of Nature (critérios de 2001);  

Berna, Bona, CITES – inclusão da espécie nos diferentes anexos das Convenções;  

Directiva Aves/Habitats – inclusão da espécie nos diferentes anexos do Decreto‐Lei 140/99, de 24 de Abril, segundo a redacção dada pelo Decreto‐Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro;  

NA – Não Aplicável; NE ‐ Não Avaliada;  DD ‐ Dados insuficientes; LC – Pouco Preocupante; NT ‐ Quase Ameaçada; VU ‐ Vulnerável; Res – Residente; EndIb ‐ Endemismo Ibérico;  

NInd ‐ Espécie não‐indígena com reprodução confirmada; (1) ‐ Lei nº 173/99, de 21 de Setembro – Lei de Bases da Caça, regulamentada pelo DL nº 202/2004, de 18 de Agosto; (2) – Portaria 147/2011, de 7 de Abril, alterada 
pela Portaria n.º 260‐B/2011, de 12 de Agosto. D.R. n.º 155, Suplemento, Série I; (3) ‐ DL n.º 565/99, de 21 de Dezembro, que regula a introdução na natureza de espécies não‐indígenas da flora e da fauna. 
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Tabela AI.2 – Elenco da hepetofauna potencial da região envolvente à área de estudo (Loureiro, A. 2008; SIPNAT), ocorrência na área de estudo, estatutos de conservação e fenologia 

Instrumentos Legais 
Família Espécie Nome comum LVVP IUCN Fenologia 

Berna Bona CITES 
Direct. 
Habit. 

Outros 

Ocorrência na 
área de estudo 

Anfíbios 

Bufonidae Bufo bufo Sapo‐comum LC LC Res ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável 

Hylidae Hyla arborea Rela LC NT Res ‐ ‐ ‐ B‐IV ‐ Muito Provável 

Pelobatidae Pelobates cultripes Sapo‐de‐unha‐negra LC LC Res ‐ ‐ ‐ B‐IV ‐ Pouco Provável 

Ranidae Rana perezi Rã‐verde LC LC Res ‐ ‐ ‐ B‐V ‐ Muito Provável 

Salamandridae Salamandra salamandra 
Salamandra‐de‐pintas‐

amarelas 
LC LC Res III ‐ ‐ ‐ ‐ Provável 

Répteis 

Amphisbaenidae Blanus cinereus Cobra‐cega LC LC Res III ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável 

Coluber hippocrepis Cobra de ferradura LC NE Res II ‐ ‐ B‐IV ‐ Provável 

Elaphe scalaris Cobra‐de‐escada LC LC Res III ‐ ‐ ‐ ‐ Provável 

Malpolon monspessulanus Cobra rateira LC NE Res III ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável 
Colubridae 

Natrix maura Cobra‐de‐água‐viperina LC NE Res III ‐ ‐ ‐ ‐ Provável 

Emydidae Mauremys leprosa Cágado‐mediterrânico LC NE Res II ‐ ‐ B‐IV ‐ Provável 

Gekkonodidae Tarentola mauritanica Osga LC LC NInd III ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável 

Lacerta lepida Sardão LC NE Res II ‐ ‐ ‐ ‐ Provável 

Podarcis hispanica Lagartixa‐ibérica LC NE Res III ‐ ‐ B‐IV ‐ Provável Lacertidae 

Psammodromus algirus Lagartixa‐do‐mato LC NE Res III ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável 
Scincidae Chalcides striatus 

Cobra‐de‐pernas‐
tridáctila 

LC LC Res III ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável 
Legenda:  

LVVP – Estatuto de Conservação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (ed. 2005);  
IUCN – Estatuto de Conservação segundo a International Union for Conservation of Nature (critérios de 2001); Berna, Bona, CITES – inclusão da espécie nos diferentes anexos das Convenções;  
Directiva Aves/Habitats – inclusão da espécie nos diferentes anexos do Decreto‐Lei 140/99, de 24 de Abril, segundo a redacção dada pelo Decreto‐Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro; NE ‐ Não Avaliada;  
LC – Pouco Preocupante; NT ‐ Quase Ameaçada; Res – Residente; NInd ‐ Espécie não‐indígena com reprodução confirmada. 
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Tabela AI.3 – Elenco da avifauna potencial da região envolvente à área de estudo (adaptado de Elias, G. e Leitão, A. 2008-2010), ocorrência na área de estudo, estatutos de conservação e 
fenologia 

Instrumentos Legais 

Família Espécie Nome comum LVVP IUCN Fenologia 
Berna Bona CITES 

Direct. 
Aves/ 
Habit. 

Outros 

Ocorrência na área 
de estudo 

Accipiter nisus Gavião LC LC Res II II II A ‐ ‐ Pouco Provável 

Aquila pennata Águia‐calçada NT LC MigRep II II II A A‐I ‐ Provável 

Buteo buteo Águia‐d'asa‐redonda LC LC Res II II II A ‐ ‐ Muito Provável 

Circaetus gallicus Águia‐cobreira NT LC MigRep II II II A A‐I ‐ Pouco Provável 

Circus aeruginosus Tartaranhão‐ruivo‐dos‐pauis VU LC Res/Vis II II II A A‐I ‐ Provável * 

Elanus caeruleus Peneireiro‐cinzento NT LC Res II II II A A‐I ‐ Provável 

Accipitridae 

Milvus migrans Milhafre‐preto LC LC MigRep II II II A A‐I ‐ Muito Provável 

Aegithalidae Aegithalos caudatus Chapim‐rabilongo LC LC Res III ‐ ‐ ‐ ‐ Pouco Provável 

Alauda arvensis Laverca LC LC Res/Vis III ‐ ‐ A‐I ‐ Muito Provável 

Calandrella 
brachydactyla 

Calhandrinha LC LC MigRep II ‐ ‐ A‐I ‐ Provável 

Galerida cristata Cotovia‐de‐poupa LC LC Res III ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável 
Alaudidae 

Lullula arborea Cotovia‐dos‐bosques LC LC Res/Vis III ‐ ‐ A‐I ‐ Pouco Provável 

Alcedinidae Alcedo atthis Guarda‐rios LC LC Res II ‐ ‐ A‐I ‐ Muito Provável * 

Anas clypeata Pato‐trombeteiro EN/LC LC Res/Vis III II C D 1; 2 Provável * 

Anas platyrhynchos Pato‐real LC LC Res/Vis III II ‐ C 1; 2 Muito Provável * Anatidae 
Anser anser Ganso‐bravo NT LC Vis III II ‐ A‐III ‐ Provável * 

Apus apus Andorinhão‐preto LC LC MigRep III ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável 
Apodidae 

Apus pallidus Andorinhão‐pálido LC LC MigRep II ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável 

Ardea cinerea Garça‐real LC LC Res/Vis III ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável * 

Ardea purpurea Garça‐vermelha EN LC MigRep II II ‐ A‐I ‐ Pouco Provável * Ardeidae 

Bubulcus ibis Garça‐boieira LC LC Res II ‐ A ‐ ‐ Provável 
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Tabela AI.3 – Elenco da avifauna potencial da região envolvente à área de estudo (adaptado de Elias, G. e Leitão, A. 2008-2010), ocorrência na área de estudo, estatutos de conservação e 
fenologia (cont.) 

Instrumentos Legais 

Família Espécie Nome comum LVVP IUCN Fenologia 
Berna Bona CITES 

Direct. 
Aves/ 
Habit. 

Outros 

Ocorrência na área 
de estudo 

 Egretta garzetta Garça‐branca LC LC Res II ‐ A A‐I ‐ Muito Provável * 

Caprimulgidae Caprimulgus europaeus Noitibó‐da‐Europa VU LC MigRep II ‐ ‐ A‐I ‐ Provável 

Caprimulgus ruficollis Caprimulgus ruficollis Noitibó‐de‐nuca‐vermelha VU LC MigRep II ‐ ‐ ‐ ‐ Pouco Provável 

Certhiidae Certhia brachydactyla Trepadeira‐comum LC LC Res II ‐ ‐ ‐ ‐ Pouco Provável 

Charadrius hiaticula Borrelho‐grande‐de‐ coleira LC LC Vis II II ‐ ‐ ‐ Provável * 

Pluvialis apricaria Tarambola‐dourada LC LC Vis III II ‐ A‐I; D 1; 2 Provável * 

Pluvialis squatarola Tarambola‐cinzenta LC LC Vis III II ‐ ‐ ‐ Provável * 
Charadriidae 

Vanellus vanellus Abibe LC LC Vis III II ‐ ‐ ‐ Muito Provável * 

Ciconiidae Ciconia ciconia Cegonha‐branca LC LC MigRep/Res II II ‐ A‐I ‐ Provável 

Columba palumbus Pombo‐torcaz LC LC Res/Vis ‐ ‐ ‐ D 1; 2 Provável 

Streptopelia decaocto Rola‐turca LC LC Res III ‐ ‐ ‐ ‐ Provável Columbidae 

Streptopelia turtur Rola‐brava LC LC MigRep III ‐ A D 1; 2 Pouco Provável 

Corvus corone Gralha‐preta LC LC Res ‐ ‐ ‐ D 1; 2 Provável 

Garrulus glandarius Gaio LC LC Res ‐ ‐ ‐ D ‐ Provável 

Pica pica Pega‐rabuda LC LC Res ‐ ‐ ‐ D 1; 2 Pouco Provável 
Corvidae 

Sturnus unicolor Estorninho‐preto LC LC Res II ‐ ‐ ‐ 1; 2 Muito Provável 

Clamator glandarius Cuco‐rabilongo VU LC MigRep II ‐ ‐ ‐ ‐ Pouco Provável 
Cuculidae 

Cuculus canorus Cuco‐canoro LC LC MigRep III ‐ ‐ ‐ ‐ Provável 

Emberiza calandra Trigueirão LC LC Res III ‐ ‐ ‐ ‐ Provável 
Emberizidae 

Emberiza cirlus 
Escrevedeira‐de‐garganta‐

preta 
LC LC Res II ‐ ‐ ‐ ‐ Provável 

Estrildidae Estrilda astrild Bico‐de‐lacre NA ‐ NInd** ‐ ‐ C ‐ ‐ Muito Provável * 
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Tabela AI.3 – Elenco da avifauna potencial da região envolvente à área de estudo (adaptado de Elias, G. e Leitão, A. 2008-2010), ocorrência na área de estudo, estatutos de conservação e 
fenologia (cont.) 

Instrumentos Legais 

Família Espécie Nome comum LVVP IUCN Fenologia 
Berna Bona CITES 

Direct. 
Aves/ 
Habit. 

Outros 

Ocorrência na área 
de estudo 

Falconidae Falco tinnunculus Peneireiro‐vulgar LC LC Res II II II A ‐ ‐ Muito Provável 

Carduelis cannabina Pintarroxo‐comum LC LC Res II ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável 

Carduelis carduelis Pintassilgo LC LC Res II ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável 

Carduelis chloris Verdilhão‐comum LC LC Res II ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável 

Fringilla coelebs Tentilhão‐comum LC LC Res III ‐ ‐ ‐ ‐ Provável 

Fringillidae 

Serinus serinus Chamariz LC LC Res II ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável 

Cecropis daurica Andorinha‐dáurica LC LC MigRep II ‐ ‐ ‐ ‐ Provável 

Delichon urbicum Andorinha‐dos‐beirais LC LC MigRep II ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável 

Hirundo rustica Andorinha‐das‐chaminés LC LC MigRep II ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável 
Hirundinidae 

Riparia riparia Andorinha‐das‐barreiras LC LC MigRep II ‐ ‐ ‐ ‐ Provável 

Lanius meridionalis Picanço‐real LC LC Res II ‐ ‐ ‐ ‐ Provável 
Laniidae 

Lanius senator Picanço‐barreteiro NT LC MigRep II ‐ ‐ ‐ ‐ Provável 

Larus fuscus Gaivota‐d'asa‐escura VU/LC LC Rep/Vis ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Provável * 
Laridae 

Larus ridibundus Guincho‐comum LC LC Vis III ‐ ‐ ‐ ‐ Provável * 

Anthus pratensis Petinha‐dos‐prados LC LC Vis II ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável * 

Motacilla alba Alvéola‐branca LC LC Res/Vis II ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável Motacillidae 

Motacilla flava Alvéola‐amarela LC LC MigRep II ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável * 

Ficedula hypoleuca Papa‐moscas NE LC Vis II II ‐ ‐ ‐ Muito Provável 
Muscicapidae 

Muscicapa striata Papa‐moscas‐cinzento NT LC MigRep II II ‐ ‐ ‐ Pouco Provável 

Parus ater Chapim‐carvoeiro LC LC Res II ‐ ‐ ‐ ‐ Provável 
Paridae 

Parus caeruleus Chapim‐azul LC LC Res II ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável 
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Tabela AI.3 – Elenco da avifauna potencial da região envolvente à área de estudo (adaptado de Elias, G. e Leitão, A. 2008-2010), ocorrência na área de estudo, estatutos de conservação e 
fenologia (cont.) 

Instrumentos Legais 

Família Espécie Nome comum LVVP IUCN Fenologia 
Berna Bona CITES 

Direct. 
Aves/ 
Habit. 

Outros 

Ocorrência na área 
de estudo 

 Parus major Chapim‐real LC LC Res II ‐ ‐ ‐ ‐ Provável 

Passer domesticus Pardal‐comum LC LC Res ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável 
Passeridae 

Passer montanus Pardal‐montês LC LC Res III ‐ ‐ ‐ ‐ Provável 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax carbo Corvo‐marinho LC LC Vis III ‐ ‐ ‐ ‐ Pouco Provável * 

Alectoris rufa Perdiz LC LC Res III ‐ ‐ D 1; 2 Pouco Provável 
Phasianidae 

Coturnix coturnix Codorniz LC LC MigRep/Res/Vis III II ‐ D 1; 2 Provável * 

Dendrocopos major Pica‐pau‐malhado LC LC Res II ‐ ‐ ‐ ‐ Pouco Provável 
Picidae 

Picus viridis Pica‐pau‐verde LC LC Res II ‐ ‐ ‐ ‐ Pouco Provável 

Gallinula chloropus Galinha‐d'água LC LC Res III ‐ ‐ D 1; 2 Provável * 
Rallidae 

Rallus aquaticus Frango‐d'água LC LC Res III ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável * 

Recurvirostridae Himantopus himantopus Pernilongo LC LC Rep II II ‐ A‐I ‐ Pouco Provável * 

Remizidae Remiz pendulinus Chapim‐de‐faces‐pretas NT LC Vis III ‐ ‐ ‐ ‐ Provável * 

Actitis hypoleucos Maçarico‐das‐rochas VU LC Rep/Vis II II ‐ ‐ ‐ Provável * 

Calidris alba Pilrito‐das‐praias LC LC Vis II II ‐ ‐ ‐ Provável * 

Gallinago gallinago Narceja CR/LC LC Rep/Vis III II ‐ D 1; 2 Muito Provável * 

Limosa lapponica Fuselo LC LC Vis III II ‐ A‐I ‐ Muito Provável * 

Limosa limosa Maçarico‐de‐bico‐direito LC LC Vis III II ‐ ‐ ‐ Muito Provável * 

Tringa ochropus Maçarico‐bique‐bique NT LC Vis II II ‐ ‐ ‐ Muito Provável * 

Scolopacidae 

Tringa totanus Perna‐vermelha‐comum CR/LC LC Rep/Vis III II ‐ ‐ ‐ Pouco Provável * 

Athene noctua Mocho‐galego LC LC Res II ‐ II A ‐ ‐ Muito Provável 
Sittidae 

Sitta europaea Trepadeira‐azul LC LC Res II ‐ ‐ ‐ ‐ Pouco Provável 
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Tabela AI.3 – Elenco da avifauna potencial da região envolvente à área de estudo (adaptado de Elias, G. e Leitão, A. 2008-2010), ocorrência na área de estudo, estatutos de conservação e 
fenologia (cont.) 

Instrumentos Legais 

Família Espécie Nome comum LVVP IUCN Fenologia 
Berna Bona CITES 

Direct. 
Aves/ 
Habit. 

Outros 

Ocorrência na área 
de estudo 

Strigidae Strix aluco Coruja‐do‐mato LC LC Res II ‐ II A ‐ ‐ Provável 

Acrocephalus 
arundinaceus 

Rouxinol‐grande‐dos‐caniços LC LC MigRep II II ‐ ‐ ‐ Provável * 

Acrocephalus scirpaceus 
Rouxinol‐pequeno‐dos‐

caniços 
NT LC MigRep II II ‐ ‐ ‐ Provável * 

Cettia cetti Rouxinol‐bravo LC LC Res II II ‐ ‐ ‐ Muito Provável 

Cisticola juncidis Fuinha‐dos‐juncos LC LC Res II II ‐ ‐ ‐ Muito Provável 

Hippolais polyglotta Felosa‐poliglota LC LC MigRep II II ‐ ‐ ‐ Provável 

Phylloscopus collybita Felosa‐comum LC LC Vis II II ‐ ‐ ‐ Muito Provável 

Phylloscopus ibericus Felosa‐ibérica LC ‐ MigRep II II ‐ ‐ ‐ Muito Provável 

Regulus ignicapilla Estrelinha‐real LC LC Res/Vis II II ‐ ‐ ‐ Provável 

Sylvia atricapilla Toutinegra‐de‐barrete‐preto LC LC Res II II ‐ ‐ ‐ Muito Provável 

Sylvia melanocephala Toutinegra‐de‐cabeça‐preta LC LC Res II II ‐ ‐ ‐ Provável 

Sylviidae 

Sylvia undata Toutinegra‐do‐mato LC LC Res II ‐ ‐ A‐I ‐ Pouco Provável 

Therskiornithidae Platalea leucorodia Colhereiro VU/NT LC MigRep/Vis II II II A A‐I ‐ Provável * 

Troglodytidae Troglodytes troglodytes Carriça LC LC Res II ‐ ‐ ‐ ‐ Muito Provável 

Erithacus rubecula Pisco‐de‐peito‐ruivo LC LC Res/Vis II II ‐ ‐ ‐ Muito Provável 

Luscinia megarhynchos Rouxinol‐comum LC LC MigRep II II ‐ ‐ ‐ Provável 

Oenanthe oenanthe Chasco‐cinzento LC LC MigRep/Vis II II ‐ ‐ ‐ 
Muito Provável * 

(Vis) 

Phoenicurus ochruros Rabirruivo‐preto LC LC Res/Vis II II ‐ ‐ ‐ Provável 

Saxicola rubicola Cartaxo‐comum LC LC Res II II ‐ ‐ ‐ Muito Provável 

Turdidae 

Turdus merula Melro‐preto LC LC Res III II ‐ D 1; 2 Muito Provável 
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Tabela AI.3 – Elenco da avifauna potencial da região envolvente à área de estudo (adaptado de Elias, G. e Leitão, A. 2008-2010), ocorrência na área de estudo, estatutos de conservação e 
fenologia (cont.) 

Instrumentos Legais 

Família Espécie Nome comum LVVP IUCN Fenologia 
Berna Bona CITES 

Direct. 
Aves/ 
Habit. 

Outros 

Ocorrência na área 
de estudo 

Turdus philomelos Tordo‐pinto LC LC Vis III II ‐ D 1; 2 Provável 
 

Turdus viscivorus Tordoveia LC LC Res III ‐ ‐ D 1; 2 Provável 

Tytonidae Tyto alba Coruja‐das‐torres LC LC Res II ‐ II A ‐ ‐ Muito Provável 

Upupidae Upupa epops Poupa LC LC MigRep/Res II ‐ ‐ ‐ ‐ Provável 

Legenda:  

LVVP – Estatuto de Conservação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (ed. 2005);  

IUCN – Estatuto de Conservação segundo a International Union for Conservation of Nature (critérios de 2001); Berna, Bona, CITES – inclusão da espécie nos diferentes anexos das Convenções;  

Directiva Aves/Habitats – inclusão da espécie nos diferentes anexos do Decreto‐Lei 140/99, de 24 de Abril, segundo a redacção dada pelo Decreto‐Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro; NA – Não Aplicável;  

NE ‐ Não Avaliada; DD ‐ Dados insuficientes; LC – Pouco Preocupante; NT ‐ Quase Ameaçada; VU ‐ Vulnerável; EN ‐ Em Perigo; CR ‐ Criticamente em Perigo; Res – Residente; Rep ‐ Reprodutor;  

NInd** ‐ Espécie não‐indígena com nidificação provável ou confirmada; Vis ‐ Visitante; Res/Vis – População composta por indivíduos residentes e visitantes;  

Mig/Rep ‐ Migrador reprodutor; (1) ‐ Lei nº 173/99, de 21 de Setembro – Lei de Bases da Caça, regulamentada pelo DL nº 202/2004, de 18 de Agosto; (2) – Portaria 147/2011, de 7 de Abril, alterada pela Portaria n.º 260‐
B/2011, de 12 de Agosto. D.R. n.º 155, Suplemento, Série I; (*) ‐ possibilidade de ocorrência considerada exclusivamente para as lezírias situadas a Sudeste da autoestrada A1. 
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Objetivo Âmbito 

Definir os mecanismos para preparar e manter um Plano de Emergência Ambiental, de forma a 

dar uma resposta eficaz a situações de emergência nas instalações da Caetano Coatings, S.A. 

(CC). 

Todas as atividades e colaboradores da Caetano 

Coatings, S.A.. 

Fluxograma Responsabilidades Descrição 
 
(1)               

 
 
 
 

                     
(2)                    

 
                      
                     
 

(3)                       
 
 
                    
 

(4) 
 
 
 
 

(5) 
 
 
 
 

(6) 
 

 
 
 
 
 

(7) 
 
 
 
 

 
 
 

(8) 
                                                        
 
 
 

(9) 
                                                        
 
 
                                                      

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

(1) QSA 

(2) QSA 

(3) QSA 

(4) QSA; Directores 

de Divisão 

(5) QSA; Directores 

de Divisão 

(6) QSA 

(7) QSA 

(8) QSA 

(9) QSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Levantar todos os riscos/situações de 

emergência com o objetivo de os conhecer em detalhe 

e a partir deles definir e dimensionar corretamente os 

meios de prevenção e combate. 

As situações de emergência a considerar são: 

 Derrame; 

 Inundação; 

 Fuga de gás; 

 Incêndio; 

 Emissão acidental 

de poluentes 

atmosféricos; 

 Avaria da ETARI. 

(2) A partir do levantamento de riscos/situações de 

emergência devem ser analisados todos os impactes 

ambientais que daí possam resultar, na matriz dos 

Aspectos Ambientais Significativos (CC 008). 

(3) Identificar os meios de prevenção, controlo e 

minimização dos impactes ambientais associados, 

através de instruções de trabalho e do PEI. 

(4) No Plano de Emergência Interno são definidas 

as funções e responsabilidades, em cada situação de 

emergência, para: 

 Resposta a 

emergências; 

 Reporte de 

emergências; 

 Investigação; 

 Comunicação 

(interna e externa) 

O plano de emergência é aprovado pela Direcção. 

(5) As instruções de como agir em situação devem 

ser divulgados a todos os colaboradores. 

Os colaboradores com funções e responsabilidades 

definidas no plano de emergência devem receber 

formação específica de como desempenhar tais 

funções. 

Todos os colaboradores devem ser sensibilizados para 

o procedimento a tomar em caso de emergência, por 

forma a garantir uma resposta adequada. 

(6) Anualmente deve ser efetuada uma simulação 

de emergência, a qual deve incluir exercícios de 

simulação de acidentes, de uma das situações 

identificadas em (1). 

Deverá ficar registado na revisão pela gestão qual o 

cenário a testar e data prevista. 

(7) Durante a simulação devem ser registadas todas 

as ocorrências e a forma de intervenção dos 

intervenientes diretos. 

(8) Proceder à correção das falhas detetadas de 

forma a evitar a sua re-ocorrência.  

(9) O plano deve ser revisto sempre que ocorra uma 

alteração dos riscos envolvidos e/ou sempre que seja 

detetada alguma ocorrência anómala na simulação. A 

atualização é da responsabilidade do Responsável do 

Serviço de Ambiente, abrindo uma ocorrência através 

do impresso CC 022 - Ocorrências - Ação Corretiva e 

Preventiva. 

Levantar riscos/situações 

de emergência 

Identificar potenciais 

impactes 

Manter Plano 

de Emergência 

actualizado 

Identificar meios de 

prevenção e combate 

Definir funções e 

responsabilidades 

Divulgar/Formar 

Simular 

Corrigir as situações 

Não 

Sim 

Ocorrência 

de 

situações 

Atualizar Plano de 

Emergência 
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Tarefas Responsável Substituto 

Levantamento dos riscos Responsável do Serviço de Ambiente Direção QSA 

Identificar potenciais impactes Responsável do Serviço de Ambiente Direção QSA 

Identificação dos meios prevenção e combate Responsável do Serviço de Ambiente Direção QSA 

Identificação de funções e responsabilidades Director de Serviço / Administração - 

Divulgação/ formação Responsável do Serviço de Ambiente Direção QSA 

Simulação Responsável do Serviço de Ambiente Direção QSA 

Registo de ocorrência de situações não previstas Responsável do Serviço de Ambiente Direção QSA 

Corrigir as situações Responsável do Serviço de Ambiente Direção QSA 

Atualização do plano emergência Responsável do Serviço de Segurança Direção QSA 
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I 

PROMULGAÇÃO 

 

Os principais objectivos da Caetano Coatings SA, no âmbito da segurança, são a prevenção de todo o 

tipo de acidentes e a minimização das consequências daqueles que, eventualmente, venham a 

ocorrer. 

O Plano de Emergência Interno (PEI) é uma peça fundamental para, em situação de emergência, se 

perseguir o objectivo de minimização das consequências visando a preservação da vida humana, do 

ambiente, do património e da operacionalidade. 

Todos os funcionários da Caetano Coatings e Toyota Caetano Portugal, e das empresas JAC 

Products de Portugal e DURA Automotive Portuguesa, bem como os colaboradores de empresas 

contratadas para prestação de serviços, desde que resulte a permanência física na instalação, serão 

informados dos procedimentos previstos para fazer face a situações de emergência. 

O presente Plano de Emergência Interno é promulgado na data abaixo indicada, e será posto em 

execução através de ordem de serviço após estarem preenchidas as condições de implementação. 

 

Carregado, 3 Dezembro 2011 

 

 

         Administração 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 MISSÃO 

O Plano de Emergência Interno (PEI) constante deste documento tem por objectivos definir a 

estrutura organizativa dos meios humanos e dos recursos materiais existentes, e estabelecer os 

procedimentos de gestão da emergência, de forma a procurar garantir a preservação da integridade 

física das pessoas, do património, do ambiente e do nível operacional. 

Assim, procura-se, através deste documento, disponibilizar a informação necessária que permita aos 

responsáveis efectuar uma gestão tão segura e eficaz quanto possível, quando em situação de 

emergência. 

1.2 ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O âmbito de aplicação são as instalações ocupadas pela Caetano Coatings, S.A., no parque industrial 

do Grupo Salvador Caetano no Carregado. 

1.3 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO 

A implementação do PEI consubstancia-se na formação de todos os recursos humanos com funções 

atribuídas no PEI, de forma a adquirirem o conhecimento necessário ao cabal desempenho das 

funções atribuídas, e na realização de exercícios com o maior número possível de simulações de 

acidentes, sempre que possível com o envolvimento das forças de socorro externas, o que permitirá 

avaliar o estado operacional dos elementos envolvidos e identificar a necessidade de eventuais 

ajustes do PEI. 

Só após a constatação do bom desempenho, e efectiva interiorização dos conceitos e atribuições 

individuais, se deve considerar estarem atingidas as condições de implementação do PEI. 

Para além disto, e para que as condições de implementação do PEI se mantenham, é necessário que 

qualquer elemento com funções atribuídas em emergência tenha a formação e o treino necessários ao 

desempenho dessas funções. 

1.4 METODOLOGIA DE ACTUALIZAÇÃO, ALTERAÇÃO E REVISÃO DO PLANO 

1.4.1 Actualização 

Sempre que ocorra mudança de pessoas com funções atribuídas neste PEI e/ou alterações das 

respectivas formas de contacto, o Responsável da Segurança promove a respectiva actualização no 

Anexo F. 
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1.4.2 Alteração 

Qualquer elemento tem o dever de sugerir ao Responsável da Segurança as alterações a efectuar a 

este documento, sempre que o julgue conveniente. 

Essas sugestões deverão incluir o capítulo sobre o qual incidem, as razões subjacentes às alterações a 

efectuar e as correcções a introduzir. 

As propostas de alteração devem ser analisadas pelo Responsável da Segurança, em articulação com 

os Responsáveis subsidiários que se justifique, e submetidas à consideração do Director do Plano de 

Emergência Interno a quem cabe a decisão da promulgação. 

Como metodologia, sempre que se realizem exercícios no âmbito deste Plano deve ser avaliada a 

forma como decorreu e retiradas as ilações correspondentes, que devem subsidiar eventuais 

propostas de alteração ao Plano. 

1.4.3 Revisão 

As revisões deste documento são da responsabilidade do Responsável da Segurança, e devem ser 

realizadas com periodicidade anual. 

As alterações resultantes são formuladas em forma de proposta, devidamente fundamentada e 

submetida à consideração do Director do Plano de Emergência Interno a quem cabe decidir da sua 

promulgação. 

1.4.4 Registo 

Qualquer actualização, alteração ou revisão do Plano de Emergência Interno será registada no 

Quadro de Alterações que se apresenta no Anexo A1. 

1.5 LISTA DE PÁGINAS EM VIGOR 
No Anexo A2 encontra-se a Lista de páginas em vigor do presente documento. 

1.6 LISTA DE DISTRIBUIÇÃO 
A Lista de Distribuição das cópias impressas do PEI constitui o Anexo A3. 

1.7 LISTA DE ABREVIATURAS  
A Lista de Abreviaturas constitui o Anexo B. 

1.8 GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS 
O Glossário de Termos Técnicos constitui o Anexo C. 

1.9 REFERÊNCIAS DOCUMENTAIS 
As Referências Bibliográficas, assim como a Regulamentação, Normas e Recomendações em que 

este trabalho se apoiou, são enunciadas no Anexo D. 
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2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

2.1.1 Implantação 

A instalação fabril situa-se no parque industrial do Grupo Salvador Caetano, no Carregado, ao Km 1 

da Estrada Nacional N.º 3 (EN 3), no lado Norte desta via, e ocupa uma área coberta de 20.000 m
2
. O 

parque tem uma área de implantação da ordem dos 160.000 m
2 

e no seu interior funcionam 

igualmente as empresas Toyota Caetano Portugal, JAC Products e DURA Automotive. 

A área de implantação encontra-se vedada, com acesso pela EN 3 onde se localiza a Portaria e, em 

condições normais, as vias de circulação internas não constituem problema para o acesso das viaturas 

de socorro às edificações existentes. 

Além do acesso principal existe um portão situado no lado oposto da Portaria, que se encontra 

normalmente aberto no horário das 06H00 às 24H00 nos dias úteis. Este acesso não tem vigilância. 

Contíguas à área do parque industrial estão instaladas, a nascente, a Thyssen Portugal e o Carregado 

Parque e a poente instalações desactivadas e sem vigilância. 

A instalação está localizada na Freguesia do Carregado, Concelho de Alenquer e Distrito de Lisboa, 

pertencendo à área de responsabilidade da corporação de Bombeiros Voluntários de Alenquer que, 

em condições normais e não considerando as horas de ponta, levam cerca de dez minutos a chegar 

após o alerta, e à área de responsabilidade do Posto Territorial de Alenquer da Guarda Nacional 

Republicana. 

2.1.2 Actividades e ocupações dos espaços 

Nas instalações ocupadas pela Caetano Coatings operam as seguintes Divisões: 

  

 Divisão Automotive (DA); 

 Divisão de Protecção de aço e Betão (DPAB). 

 

O trabalho fabril é desenvolvido em regime de turnos, estando as instalações com ocupação humana 

permanente nos dias úteis. Aos Sábados, Domingos e Feriados não se desenvolve, normalmente, 

qualquer actividade na instalação sendo a mesma ocupada exclusivamente pelo vigilante na portaria. 

O trabalho administrativo é executado no horário geral das 08H30 às 17H30. 
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2.1.2.1 Portaria 

Localizada no acesso pela EN 3, está guarnecida em permanência por um elemento de uma empresa 

sub-contratada, com a função de vigilância e controlo de acesso à instalação. 

Este elemento guarnece o único posto em regime de 24H com funções de segurança, e dispõe de 

linha telefónica para o exterior. 

A central do sistema automático de detecção de incêndios (SADI) que cobre a instalação está 

localizada nesta Portaria. 

2.1.2.2 Edifício administrativo 

Edifício com dois pisos sendo que o piso térreo é ocupado pelo parque de estacionamento, portaria 

de acesso ao edifício e a restante área ocupada com instalações de apoio – balneários e oficinas de 

formação. No segundo piso existem escritórios, salas de formação e refeitório com cozinha. 

A utilização deste edifício é partilhada pela Caetano Coatings, pela JAC e pelo centro de formação 

da Toyota Caetano Portugal, assim como por todos os utilizadores do refeitório. 

A Caetano Coatings utiliza o primeiro piso , onde funcionam serviços administrativos e técnicos, 

onde se localiza uma área informática e os servidores da rede informática.  

A ocupação média deste edifício por funcionários da Caetano Coatings é de 42 pessoas, no horário 

geral (08H30 – 17H30), sendo que, no horário de almoço (11H30 às 14H00) a capacidade do 

refeitório é normalmente utilizada em pleno o que significa a permanência de cerca de 180 pessoas. 

A refeição do jantar é servida no horário das 18H30 às 20H00, sendo habitualmente a frequência do 

refeitório significativamente inferior à do almoço. 

2.1.2.3 Edifícios fabris 

A área edificada onde se desenvolvem trabalhos técnicos e actividades fabris é composta por três 

blocos de edifícios, sendo que entre o primeiro e o segundo a seguir enunciados existe uma ligação  

cobertura metálica entre os dois blocos, destacando-se as seguintes áreas: 

 Cataforese, (edifício 3) contígua a norte a espaço utilizado pela DURA Automotive Portuguesa; 

 Lacagem 1, Lacagem 2, Armazém central, Pinturas Industriais, Oficinas de Manutenção, 

Armazém de Peças, Decapagem Química, (edifício 2). Neste edifício  também funcionam a JAC 

Products de Portugal e Toyota Caetano Portugal. 

 Linha 4 – Body Colour Print, (edifício 6). Confina a nascente com a DURA Automotive 

Portuguesa. 

Além destas edificações existem outras de dimensões mais reduzidas, nomeadamente para dois dos 

três PT’s, Subestação da EDP, Armazém de Equipamentos e ETARI, Caldeiras e armazém de 

produtos inflamáveis. 
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2.1.2.4 Ocupação humana 

A ocupação humana está sintetizada no quadro a seguir, onde são indicados os números médios de 

trabalhadores por áreas e respectivos horários. 

ENTIDADES  
HORÁRIOS E PRESENÇAS 

Edifício Administrat. - escritórios 8h30/17h30 

42P 

   

Edifício Administrat. - refeitório 8h00/17h00 

6 P 

12h00/14h00 

170 P 

  

Cataforese     

Decapagem Química     

Lacagem 1     

Armazém central 8h30/17h30 

2P 

   

Pinturas Industriais 8h30/17h30 

8P 

   

Linha 4     

Oficina Manutenção Jigues 8h30/17h30 

2P 

15h30/24h00 

1P 

  

TOTAIS     

 

2.1.3 Infra-estruturas técnicas 

2.1.3.1 Redes de gás natural 

A instalação á abastecida por uma rede de gás natural, através do Postos de Redução e Medição 

(PRM) que se encontra: 

 A nascente do edifício 3 onde se situa a Cataforese, na zona do pinhal e que abastece as restantes 

áreas, nomeadamente: 

 Cataforese 

 Decapagem química 

 Lacagem 1 e 2 

 Cozinha 

 Balneários e instalações sanitárias. 

Os locais de corte destas redes, gerais e sectoriais, estão evidenciados nas plantas de gestão da 

emergência no Anexo K. 
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2.1.3.2 Rede Eléctrica 

A energia eléctrica que abastece a instalação toda é fornecida através de uma sub-estação no interior 

da instalação, a poente do edifício 6 onde está instalada a Linha 4 – Body Colour. 

A partir desta sub-estação a energia é distribuída para os três PT’s do parque, efectuando-se a 

distribuição interna da seguinte forma: 

 PT 1 – Pinturas Industriais, Lacagem 1 / 2, Armazém Central, JAC Products Portugal, Oficinas 

de Máquinas Industriais, Armazém de Peças, Decapagem Química, Toyota C.P., DURA 

Automotive Portuguesa, Edifício Administrativo, Portaria (Central do SADI), ETAR, Estação 

de Serviço e Refeitório; 

 PT 2 – Cataforese, Central de Bombagem da rede de incêndios e compressor, DURA; 

 PT 3 – Linha 4 – Body Colour, instalação das Caldeiras, sala de compressores e serralharia, 

DURA.  

A localização dos quadros gerais de baixa tensão está evidenciada na planta de gestão da 

emergência, no Anexo K. 

2.1.3.3 Reservatório de gasóleo 

Entre o edifício Administrativo e o furo de captação de água, está localizado um reservatório de 

gasóleo com a capacidade para 10.000 litros, e que se destina a abastecimento de equipamentos 

próprios. 

O reservatório possui bacia de retenção. 

2.1.4 Meios de prevenção, protecção e intervenção 

2.1.4.1 Extintores portáteis 

Existem extintores portáteis disseminados na instalação, estando a sua localização evidenciada nas 

plantas de gestão da emergência, no Anexo K. 

2.1.4.2 Sistema automático de detecção de incêndios (SADI) 

Existe um sistema automático de detecção de incêndios que faz a cobertura de todas as áreas da 

instalação, localizando-se a respectiva Central na portaria da instalação. 

Integrado no SADI, que dispõe de sirenes, existe uma rede de botoneiras manuais de alarme. 
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A central do SADI é endereçável o que permite identificar o local onde ocorrer uma detecção ou 

onde for actuada uma botoneira manual de alarme. 

Quando ocorre uma detecção instrumental ou é actuada uma botoneira manual de alarme é activado 

um alarme restrito na Central, actualmente com uma temporização de três minutos destinados à 

execução de uma rotina humana de confirmação. 

Se a central não for reposta na situação de vigília normal, é transmitido o Alarme geral sonoro em 

toda a instalação, não estando a central actualmente programada para executar mais nenhuma função. 

2.1.4.3 Rede de incêndios 

A instalação está coberta por uma rede de incêndios armada que utiliza uma reserva de água próxima  

de 100 m
3
. Esta reserva é utilizada também para o abastecimento de água às linhas. 

O reservatório é abastecido a partir de furo próprio, através de uma hidropressora com a capacidade 

de 16 m
3
/hora, tendo também a possibilidade de ser abastecido pela rede pública para substituir a 

falta de abastecimento de água ao reservatório no caso de avaria da bomba e/ou falta de energia 

eléctrica. 

A central de bombagem da rede de incêndios, que se encontra instalada em compartimento próprio 

separado das áreas fabris e que aspira directamente do reservatório de água, é constituída por 1 

bomba eléctrica, uma bomba diesel e uma bomba Jockey, assegurando uma pressão de 8 bar na boca 

hidraulicamente mais desfavorável. 

Com esta composição, está assegurado o funcionamento da central de bombagem na falta de 

fornecimento de energia eléctrica. 

A rede de incêndios é constituída pelas bocas-de-incêndio, que estão equipadas com carretéis de 

calibre reduzido, e pelos hidrantes exteriores, estando a respectiva localização evidenciada na planta 

de gestão da emergência, no Anexo K. 

2.1.4.4 Gerador de emergência, ventilação, desenfumagem e sistema automático de extinção 

de incêndios 

Existe gerador de emergência mas apenas assegura energia eléctrica para as bombas de agitação da 

tina de cataforese. Não existe ventilação e desenfumagem. 

Existem dois sistemas automáticos de detecção e extinção de incêndios: 

-  Um sistema à base de gás inergen que cobre a casa das tintas e casa dos solventes da Linha 4; 

-  Um sistema à base de espuma de média expansão que cobre o armazém de produtos 

inflamáveis. 
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2.2 FACTORES DE RISCO 

2.2.1 Caracterização de riscos 

2.2.1.1 Riscos Tecnológicos 

Os riscos tecnológicos internos estão evidenciados na tabela a seguir e assinalados nos locais onde a 

incidência é mais significativa: 

RISCOS 

ZONAS 

INCÊNDIO EXPLOSÃO 
FUGA DE 

GASES 
DERRAME 
/ EMISSÃO 

Edifícios X - X - 

Reservatórios X - - X 

JAC X - - - 

Pinturas Industriais X X - X 

DURA X - - X 

Linha 4 – Body Colour X X X X 

Armazém Central X - - X 

Armazém de Produtos Inflamáveis X X  X 

Lacagem 1 X - X X 

Lacagem 3 / Cataforese X - X X 

Armazém de Químicos X X - X 

Oficinas Toyota Caetano Portugal X - - X 

Ecocentro X - - X 

 

No risco de explosão estão considerados os cenários de explosão de embalagens armazenadas 

contendo produtos inflamáveis, explosão de equipamentos sob pressão e explosão em locais ATEX, 

tais como as salas de preparação de tintas da linha 4 e linha 6 e casa dos solventes. 

O risco de derrame considera os derrames acidentais de produtos contidos em recipientes, assim 

como as águas potencialmente contaminadas resultantes de combate a incêndios 

As fugas de gases incluem o gás natural e os gases de equipamentos de refrigeração. 
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Na óptica de riscos externos, não se considera que a envolvente industrial das instalações acarrete 

um nível potencial de risco de incêndio que possa ter reflexos na operacionalidade e nas instalações 

do Grupo Salvador Caetano - Carregado. 

Ainda como risco externo, é de considerar um eventual sinistro com camião cisterna de transporte de 

produto perigoso, tendo em conta a envolvente rodoviária da instalação. 

2.2.1.2 Riscos da Natureza 

Os riscos naturais que se consideram mais significativos referem-se a Sismos, já que, de acordo com 

o Dec-Lei 235/83, de 31 de Maio, a instalação se situa na zona A, a que corresponde uma 

caracterização de risco mais elevado. 

A ocorrência de um sismo, além dos eventuais sinistros pessoais, pode originar ruptura e/ou colapso 

nas estruturas existentes, com a eventual libertação de produtos que potencializam o risco de 

sinistros tecnológicos. 

Apesar de existir uma linha de água dentro da área de implantação do Grupo Salvador Caetano - 

Carregado, o histórico demonstra a inexistência de transbordos, pelo que se considera não constituir 

risco significativo. 

2.2.1.3 Riscos Sociais 

A ameaça de bomba, em si mesma, gera uma situação desestabilizadora pela necessidade de tomada 

de medidas imediatas, estando entre estas, quase sempre, a interrupção das actividades na área 

ameaçada e a sua evacuação. 

Assim, julga-se ser de considerar este risco no âmbito deste plano, nas hipóteses de acidentes. 

2.2.2 Pontos Perigosos 

Os pontos perigosos identificados, e com a respectiva localização evidenciada nas plantas de gestão 

da emergência em Anexo K, são os seguintes: 

 Armazém Produtos Inflamáveis 

 Armazém Central - Produtos Perigosos 

 Armazém de químicos 

 Armazém de tintas em pó 

 Armazém pinturas industriais 

 Casa das Tintas – Edifício da Linha 4 

 Casa dos diluentes 

 Circuito de gás natural 
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 Depósito de gasóleo 

 Edifício das Caldeiras 

 Postos de Transformação 

2.2.3 Pontos Nevrálgicos 

Os pontos nevrálgicos identificados, e com a respectiva localização evidenciada nas plantas de 

gestão da emergência em Anexo K, são os seguintes: 

 Portaria (Central do SADI e único posto permanente com funções de segurança); 

 Central de bombagem da rede de incêndios; 

 Piso 1 do edifício Administrativo - Centro Informático, central telefónica e refeitório; 

 Caminhos de evacuação e saídas de emergência; 

 Postos de Transformação. 

2.2.4 Produtos perigosos 

De todos os produtos movimentados e armazenados na instalação, consideram-se como perigosos os 

relacionados no Anexo E, onde constam as respectivas localizações, quantidades máximas habituais 

e as respectivas fichas de dados de segurança. 

2.3 HIPÓTESES 

Face ao diagnóstico de segurança e correspondente avaliação de riscos, consideram-se as seguintes 

hipóteses de sinistros: 

 Incêndio; 

 Explosão; 

 Emissão / derrame de produtos perigosos; 

 Sismo; 

 Acidente externo com camião cisterna de produtos perigosos; 

 Ameaça de bomba. 
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2.4 ORGANISMOS DE APOIO 

Os Organismos de Apoio são as entidades e organismos de administração local, públicos ou privados 

que colaboram com a Caetano Coatings em situações de emergência, a título voluntário ou, quando 

solicitados para o efeito, de acordo com as suas competências e capacidades ou com os protocolos 

existentes. 

A listagem das entidades e respectivas formas de contacto encontra-se no Anexo F. 

 

 



 

PLANO DE EMERGÊNCIA INTERNO Versão 3 

 SITUAÇÃO 
 

 

Rev. 5  Dezembro 2011 

 

3-10 

3. ORGANIZAÇÃO GERAL DA SEGURANÇA 

 

A organização geral da segurança está baseada nos seguintes elementos: 

 Posto guarnecido a 24H (na Portaria da instalação) - este elemento recebe as informações da 

Central do SADI, tendo, em consequência, as seguintes responsabilidades: 

 Transmissão do Alarme 

 Transmissão do Alerta. 

 Responsável de Segurança – chefia de topo da empresa responsável máximo pela segurança na 

instalação, tendo como responsáveis subsidiários, os seguintes elementos: 

 Delegado de Segurança; 

 Diretor de Emergência. 

 Brigada de Incêndios - constituída por 4 Brigadas Locais de Incêndios BLI. No total a Brigada 

de Incêndios é formada por 15 pessoas, distribuídas por todo o tempo de laboração. 

 Equipa de Evacuação – constituída por 4 Equipas Locais de Evacuação ELE. No total a Equipa 

de Evacuação é formada por 16 pessoas, distribuídas por todo o tempo de laboração. 

 Equipa de 1
os

 Socorros – constituída por 4 Equipas Locais de 1
os

 Socorros ELS. No total a 

Equipa de Evacuação é formada por 16 pessoas. 

 No total a Equipa de 1
os

 Socorros é formada por 15 pessoas, distribuídas por todo o tempo de 

laboração. 

 Elemento da manutenção de serviço – Assegura, numa situação de alarme confirmado, o corte de 

energia (eléctrica e gás) ao local sinistrado, assim como auxilia na paragem de equipamentos de 

produção e ativação de sistemas de ventilação/exaustão. 
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4. PLANO DE ATUAÇÃO 

4.1 CONCEITO 

Com o PEI procura-se  minimizar as consequências de sinistros através de uma adequada difusão do 

alarme e do alerta, de uma estrutura de apoio à evacuação das pessoas das áreas sinistradas ou em 

risco, e da preparação das condições de intervenção dos meios de socorro externos. 

Além disso, e nos períodos de laboração, procura-se assegurar uma capacidade de intervenção 

organizada em tempo útil para circunscrever e/ou debelar o sinistro e prestar o socorro a eventuais 

sinistrados. 

A prontidão em situação de emergência apoia-se numa correcta manutenção dos equipamentos e 

sistemas de segurança existentes, e na ocupação humana permanente das instalações o que permite a 

rápida transmissão do alerta aos meios de socorro externos, que intervirão no âmbito das atribuições 

próprias. 

4.1.1 Detecção, alarme e alerta 

A informação de qualquer situação de anormalidade baseia-se na detecção humana e na detecção 

instrumental. 

Por alarme considera-se o sistema instalado e estabelecido para aviso e informação interna de uma 

situação de emergência.  

A transmissão humana do alarme pode ser efectuada das seguintes formas: 

 Activando uma botoneira manual de alarme; 

 Pelo telefone interno para a extensão 9  (Portaria) 

Por alerta considera-se o sistema estabelecido para aviso e informação das entidades de socorro 

externas, nomeadamente corporação de Bombeiros Voluntários de Alenquer e posto territorial de 

Alenquer da Guarda Nacional Republicana. 

O vigilante da portaria, perante uma informação de emergência, assegura a transmissão da 

informação da ocorrência pela seguinte ordem: 

Coordenador Local de Emergência; 

Director do Plano de Emergência; 

Delegado de Segurança. 

Por indicação de qualquer uma das 3 funções, assegura a transmissão do alerta aos bombeiros ou 

chamada de outras entidades. 

O delegado de segurança assegura a informação ao responsável de segurança. 
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No período das 17H30 às 08H30, e apenas quando nenhuns dos coordenadores locais de emergência 

estiverem presentes, todos os alarmes devem ser transmitidos aos elementos da Brigada de Incêndios 

que estiverem de serviço. Se o director de emergência e delegado de segurança não estiverem nas 

instalações, assumem as funções de coordenação até à sua chegada. 

O director do PEI e delegado de segurança / responsável substituto, na sequência do alarme e face ao 

sinistro em concreto, transmite o alarme, assegura a transmissão do alerta às forças de socorro 

externas adequadas e determina para a área em risco, sempre que se justifique, a interrupção em 

segurança das actividades e a sua evacuação. 

As rotinas de alarme e alerta estão representadas nos diagramas a seguir. 
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4.1.2 Activação do PEI 

O Plano de Emergência Interno é activado numa das seguintes situações: 

 Por decisão do seu Director; 

 Quando o nível de risco potencial o justifique; 

 Quando um alarme seja confirmado. 

A activação deste Plano consubstancia-se na convocação dos elementos da estrutura operacional 

considerados necessários face à emergência específica, e/ou no desenvolvimento das acções 

previstas no PEI e nas resultantes das decisões dos seus responsáveis. 

Na activação do PEI o delegado de segurança desloca-se para o Centro de Operações, acompanhado 

por um elemento com a função de efectuar os registos das ocorrências e acções definidas, com 

anotação das horas correspondentes. 

4.1.3 Intervenção das equipas de socorro exteriores 

As equipas de socorro exteriores actuam de acordo com as técnicas e hierarquias próprias, em 

ligação com o delegado de segurança. 

4.1.4 Articulação com entidades externas que tenham funcionários em serviço na instalação 

A todas as entidades que tenham funcionários em serviço para a Caetano Coatings, serão fornecidas 

as informações necessárias de actuação em situação de sinistro. 

Estas Entidades obrigam-se a instruir os seus funcionários quanto aos procedimentos correctos a 

serem tomados em situação de sinistro, e a informar o delegado de segurança da realização dessa 

formação. 

Sempre que estejam a ser desenvolvidos trabalhos na instalação, as entidades prestadoras dos 

serviços mantêm em permanência um responsável sobre quem recai a obrigação de informar o 

delegado de segurança de qualquer anomalia que se verifique, na vertente da segurança, com os seus 

funcionários. 

Quando ocorra uma evacuação de área, os colaboradores externos acompanham os restantes 

trabalhadores, devendo o respectivo responsável da equipa informar o Coordenador Geral da 

Evacuação dos eventuais sinistros pessoais e suspeita de retenção dentro da área em evacuação, 

relativamente aos seus funcionários 

4.1.5 Registos de ocorrências e de acções 

No Anexo J existe um conjunto de formulários-tipo para registo de ocorrências e de acções 

executadas no âmbito deste PEI. 
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4.2 ESTRUTURA OPERACIONAL PARA A EMERGÊNCIA 

4.2.1 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Missões dos componentes da estrutura 

4.2.2.1 Director do Plano de Emergência Interno 

O Director do Plano de Emergência Interno tem as seguintes responsabilidades: 

 Decidir activar e desactivar o Plano de Emergência; 

 Responsável de Segurança 

(Carlos Martins) 

Delegado de Segurança 

(Luís Hilário) 

Director de Emergência 

(Rodrigues Neto) 

Relações Públicas 

(Paulo Torres) 

João Alves 

Luís Silva 

Renato Levy 

Rosa Maria 

Alberto Feliciano 

Sarah Campino 

Débora Silva 

Coordenador 

Local de 

Emergência (CLE) 

Edifício 1 
Ana Pereira 

 

 

 

Coordenador Local 

de Emergência 

(CLE) 

Edifício 5 
Francisco Cimenta 

José Pajinha 

Vitor Santos 

Marco Ferreira 

Ionan Filon 

Robson 

Filipe Ferreira 

Manuel Martins 

Fábio Leirôa 

Cláudio Ivan 

 

Ana Cláudia 

Mafalda Cachado 

Sónia Lopes 

Carlos Marmelo 

Coordenador 

Local de 

Emergência (CLE) 

Edifício 2/3 
Luís Oliveira 

Miguel Oliveira 

Sérgio Loureiro 

Isidro Almeida 

Bruno Correia 

Jaime Alves 

José Cunha 

Pedro Santos 

Nuno Gomes 

Mª João Castanhas 

Daniela Grácio 

Verónica Santos 

Coordenador Local 

de Emergência 

(CLE) 

Edifício 4 
Luís Ponte 

Álvaro Campos 

Georgi Kirilov 

Heitor Fortes 

Viktor Kovach 

Paulo Álvaro 

Ricardo 
Moncarcha 

Michel Reis 

Osvaldo Carreira 

Valéria Santos 

Tânia Lopes 

Peure Brazão 

Marco Pecurto 

Coordenador 

Local de 

Emergência (CLE) 

Edifício 6 
João Marques 

Brigada de 

Incêndios 

(Rodrigues Neto) 

Equipa de 

Evacuação 

(Carlos 
Domingues) 

Equipa 1
os

 

Socorros 

(Maria João 
Castanhas) 
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 Tomar as decisões necessárias para assegurar a preservação da vida humana e debelar o sinistro, 

apoiado pelo delegado de segurança; 

 Promover a emissão de comunicados a funcionários, clientes, fornecedores e aos órgãos de 

comunicação social. 

4.2.2.2 Relações Públicas 

O responsável pelas relações públicas assegura, no âmbito dos objectivos de informação da empresa, 

as relações com os órgãos de comunicação social e com clientes, fornecedores, funcionários e seus 

familiares. 

Em estreita articulação com o Director do Plano de Emergência Interno prepara a informação a ser 

difundida, submetendo-a à aprovação do Responsável da Segurança. 

4.2.2.3 Delegado de Segurança 

Sempre que ocorra um alarme de sinistro, ou quando se verifique uma situação que apresente um 

nível de risco potencial que o justifique, o delegado de segurança tem as seguintes responsabilidades 

no âmbito deste Plano: 

 Convocar os elementos que considere necessários, em função do tipo e estado da ameaça, 

definindo as acções a desenvolver; 

 Definir e dirigir a execução das primeiras acções de combate e circunscrição do sinistro, zelando 

pela salvaguarda da vida Humana em relação às pessoas eventualmente em risco; 

 Dirigir as operações de combate ao acidente que sejam executadas pelos meios próprios e as de 

manutenção e logística, garantindo a execução das acções necessárias a debelar o sinistro e à 

reposição da normalidade operacional; 

 Assegurar a confirmação do alerta às forças de socorro externas adequadas e à Protecção Civil 

Municipal, sempre que justificável; 

 Articular com os Responsáveis da Segurança das restantes empresas a operar no parque 

industrial,  para a definição das medidas necessárias, sempre que as áreas sob responsabilidade 

destes Responsáveis se encontrem em risco; 

 Articular com os responsáveis pelas forças de socorro externas que estejam a actuar na instalação; 

 Manter a informação actualizada ao Director do PEI e Responsável de Segurança. 

Nos períodos laborais cobertos pelos 2º e 3º turnos existem encarregados nomeados, designados 

neste Plano por Responsáveis de Turno  que, na ausência do delegado de segurança e coordenadores 

locais de emergência, assumem as suas responsabilidades e funções até este se apresentar na 

instalação e assumir a direcção e coordenação das operações em curso. 

4.2.2.4 Responsável de Segurança 

Na sua qualidade de gestão de topo, acompanha todas as decisões de carácter técnico operacional e 

em face do decorrer dos acontecimentos toma decisões para as quais seja confrontado, sempre no 

sentido de salvaguardar em primeiro lugar a segurança das pessoas, o meio ambiente e o património 

próprio e alheio. 
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4.2.2.5 Responsáveis da Segurança das restantes empresas instaladas no parque industrial 

da Salvador Caetano 

Perante a detecção de uma situação de emergência que possa afectar a Caetano Coatings, é esperado 

que actuem da seguinte forma: 

 Façam a transmissão da informação pertinente, face ao sinistro em concreto, ao Responsável da 

Segurança da Caetano Coatings; 

 Assegurem as acções necessárias à salvaguarda da vida Humana sempre que existam pessoas em 

risco, incluindo os colaboradores da Caetano Coatings, nomeadamente no que se refere à 

evacuação das instalações; 

 Colaborem com o responsável de segurança e delegado de segurança da Caetano Coatings na 

tomada de decisões para combate aos eventuais sinistros. 

4.2.2.6 Grupo de Manutenção 

Assegura a execução dos trabalhos de condução e reparação em emergência com meios próprios e, 

sendo necessário recursos de terceiros, garante a sua obtenção dirigindo e coordenando a sua 

utilização. 

Entre outras, é responsabilidade deste Grupo: 

 Assegurar as operações definidas pelo delegado de segurança; 

 Assegurar os cortes de energia e de fluídos que sejam necessários em emergência; 

 Assegurar as operações dos sistemas e equipamentos em emergência, nomeadamente a central de 

bombagem da rede de incêndios;  

 Assegurar as reparações e intervenções que sejam necessárias em emergência ou na reposição da 

normalidade operacional (mecânicas, eléctricas, civis); 

 Definir, e garantir, a obtenção de recursos de terceiros que sejam necessários durante o combate 

ao sinistro e à reposição da normalidade operacional; 

4.2.2.7 Vigilante na Portaria 

Sendo o único posto ocupado em permanência com funções de segurança, tem a responsabilidade de 

assegurar: 

 A confirmação de todos os alarmes instrumentais; 

 A transmissão dos alarmes; 

 A transmissão dos alertas às forças de socorro externas; 

 As condições de acesso à instalação às forças de socorro externas. 

4.2.2.8 Brigada de Incêndios 

Os elementos que constituem a Brigada de Incêndios têm as seguintes responsabilidades quando 

chamados a intervir no combate a um sinistro: 
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 Assegurar o socorro a eventuais sinistrados, garantindo a sua evacuação e a prestação do socorro 

adequado; 

 Definir tacticamente, e assegurar, o combate ao sinistro até à chegada das forças de socorro 

externas quando necessárias; 

 Assegurar as acções definidas pelo delegado de segurança. 

4.2.2.9 Equipa de 1.
os

 socorros 

Sempre que existam sinistrados, assegurar a: 

 Prestação do socorro possível, tendo em conta o estado do sinistrado, as habilitações dos 

membros da Equipa e os meios disponíveis; 

 A prestação do socorro externo, sempre que necessário e adequado. 

4.2.2.10 Equipa de Evacuação 

Sempre que seja necessário evacuar áreas da instalação, a equipa de evacuação tem por 

responsabilidades: 

 Avaliar, face ao sinistro em concreto, se os Pontos de Encontro se situam em área de risco, 

definindo novas localizações sempre que se justifique e difundindo a informação; 

 Assegurar a evacuação de todas as pessoas presentes nas áreas em evacuação; 

 Assegurar o socorro a eventuais sinistrados; 

 Promover o controlo e o enquadramento das pessoas evacuadas, nomeadamente nos pontos de 

encontro; 

 Assegurar as acções definidas pelo delegado de segurança. 

4.3 CONVOCAÇÃO E REUNIÃO 

A convocação dos elementos da estrutura operacional é uma das funções do delegado de segurança. 

Periodicamente devem acontecer reuniões para análise de ocorrências e decisões operacionais, tais 

como a programação e planeamento de simulacros e evacuações.  

4.4 PLANO DE EVACUAÇÃO 

O Plano de Evacuação tem por objectivo estabelecer as instruções/procedimentos a adoptar, de forma 

a promover a evacuação rápida e segura quando da ocorrência de uma situação de emergência, e 

assenta nos seguintes conceitos: 

 Existem sectores de evacuação definidos e evidenciados nas plantas em Anexo K; 

 Para cada sector de evacuação, e de acordo com o horário de funcionamento, existem nomeado um 

Coordenador de Evacuação e um substituto; 

 Existe um Coordenador Geral de Evacuação, e respectivo substituto, que é responsável pela 

evacuação e assegura a articulação com o delegado de segurança; 
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 Para cada Equipa de Evacuação existe um Coordenador, e respectivo substituto, que é responsável 

por decidir qual o ponto de encontro apropriado para a emergência e encaminhar as pessoas até que 

se reúnam no Ponto de Encontro. Cada responsável de equipa de evacuação deve transmitir os 

factos relevantes ao Coordenador Geral da Evacuação; 

 O alarme de evacuação é transmitido das seguintes formas: 

 Local onde ocorre o sinistro – verbalmente pelo Coordenador de Evacuação respectivo e, na 

falta deste, da responsabilidade individual dos elementos presentes; 

 Restantes locais – delegado de segurança em primeiro lugar e respectivos coordenadores de 

evacuação sempre que considerem necessário. 

 Alarme geral para toda a instalação – transmitido pela Central do SADI, através de actuação 

de botoneira própria para emissão do alarme sonoro; a responsabilidade da decisão é do 

coordenador local de emergência que transmite a ordem ao Vigilante na Portaria; 

 O delegado de Segurança é responsável por: 

 Assegurar que, sempre que justificável, o sector de evacuação onde ocorra o sinistro é 

evacuado; 

 Definir, em função do sinistro, as áreas em risco e determinar para estas, sempre que se 

justifique, a evacuação; 

 Existe uma rede de caminhos de evacuação conduzindo ao exterior das áreas edificadas; 

 Existem Plantas de Emergência afixadas nos locais mais apropriados, para que todos os ocupantes 

as vejam e memorizem, contendo informação sobre: 

 localização dos caminhos de evacuação e saídas de emergência a utilizar; 

 localização das botoneiras de alarme; 

 localização dos meios de 1ª intervenção. 

As plantas de emergência contêm, ainda, instruções gerais de actuação em caso de sinistro, com o 

objectivo de condicionar os seus comportamentos perante uma situação de emergência; 

 Se ocorrer uma situação de emergência fora do horário normal de funcionamento, a evacuação das 

áreas correspondentes será da responsabilidade individual de cada pessoa que deve seguir a 

sinalização de emergência, e tendo em conta as indicações constantes nas plantas de emergência 

afixadas; 

 A evacuação dos visitantes que se encontrem nas áreas em evacuação é da responsabilidade dos 

visitados; 

 Quando existam empregados de outras entidades a prestar serviço em regime de “outsorcing”, estes 
obedecem à ordem de evacuação acompanhando os empregados da Caetano Coatings para os 

Pontos de Encontro. É missão do respectivo encarregado informar o Coordenadorl Geral da 

Evacuação de qualquer anomalia que ocorra, nomeadamente suspeita de elemento retido nas 

instalações ou sinistros pessoais que tenham ocorrido na evacuação. 
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4.5 INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS 

Este documento integra, no Anexo G, as instruções de actuação em caso de sinistro e os 

procedimentos de emergência para as situações que se encontram sistematizadas no capítulo das 

hipóteses. 

4.5.1 Instruções Gerais de Actuação - IGA 

Instruções destinadas à totalidade dos ocupantes das instalações Caetano Coatings, com o objectivo de 

condicionar os seus comportamentos perante uma situação de emergência. 

4.5.2 Procedimentos de Emergência -PE 

Procedimentos destinados aos elementos com funções atribuídas no Plano de Emergência Interno, com 

os objectivos de garantir: 

 transmissão do alarme e do alerta 

 execução de uma intervenção rápida e eficaz; 

 decisão e coordenação da evacuação; 

 reposição da normalidade operacional. 
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5. ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

5.1 RECURSOS HUMANOS 

No Anexo F encontra-se a relação dos recursos humanos com funções atribuídas neste PEI e as 

respectivas formas de contacto. 

5.2 RECURSOS MATERIAIS 

A representação da localização dos meios de intervenção encontra-se evidenciada nas plantas em 

Anexo K. 

5.3 COMUNICAÇÕES 

Em situação de emergência, as comunicações poderão ser efectuadas através dos telefones móveis da 

rede telefónica fixa e de telefones das redes móveis. 

Os elementos a seguir identificados, bem como os respectivos substitutos e/ou elementos de serviço, 

têm telefones móveis e telemóveis: 

 Responsável da Segurança; 

 Chefe do Grupo de Manutenção; 

 Chefe da Brigada de Incêndios; 

 Chefe da Equipa de 1.
os

 socorros; 

 Coordenador Geral da Evacuação; 

 Coordenadores dos Pontos de Encontro. 

No Anexo F são relacionadas as Entidades de Socorro Externas e os Organismos de Apoio, e os 

respectivos contactos telefónicos. 

5.4 CENTRO DE OPERAÇÕES 

O Centro de Operações localiza-se junto à sala de Informática do edifício Administrativo, estando 

previsto que, na impossibilidade da sua utilização, o Centro de Operações seja activado nos escritórios 

da Linha Cataforese, no 1º piso, cabendo ao delegado de segurança a tomada de decisão e a difusão da 

informação. 
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5.5 PONTOS DE ENCONTRO / POSTO DE TRIAGEM E SOCORRO 

Os Pontos de Encontro definidos, e evidenciados nas plantas em Anexo K, são os a seguir enunciados, 

devendo ser ocupados preferencialmente com os ocupantes dos seguintes sectores: 

 Ponto de Encontro N.º 1 – Junto á Portaria, a nascente desta (Parque de Estacionamento): 

 Sector de Evacuação 1 – Edifício Administrativo; 

 Sector de Evacuação 2 – Cataforese; 

 Sector de Evacuação 3 – Linha Bosch; 

 Sector de Evacuação 4 - Lacagem 1, Lacagem 2; 

 Sector de Evacuação 5 – Linha 6. 

 

 Ponto de Encontro N.º 2 – Parque de estacionamento norte  

 Sector de Evacuação 6 – Armazém central 

 Sector de Evacuação 7 – Pinturas Industriais  

 Sector de Evacuação 8 – Decapagem, e Oficina Manutenção 

 Sector de Evacuação 9 – Linha 4 e Edifício das caldeiras. 

 

O posto de Triagem e Socorro é activado no Posto Médico. 
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6. INFORMAÇÃO PÚBLICA 

Constituindo a sensibilização e informação um importante instrumento no campo da prevenção, 

compete ao Responsável pelas Relações Públicas assegurar uma política activa de informação. 

Durante a emergência, e sempre que se justifique, o Responsável pelas Relações Públicas prepara, em 

estreita ligação com o Responsável da Segurança, e divulga, após aprovação do Director do PEI, os 

comunicados aos Órgãos de Comunicação Social, definindo a periodicidade adequada à situação e 

evolução da emergência. 

No Anexo I são enunciadas directrizes básicas para transmissão da informação à Comunicação Social. 
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Manter o piso com uma boa aderência;

Uso de botas biqueira de aço;

Uso de protecções auditivas;

Movimento correcto do corpo;

Uso de botas biqueira de aço;

Problemas Músculo Esqueléticos;

Queda ao Mesmo Nível;

Queda de Materiais / Objectos;

OBSERVAÇÕES

Ruído;

Decapagem Alto 

NIVEL DO 
RISCO

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;

Uso de protecções respiratoria;

Recepção do material

Problemas Músculo Esqueléticos;

POSTO DE TRABALHO

Movimentação de cargas

Análise de Riscos

RESPONSÁVEL HST:    Luís Hilário

DATA DE REVISÃO: 16/09/2009

DATA DE EMISÃO:     08/11/2005

Nº DE REVISÃO: 2

DATA DA VISITA: 08/11/2005

RISCOS ASSOCIADOS MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Pintura

SECTOR:  Pinturas Industriais RESPONSÁVEL SECTOR:     Valdemar Lebre

Não deveram efectuar trabalhos nas vias resevadas a 

empilhadores;
Atropelamento;

Queda ao Mesmo Nível;

Queda de Materiais / Objectos;

Manter o piso com uma boa aderência;

Cortes / Perfurações; Uso de luvas de protecção ;

Enquanto decorrer a operação de descarga de materiais 

devera ser criado um perímetro de segurança;
Esmagamento;

Ventilação deficiente;

Esmagamento;

Falta de iluminação;

Ruído;

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;

Manter o piso com uma boa aderência;

Uso de botas biqueira de aço;

Manter a zona de trabalho limpa, arrumada e desimpedida;

Uso de protecções auditivas;

Movimento correcto do corpo;

Queda ao Mesmo Nível;
Manter a zona de trabalho limpa, arrumada e desimpedida;

Manter o piso com uma boa aderência;

Queda de Materiais / Objectos; Uso de botas biqueira de aço;

Ruído;

Problemas Músculo Esqueléticos;

Rotura do equipamento;

Exposição a poeiras;

Queda ao Mesmo Nível;

Queda de Materiais / Objectos;

Choques contra objectos / Pancadas;

Esmagamento / Atropelamento;
Enquanto decorrer a operação de movimentação de cargas 

devera ser criado um perimetro de segurança;

Assegurar o bom estado de manutenção e conservação dos 

cabos electricos dos monta-cargas
Electrocussão;

Verificar se os equipamentos estão em bom estado;

Projecção de partículas;
Verificar o bom estado dos fatos;

Cabine deficiente;
A cabine deve assegurar que não havera projecção de 

particulas para o exterior;

Utilização dos fatos de protecção de depagem;

As iluminareas deveram ser limpas mensalmente;

Médio

Alto 
Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;

Alto 

Uso de protecções auditivas;

Verificar as condições de manuteenção dos filtros; 

Verificar se os equipamentos estão em bom estado;

Movimento correcto do corpo;



OBSERVAÇÕES
NIVEL DO 

RISCO
POSTO DE TRABALHO
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RISCOS ASSOCIADOS MEDIDAS DE PREVENÇÃO

SECTOR:  Pinturas Industriais RESPONSÁVEL SECTOR:     Valdemar Lebre

Empilhadores Proibido exceder a velocidade permitida, 10 Km/h Médio

Capotamento;

Choques contra objectos;

Queda ao Mesmo Nível;

Queda de Materiais / Objectos;

Problemas Músculo Esqueléticos;

Inalação de poeiras;

Ruído;

Ruído;

Problemas Músculo Esqueléticos;

Movimento correcto do corpo;

Metalização

Esmagamento;

Projecção de partículas;

Inalação de toxicos;

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;

Alto 

Controlo Qualidade Médio

Projecção de partículas;

Pintura

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;

Verificar se os equipamentos estão em bom estado;

Utilização dos fatos de protecção;

Uso de protecções respiratórias;

Uso de protecções auditivas;

Problemas Músculo Esquéleticos;

Queda ao Mesmo Nível;

Queda de Materiais / Objectos;

Esmagamento;

Projecção de particulas;

Ruído;

Uso de protecções respiratórias para produtos quimícos;;

Uso de protecções auditivas;

Movimento correcto do corpo;

Inalação de poeiras;

Inalação de toxinas;

Manter o piso com uma boa aderência;

Verificar se os equipamentos estão em bom estado;

Utilização dos fatos de protecção;

Uso de protecções respiratórias;

Esmagamento;

Queda de Pessoas;

Ruído;

Manobrador deve sentar-se em posição correcta quando 

arranca com o equipamento;

Garantir que as características do equipamento não são 

alteradas;

Não exceder a velocidade máxima , 10 Km/h;

Garantir que não são transportadas cargas que retirem a 

visibilidade ao manobrador;

Devera circular exclusivamente nas vias reservadas para 

empilhadores;

Queda de Materiais / Objectos;

Colisão com Peões;

Verificar se as condições de conservação e manutenção do 

equipamento se encontram em bom estado, de modo a manter 

o ruído em níveis admissíveis;

Utilização dos fatos de protecção;

Uso de protecções respiratórias;

Uso de protecções auditivas;

Manter o piso com uma boa aderência;

Uso de botas biqueira de aço;

Proibição de transportar cargas iguais ou superiores a 

capacidade máxima do equipamento;

Garantir que o equipamento tem sinalização sonora de marcha 

atrás;

Devera circular exclusivamente nas vias reservadas para 

empilhadores;

Proibição de transporte de pessoas;

Alto 
Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;

Movimento correcto do corpo;

Uso de botas biqueira de aço;

Verificar se os equipamentos estão em bom estado;



OBSERVAÇÕES
NIVEL DO 

RISCO
POSTO DE TRABALHO
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RISCOS ASSOCIADOS MEDIDAS DE PREVENÇÃO

SECTOR:  Pinturas Industriais RESPONSÁVEL SECTOR:     Valdemar Lebre

DTS PA-04 ARSC 001

Empilhadores Proibido exceder a velocidade permitida, 10 Km/h Médio

Médio

Médio

APROVADOREALIZADO

DATA ASS: DATA ASS:

Riscos Vários;

Enquanto decorrer a operação de descarga de materiais 

devera ser criado um perímetro de distancia;

Uso de protecções auditivas;

Verificar se o manobrador tem formação, para desenvolver a 

sua função sem riscos para si e para terceiros,

Queda ao Mesmo Nível;

Uso de luvas de protecção ;

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;

Manter a zona de trabalho limpa, arrumada e desimpedida;

Manter o piso com uma boa aderência;

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;

Espedição do material

Espedição do material

Movimento correcto do corpo;

Queda de Materiais / Objectos;

Cortes / Perfurações; 

Esmagamento;

Ruído;

Problemas Músculo Esquéleticos;

Uso de botas biqueira de aço;



Operador de Cabine
Uso de mascaras de protecção

Uso de Fato de protecção;

Irritação da Vista
Durante a operação de limpeza sera obrigato-

rio a utilização de mascara de protecção;

Controlo de Qualidade

Queda ao Mesmo Nível

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;

MédioUso de Sapatos Fechados;

Iluminação Deficiente
Ter uma iluminação nunca inferior a 500 lx e 

distribuída de forma uniforme;

Atropelamento / Esmagamento

Cortes / Perfurações 

Os operadores não devem circular pela via 

reservada a empilhadores;

Manter limpa e arrumada a área de trabalho;

Carga e Descargas
Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;
Médio

Queda ao Mesmo Nível
Manter o piso com uma boa aderência;

Atropelamento / Esmagamento
Os operadores não devem circular pela via 

reservada a empilhadores;

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;
Médio / Alto

Uso de luvas de protecção ;

Manter a zona de trabalho limpa, arrumada e 

desimpedida;

Uso de botas biqueira de aço;

Análise de Riscos

RESPONSÁVEL HST:     Luís Hilário

DATA DE REVISÃO: 24/04/2012

DATA DE EMISÃO:     01/09/2004

Nº DE REVISÃO: 4

DATA DA VISITA:     SECTOR:     Linha 1 RESPONSÁVEL SECTOR:     Luís Oliveira

OBSERVAÇÕES
NIVEL DO 

RISCO
POSTO DE TRABALHO RISCOS ASSOCIADOS MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Logística

Queda de Materiais / Objectos

Manter o piso com uma boa aderência;

Cortes / Perfurações 

Quedas ao Mesmo Nível

Esmagamento / Atropelamento

Quando se estiverem a executar trabalhos 

de recepção ou entrega de materiais, esta 

deverá ser realizada em zona que não seja 

de passagem.

Exposição a Partículas / Poeiras

Ter uma iluminação nunca inferior a 500 lx e 

distribuída de forma uniforme;

Cortes / Perfurações 

Queda ao Mesmo Nivel

Queda de Materiais / Objectos

Manter limpa e arrumada a área de trabalho;

Movimento correcto do corpo na colocação 

de peças nos contentores;
Problemas Músculo Esqueléticos

Iluminação Deficiente

Uso de sapatos fechados;

Uso de luvas de protecção leves;

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;
Baixo

Manter o piso com uma boa aderência;

Queda de Materiais / Objectos

Uso de botas biqueira de aço;

Manter limpa e arrumada a área de trabalho;

Uso de luvas de protecção na movimentação 

de peças e contentores ;

Queda de Materiais / Objectos

mod CC 038-0
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DATA DE REVISÃO: 24/04/2012

DATA DE EMISÃO:     01/09/2004

Nº DE REVISÃO: 4

DATA DA VISITA:     SECTOR:     Linha 1 RESPONSÁVEL SECTOR:     Luís Oliveira

OBSERVAÇÕES
NIVEL DO 

RISCO
POSTO DE TRABALHO RISCOS ASSOCIADOS MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Operador de Cabine

Verificar se o manobrador tem formação, 

para desenvolver a sua função sem riscos 

para si e para terceiros,

ELABORADO

Empilhador

Capotamento

Manobrador deve sentar-se em posição 

correcta quando arranca com o 

equipamento;

Ruído
Durante a operação de limpeza será 

obrigatório a utilização de protecção auditiva;

Controlador de Banhos Quimicos

APROVADO

DATA:  24-04-2012 Nome: Luís Hilário DATA:  24-04-2012 Nome:   Luís Hilário

Alto

Garantir que as características do 

equipamento não são alteradas;

Não exceder a velocidade máxima, 10 Km/h;

Choques contra objectos

Evitar transporte de cargas que retirem a 

visibilidade ao manobrador; No caso de ser 

impossível circular de marcha-atrás;

Tem de circular nas vias reservadas para 

empilhadores;

Queda de Materiais / Objectos

Proibição de transportar cargas iguais ou su-

periores a capacidade máxima do equipa-

mento;

Colisão com Peões

Garantir que o equipamento tem sinalização 

sonora de marcha atrás;

Proibido exceder a velocidade permitida, 10 Km/h

Devera circular exclusivamente nas vias 

reservadas para empilhadores;

Queda de Pessoas Proibição de transporte de pessoas;

Ruído

Verificar se as condições de conservação e 

manutenção do equipamento se encontra 

em bom estado, de modo a manter o ruído 

em níveis admissíveis;

Riscos Vários

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;
Médio

Queda de Objectos Uso de botas de biqueira de aço;

Irritação do sistema respiratório
Uso de máscara de protecção durante a 

abertura dos banhos

Irritação dos olhos
Uso de óculos de protecção durante a 

abertura dos banhos

Irritação da Pele
Uso de luvas de protecção química, para 

manuseamento de produto tóxicos;

Ruído Uso de protecções auditivas;

Queda ao Mesmo Nível
Manter a zona de trabalho limpa, arrumada e 

desimpedida;

Distensões musculares
Manuseamento correcto das cargas (max: 

25 Kg)

mod CC 038-0



Manter limpa e arrumada a área de trabalho;
Queda ao Mesmo Nível

Manter o piso com uma boa aderência;

Uso de botas de biqueira de aço;

Uso de protecções oculares;

Irritação da Pele

Problemas Músculo Esqueléticos

Iluminação Deficiente

Uso de uniforme;

Os meios de prevenção e combate a incêndios deveram 

estar aptos;

Incêndio

Uso de protecção auditiva

Será expressamente proibido fumar ou foguear;

Iluminação Deficiente
Ter uma iluminação nunca inferior a 500 lx e distribuída de 

forma uniforme;

Problemas Músculo Esqueléticos Movimento correcto do corpo;

Queda ao Mesmo Nível

Queda de Materiais / Objectos

Manter o piso com uma boa aderência;

Uso de Sapatos Fechados;

Queda de Materiais / Objectos

Exposição a partículas 

Ruído

Limpeza dos filtros

Movimentação correcta dos corpos

Falta de Ventilação

Cortes / Perfurações 

Queda ao Mesmo Nível

Atropelamento / Esmagamento

Queda de Materiais / Objectos

Manter limpa e arrumada a área de trabalho;

Uso de botas de biqueira de aço;

Uso de luvas de protecção ;

Manter limpa e arrumada a área de trabalho;

DATA DA VISITA: 

Uso de botas biqueira de aço;

Uso de luvas de protecção ;

SECTOR:  Linha - 4 (BCP) RESPONSÁVEL SECTOR:     João Marques

Carga e Descarga

Queda de Materiais / Objectos

Cortes / Perfurações 

Quedas ao Mesmo Nível

Esmagamento / Atropelamento

Logística

Inalação de Partículas

Projecção de Partículas

Análise de Riscos

RESPONSÁVEL HST:   Luís Hilário

DATA DE REVISÃO: 24/04/2012

DATA DE EMISSÃO:  01/09/2004

Nº DE REVISÃO: 4

Médio

POSTO DE TRABALHO RISCOS ASSOCIADOS MEDIDAS DE PREVENÇÃO OBSERVAÇÕES NÍVEL DO RISCO

Baixo

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;

Manter limpa e arrumada a área de trabalho;

Manter o piso com uma boa aderência;

Quando se estiverem a executar trabalhos de recepção ou 

entrega de materiais, devera ser mantida a distancia de 

segurança;

Controlo de Qualidade Médio

Casa das Tintas

Manter o piso com uma boa aderência;

Os operadores não deverão circular pela via reservada a 

empilhadores;

O monta-cargas tem que possuir patilha de segurança;

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;
Alto

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;

Ter uma iluminação nunca inferior a 500 lx e distribuída de 

forma uniforme;

Uso de mascara de protecção com Filtro AX P3

Uso dos cremes protectores no inicio e no final do trabalho;

mod CC 038-0



DATA DA VISITA: SECTOR:  Linha - 4 (BCP) RESPONSÁVEL SECTOR:     João Marques
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Projecção de Partículas

Uso de protecção auditiva

Limpeza dos filtros

Movimentação correcta dos corpos

Queda de Materiais / Objectos

Exposição a partículas 

Problemas Músculo Esqueléticos Movimento correcto do corpo;

Ruído Uso de protecções auditivas;

Cabine de Aplicação Irritação da Pele

Manter limpa e arrumada a área de trabalho;

Manter o piso com uma boa aderência;

Uso de botas de biqueira de aço;

Uso de uniforme;

Uso de mascara de protecção com Filtro AX P3

Uso de protecções oculares;

Incêndio

Queda ao Mesmo Nível

Queda de Materiais / Objectos
Proibição de transportar cargas iguais ou superiores a 

capacidade máxima do equipamento;

Garantir que o equipamento tem sinalização sonora de 

marcha atrás;

Deverá circular exclusivamente nas vias reservadas para 

empilhadores;

Queda de Pessoas Proibição de transporte de pessoas;

Colisão com Peões

Garantir que não são transportadas cargas que retirem a 

visibilidade ao manobrador;

Devera circular exclusivamente nas vias reservadas para 

empilhadores;

Os meios de prevenção e combate a incêndios deveram 

estar aptos;

Falta de Ventilação 
Deve ser arranjado os ventiladores existentes;

Colocação dos ventiladores laterais em funcionamento;

Uso de luvas de protecção química, para manuseamento de 

produto tóxicos;

Queda ao Mesmo Nível
Manter a zona de trabalho limpa, arrumada e desimpedida;

Manter o piso com uma boa aderência;

Médio

Irritação da Pele

Controlador de Banhos Químicos
Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;

Ruído

Falta de Ventilação

Problemas Músculo Esqueléticos

Inalação de Partículas

Será expressamente proibido fumar ou foguear;

Garantir que as características do equipamento não são 

alteradas;

Não exceder a velocidade máxima , 10 km/h;

Choques contra objectos

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;
AltoUso dos cremes protectores no inicio e no final do trabalho;

Empilhador Interior AltoProibido exceder a velocidade permitida, 10 km/h

Capotamento

Manobrador deve sentar-se em posição correcta quando 

arranca com o equipamento;

mod CC 038-0
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Verificar se o manobrador tem formação, para desenvolver a 

sua função sem riscos para si e para terceiros,
Riscos Vários

Ruído

Verificar se as condições de conservação e manutenção do 

equipamento se encontra em bom estado, de modo a manter 

o ruído em níveis admissíveis;

Problemas Musculo Esqueléticos

Manter a zona de trabalho limpa, arrumada e desimpedida;

Uso de botas biqueira de aço;

Uso de mascara de protecção;

Uso de uniforme

Uso dos cremes protectores no inicio e no final do trabalho;

Movimentação correcta dos corpos

Queda de objectos

Inalação de partículas

Exposição a partículas 

Irritação da Pele

Queda ao mesmo Nível

Ruído

Verificar se as condições de conservação e manutenção do 

equipamento se encontra em bom estado, de modo a manter 

o ruído em níveis admissíveis;

Riscos Vários
Verificar se o manobrador tem formação, para desenvolver a 

sua função sem riscos para si e para terceiros,

Queda de Materiais / Objectos
Proibição de transportar cargas iguais ou superiores a 

capacidade máxima do equipamento;

Garantir que não são transportadas cargas que retirem a 

visibilidade ao manobrador;

Colisão com Peões

Garantir que o equipamento tem sinalização sonora de 

marcha atrás;

Devera circular exclusivamente nas vias reservadas para 

empilhadores;

Incêndios Verificar que o equipamento se encontra dotado de extintor;

Queda de Pessoas Proibição de transporte de pessoas;

Devera circular exclusivamente nas vias reservadas para 

empilhadores;

Capotamento

Manobrador deve sentar-se em posição correcta quando 

arranca com o equipamento;

Empilhador Exterior AltoProibido exceder a velocidade permitida, 10 km/h

Choques contra objectos

DATA ASS: DATA ASS:

APROVADOREALIZADO

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;
MédioManutenção

Garantir que as características do equipamento não são 

alteradas;

Não exceder a velocidade máxima, 10 km/h;

Empilhador Interior (Cont.) AltoProibido exceder a velocidade permitida, 10 km/h
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Alto

Não manusear cargas superiores a 25 Kg

Empilhador

Médio

Médio
Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;

Uso obrigatório dos E.P.I.´s mencionados, por parte 

dos operadores;

Uso de botas biqueira de aço;

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;
Uso de Sapatos Fechados;

Ter uma iluminação nunca inferior a 500 lx e distribuída de 

forma uniforme;

Uso de luvas de protecção ;

Os operadores não devem circular pela via reservada a 

empilhadores;

Uso de luvas de protecção térmica

Irritação dos olhos Uso de óculos de protecção no manuseio de químicos

Queda ao Mesmo Nível

Queda de Materiais / Objectos

Iluminação Deficiente

Uso de botas de biqueira de aço;

Controlo de Qualidade

Irritação da Pele

Movimento correcto do corpo;

Manter limpa e arrumada a área de trabalho;

Controlador de Banhos Quimicos

Problemas Músculo Esqueléticos

Queda ao Mesmo Nível

Atropelamento / Esmagamento

Ruído

Problemas Músculo Esqueléticos

POSTO DE TRABALHO RISCOS ASSOCIADOS MEDIDAS DE PREVENÇÃO OBSERVAÇÕES
NIVEL DO RISCO

Baixo
Manter limpa e arrumada a área de trabalho;

Manter o piso com uma boa aderência;

Uso de luvas de protecção ;

Quando se estiver a executar trabalhos de recepção ou 

entrega de materiais, deverá ser mantida a distância de 

segurança;

Análise de Riscos

RESPONSÁVEL HST:   Luís Hilário

DATA DE REVISÃO: 24-04-2012

DATA DE EMISSÃO:  03/04/2007

Nº DE REVISÃO: 2

DATA DA VISITA: SECTOR:  Cataforese RESPONSÁVEL SECTOR:    Luís Oliveira

Logística

Carga e Descargas

Queda de Materiais / Objectos

Cortes / Perfurações 

Quedas ao Mesmo Nível

Esmagamento / Atropelamento

Cortes / Perfurações 

Queda de Materiais / Objectos

Médio

Queda ao Mesmo Nível

Queda de objectos

Manter limpa e arrumada a área de trabalho;

Manter o piso com uma boa aderência;

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;

Uso de botas de biqueira de aço;

Manter a zona de trabalho limpa, arrumada e desimpedida;

Uso de protecções auditivas;

Movimento correcto do corpo;

Zona do transportador da Cataforese protegido e isolado

Capotamento

Manobrador deve sentar-se em posição correcta quando ar-

ranca com o equipamento; usar sempre o cinto de segurança

Garantir que as características do equipamento não são 

alteradas;

Não exceder a velocidade máxima, 10 Km/h;

Uso de luvas de protecção química, para manuseamento de 

produtos Químicos;

Queimaduras

Manter o piso com uma boa aderência;

Iluminação Deficiente
Ter uma iluminação nunca inferior a 500 lx e distribuída de 

forma uniforme;
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Análise de Riscos

RESPONSÁVEL HST:   Luís Hilário

DATA DE REVISÃO: 24-04-2012

DATA DE EMISSÃO:  03/04/2007

Nº DE REVISÃO: 2

DATA DA VISITA: SECTOR:  Cataforese RESPONSÁVEL SECTOR:    Luís Oliveira

AltoEmpilhador (Cont.)

Riscos Vários

Verificar se as condições de conservação e manutenção do 

equipamento estão em bom estado, de modo a manter o ruído 

em níveis admissíveis;

Garantir que não são transportadas cargas que retirem a 

visibilidade ao manobrador;

APROVADOREALIZADO

DATA ASS: DATA ASS:

Proibido exceder a velocidade permitida, 10 Km/h

Verificar se o manobrador tem formação, para desenvolver a 

sua função sem riscos para si e para terceiros,

Queda de Materiais / Objectos

Colisão com Peões

Deve circular exclusivamente nas vias reservadas para 

empilhadores;

Queda de Pessoas

Ruído

Proibição de transportar cargas iguais ou superiores a 

capacidade máxima do equipamento;

Choques contra objectos

Garantir que o equipamento tem sinalização sonora de marcha 

atrás;

Deve circular exclusivamente nas vias reservadas para 

empilhadores;

Proibição de transporte de pessoas;



Manter o piso com uma boa aderência;

Os operadores não deverão circular pela via reservada a 

empilhadores;

O monta-cargas tem que possuir patilha de segurança;

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;
Alto

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;

Ter uma iluminação nunca inferior a 500 lx e distribuída de 

forma uniforme;

Uso de mascara de protecção com Filtro AX P3

Controlo de Qualidade Médio

Casa das Tintas

RISCOS ASSOCIADOS MEDIDAS DE PREVENÇÃO OBSERVAÇÕES NÍVEL DO RISCO

Baixo

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;

Manter limpa e arrumada a área de trabalho;

Manter o piso com uma boa aderência;

Quando se estiverem a executar trabalhos de recepção ou 

entrega de materiais, devera ser mantida a distancia de 

segurança;
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RESPONSÁVEL HST:   Luís Hilário

DATA DE REVISÃO: 

DATA DE EMISSÃO:  24/04/2012

Nº DE REVISÃO: 0

SECTOR:  Linha - 6 

Médio

POSTO DE TRABALHO

Carga e Descarga

Queda de Materiais / Objectos

Cortes / Perfurações 

Quedas ao Mesmo Nível

Esmagamento / Atropelamento

Iluminação Deficiente

Problemas Músculo Esqueléticos Movimento correcto do corpo;

Logística

Inalação de Partículas

Projecção de Partículas

Atropelamento / Esmagamento

Queda de Materiais / Objectos

Queda de Materiais / Objectos

DATA DA VISITA: 

Uso de botas biqueira de aço;

Uso de luvas de protecção ;

RESPONSÁVEL SECTOR:     João Marques

Falta de Ventilação

Cortes / Perfurações 

Queda ao Mesmo Nível

Manter limpa e arrumada a área de trabalho;

Uso de botas de biqueira de aço;

Uso de luvas de protecção ;

Manter limpa e arrumada a área de trabalho;

Uso de Sapatos Fechados;

Ter uma iluminação nunca inferior a 500 lx e distribuída de 

forma uniforme;

Exposição a partículas 

Ruído

Limpeza dos filtros

Movimentação correcta dos corpos

Incêndio

Uso de protecção auditiva

Será expressamente proibido fumar ou foguear;

Uso dos cremes protectores no inicio e no final do trabalho;

Queda ao Mesmo Nível

Queda de Materiais / Objectos

Manter o piso com uma boa aderência;

Iluminação Deficiente

Uso de uniforme;

Os meios de prevenção e combate a incêndios deveram 

estar aptos;

Manter limpa e arrumada a área de trabalho;
Queda ao Mesmo Nível

Manter o piso com uma boa aderência;

Uso de botas de biqueira de aço;

Uso de protecções oculares;

Irritação da Pele

Problemas Músculo Esqueléticos

mod CC 038-0



RISCOS ASSOCIADOS MEDIDAS DE PREVENÇÃO OBSERVAÇÕES NÍVEL DO RISCO

Análise de Riscos

RESPONSÁVEL HST:   Luís Hilário

DATA DE REVISÃO: 

DATA DE EMISSÃO:  24/04/2012

Nº DE REVISÃO: 0

SECTOR:  Linha - 6 

POSTO DE TRABALHO

DATA DA VISITA: RESPONSÁVEL SECTOR:     João Marques

Empilhador Interior AltoProibido exceder a velocidade permitida, 10 km/h

Capotamento

Manobrador deve sentar-se em posição correcta quando 

arranca com o equipamento;

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;
Alto

Ruído

Falta de Ventilação

Problemas Músculo Esqueléticos

Inalação de Partículas

Será expressamente proibido fumar ou foguear;

Garantir que as características do equipamento não são 

alteradas;

Não exceder a velocidade máxima , 10 km/h;

Deve ser arranjado os ventiladores existentes;

Uso dos cremes protectores no inicio e no final do trabalho;

Controlador de Banhos Químicos
Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;

Queda ao Mesmo Nível

Irritação da Pele

Médio

Uso de luvas de protecção química, para manuseamento de 

produto tóxicos;

Manter a zona de trabalho limpa, arrumada e desimpedida;

Manter o piso com uma boa aderência;

Choques contra objectos

Garantir que não são transportadas cargas que retirem a 

visibilidade ao manobrador;

Devera circular exclusivamente nas vias reservadas para 

empilhadores;

Os meios de prevenção e combate a incêndios deveram 

estar aptos;

Falta de Ventilação 

Queda de Materiais / Objectos
Proibição de transportar cargas iguais ou superiores a 

capacidade máxima do equipamento;

Garantir que o equipamento tem sinalização sonora de 

marcha atrás;

Deverá circular exclusivamente nas vias reservadas para 

empilhadores;

Queda de Pessoas Proibição de transporte de pessoas;

Colisão com Peões

Cabine de Aplicação Irritação da Pele

Manter limpa e arrumada a área de trabalho;

Manter o piso com uma boa aderência;

Uso de botas de biqueira de aço;

Uso de uniforme;

Uso de mascara de protecção com Filtro AX P3

Uso de protecções oculares;

Incêndio

Queda ao Mesmo Nível

Queda de Materiais / Objectos

Exposição a partículas 

Problemas Músculo Esqueléticos Movimento correcto do corpo;

Ruído Uso de protecções auditivas;

Colocação dos ventiladores laterais em funcionamento;

Projecção de Partículas

Uso de protecção auditiva

Limpeza dos filtros

Movimentação correcta dos corpos
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RISCOS ASSOCIADOS MEDIDAS DE PREVENÇÃO OBSERVAÇÕES NÍVEL DO RISCO

Análise de Riscos

RESPONSÁVEL HST:   Luís Hilário

DATA DE REVISÃO: 

DATA DE EMISSÃO:  24/04/2012

Nº DE REVISÃO: 0

SECTOR:  Linha - 6 

POSTO DE TRABALHO

DATA DA VISITA: RESPONSÁVEL SECTOR:     João Marques

APROVADO

DATA ASS: ASS:

Empilhador Interior (Cont.) AltoProibido exceder a velocidade permitida, 10 km/h

Não exceder a velocidade máxima, 10 km/h;

ELABORADO

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;
MédioManutenção

Alto

DATA NOME:

Empilhador Exterior Proibido exceder a velocidade permitida, 10 km/h

Choques contra objectos
Devera circular exclusivamente nas vias reservadas para 

empilhadores;

Garantir que as características do equipamento não são 

alteradas;

Capotamento

Manobrador deve sentar-se em posição correcta quando 

arranca com o equipamento;

Colisão com Peões

Garantir que o equipamento tem sinalização sonora de 

marcha atrás;

Devera circular exclusivamente nas vias reservadas para 

empilhadores;

Incêndios Verificar que o equipamento se encontra dotado de extintor;

Queda de Pessoas Proibição de transporte de pessoas;

Queda de Materiais / Objectos
Proibição de transportar cargas iguais ou superiores a 

capacidade máxima do equipamento;

Garantir que não são transportadas cargas que retirem a 

visibilidade ao manobrador;

Ruído

Verificar se as condições de conservação e manutenção do 

equipamento se encontra em bom estado, de modo a manter 

o ruído em níveis admissíveis;

Riscos Vários
Verificar se o manobrador tem formação, para desenvolver a 

sua função sem riscos para si e para terceiros,

Movimentação correcta dos corpos

Queda de objectos

Inalação de partículas

Exposição a partículas 

Irritação da Pele

Queda ao mesmo Nível

Verificar se o manobrador tem formação, para desenvolver a 

sua função sem riscos para si e para terceiros,
Riscos Vários

Ruído

Verificar se as condições de conservação e manutenção do 

equipamento se encontra em bom estado, de modo a manter 

o ruído em níveis admissíveis;

Problemas Musculo Esqueléticos

Manter a zona de trabalho limpa, arrumada e desimpedida;

Uso de botas biqueira de aço;

Uso de mascara de protecção;

Uso de uniforme

Uso dos cremes protectores no inicio e no final do trabalho;
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Máquina de Soldar

Serrote Mêcanico

Doenças Profissionais

Problemas Musculo Esqueléticos

Queda de Materiais / Objectos Uso de botas biqueira de aço;

SECTOR:  Manutenção RESPONSÁVEL SECTOR:     Julio Azeitão

Análise de Riscos

RESPONSÁVEL HST:    Rui Coelho

DATA DE REVISÃO: 08/11/2005

DATA DE EMISÃO:     

Nº DE REVISÃO: 1

DATA DA VISITA: 08/11/2005

Médio

POSTO DE TRABALHO RISCOS ASSOCIADOS MEDIDAS DE PREVENÇÃO OBSERVAÇÕES
NIVEL DO RISCO

Baixo

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;
Recepção do Material

Rectificadora Médio
Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;

Problemas Musculo Esqueléticos Movimento correcto do corpo;

Ruído Utilização de protecçãio auditiva, do tipo abafador;

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;
Médio

Manter o piso com uma boa aderência;

Utilização de viseira;
Projecção de Particulas

Uso de uniforme;

Riscos Vários

Queda de Materiais / Objectos Uso de botas biqueira de aço;

Problemas Músculo Esqueléticos Movimento correcto do corpo;

Queda ao Mesmo Nivel Manter a zona de trabalho limpa, arrumada e desimpedida;

Cortes / Perfurações Uso de luvas de protecção ;

Manter a zona de trabalho limpa, arrumada e desimpedida;
Queda ao Mesmo Nivel

Manter o piso com uma boa aderência;

Manter a zona de trabalho limpa, arrumada e desimpedida;
Queda ao Mesmo Nivel

Queda de Materiais / Objectos Uso de botas biqueira de aço;

Utilização de uniforme;
Queimaduras

Utilização de luvas de protecção química;

Utilização da mascara de soldadura;

Movimento correcto do corpo;

Riscos Vários
Todos os operadores deveram ter formação, para 

desenvolver a sua função sem riscos para si e para terceiros;

Utilização de luvas de protecção química;Cortes / Perfurações 

Todos os operadores deveram ter formação, para 

desenvolver a sua função sem riscos para si e para terceiros;

Queda ao Mesmo Nivel

Queda de Materiais / Objectos

Movimento correcto do corpo;

Todos os operadores deveram ter formação, para 

desenvolver a sua função sem riscos para si e para terceiros;

Cortes / Perfurações 

Projecção de Particulas

Ruído

Problemas Musculo Esqueléticos

Manter a zona de trabalho limpa, arrumada e desimpedida;

Manter o piso com uma boa aderência;

Uso de botas biqueira de aço;

Utilização de luvas de protecção química;

Amputações
As protecções colectivas do equipamento não deveram ser e 

viabilizadas ou retiradas;

Queda ao Mesmo Nivel
Manter a zona de trabalho limpa, arrumada e desimpedida;

Manter o piso com uma boa aderência;

Riscos Vários

Uso de uniforme;

Utilização de protecçãio auditiva, do tipo abafador;



DTS PA-04 ARSC 001

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;

Prensa

Cortes / Perfurações 

Esmagamento

DATA ASS: DATA ASS:

APROVADOREALIZADO

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;

Médio

Pequenos equipamentos Médio

Engenho de furar

Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;

Expedição do material
Uso obrigatório dos E.P.I.`s mencionados, por parte 

dos operadores;
Baixo

Médio

Queda de Materiais / Objectos Uso de botas biqueira de aço;

Utilização de luvas de protecção química;

As protecções colectivas do equipamento não deveram ser e 

viabilizadas ou retiradas;

Uso de uniforme;Projecção de Particulas

Cortes / Perfurações 

Projecção de Particulas

Movimento correcto do corpo;

Todos os operadores deveram ter formação, para 

desenvolver a sua função sem riscos para si e para terceiros;

Queda ao Mesmo Nivel

Queda de Materiais / Objectos

Problemas Musculo Esqueléticos

Riscos Vários

Manter a zona de trabalho limpa, arrumada e desimpedida;

Manter o piso com uma boa aderência;

Uso de botas biqueira de aço;

Utilização de luvas de protecção química;

Queda de Materiais / Objectos

Problemas Musculo Esqueléticos

As protecções colectivas do equipamento não deveram ser e 

viabilizadas ou retiradas;

Uso de uniforme;

Movimento correcto do corpo;

Riscos Vários

Problemas Musculo Esqueléticos

Riscos Vários

Manter a zona de trabalho limpa, arrumada e desimpedida;

Manter o piso com uma boa aderência;

Uso de botas biqueira de aço;

Utilização de luvas de protecção;

Uso de uniforme;

Todos os operadores deveram ter formação, para 

desenvolver a sua função sem riscos para si e para terceiros;

Queda ao Mesmo Nivel

Queda ao Mesmo Nivel Manter a zona de trabalho limpa, arrumada e desimpedida;

Cortes / Perfurações Uso de luvas de protecção ;

Cortes / Perfurações 

Projecção de Particulas

Queda de Materiais / Objectos Uso de botas biqueira de aço;

Problemas Músculo Esqueléticos Movimento correcto do corpo;

Movimento correcto do corpo;

Todos os operadores deveram ter formação, para 

desenvolver a sua função sem riscos para si e para terceiros;
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 Desenho n.º CC-EIA-001 – Planta Geral da Instalação e Área de Estaleiro 
Desenho n.º CC-EIA-002 – Planta e Alçado da Linha de Anodização 
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