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CONTROLO DE REVISÕES / APROVAÇÃO 

 
 
O conteúdo do Plano de Gestão Ambiental do Projecto “FRADES II - Reforço de Potência de Venda 

Nova - Fornecimento dos Equipamentos” encontra-se listado na tabela da página seguinte. 

 

A tabela fornece relativamente a cada um dos elementos do Plano de Gestão Ambiental a seguinte 

informação: 

- Tipologia; 

- Descrição do conteúdo; 

- Codificação de acordo com o estabelecido no Procedimento “Controlo de Documentos” –  

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A14.1-**. A revisão é parte integrante da codificação e garante que se 

encontram em utilização apenas as edições válidas dos documentos; 

- Data; 

- Número de páginas (incluindo capa); 

- Observações. 

 

A aprovação do Plano de Gestão Ambiental do Projecto “FRADES II - Reforço de Potência de Venda 

Nova - Fornecimento dos Equipamentos” segue o disposto no procedimento “Controlo de Documentos” – 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A14.1-** e vincula as revisões dos elementos do PGAF constantes da 

tabela a que diz respeito. Qualquer alteração introduzida será objecto de reaprovação. 
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 Tipologia Descrição Codificação Data 
Nº Páginas 
(incluindo 

capa) 
Observações  

Plano de 
Gestão 

Ambiental do 
Fornecimento 

Descrição global do 
PGAF FDII-000-2PSM02-3301-00874469 (Rev V) 2016-07-29 30 

Descrição das 
alterações no 

próprio 
documento 

Anexo 1 Certificados ISO 14001/ 
IQNET FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A1-D 2014-02-28 04  

Anexo 2 

Política Ambiental do 
Consórcio Voth Hydro / 
Siemens, S.A. e EDP + 
Compromisso EDP/Voith 
Siemens 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A2-C 2013-09-30 04  

Anexo 3.1 Objectivos e Metas 
Ambientais FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A3.1-J 2015-11-16 03  

Anexo 3.2 Programa de Gestão 
Ambiental FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A3.2-H 2016-07-29 04 Actualização do 

Anexo 

Anexo 4.1 Organograma Funcional 
Nominal de Ambiente  FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A4.1-C 2015-07-10 02  

Anexo 4.2 Definição de Funções FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A4.2-C 2013-09-30 06  

Anexo 5 
Matriz de Identificação e 
Avaliação de Aspectos 
Ambientais 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A5-H 2015-08-28 16  

Anexo 6 Lista de Verificação de 
Conformidade Legal FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A6.2-R 2016-07-29 39 Actualização do 

Anexo 

Anexo 7 
Plano de Formação e 
Informação dos 
Trabalhadores 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A7-T 2016-07-29 12 Actualização do 
Anexo 

Anexo 8 
Plano de Medidas 
Ambientais a aplicar 
durante o Fornecimento   

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A8-G 2013-09-30 18  

Anexo 9 

Manutenção de 
Equipamentos com 
Substâncias 
Regulamentadas ou 
Gases Fluorados com 
Efeito de Estufa 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A9-G 2016-04-29 12  
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Observações  

Anexo 9.1 

Plano de Manutenção de 
Equipamentos com 
Substâncias 
Regulamentadas ou 
Gases Fluorados com 
Efeito de Estufa 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A9.1-C 2014-11-21 02  

Anexo 10 Manutenção de 
Equipamentos Ruidosos FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A10-- 2011-09-30 06  

Anexo 10.1 Plano de Manutenção de 
Equipamentos Ruidosos FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A10.1-- 2011-09-30 02  

Anexo 11 Plano de Gestão de 
Resíduos FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A11-T 2016-07-29 18 Actualização do 

Anexo 

Anexo 11.1 Lista de Resíduos  FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A11.1-Q 2016-07-29 10 Actualização do 
Anexo 

Anexo 11.2 
Plano de Prevenção e 
Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A11.2-S 2016-07-29 10 Actualização do 
Anexo 

Anexo 11.3 Plano de Gestão de 
Outros Resíduos FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A11.3-F 2015-08-28 04  

Anexo 11.4 
Alvarás de Licença dos 
Operadores de Gestão de 
Resíduos 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A11.4-G 2016-07-29 70 Actualização do 
Anexo 

Anexo 12 Plano de Emergência 
Ambiental FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A12-H 2016-04-29 24  

Anexo 12.1 

Intervenientes numa 
situação de emergência 
ambiental e respectivas 
funções no PEA 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A12.1-B 2012-01-06 03  

Anexo 12.2 Lista dos Contactos de 
Emergência FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A12.2-D 2016-04-29 03  

Anexo 12.3 

Direcção de Projectos e 
Investimentos (DPI) – 
Equipas de Gestão de 
Crises 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A12.3-- 2013-09-30 04  

Anexo 13 Programa de Auditorias FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A13-T 2016-07-29 07 Actualização do 
Anexo 
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Anexo 14 Procedimentos  FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A14-H 2015-07-10 01  

Anexo 14.1 Controlo de Documentos FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A14.1-- 2011-09-30 04  

Anexo 14.2 
Controlo de Requisitos 
Legais e Outros 
Requistos Ambientais 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A14.2-C 2012-10-30 05  

Anexo 14.3 Auditorias Ambientais FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A14.3.B 2013-09-30 07  

Anexo 14.4 NC, AC e AP FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A14.4-D 2014-02-28 05  

Anexo 14.5 Identificação e Avaliação 
de Aspectos Ambientais FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A14.5-B 2013-09-30 06  

Anexo 14.6 

Requisitos de Qualidade, 
Ambiente e e Segurança 
e Saúde no Trabalho a 
Cumprir pelos 
Subempreiteiros / 
Subfornecedores 

PT-PG/PS-QAS-V01-01 2015-07-10 08  

Anexo 15 Instruções de Trabalho   FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A15-E 2015-08-28 01  

Anexo 15.1 

Documento de Apoio para 
Preenchimento de Guias 
de Acompanhamento de 
Resíduos 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A15.1-B 2015-08-28 08  

Anexo 15.2 
Metodologias de 
Actuação em Situações 
de Emergência Ambiental 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A15.2-B 2013-06-18 08  

Anexo 15.3 Documento de Apoio para 
Controlo de Derrames  FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A15.3-A 2011-09-30 02  

Anexo 15.4 Reparação de Máquinas 
e Equipamentos FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A15.4-C 2012-03-01 03  

Anexo 16 Modelos de Registos 
Ambientais  FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16-R 2015-11-16 01  

Anexo 16.1 Registo de Formação e 
Informação em Ambiente FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.1-C 2014-02-28 03  

Anexo 16.2 Registo de Avaliação da 
Eficácia da Formação FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.2-A 2014-08-01 03  
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Anexo 16.3 Registo de Controlo de 
Assinaturas e Rúbricas FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.3-D 2015-07-10 05  

Anexo 16.4 Lista de Verificação de 
Conformidade Legal FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.4-- 2011-09-30 02  

Anexo 16.5 

Registo de Inspecção e 
Manutenção de Locais de 
Armazenamento 
Temporário de Resíduos   

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.5-- 2011-09-30 03  

Anexo 16.6 

Checklist de Verificação 
dos Locais de 
Armazenamento 
Temporário de Resíduos 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.6-- 2011-09-30 03  

Anexo 16.7 Registo de Limpeza da 
Fossa  FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.7-- 2012-08-17 02  

Anexo 16.8 Mapa de Resíduos 
Produzidos FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.8-A 2015-08-28 02  

Anexo 16.9 
Relatório de 
Acompanhamento 
Ambiental 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.9-D 2012-10-30 09  

Anexo 16.10 
Registo de Verificação de 
Implementação 
/Adequação do PEA 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.10-- 2011-09-30 04  

Anexo 16.11 Registo de Ocorrência  VNIII.FGTB.01.v4 2012-03-01 02  

Anexo 16.12 Relatório de Auditoria 
Interna FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.12-A 2011-09-30 02  

Anexo 16.13 Declaração de Recepção 
do PGAF FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.13-- 2011-09-30 02  

Anexo 16.14 Registo de Incidente 
Ambiental FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.14-A 2013-09-30 02  

Anexo 16.15 
Contabilização de 
Resíduos Gerados pelos 
Subfornecedores 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.15-- 2011-09-30 02  

Anexo 16.16 Lista de Substâncias 
Químicas  FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.16-A 2012-01-06 02  

Anexo 16.17 

Lista de Equipamentos 
com Substâncias 
Regulamentadas ou 
Gases Fluorados com 
Efeito de Estufa 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.17-E 2015-08-28 03  
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Anexo 16.18 

Ficha de Verificação de 
Equipamentos com 
Substâncias 
Regulamentadas ou 
Gases Fluorados com 
Efeito de Estufa 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.18-D 2015-08-28 03  

Anexo 16.19 Lista de Equipamentos 
Ruidosos FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.19-- 2011-09-30 02  

Anexo 16.20 Ficha de Verificação de 
Equipamentos Ruidosos FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.20-A 2012-05-04 03  

Anexo 16.21 

Checklist de Verificação 
do Desempenho 
Ambiental dos 
Subcontratados em Obra 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.21-- 2011-09-30 07  

Anexo 16.22 Mapa de Consumo de 
Recursos  FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.22-- 2011-09-30 02  

Anexo 16.23 Lista de Registos 
Ambientais FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.23-I 2015-02-23 04  

Anexo 16.24 Ficha de Verificação 
Ambiental FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.24-A 2013-09-30 02  

Anexo 16.25 Registo de Verificação de 
Medidas Ambientais FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.25-- 2012-10-01 15  

Anexo 16.26 Registo de Análise de 
Objectivos e Metas FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.26-C 2015-11-16 02  

Anexo 16.27 Relatório de Simulacro FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.27-A 2015-07-10 03  

Anexo 16.28 Plano de Acções de 
Auditoria FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.28-A 2013-09-30 02  

Anexo 16.29 Contactos Efectuados 
com Entidades Oficiais FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.29-- 2013-09-30 02  

Anexo 16.30 Registo de Não 
Conformidades-Ambiente FDII-000-2PPE05-0201-01153922 2013-09-30 02  

Anexo 16.31 Resíduos de Construção 
e Demolição Produzidos FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.31-A 2015-08-28 04  

Anexo 16.32 Outros Resíduos 
Produzidos FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.32-A 2015-08-28 04  

Anexo 16.33 Ficha de Verificação de 
Manómetros –  SF6 - GIS  FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.33-A 2016-03-31 02  

Anexo 17 Plantas do Estaleiro FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A17-D 2014-11-21 11  
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Anexo 18  Documentação Técnica 
da Fossa FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A18-- 2012-05-04 04  

Anexo 19 Controlo de Assinaturas e 
Rúbricas FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A19-A 2015-07-10 05  

 
Nota - As alterações, adaptações ou complementos ao PGAF realizados no decorrer do projecto serão 

documentados sob a forma de “Revisões” e não sob a forma de “Edições”, conforme se encontrava 

estipuladado no Plano de Gestão Ambiental apresentado em fase de proposta.  

 

O incremento das alterações segue, assim, o seguinte esquema: 

1ª Edição:   “-“ 

2ª Edição: “Rev A” 

3ª Edição: “Rev B” 

E assim sucessivamente. 

 

Nesta medida, assume-se que a “edição 01” do PGAF, de 2011-02-26 (enviada na fase de proposta), 

corresponde à “Revisão -”, sendo a edição de 2011-09-30 a “Revisão A”. 

 

Elaborado por Data Assinatura 

Cláudia Rosado 
Environmental Manager 

2016-07-29  

 
 

Verificado por Data Assinatura 

João Festas 
Project Manager 

2016-07-29  

 
 

Aprovado por Data Assinatura 

EDP 
Representante do Dono de Obra 

2016-07-29  
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Principais alterações em relação à versão anterior 

 
Atualização da Revisão U do Plano (2016-04-29), por forma a considerar os comentários da 
EDP/Fiscalização. 
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PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL DO FORNECIMENTO 

 
FRADES II 

Reforço de Potência de Venda Nova 
 

 

Rev. Page Description Created by Approved by Date 
A Várias Revisão geral do Plano emitido na fase de proposta Cláudia Rosado  2011-09-30 
B Várias Alteração da Rev A por forma a considerar os comentários da EDP Cláudia Rosado  2012-01-06 
C Várias Alteração da Rev B por forma a considerar os comentários da EDP Cláudia Rosado  2012-03-01 
D Várias Alteração da Rev C por forma a considerar os comentários da EDP Cláudia Rosado  2012-03-28 
E Várias Alteração da Rev D por forma a considerar os comentários da EDP Cláudia Rosado  2012-05-04 
F Várias Alteração da Rev E por forma a considerar os comentários da EDP Cláudia Rosado  2012-07-12 
G Várias Alteração da Rev F por forma a considerar os comentários da EDP Cláudia Rosado  2012-08-17 
H Várias Alteração da Rev G por forma a considerar os comentários da EDP Cláudia Rosado  2012-10-30 
I Várias Alteração da Rev H por forma a considerar os comentários da EDP Cláudia Rosado  2013-04-01 
J Várias Alteração da Rev I por forma a considerar os comentários da EDP Cláudia Rosado  2013-06-18 

K Várias Alteração da Rev J por forma a considerar os comentários da EDP 
e constatações identificadas em sede de auditoria Cláudia Rosado  2013-09-30 

L Várias Alteração da Rev K por forma a considerar os comentários da EDP 
e constatações identificadas em sede de auditoria Cláudia Rosado  2014-02-28 

M Várias Alteração da Rev L por forma a considerar os comentários da EDP Cláudia Rosado  2014-05-16 
N Várias Alteração da Rev M por forma a considerar os comentários da EDP Cláudia Rosado  2014-08-01 
O Várias Alteração da Rev N por forma a considerar os comentários da EDP Cláudia Rosado  2014-11-21 

P Várias Alteração da Rev O por forma a considerar os comentários da EDP 
e constatações identificadas em sede de auditoria Cláudia Rosado  2015-02-23 

Q Várias Alteração da Rev P por forma a considerar os comentários da EDP  Cláudia Rosado  2015-07-10 
R Várias Alteração da Rev Q por forma a considerar os comentários da EDP Cláudia Rosado  2015-08-28 
S Várias Alteração da Rev R por forma a considerar os comentários da EDP Cláudia Rosado  2015-11-16 
T Várias Alteração da Rev S por forma a considerar os comentários da EDP Cláudia Rosado  2016-02-05 
U Várias Alteração da Rev T por forma a considerar os comentários da EDP Cláudia Rosado  2016-04-29 
V Várias Alteração da Rev U – Atualizações várias Cláudia Rosado  2016-07-29 
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1 Introdução 
 

O Consórcio Voith Hydro/ Siemens, S.A. tem estado, ao longo da sua história, na vanguarda da 

consciência e da gestão ambiental. O compromisso descrito configura a sensibilização e cumprimento 

dos requisitos legais aplicáveis bem como a consciencialização e responsabilização dos colaboradores 

através dos vários meios disponíveis e acções específicas. 

 

Este compromisso, assumido pelo Consórcio Voith Hydro / Siemens, S.A., encontra-se descrito na 

“Política Ambiental”, que constitui um documento próprio disponível a todos os trabalhadores envolvidos 

nos trabalhos a efetuar, bem como a entidades externas.  

As empresas do Consórcio Voith Hydro/ Siemens, S.A. têm implementado um Sistema de Gestão 

Ambiental, de acordo com a Norma NP EN ISO 14001, pela TUV e APCER, respectivamente para cada 

parceiro do Consórcio. No anexo 1 encontram-se uma cópia do Certificado de Conformidade nº 12 

100/104/116 27481/12 TMS (certificação pela TUV) da Voith Hydro, Certificado de Conformidade nº 

2001/AMB.047 (certificação pela APCER) e uma cópia do Certificado IQ NET (de reconhecimento 

internacional) da Siemens, S.A.. 
 
 

2 Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF 
 

O presente Plano de Gestão Ambiental (PGAF) referente ao projecto “FRADES II - Fornecimento dos 

Equipamentos para o Reforço de Potência de Venda Nova” tem como objetivo principal divulgar a 

Política Ambiental a implementar em todas as fases de execução deste projecto, bem como integrar a 

estrutura organizacional, os procedimentos, os recursos e a descrição e interacção dos processos 

necessários à melhoria contínua do desempenho ambiental, tendo como referência a legislação em vigor 

e a norma “NP EN ISO 14001:2012 – Sistemas de Gestão Ambiental: Requisitos e Linhas de Orientação 

para a sua Utilização”.  

 

Em coerência com a Política Ambiental (Anexo 2) e objectivos ambientais estabelecidos (Anexo 3.1), 

este documento reflecte o compromisso do Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A. em alcançar um 

desempenho ambiental sólido, preconizado através do controlo dos potenciais impactes adversos 

associados às actividades, nas zonas afectas à obra e nas comunidades circundantes. 
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Tendo em consideração os objectivos e metas ambientais estabelecidos, encontra-se no Anexo 3.2, o 

Programa de Gestão Ambiental, onde se encontram definidas as responsabilidades, meios e prazos para 

atingir esses objectivos. 

 

O presente PGAF aplica-se a todas as actividades desenvolvidas pelo Consórcio Voith Hydro/Siemens, 

S.A. no âmbito da empreitada de “FRADES II - Fornecimento dos Equipamentos para o Reforço de 

Potência de Venda Nova” e é de cariz obrigatório para todos os intervenientes nela envolvidos. 

 

3 Política Ambiental 
 

Será implementada na obra de “Reforço de Potência de Venda Nova” a Política Ambiental do Consórcio 

Voith Hydro/ Siemens, S.A. que se baseia nos princípios da melhoria contínua, do cumprimento da 

legislação em vigor, requisitos do Cliente e outros requisitos aplicáveis, e da prevenção da poluição.  

No Anexo 2 encontram-se as Políticas Ambientais do Consórcio Voith Hydro/ Siemens, S.A. e do Dono 

de Obra – EDP. Neste mesmo anexo encontra-se o compromisso assinado entre o Dono de Obra e o 

Consórcio Voith Hydro/ Siemens, S.A. relativamente a questões de Ambiente, Segurança e Saúde no 

Trabalho. 

 

A Política Ambiental estabelece o conjunto das linhas de orientação, para todas as fases de execução 

deste projecto, com potencial impacte no ambiente.  

 

A Política Ambiental do Consórcio Voith Hydro/ Siemens, S.A., bem como a Política de Ambiente da EDP, 

estarão disponíveis na obra e serão comunicadas a todos os trabalhadores envolvidos nos trabalhos de 

fornecimento e montagem de equipamentos, através, por exemplo, da sua afixação em locais próprios 

no estaleiro industrial. 
 

4 Caracterização do Fornecimento 
 

A Obra de “Fornecimento dos Equipamentos para Frades II - Reforço de Potência de Venda Nova” 

localiza-se junto à confluência do rio Cavado com o rio Rabagão, próximo da povoação de Ruivães, 

Concelho de Vieira do Minho, Distrito de Braga. 

 

O Reforço de Potência do Aproveitamento Hidroeléctrico de Venda Nova, será fundamentalmente 

constituído por um circuito hidráulico e pela central. 
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Os trabalhos serão repartidos pela Empreitada Geral de Construção Civil e Fornecimento dos 

Equipamentos, compreendendo a execução de todos os trabalhos previstos nos respectivos projecto e 

especificações, bem como os trabalhos directa ou indirectamente necessários à materialização das 

actividades conducentes à concretização do projecto, realçando-se nomeadamente os que a seguir se 

referem. 

 

O âmbito do Fornecimento dos Equipamentos compreende o desenvolvimento do projecto de execução 

de todos os equipamentos e instalações especificados no Processo de Concurso, o seu fabrico, e 

montagem em obra, bem como todos os trabalhos directa ou indirectamente necessários à 

materialização das actividades conducentes à sua concretização, destacando-se as seguintes: 

- Montagem do Estaleiro; 

- Montagem do Equipamento Hidromecânico (Montagem de Equipamento na Tomada de Água); 

- Montagem dos Grupos Reversíveis; 

- Montagem dos Aparelhos de Elevação e Montagem de Cargas (Montagem das pontes rolante e 

ascensor); 

- Montagem de Equipamentos à Tensão de Produção; 

- Montagem dos Transformadores Principais; 

- Instalação de Emissão de Energia; 

- Instalação de Comando e Controlo; 

- Instalação dos Serviços Auxiliares de Corrente Alternada e Corrente Contínua e Serviços Gerais; 

- Instalações de Segurança (Montagem de Equipamento de detecção de intrusão, incêndio, inundação e 

vídeo vigilância); 

- Ensaios e Comissionamento das instalações; 

- Desmontagem do Estaleiro. 

Prevê-se que a entrada em serviço industrial deste Reforço ocorra no 3º trimestre de 2015. 

 
Note-se que o Consórcio Voith Hydro/ Siemens, S.A., na sequência de necessitar de uma área maior 

para armazenamento de materiais e com acesso directo e menos perigoso à estrada nacional 103, 

propôs à EDP a utilização de um espaço adicional (terreno junto da EN103). 

O terreno em causa apresenta vantagens ambientais face a outras opções, pois encontra-se 

devidamente preparado e pronto a ser utilizado. A área está limpa e desmatada, possui vedação e portão 

e uma construção ao centro que pode assumir a função de armazém. A opção por outro terreno, 

implicaria a colocação de vedação e portão, a realização da desmatação da área a utilizar e, 

eventualmente, a necessidade de se proceder ao abate de árvores. 
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Esta área adicional não se encontra prevista no EIA e, como tal, foi analisada a existência de 

condicionantes ambientais. No anexo 17 encontra-se um extracto da planta de condicionantes incluído 

no Plano Director Municipal da Câmara Municipal de Vieira do Minho, onde é possível comprovar que 

não existem condicionantes ambientais à utilização deste espaço. Neste mesmo anexo, encontra-se 

ainda a “Planta de Condicionamentos”, documento integrante do Estudo de Impacte Ambiental, onde 

também é possível comprovar a inexistência de condicionantes ambientais. 
 

5 Documentação do PGAF 
 
5.1 Organograma Funcional e Definição de Funções 
 
A estrutura organizacional do Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A. para o Ambiente no decorrer da 

presente obra de Fornecimento, encontra-se definida no respectivo Organograma (Anexo 4.1). No anexo 

seguinte (anexo 4.2), descreve-se o conteúdo relevante em matéria de ambiente de cada uma das 

funções identificadas. O interlocutor responsável pela implementação das medidas de Gestão Ambiental 

é o Responsável Ambiental. 

 

As tarefas básicas da Gestão Ambiental incluem, entre outras: 

    A definição de processos/procedimentos de trabalho para que estejam reunidas as condições 

técnicas e organizacionais necessárias ao cumprimento dos requisitos ambientais; 

    O estabelecimento de mecanismos de controlo para garantir que: 

a) as tarefas estão suficientemente definidas, tendo em consideração os respectivos requisitos e 

directivas; 

b) o disposto no Sistema de Gestão Ambiental é cumprido de forma evidente durante o planeamento, 

realização e controlo de todas as medidas relevantes para o Ambiente; 

c) são mantidos Registos Ambientais para efeitos de informação, análise, controlo e evidências 

objectivas do mesmo. 

 

Os registos de verificação do preconizado no presente PGAF devem ser efectuados pelos encarregados 

responsáveis por cada frente de trabalho. 

 

Não obstante, todos os trabalhadores são responsáveis pela protecção ambiental associada ao 

desempenho da sua função, nomeadamente através do cumprimento dos procedimentos definidos e do 

relato de não conformidades ou reclamações identificadas.  
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O Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A. assume-se como responsável pelo controlo das actividades e 

desempenho ambiental dos seus fornecedores, subempreiteiros e subcontratados, de forma a assegurar 

a conformidade com o estabelecido no PGAF e com os requisitos do Cliente.  

 

Durante todo o período do Fornecimento, o Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A. garante a afixação no 

Estaleiro, em local bem visível, o Organograma Funcional em vigor. 

 
 
5.2 Controlo de Assinaturas e Rúbricas 
 
No projecto “FRADES II - Fornecimento dos Equipamentos para o Reforço de Potência de Venda Nova”, 

foi seleccionada a Plataforma “Aconex” para assegurar os serviços de gestão da informação e 

documentação. A partir deste sistema, todos os intervenientes no projecto serão capazes de aceder, 

distribuir, controlar, aprovar e arquivar informação de forma rápida e eficaz utilizando uma plataforma 

segura e central. Deverá ser cumprida a “Matriz de Distribuição de Documentação e Correspondência” 

(documento que integra a documentação do Projecto). 

 

Será ainda utilizado o modelo de Registo de Controlo de Assinaturas e Rúbricas (Anexo 16.3), para 

identificar todas as pessoas com tarefas de verificação e validação de actas de reunião. 

A lista será preparada no início do Fornecimento e actualizada sempre que se verifiquem novas 

atribuições de competências do tipo das referidas, a pessoas que nela ainda não constem. No anexo 19 

encontra-se o Registo de Controlo de Assinaturas e Rúbricas devidamente preenchido.  

 

O Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A. é responsável por manter o registo de Controlo de Assinaturas e 

Rúbricas permanentemente actualizado. Os elementos da Fiscalização serão também identificados no 

referido registo. 

 
 
5.3 Comissão de Acompanhamento Ambiental 
 
Com o objectivo de acompanhar e avaliar a adaptação/complemento e implementação do PGAF, será 

constituída uma Comissão de Acompanhamento Ambiental. O Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A. 

integrará este grupo, que será composto, em princípio, pelas pessoas com as seguintes funções ou 

representações: 
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    Representante do Dono da Obra. 

    Director Técnico do Fornecimento. 

    Responsável Ambiental do Adjudicatário. 

Esta Comissão poderá, eventualmente, integrar também representantes de Entidades Oficiais. 

 

A Comissão de Acompanhamento visa fundamentalmente: 

    Analisar o estado de implementação do PGAF; 

    Apoiar as tarefas da Fiscalização e do Responsável Ambiental; 

    Identificar as alterações que se mostrarem necessárias para a melhoria do desempenho 

ambiental; 

    Analisar eventuais incidentes ambientais ocorridos e as medidas preventivas implementadas. 

 

Nesta medida, com uma periodicidade mensal, realizar-se-ão visitas técnicas à obra, seguidas de uma 

reunião. 

 

No final de cada reunião, a Fiscalização promoverá a elaboração da Acta. Após aprovação deste 

documento pelas Partes, a Acta será devidamente assinada e será efectuada a sua distribuição pelos 

membros desta Comissão. 

 
 
5.4 Aspectos Ambientais 
 
O Sistema de Gestão Ambiental do projecto baseia-se na identificação dos aspectos ambientais 

associados às actividades da Voith Hydro/Siemens, S.A. desenvolvidas na obra e na posterior avaliação 

dos impactes ambientais significativos. 

 

A identificação dos aspectos ambientais consiste na análise das actividades, tendo em consideração o 

seguinte: 

    Característica do local onde decorre a obra; 

    Planeamento das diferentes actividades; 

    Potenciais impactes em situação normal, situações de paragem e arranque e em situações de 

emergência ambiental; 

    Requisitos do Cliente; 

    Requisitos legais e outros. 
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A análise da significância dos aspectos ambientais identificados é realizada com vista à determinação 

dos aspectos que têm, ou podem ter, potencial impacte significativo sobre o ambiente e é determinada 

com base em dois critérios principais:  

    Frequência (F) ou Quantidade (Q) (situações normais ou ocasionais) ou Probabilidade (P) 

(situações de emergência); e 

    Severidade (S) (impactes negativos) ou Benefício (B) (impactes positivos). 

 
Para cada aspecto ambiental é aplicada a fórmula Significância = F/Q/P x S/B. 
 

No Procedimento “Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactes Ambientais” (anexo 14.5) 

encontram-se definidos os conceitos considerados para a avaliação da significância dos impactes. 

 

A “Matriz de Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactes Ambientais” referentes à presente 

empreitada encontra-se no Anexo 5. 

 
 
5.5 Requisitos Legais e Outros Requisitos 
 
O conhecimento e cumprimento dos requisitos legais aplicáveis ao Fornecimento é de extrema 

importância para a Voith Hydro/ Siemens, S.A.. Neste sentido, serão identificados todos os requisitos 

legais em matéria de ambiente aplicáveis às actividades e instalações do presente projecto. 

 

Os requisitos legais aplicáveis em obra encontram-se apresentados no anexo 6 “Lista de Verificação de 

Conformidade Legal”.  

Os diplomas legais encontram-se agrupados por descritores ambientais, de modo a facilitar a sua 

associação/aplicação aos aspectos ambientais. A verificação da aplicabilidade dos requisitos legais é 

realizada, no mínimo, com uma periodicidade semestral e sempre que haja emissão de diplomas legais 

aplicáveis à obra. 

 

A avaliação de eficácia das acções implementadas para cumprir os requisitos legais e outros requisitos 

aplicáveis ao Projecto é realizada através de avaliações de conformidade, com base nesta mesma “Lista 

de Verificação de Conformidade Legal”, de acordo com o modelo incluído no Anexo 16.4 deste 

documento. 
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No anexo 14.2 encontra-se apresentado o Procedimento para o “Controlo dos Requisitos Legais e 

Outros Requisitos Ambientais” que irá permitir a identificação e análise da legislação e regulamentação 

aplicável, bem como de outros requisitos aplicáveis. A aplicação deste procedimento suportará a base de 

dados de legislação existente, aplicável ao presente projecto.  
 
 
5.6 Implementação e Operação 
 

5.6.1 Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores 
Na fase de arranque da obra serão realizadas acções de sensibilização/formação destinadas a todos os 

intervenientes em obra que incidirão, essencialmente, sobre Gestão de Resíduos, Aspectos e Impactes 

Ambientais e medidas de prevenção associados às actividades desempenhadas, Prevenção e Resposta 

a Emergências Ambientais, bem como Legislação Ambiental. 

 

As necessidades de formação são identificadas através dos seguintes pontos: 

    Obrigatoriedade de cumprimento de requisitos específicos; 

    Aspectos ambientais signicativos identificados; 

    Não Conformidades identificadas; 

    Constatações resultantes de auditorias; 

    Situações de emergência ou acidentes ocorridos; 

    Funções específicas de cujo trabalho podem resultar impactes ambientais significativos; 

    Outros. 

 

Atendendo às características dos trabalhos a realizar, aos locais de trabalho, ao prazo de execução do 

Fornecimento, às condicionantes existentes e aos processos construtivos e métodos de trabalho, 

encontra-se apresentado no anexo 7 o “Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores”, que será 

regularmente atualizado e adequado. 

 

O Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores poderá incluir acções de diversos tipos, 

nomeadamente: 

    Acções de sensibilização para a generalidade dos trabalhadores para a preservação do meio 

ambiente, comunicação da Política Ambiental definida para o procedimento e aspectos essenciais 

contidos no PGAF; 
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    Afixação de informações gerais sobre protecção do ambiente, realçando os aspectos essenciais; 

    Definição da calendarização de reuniões periódicas por grupos de trabalhadores; 

    Proporcionar formação específica a trabalhadores sempre que se justifique. 

 

É de referir que sempre que se verifique necessário, serão agendadas acções de formação para 

endereçar algum tema específico. 

 

Todas as acções do âmbito da Formação e Informação dos Trabalhadores serão registadas (conforme 

modelo proposto no anexo 16.1) e constituem registos do Sistema de Gestão Ambiental.  

 

Após cada ação de formação é realizado um questionário aos trabalhadores, “Registo de Avaliação da 

Eficácia da Formação” (conforme modelo no anexo 16.2), por forma a identificar a adequação do 

conteúdo programático e o impacto das formações ao nível do desempenho das atividades a 

desenvolver. 

A avaliação dos conhecimentos adquiridos pelos formandos nas diferentes formações ministradas é 

realizada um mês após a data da ação. Estas avaliações são realizadas pelo responsável ambiental 

através da avaliação da atuação dos trabalhadores em obra, da verificação das frentes de trabalho, bem 

como dos meios de contentorização. O conteúdo desta avaliação fica, em campo próprio, no registo de 

formação e informação dos trabalhadores (Anexo 16.1). 

 

    Acções de Sensibilização 

As acções de sensibilização, que serão dadas a todos os trabalhadores que serão integrados na obra, 

terão lugar logo num dos primeiros dias após a abertura do Estaleiro, e durante a execução dos 

trabalhos com periodicidade previamente definida, de modo a ocuparem o tempo estritamente 

necessário tendo em conta o número e tipo de destinatários.  

 

O Responsável Ambiental deverá transmitir ao colectivo dos trabalhadores (incluindo os dos 

subempreiteiros e trabalhadores independentes), a Política Ambiental do Consórcio Voith Hydro/ 

Siemens, S.A., que foi definida para o Fornecimento, bem como a Política de Ambiente do Dono de Obra 

– EDP. 

O Responsável Ambiental deverá também apresentar de forma sucinta, os aspectos essenciais contidos 

no Plano de Gestão Ambiental do Fornecimento e que interessem à generalidade dos trabalhadores. 
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Sempre que, no decurso da execução do Fornecimento, um novo trabalhador for integrado no Estaleiro, 

o Responsável Ambiental do Fornecimento deverá também garantir que lhe são fornecidas informações 

gerais sobre o PGAF em vigor. 

 

    Afixação de Informações 

Sempre que se verifique necessário serão afixadas, nomeadamente em vitrinas a colocar nas 

instalações do estaleiro e noutros locais de grande visibilidade para os trabalhadores - escritórios, 

armazéns, contentores de apoio – informações gerais realçando aspectos essenciais do Plano de 

Gestão Ambiental do Fornecimento e informação relativa a: 

 

    Acções que decorrerão no Estaleiro sobre prevenção ambiental; 

    Plano de Emergência Ambiental; 

    Incidentes ocorridos. 

 

A Política Ambiental do Consórcio Voith Hydro/ Siemens, S.A., bem como a Política de Ambiente da EDP, 

estarão igualmente afixadas em locais chave no Estaleiro. 

 

Qualquer comunicação realizada com entidades externas à presente empreitada será do conhecimento 

do Dono de Obra.  

 

    Reuniões Periódicas por Grupos de Trabalhadores 

Para além das acções de sensibilização dirigidas a todos os trabalhadores, sempre que se verifique 

necessário, serão previstas reuniões periódicas com grupos mais restritos de trabalhadores, 

preferencialmente nas próprias frentes de trabalho.  

 

Estes grupos poderão ser constituídos por categorias profissionais ou pelo tipo de trabalho que 

executam, tendo em consideração as características dos trabalhos e o número de trabalhadores 

existentes no Fornecimento. 

 
A duração destas reuniões, deverá cingir-se ao mínimo indispensável, dependendo, naturalmente, da 

complexidade de cada tipo de trabalho. 
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5.6.2 Organização da Documentação, Dados e Registos 
 

Os registos do Sistema de Gestão Ambiental permitem controlar a eficiência do Sistema e fornecer 

evidências de conformidade com os procedimentos específicos e com a legislação ambiental aplicável. O 

controlo destes registos é garantido pelo Responsável Ambiental, que define, em articulação com o Dono 

de Obra e Gestor do Projecto, os requisitos de circulação, arquivo e manutenção dos registos, bem como 

a atribuição de responsabilidades por estas actividades, permitindo igualmente colocar à disposição do 

Dono de Obra e de Entidades Oficiais a documentação necessária para evidenciar a conformidade 

requerida. 

 
Constituem, entre outros, exemplos de Registos Ambientais: 
 
    Licenças dos Operadores de Gestão dos Resíduos; 

    Guias de Acompanhamento dos Resíduos; 

    Matriz de “Identificação e Avaliação de Aspectos Ambientais”; 

    Registos de Formação e Informação dos Trabalhadores; 

    Relatórios de Medições e Monitorizações realizadas; 

    Registos de Não Conformidades; 

    Programa e Relatórios de Auditorias; 

    Fichas de Dados de Segurança de Substâncias Perigosas; 

    Ficha de Registo de Controlo de Assinaturas e Rúbricas. 

 
Toda a documentação referida no PGAF será disponibilizada à Fiscalização e ao Dono de Obra, sempre 

que solicitado. 

 

É de referir ainda que para o projecto “FRADES II - Fornecimento dos Equipamentos para o Reforço de 

Potência de Venda Nova”, foi seleccionada a plataforma “Aconex” para assegurar os serviços de gestão 

da informação e documentação. A partir deste sistema, todos os intervenientes no projecto serão 

capazes de aceder, distribuir, controlar, aprovar e arquivar informação de forma rápida e eficaz utilizando 

uma plataforma segura e central. 
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5.6.3 Controlo Operacional 
 

Para os aspectos ambientais significativos, encontram-se definidos procedimentos e regras específicas 

de gestão, alinhados com os definidos para o Sistema de Gestão Ambiental do Consórcio Voith Hydro/ 

Siemens, S.A. implementado e adaptados ao presente projecto.  

 

O Controlo Operacional dos Aspectos Ambientais representa a base de gestão do Sistema de Gestão 

Ambiental. Deste modo, a verificação da sua eficácia é realizada, essencialmente, através de Medidas 

de Controlo Operacional / Monitorização e de Auditorias.  

 

O modo de gerir as actividades das quais resultam aspectos ambientais significativos é apresentada na 

"Matriz de Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactes Ambientais”, na coluna relativa às Medidas 

de Controlo Operacional / Monitorização.  
 

Sempre que possível e se verificar necessário, serão estabelecidos acordos com outras empresas 

intervenientes na presente obra de modo a estabelecer sinergias na implementação de procedimentos 

para a protecção ambiental. 

 
Apresenta-se em seguida uma breve descrição de como irá ser efectuado o controlo operacional para os 

seguintes descritores: 

 
    Ar 

Nos trabalhos a realizar no decorrer do Fornecimento, serão tidos em consideração os requisitos legais 

aplicáveis respeitantes à qualidade do ar. 

 

Neste sentido são proibidas algumas práticas, de que é exemplo a queima a céu aberto de qualquer tipo 

de materiais da obra. 

 

Todos os locais onde sejam realizadas actividades e utilizados equipamentos capazes de provocar a 

deterioração da qualidade do ar, serão alvo de uma inspecção regular no âmbito da aplicação do Plano 

de Medidas Ambientais (PMA – Anexo 8 do PGAF). No que respeita à utilização de equipamentos 

contendo substâncias regulamentadas ou gases fluorados com efeito de estufa - equipamentos de 

refrigeração e de ar condicionado, bombas de calor, sistemas de protecção contra incêndios e extintores 

e equipamentos que contenham solventes e comutadores de alta tensão - o Consórcio será responsável 
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por cumprir os normativos legais em vigor (Decreto-Lei n.º 56/2011, de 21 de Abril e Decreto-Lei n.º 

152/2005 de 31 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 35/2008, de 27 de 

Fevereiro e Decreto-Lei 85/2014, de 27 de Maio). 

 

O Consórcio Voith Hydro / Siemens, S.A. fica obrigado à apresentação de uma lista de todos os 

equipamentos que utilizam substâncias regulamentadas ou gases fluorados com efeito de estufa, bem 

como da quantidade de substância contida em cada um dos equipamentos constante da lista.  

O Consórcio Voith Hydro / Siemens, S.A. implementará um Plano de Manutenção de Equipamentos com 

Substâncias Regulamentadas ou Gases Fluorados com Efeito de Estufa (PMESR/GF) – Anexo 9 – de 

acordo com o definido no Caderno de Encargos, no qual são considerados os requisitos de qualificação 

dos técnicos para o efeito, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 56/2011 e Decreto-Lei n.º 

152/2005.  

Os resultados das actividades de inspecção e manutenção serão facultados ao Dono da 

Obra/Fiscalização, sempre que por ele solicitados. 

 
 
    Rede de Abastecimento de Águas 

Desde a abertura do estaleiro até Setembro de 2014, o abastecimento de água do estaleiro foi efetuado 

com recurso à captação de água (mina) existente no terreno que abastecia um depósito com capacidade 

para 1000 litros, passando por um contador, que ramificava para os dois balneários instalados. 

 

A partir de finais de Setembro de 2014, efetuou-se a ligação à rede pública de abastecimento de água, 

conforme contrato de fornecimento nº 2014050000900 (vide Anexo 6).  

 

A rede de abastecimento de água encontra-se instalada segundo o desenho nº FDII – EST - 0004, que 

se encontra no Anexo 17. 

 
 
    Águas Residuais 

As águas residuais sanitárias geradas em obra serão provenientes dos balneários e instalações 

sanitárias temporárias próprias para o efeito.  

 

O acondicionamento das águas residuais resultantes da utilização dos balneários será devidamente 

efectuado numa fossa estanque, cuja localização se encontra apresentada no Anexo 17 - Plantas do 



     
 

FRADES II 
Plano de Gestão Ambiental 

VOITH HYDRO e SIEMENS 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469 

Revision V 
 

Executing OU Created by Checked by Approved by Issue Date 

Siemens Cláudia Rosado  João Festas    2016-07-29 

 
FDII-000-2PSM02-3301-00874469 Page 19 of 29 

Estaleiro, no desenho nº FDII – EST – 0005. A completa estanquecidade e insensibilidade a fenómenos 

de corrosão, permite evitar a contaminação do solo adjacente à zona de instalação. 

Neste mesmo desenho também se encontra identificada a rede de esgoto. 

 

Será colocado um ponto de ligação à rede de esgoto por cada balneário que irá alimentar uma fossa 

estanque com uma capacidade de 30.000 litros.  

 

A fossa será um equipamento totalmente fechado, estanque e deverá ser mantido em boas condições 

de impermeabilização e limpeza, por forma a garantir a manutenção da qualidade das águas superficiais 

e subterrâneas e minimizar os riscos de contaminação do solo. No anexo 18 encontra-se a 

documentação técnica da fossa. 

 

O esvaziamento da fossa, bem como a limpeza das instalações sanitárias temporárias, deverá ser 

efectuado sempre que necessário, com os devidos cuidados para evitar o derrame do efluente e a 

possível contaminação do meio por uma empresa especializada antes de se atingir o seu volume 

máximo, e devidamente encaminhadas para destino final adequado (ETAR).  

 

Não serão permitidos despejos de produtos potencialmente perigosos ou óleos de lubrificação no solo, 

nas linhas de água existentes ou no sistema de esgotos, se aplicável.  

 
 
    Solo 

Os trabalhos a executar são planeados de forma a diminuir os efeitos de erosão, compactação e 

degradação dos solos. 

 

Nos trabalhos a executar não se prevê executar trabalhos que impliquem o acompanhamento 

arqueológico, na medida em que se irá reutilizar um espaço já anteriormente utilizado para a mesma 

finalidade – estaleiro para acompanhamento de obra.  

 

É de referir que a descarga de poluentes no solo é proibida.  

Em simultâneo, a armazenagem das substâncias perigosas segue procedimentos que contemplam as 

medidas de prevenção necessárias para evitar a contaminação dos solos.  
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    Património Biológico e Construído 

No decorrer das actividades previstas para o fornecimento, garante-se a preservação do património 

biológico e construído, característico do local.   

 
 
    Ruído 

 Ao nível da organização e planeamento dos trabalhos, o ruído constituirá um factor a considerar de 

forma a evitar o aumento dos níveis de ruído acima dos valores permitidos por Lei, sendo obrigatório o 

cumprimento do disposto no Regulamento Geral de Ruído - RGR (Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de 

Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei nº 278/2007, de 1 de Agosto). 

 

Nesta medida, as actividades que pela sua natureza ou pelo equipamento que envolvam sejam 

geradoras de ruído, deverão ser realizadas durante o dia, entre as 8:00 e as 20:00 horas. Na 

eventualidade, de ser necessário realizar operações ruidosas de carácter temporário, nos termos do 

disposto no RGR, deverá o Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A.: 

a) solicitar licença para o efeito (Licença Especial de Ruído) junto da entidade competente e; 

b) cumprir o disposto na Licença Especial de Ruído e evidenciar esse cumprimento. 

 

É de referir que pela análise dos trabalhos que irão decorrer no estaleiro social e frentes de trabalho, não 

se prevê a necessidade de realização de ensaios e/ou medições acústicas. 

 

No estaleiro social, não se prevê a existência de actividades que incrementem os níveis de ruído acima 

dos permitidos por Lei. Eventualmente, neste local, poderá ser considerada a utilização de uma 

ferramenta eléctrica portátil – rebarbadora, mas a sua utilização não justificará a realização de ensaios 

e/ou medições acústicas. 

No que se refere às actividades a realizar nas frentes de trabalho, não serão realizadas em ambiente 

exterior, pelo que não irão provocar incomodidade nas populações circundantes. 

 

Note-se no entanto, que na eventualidade de existirem alterações às actividades previstas que 

impliquem incrementos consideráveis nos níveis de ruído, será considerada a realização de ensaios e/ou 

medições acústicas, recorrendo a entidades devidamente creditadas para a realização destes processos. 

Se se vier assim a justificar a realização das medições referidas, o Consórcio compromete-se a possuir e 
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a apresentar os comprovativos do controlo metrológico dos instrumentos técnicos (sonómetro) utilizados 

nas medições acústicas. 

 

Mais se informa, que todos os locais onde sejam utilizados Equipamentos Ruidosos serão alvo de uma 

inspecção regular no âmbito da aplicação do Plano de Medidas Ambientais a aplicar em obra (PMA – 

Anexo 8 do PGAF). No que respeita aos equipamentos de utilização no exterior, o Consórcio será 

responsável por garantir o cumprimento do disposto no normativo legal em vigor, nomeadamente o 

Decreto-Lei nº 221/2006 de 8 de Novembro.  

 

O Consórcio Voith Hydro / Siemens, S.A. implementará o Plano de Manutenção de Equipamentos 

Ruidosos (PMER) – Anexo 10 – de acordo com o definido no Caderno de Encargos, de forma a 

assegurar o bom estado de conservação e funcionamento destes equipamentos.  

Sempre que nestas verificações se identificar inconformidades, o Consórcio procederá às intervenções 

correctivas adequadas.  

 

Os resultados das actividades de inspecção e manutenção serão facultados ao Dono da 

Obra/Fiscalização, sempre que por ele solicitados. 

 

    Resíduos 

Os procedimentos relacionados com a Gestão dos Resíduos constituem um anexo do PGAF 

denominado Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 11). 

 
O Plano de Gestão de Resíduos detalha, o tipo de resíduos produzidos, o seu acondicionamento e 

destino final, bem como os operadores licenciados previstos utilizar.  

 

Conforme previsto legalmente, apenas serão utilizados operadores que constem da Lista de Operadores 

de Gestão de Resíduos Não Urbanos (disponível no portal da APA – Agência Portuguesa do Ambiente) e 

que apresentem a documentação que os licencia para o efeito.  

 

Todos os resíduos encaminhados serão acompanhados por Guias de Acompanhamento de Resíduos 

que constituem registos do Sistema de Gestão Ambiental.  

 

A localização dos locais de armazenamento temporário de resíduos encontram-se representados no 

Anexo 17 – “Plantas de Estaleiro”, no desenho nº FDII – EST - 0009. 
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O parque de resíduos é composto por dois tipos: resíduos não perigosos e resíduos perigosos. Ambos 

terão uma estrutura tubular para suportação das chapas em 3 laterias e na cobertura. O piso será em 

betão.  

 

No parque de resíduos perigosos poderão ser armazenados resíduos cujo estado (líquido/pastoso) 

poderá originar derrames, como é o exemplo dos óleos usados e embalagens contento ou contaminadas 

por resíduos de substâncias perigosas (tintas, solventes,...). Nesta medida, o parque de resíduos 

perigosos possuirá um murete em bloco e o seu piso será inclinado para um ponto de drenagem que irá 

alimentar um reservatório estanque para a captação de eventuais derrames. Os resíduos resultantes 

destes eventuais derrames ocorridos no parque de resíduos perigosos, serão drenados para um 

reservatório estanque. Dependendo da sua tipologia, serão devidamente encaminhados a destino final 

adequado para um operador de gestão de resíduos licenciado.  

 

Por forma a garantir um destino final adequado aos resíduos de óleos usados produzidos no decorrer 

das atividades, esta tipologia de resíduos será incluída no Sistema Integrado de Gestão de Óleos 

Usados (SIGOU), gerido pela entidade Sogilub.  

 
    Substâncias Perigosas 

 
As substâncias perigosas serão acondicionadas tendo em conta as medidas de prevenção necessárias 

para a protecção do solo e da água. Em caso de derrame, será considerado o Plano de Emergência 

Ambiental (Anexo 12), elemento constituinte do PGAF.  

 

As Fichas de Dados de Segurança das substâncias perigosas utilizadas serão mantidas como registos 

do Sistema de Gestão Ambiental.  
 
 

5.6.4 Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências 
 

A fim de prevenir e dar resposta a situações de emergência, foi elaborado um Plano de Emergência 

Ambiental (PEA), que se aplica às actividades desenvolvidas no estaleiro. Neste documento, que se 

encontra no anexo 12, estão definidos os cenários possíveis, as formas de actuação e teste, os meios e 

as responsabilidades. Os cenários de emergência possíveis incluem, entre outros, a contaminação de 

solos em resultado de eventuais derrames de substâncias químicas.  
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5.7 Verificação 

 

5.7.1  Medição e Monitorização Ambiental 
 
A monitorização e medição das operações e actividades com impacte ambiental real ou potencial, será 

efectuada de acordo com a legislação aplicável e através de objectivos e procedimentos internos.  

 

Os descritores ambientais considerados sensíveis serão devidamente monitorados e os resultados 

registados em modelos próprios que constituirão anexos ao PGAF e que descrevem a metodologia 

seguida e a periodicidade adoptada. 

 

As referidas monitorizações poderão ser alteradas consoante a análise de resultados dos ensaios, 

nomeadamente no que se refere à sua periodicidade.  

 

Na “Matriz de Identificação e Avaliação dos Aspectos Ambientais” (Anexo 5) referente às diferentes fases 

do projecto, fornecimento e montagem de equipamentos para o Reforço de Potência de Venda Nova e 

respectivos ensaios, serão indicadas as Medidas de Controlo Operacional/Monitorização, definidas tendo 

em consideração a avaliação da significância dos aspectos ambientais. 

Os resultados das medições e monitorizações constituem registos do Sistema de Gestão Ambiental e 

serão mantidos em obra. Os resultados destas monitorizações serão, sempre que aplicável, 

apresentados nos Relatórios de Acompanhamento Ambiental mensais. 

 

5.7.2 Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas  
 
Qualquer trabalhador poderá detectar, no decorrer da obra, Não Conformidades relativas ao 

Desempenho Ambiental. Nestas situações é da responsabilidade dos trabalhadores reportar de imediato 

a não conformidade verificada. 

 
Sempre que a Fiscalização considere justificável, procederá à abertura de Registos de Não 

Conformidade.  

 

Todas as eventuais não conformidades, incluindo possíveis reclamações, serão objecto de registo em 

fichas próprias, conforme indicado Procedimento de Não Conformidades, Acções Correctivas e Acções 
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Preventivas (Anexo 14.4 a este documento). Todos estes registos serão numerados sequencialmente e 

devidamente arquivados, sobrepondo os mais recentes aos mais antigos. 

 

As Não Conformidades serão classificadas em Ligeiras, Graves ou Muito Graves, consoante a medida a 

que reportam (vide Anexo 8 - “Medidas Ambientais a Aplicar Durante o Fornecimento e Montagem dos 

Equipamentos”).  

 

A Ficha de Registo de Ocorrência/Não Conformidades, deverá conter os seguintes campos: 

    Descrição da ocorrência: Zona destinada à descrição da Não Conformidade real ou potencial. A 

descrição deverá ser sucinta, precisa e clara de forma a não haver dúvidas sobre a sua interpretação. 

Deverá também conter a data de detecção da não conformidade e a identificação de quem a 

detectou.  

    Identificação das causas: Zona destinada à determinação das causas da não conformidade. 

    Descrição das ações corretivas/preventivas: Zona destinada à descrição das acções correctivas ou 

preventivas a implementar para corrigir ou prevenir a não conformidade, devendo ser indicada a data 

até à qual as acções descritas devem ser implementadas. 

    Execução das acções correctivas/preventivas: Zona destinada a confirmar a execução das acções 

realizadas. Deverá incluir o responsável pela sua implementação, bem como as respectivas datas. 

    Verificação das acções correctivas/preventivas: Zona destinada à avaliação da eficácia da acção 

correctiva/preventiva, onde se incluirá também a quem cabe a responsabilidade de verificação da 

eficácia. 

 
Para cada ocorrência detectada será efectuada a análise de causas e a implementação de acções de 

correcção imediatas, bem como o estabelecimento de acções correctivas/preventivas cujo objectivo é a 

resolução ou minimização dos impactes ambientais adversos causados e a prevenção de situações de 

reincidência. 

 
Será da responsabilidade do Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A.: 
 
    Identificar e descrever as ocorrências/não conformidades; 

    Analisar as causas das não conformidades; 

    Propor e acordar com a Fiscalização as acções correctivas / preventivas a executar; 

    Implementar dentro do prazo acordado as acções correctivas/preventivas; 

    Verificar a eficácia das acções correctivas/preventivas; 
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    Providenciar a implementação de acções para eliminar as causas reais e/ou potenciais das não 

conformidades. 

 
Será da responsabilidade da Fiscalização: 

    Acordar com Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A. ou determinar medidas preventivas 

suplementares; 

    Pronunciar-se e decidir sobre as acções correctivas / preventivas a implementar; 

    Analisar a eficácia das acções correctivas / preventivas implementadas no caso de não 

conformidades graves e muito graves. 

 

No anexo 14.4, encontra-se definido o Procedimento “Não Conformidades, Acções Correctivas e Acções 

Preventivas”. 
 

5.7.3 Indicadores de Desempenho Ambiental 
 

Conforme indicado no Caderno de Encargos, o desempenho ambiental do Consórcio Voith Hydro / 

Siemens, S.A. será avaliado semestralmente tendo em consideração o número e gravidade de Não 

Conformidades detectadas num conjunto de, no mínimo, 6 (seis) acções consecutivas de verificação – 

Visitas Técnicas e/ou Auditorias do Dono da Obra e/ou visitas de inspecção de aompanhamento de obra 

- relativamente à implementação de todas as medidas preconizadas no Anexo 8. 

 

As não conformidades terão um grau de gravidade consoante o tipo de medidas a que reportam. No 

Anexo 8 identificam-se os graus de gravidade correspondentes a cada medida preconizada.  

 

Serão considerados quatro níveis de desempenho (A – Muito Bom, B – Bom, C – Satisfatório e D - 

Insatisfatório) de acordo com a verificação das condições expressas na tabela seguinte: 

 

Desempenho Ambiental Não Conformidades 
Ligeiras Graves Muito Graves 

A Muito Bom ≤ 5 ≤ 3 = 1 

B Bom > 5 a ≤ 10  > 3 a ≤ 8 = 2 

C Satisfatório > 10 a ≤ 16 > 8 a ≤ 13 = 3 

D Insatisfatório > 16 > 13 > 3 
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A classificação da gravidade das não confomidades identificadas poderá vir a ser corrigida, caso seja 

excedido o prazo definido para a implementação das acções correctivas. Assim: 

    as Não Conformidades Ligeiras, sempre que o prazo de implementação da acção correctiva for 

excedido em 8 ou mais dias, passarão a ser consideradas Graves.  

    as Não Conformidades Graves, sempre que o prazo de implementação da acção correctiva for 

excedido em 5 ou mais dias, passarão a ser consideradas Muito Graves.  

 

5.7.4 Auditorias ao PGAF 
 
A verificação do Plano de Gestão Ambiental implementado para a presente obra incluirá a realização de 

auditorias, de modo a verificar o cumprimento dos procedimentos de controlo operacional e dos 

requisitos legais. No âmbito deste Projecto serão planeadas auditorias aos subcontratados envolvidos. 

 

O Programa de Auditorias ao PGAF implementado no Projecto “Frades II”, que se encontra no Anexo 13, 

prevê a realização de auditorias nas seguintes fases de obra: 

• Montagem da blindagem da galeria em carga; 

• Montagem de um componente soldado da Turbina-Bomba; 

• Montagem dos alternadores/motores; 

• Montagem do Barramento isolado; 

• Montagem do transformador principal; 

• Montagem do cabo de 400kV. 

 

As auditorias serão registadas em relatório próprio, conforme modelo apresentado no anexo 16.12, 

devendo desencadear as acções correctivas convenientes para resolver as eventuais não conformidades 

detectadas.  

 

Sempre que o Dono de Obra realizar auditorias ao Plano de Gestão Ambiental do Fornecimento ou 

Visitas Técnicas (que terão uma periodicidade mensal), o Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A. 

disponibilizar-se-á para acompanhar essas auditorias/visitas e prestar os esclarecimentos e informações 

necessárias. A Voith Hydro/Siemens, S.A. participará nas acções correctivas para a resolução de 

eventuais não conformidades detetadas. 
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Os Relatórios de Auditorias realizadas, bem como eventuais Planos de Acções Correctivas, serão 

comunicados pelo Responsável Ambiental a todas as partes interessadas. É ainda de referir que todos 

os Relatórios de Auditorias serão devidamente arquivados. 

 

No anexo 14, encontram-se definidos os procedimentos relativos à elaboração e divulgação dos 

Relatórios de Auditorias e eventuais Planos de Acções Correctivas. 
 

5.7.5 Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal 
 
O Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A. deverá elaborar mensalmente um Relatório de 

Acompanhamento Ambiental, com o objectivo de informar o Dono da Obra/Fiscalização sobre a 

implementação e acompanhamento de todas as acções de gestão ambiental em obra. O modelo 

proposto para este Relatório encontra-se no anexo 16.9. 

 

O Relatório de Acompanhamento Ambiental será estruturado de forma organizada e coerente, de modo a 

permitir uma leitura fluida. Será organizado por capítulos, secções e subsecções, consoante as 

necessidades e terá como conteúdo mínimo: 

- Actividades desenvolvidas durante o período de referência e as previstas para o período seguinte; 

- Aspectos ambientais mais relevantes do mês em causa; 

- Acções de formação/sensibilização/reuniões periódicas realizadas; 

- Descrição e análise das medidas ambientais aplicadas em Obra (acções, medidas e esforços 

realizados com vista à execução das medidas de minimização, incluindo dificuldades, falhas de 

aplicação e respectivas justificações); 

- Identificação de não conformidades no âmbito da gestão ambiental e respectivas acções 

correctivas/preventivas; 

- Processos de licenciamento ou autorização iniciados, em curso ou concluídos; 

- Consumos mensais e cumulativos (desde o início da obra) de água, electricidade, substâncias 

químicas, combustível; 

- Monitorização da gestão de resíduos (quantidade de resíduos produzidos por tipo e encaminhamentos 

efectuados para Operadores de Gestão de Resíduos autorizados); 

- Visitas e reuniões efectuadas; 

- Reclamações ou exigências efectuadas por entidades oficiais, associações, particulares ou outras 

partes interessadas; 
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- Auditorias internas realizadas; 

- Incidentes e acidentes ambientais (descrição e avaliação da ocorrência, causas e consequências, 

acções correctivas, alterações de procedimentos ou instruções daí decorrentes para prevenir a 

reincidência da ocorrência);  

- Registo fotográfico e cartográfico, se aplicável; 

- Factos relevantes positivos e negativos ocorridos no período em causa; 

- Pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria; 

- Lista de documentos elaborados. 

 

Em anexo ao Relatório de Acompanhamento Ambiental serão inseridos os elementos considerados 

relevantes obtidos durante o período em análise, como por exemplo, registos de formação, licenças, 

guias de acompanhamento de resíduos, relatórios de auditoria, autorizações, entre outros. 
 
 

6 Controlo de Subcontratados 
 
Compete ao Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A. a divulgação integral do PGAF a todos os 

subcontratados antes da sua entrada em obra, bem como o respectivo registo efectuado em modelo 

próprio. Os requisitos de gestão e protecção ambiental aplicáveis a todos os Subfornecedores de 

produtos/serviços encontram-se definidos em procedimento (vide anexo 14.6) e, salvo qualquer outro 

acordo em contrário, deverão ser cumpridos na íntegra. 

 

O controlo das actividades de todos os Subfornecedores e sucessiva cadeia de subcontratação é da 

responsabilidade do Consórcio Voith Hydro / Siemens, S.A., para tal serão efectuadas auditorias com o 

objectivo de avaliar o desempenho ambiental destas entidades, conforme será definido no Programa de 

Auditorias Internas. As auditorias serão efectuadas com base numa “Checklist de Auditorias a 

Subfornecedores” (Anexo 16.21) e serão registadas em Relatório de Auditoria Interna, que será 

posteriormente entregue ao Dono de Obra/Fiscalização. 

 
 

7 Controlo de Revisões 
 

O PGAF é um documento dinâmico que, sempre que necessário, será actualizado como consequência 

da evolução das diversas fases da obra, para incluir por exemplo, novas medidas preventivas ou acções 

de controlo.  
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As alterações, adaptações ou complementos ao PGAF realizados no decorrer do projecto serão 

documentados sob a forma de “Revisões”. 

 

O PGAF é um documento controlado e cabe ao Responsável Ambiental e ao Gestor de Projecto a 

elaboração e manutenção da actualidade deste documento, bem como o controlo das respectivas 

Revisões.   
 

8 Referências 
 
    Requisitos do Cliente - Caderno Encargos (Cláusulas Ambientais); 

    Norma “NP EN ISO 14001:2012 – Sistemas de Gestão Ambiental: Requisitos e Linhas de Orientação 

para a sua Utilização”; 

    Manual da Qualidade, do Ambiente e de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho da Siemens, S.A.. 
 

9 Alterações 
 
    Atualização da Revisão U do Plano de Gestão Ambiental do Fornecimento (2016.04.29); 

    Atualização do Anexo 3.2 – Programa de Gestão Ambiental; 

    Atualização do Anexo 6 - Lista de Verificação de Conformidade Legal; 

    Atualização do Anexo 7 – Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores; 

    Atualização do Anexo 11 – Plano de Gestão de Resíduos; 

    Atualização do Anexo 11.1 – Lista de Resíduos; 

    Atualização do Anexo 11.2 – Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição; 

    Atualização do Anexo 11.4 – Alvarás de Licença dos Operadores de Gestão de Resíduos; 

    Atualização do Anexo 13 – Programa de Auditorias. 
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Anexo 1 
 

CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE ISO 14001:2004 - SISTEMA 
DE GESTÃO AMBIENTAL – VOITH HYDRO E SIEMENS, S.A. 
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Anexo 2 
 

A) POLÍTICA AMBIENTAL: 
- CONSÓRCIO VOITH HYDRO / SIEMENS, S.A. 

                                       - EDP 
 B) COMPROMISSO EDP / VOITH SIEMENS DE AMBIENTE, 

SEGURANÇA E SAÚDE; 
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Política Ambiental do Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A. 
FRADES II - Reforço da Potência de Venda Nova 

Setembro 2011 FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A2-A 

Desempenhamos, desenvolvemos, produzimos e comercializamos  
os nossos produtos e serviços protegendo o ambiente e a saúde 
humana e cumprindo toda a legislação aplicável. Assim, apostamos 
na minimização do nosso impacte nos recursos naturais e na 
prevenção da poluição, tendo em conta todo o ciclo de vida dos 
produtos. 
 
De acordo com os nossos valores, a protecção do ambiente inclui:  
 - Verificação do cumprimento dos requisitos legais e requisitos 
do Cliente; 
 - Diminuição do uso de recursos e de energia, diminuição na 
produção de resíduos, de ruído e de emissões.  
 - Garantir que os resíduos são transportados e eliminados de 
forma correcta; 
 - Tomar as medidas necessárias de modo a evitar falhas e 
prevenir acidentes que prejudiquem o ambiente, ou limitar o seu 
efeito; 
 - Garantir que os sub-empreiteiros apliquem as mesmas regras e 
regulamentos ambientais que o consórcio Voith Siemens. 
 
A protecção ambiental e a segurança técnica contribuem para a 
conservação da saúde humana e dos bens das organizações. O 
sistemas de gestão ambiental que implementámos é a base para a 
melhoria contínua do nosso desempenho. 
 
Todos os gestores e colaboradores agem de acordo com a presente 
Política e cumprem os regulamentos relevantes. 

Aprovado por: 
Patric Kiehlman 
João Festas 
 



 

[D]© Copyright 2009 - EDP Energias de Portugal. Todos os direitos reservados. 
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Política de Ambiente 

Ambicionamos, no contexto internacional em que operamos, ser líderes e referência na gestão ambiental dos negócios e no 
envolvimento das partes interessadas na implementação e promoção das boas práticas neste domínio; 
 
Promovemos uma cultura corporativa onde as iniciativas e as actividades que dão corpo ao negócio são consistentes com a 
responsabilidade ambiental, e estimulamos a inovação e a melhoria contínua de produtos, serviços e do desempenho 
ambiental. Como tal, assumimos na nossa cultura organizacional os seguintes valores e princípios orientadores de acção: 
 
> Integrar o respeito pelo ambiente e a gestão dos aspectos ambientais, em todas as fases dos processos empresariais e 
ao longo de toda a cadeia de valor, e zelar para que todos os intervenientes, incluindo fornecedores, detenham as 
competências necessárias e suficientes para o efeito;  
 
> Pautar por princípios éticos de transparência, honestidade e integridade, as relações com as autoridades competentes e 
as restantes partes interessadas;  
 
> Melhorar continuamente o desempenho ambiental, nomeadamente na prevenção da poluição e na minimização dos seus 
impactes;  
 
> Cumprir os requisitos da legislação ambiental aplicável às actividades, bem como outros compromissos voluntariamente 
assumidos;  
 
> Gerir os riscos ambientais, com vista a eliminar ou minimizar os impactes negativos das actividades, tanto nas situações 
normais, como nas de emergência, acidente ou catástrofe; 
 
> Gerir o impacte sobre a biodiversidade, decorrente das actividades de negócio, procurando obter um balanço global 
positivo neste domínio;  
 
> Promover a utilização das fontes de energias renováveis e das melhores tecnologias com vista à preservação dos 
recursos naturais e à prevenção e redução da poluição;  
 
> Promover a eficiência energética e as práticas de utilização racional da energia, como uma das principais opções 
compatíveis com o uso sustentável dos recursos.  
 
> Considerar as expectativas das partes interessadas, nos processos ambientalmente relevantes e na sua comunicação;  
 
> Promover a criação de conhecimento e a divulgação de boas práticas no domínio do ambiente 
 
 
Aprovado pelo Conselho de Administração Executivo, em Março de 2009  

Consideramos que uma gestão ambiental pró-activa é geradora de valor e constitui dever de 
uma empresa socialmente responsável. 

javascript:__doPostBack('ctl00$wcAccessibility$lnkAccessible','')
http://www.edp.pt/pt/sustentabilidade/abordagemasustentabilidade/reconhecimento/dowjonessustainabilityindex/Pages/DowJones2010.aspx
http://www.edp.pt/pt/sustentabilidade
http://www.edp.pt/pt/sustentabilidade/ambiente
http://www.edp.pt/pt/sustentabilidade/ambiente/politicaambiente
http://www.edp.pt/pt/Pages/homepage.aspx
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Objectivos e Metas Ambientais 

 
O Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A., estabeleceu para a empreitada de “FRADES II - Fornecimento 

dos Equipamentos para o Reforço de Potência de Venda Nova”, os objectivos e metas ambientais 

apresentados na tabela seguinte.  

 

As metas definidas para o primeiro conjunto de 6 visitas técnicas, tiveram como base um período de 

reduzido volume de trabalhos e reduzido consumo energético, tendo funcionado como valores de 

referência. Em virtude de as actividades que se prevêem realizar no próximo período de 6 visitas 

técnicas, as metas foram revistas em conformidade.  

 

 

Os objectivos, definidos de acordo com os aspectos ambientais apontados como significativos, 

constituem o compromisso de prevenção da poluição e de melhoria contínua descrito na Política 

Ambiental do Consórcio Voith Hydro /Siemens, S.A. e serão desdobrados e divulgados a todos os 

intervenientes em obra.  

Objectivo Meta 

1. Consumo de água 0.3 m
3 
/ colaborador  

2. Consumo de electricidade 500 kWh / colaborador 

3. Fracção de resíduos enviada para valorização 85 % (taxa de valorização de resíduos) 

4. Acções de formação na vertente de actuação 

em casos de emergência ambiental 

Cumprimento do Plano de Formação no que se 

refere às acções que permitem evitar eventuais 

situações de emergência ambiental 

5. Desempenho Ambiental 

Muito Bom  
 

Em alinhamento com os níveis de desempenho ambiental 
definidos em Caderno de Encargos: 
Nº de Não conformidades: Ligeiras ≤ 5 

  Graves ≤ 3 
          Muito Graves =1 
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Após um conjunto de seis acções consecutivas de verificação, será efectuada a monitorização do grau 

de alcance dos objectivos definidos.  

 

Nota - As metas serão definidas para um conjunto de seis acções consecutivas de verificação com base 

nos resultados obtidos para o semestre precedente e nas actividades com maior impacte no ambiente. O 

primeiro conjunto de 6 visitas técnicas foi considerado para definir os valores referência. 



 

 
 

     
 

FRADES II 
Programa de Gestão Ambiental 

VOITH HYDRO e SIEMENS 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A3.2-H 

Revision H 

 
 
 
 

Anexo 3.2 
 

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 
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 Programa de Gestão Ambiental 

Objectivo Meta Medidas de minimização 
Meios de 

Operacionalização
Responsabilidades Prazo 

 

Consumo de 
Água 

Não aumentar o consumo de 
água por colaborador para 
além da meta estabelecida, 
para o período 
compreendido entre, Março 
de 2016 e Agosto de 2016. 

0,3 m3 por colaborador 1 - Sensibilização dos Colaboradores 

2 - Controlo de fugas 

3 - Verificação periódica de 
equipamentos 

4 - Utilização de equipamento (contador) 
calibrado 

 

a) Informar e sensibilizar os 
trabalhadores em obra para o 
não desperdício e uso 
racional da água 

b) Distribuição e colocação de 
panfletos contemplando boas 
práticas para a minimização 
do consumo de água 

c) Gestão do consumo de água 
(Controlo mensal do 
consumo de água, por forma 
a avaliar a performance) 

d) Controlo de Equipamentos 
de Medição e Monitorização 
(EMM), através de lista de 
controlo de EMM e 
respetivos certificados de 
calibração. 

Responsável Ambiental 
do Consórcio  

Agosto 
de 2016 
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Objectivo Meta Medidas de minimização 
Meios de 

Operacionalização
Responsabilidades Prazo 

 

Consumo de 
Electricidade 

 

Não aumentar o consumo de 
electricidade por colaborador 
para além da meta 
estabelecida, para o período 
compreendido entre, Março 
de 2016 e Agosto de 2016. 

500 kW/h por 
colaborador 

1 - Sensibilização dos Colaboradores 

2 - Recorrer a equipamentos de baixo 
consumo, sempre que possível  

3 - Utilização de equipamento (contador) 
calibrado 

a) Sensibilizar os 
trabalhadores em obra para 
uma utilização responsável 
da energia eléctrica  

b) Gestão do consumo de 
energia eléctrica (Controlo 
mensal do consumo de 
electricidade, por forma a 
avaliar a performance) 

c) Controlo de Equipamentos 
de Medição e Monitorização 
(EMM), através de lista de 
controlo de EMM e 
respetivos certificados de 
calibração. 

Responsável Ambiental 
do Consórcio 

Agosto 
de 2016 

Fração de 
resíduos para 
valorização 

Garantir que a fracção de 
resíduos enviada para 
valorização não é inferior à 
meta estabelecida, para o 
período compreendido entre, 
Março de 2016 e Agosto de 
2016. 

85% de resíduos 
enviados para 
valorização 

1 – Promover a reutilização e 
segregação de resíduos 

2 – Sempre que possível, considerar 
alternativas que não gerem produtos 
perigosos 

a) Monitorizaçao periódica dos 
meios de contentorização 
dos resíduos 

b) Realização de sessões de 
formação específicas para 
endereçar este tema 

Responsável Ambiental 
do Consórcio 

 

 

Agosto 
de 2016 

Plano de 
Formação 

Cumprimento do Plano de 
Formação no que se refere 
às ações que permitem 
evitar eventuais situações de 
emergência ambiental 

Realizar 100% das 
acções de formação 
referentes a 
emergências 
ambientais 

1 - Controlo mensal das acções de 
formação planeadas 

a) Realizar as acções de 
formações planeadas 

Responsável Ambiental 
/ Gestor do Ambiente 
do Consórcio 

Agosto 
de 2016 
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Objectivo Meta Medidas de minimização 
Meios de 

Operacionalização
Responsabilidades Prazo 

 

Desempenho 
Ambiental  

Obter um nível de 
Desempenho Ambiental 
Muito Bom 

Em alinhamento com 
os níveis de 
desempenho ambiental 
definidos em Caderno 
de Encargos: 

Nº de Não 
Conformidades: 

Ligeiras ≤5 Graves ≤ 3     
Muito Graves =1 

1 - Assegurar o cumprimento de boas 
práticas ambientais em toda a obra 

2 - Cumprimento da legislação aplicável 

4 - Cumprimento do Programa de 
Medidas Ambientais 

5 - Cumprimento do Caderno de 
Encargos 

6 - Análise e resolução de ocorrências 
resultantes de auditorias, visitas à obra  

a) Acompanhamento diário em 
obra  

b) Garantir nas diferentes 
situações diárias em obra, a 
conformidade com os 
requisitos legais aplicáveis 

c) Formação de acolhimento 
aos trabalhadores, para 
endereçar regras e boas 
práticas ambientais a aplicar 
em obra 

d) Adopção de medidas para 
mitigar eventuais impactes 
ambientais significativos  

e) Segregação e adequado 
encaminhamento de 
resíduos 

Responsável Ambiental 
/ Gestor do Ambiente 
do Consórcio 

Agosto 
de 2016 
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No âmbito da Gestão Ambiental interagem no projecto as funções representadas no organograma de 

que este documento é anexo. 

 

Em seguida, descreve-se o conteúdo relevante de cada uma das funções identificadas: 

 
DONO DE OBRA 
 
    Assegurar o cumprimento da legislação ambiental aplicável em vigor e outros requisitos específicos 

da obra nos domínios da gestão ambiental; 

    Verificar a coordenação das actividades, tendo em vista a prevenção de situações de emergência 

ambiental; 

    Exigir da entidade executante as medidas necessárias para garantir que os trabalhos decorram sem 

risco de incidentes / acidentes ambientais; 

    Participar nas reuniões da Comissão de Acompanhamento Ambiental e noutras. 

 
 
FISCALIZAÇÃO DA OBRA 
 
    Aprovar e validar o Plano de Gestão Ambiental e assegurar a respectiva divulgação e 

implementação; 

    Fiscalizar e analisar a aplicação do Plano de Gestão Ambiental do Fornecimento (PGAF); 

    Assegurar o cumprimento da legislação ambiental aplicável em vigor e outros requisitos específicos 

da obra nos domínios da gestão ambiental; 

    Assegurar a alteração/adaptação do PGAF em função da evolução dos trabalhos e das modificações 

eventualmente efectuadas; 

    Verificar a conformidade das operações de gestão de resíduos e da documentação associada; 

    Verificar a coordenação das actividades, tendo em vista a prevenção de situações de emergência 

ambiental; 

    Elaborar periodicamente relatórios ambientais e informar regularmente o Dono da Obra sobre o 

resultado da avaliação da gestão ambiental existente no estaleiro; 

    Exigir da entidade executante as medidas necessárias para garantir que os trabalhos decorram sem 

risco de incidentes / acidentes ambientais; 

    Apoiar as tarefas do Responsável Ambiental; 
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    Notificar o Dono de Obra sobre a ocorrência de acidentes ambientais, bem como incidentes graves e 

analisar as possíveis causas; 

    Averiguar o nível de informação dos trabalhadores relativamente aos procedimentos de gestão 

ambiental definidos; 

    Participar nas reuniões da Comissão de Acompanhamento Ambiental e noutras para as quais seja 

convocado; 

    Elaborar as actas das reuniões da Comissão de Acompanhamento Ambiental, submeter à aprovação 

do Dono de Obra e, posteriormente, proceder à sua distribuição pelos membros desta Comissão e 

ao respectivo arquivo. 

 
 
PROJECT  MANAGER 
 
Responsabilidade pelo projecto bem como por todos os objectivos acordados. As tarefas e 

responsabilidades do Project Manager na gestão ambiental incluem, entre outras, as seguintes: 

    Garantir a execução da obra de acordo com os requisitos do Cliente e em rigoroso cumprimento dos 

procedimentos estabelecidos no PGAF; 

    Definição das metas do projecto em alinhamento com o contrato estabelecido entre as Partes; 

    Representação do projecto perante o Cliente e outros parceiros; 

    Estabelecimento da equipa de projecto e atribuição de responsabilidades aos membros da equipa; 

    Coordenação e clarificação das interfaces /parcerias no projecto; 

    Desenvolvimento dos planos de acções adequados, em caso de desvios, se necessário com o apoio 

de outras funções. 

 
 
ENVIRONMENTAL MANAGER 
 
É da responsabilidade do Environmental Manager implementar e coordenar o Sistema de Gestão 

Ambiental no projecto, em conformidade com a Política Ambiental estabelecida, tendo em conta a 

legislação e normas aplicáveis e os requisitos do Cliente e do mercado.  

 

Cabe ao Environmental Manager prestar apoio à equipa de projecto na concretização dos requisitos e 

objectivos de Ambiente estabelecidos. 
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A função engloba ainda as seguintes actividades: 

    Elaboração da documentação inerente ao PGAF; 

    Estabelecer os processos / procedimentos de trabalho para cumprimento dos requisitos ambientais; 

    Controlo e avaliação do desempenho ambiental do projecto; 

    Assegurar o cumprimento da legislação ambiental através de reportings associados e controlo 

operacional do projecto; 

    Realização de auditorias internas ao Sistemas de Gestão Ambiental, incluindo auditorias ambientais 

a fornecedores, quando aplicável; 

    Operacionalização das questões financeiras de gestão dos resíduos produzidos no projecto. 

 
 
VOITH HYDRO & SIEMENS GENERAL SITE MANAGER 
 
    Assegurar a aplicação do Plano de Gestão Ambiental do Fornecimento e dos Procedimentos 

Ambientais estabelecidos por parte dos trabalhadores, subempreiteiros e trabalhadores 

independentes em obra.  

Das tarefas a desenvolver destacam-se as seguintes: 

o Cumprimento das directivas da Fiscalização em obra; 

o Garantir a conformidade ambiental do estaleiro; 

o Garantir o controlo de subfornecedores no que se refere à verificação do cumprimento do 

PGAF; 

o Garantir a implementação das acções correctivas relativas a eventuais não conformidades 

ambientais identificadas, com o envolvimento do Reponsável Ambiental; 

o Participação nas reuniões da Comissão de Acompanhamento Ambiental e outras para as 

quais seja convocado; 

o Garantir o acompanhamento da montagem das instalações e equipamentos para 

armazenamento e contenção temporária de resíduos e substâncias químicas; 

o Garantir a inspecção periódica da utilização e manutenção das instalações, nomeadamente, 

os locais de armazenamento temporário de resíduos, armazenamento de substâncias 

perigosas, entre outros; 

o Garantir o acompanhamento dos trabalhos que, pela sua natureza ou especiais condições 

de execução, apresentem uma maior criticidade ambiental; 

o Garantir uma actuação rápida e eficaz em caso de situações de emergência, envolvendo 

para tal o Responsável Ambiental. 
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SITE MANAGER 
 
    Coordenação das actividades do projecto em estaleiro; 

    Coordenação das interfaces com outros parceiros (inclusivamente o parceiro de consórcio), com as 

diversas especialidades do projecto e com o Cliente; 

    Controlo dos riscos e impactes na sua área de intervenção;  

    Garantir o cumprimento dos regulamentos aplicáveis; 

    Controlo dos subfornecedores no que se refere à verificação dos requisitos que lhes são aplicáveis; 

    Garantir a implementação das acções correctivas decorrentes de não-conformidades identificadas 

em obra. 

 
 
RESPONSÁVEL AMBIENTAL DO CONSÓRCIO 
 
    Implementação do PGAF no respectivo âmbito de fornecimento e garantir o cumprimento de todas 

as medidas relevantes para a Gestão Ambiental por parte dos subfornecedores; 

    Identificar os aspectos e avaliar os impactes ambientais associados à execução da obra; 

    Estabelecer as medidas de prevenção adequadas de modo a garantir o cumprimento da legislação 

ambiental aplicável; 

    Organizar e manter a documentação inerente ao PGAF; 

    Implementar os processos / procedimentos de trabalho para cumprimento dos requisitos ambientais; 

    Assegurar a sensibilização ambiental aos trabalhadores, designadamente através das acções de 

formação / sensibilização planeadas de acordo com plano de formação específico;  

    Transmitir nas acções de formação / sensibilização as funções dos trabalhadores no âmbito da 

gestão ambiental; 

    Apoiar o General Site Manager e Site Manager do Consórcio na implementação do PGAF, sempre 

que necessário, designadamente: 

o Na definição de tarefas, tendo em consideração os requisitos e directivas aplicáveis; 

o No cumprimento de todas as medidas relevantes para a Gestão Ambiental no decurso da 

execução do projecto; 

o Na manutenção dos Registos Ambientais relevantes;  

o Na garantia de implementação das acções correctivas relativas a eventuais não 

conformidades ambientais identificadas; 

o No controlo dos Subfornecedores, no que se refere à verificação do cumprimento do PGAF; 

o Na garantia de uma actuação rápida e eficaz em caso de situações de emergência; 
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    Verificar a conformidade das operações de gestão de resíduos e da documentação associada; 

    Realizar auditorias e inspecções periódicas à obra por forma a verificar a adequabilidade e eficácia 

do PGAF implementado; 

    Proceder à elaboração mensal do Relatório de Acompanhamento Ambiental; 

    Participação nas reuniões da Comissão de Acompanhamento Ambiental e outras para as quais seja 

convocado. 

 
 
ENCARREGADOS RESPONSÁVEIS PELAS FRENTES DE OBRA 
 
    Cumprir as indicações dos responsáveis em obra pelos aspectos relativos à Gestão Ambiental e 

proceder ao respectivo desdobramento da informação pelas equipas de trabalho;  

    Garantir a existência e manutenção dos Registos Ambientais relevantes nas actividades pelas quais 

são responsáveis; 

    Participar na identificação de novos aspectos ambientais associados aos seus postos de trabalho, 

bem como na proposta de acções de melhoria; 

    Garantir a separação dos resíduos nas frentes de obra e, sempre que necessário, encaminhá-los 

para a zona de armazenamento temporário de resíduos; 

    Garantir eventual encaminhamento dos resíduos a destino final adequado. 

 
 
NOTA: 
 

A responsabilidade pela Gestão Ambiental é „Pessoal”, isto é, cada Trabalhador é responsável por zelar 

pelo cumprimento dos procedimentos estabelecidos para a protecção ambiental associada à sua 

actividade.  

 

Entre essas responsabilidades, incluem-se as seguintes:  

 

    Comunicação imediata ao superior hierárquico de quaisquer não conformidades ou reclamações 

identificadas; 

    Manuseamento, manutenção e recolha em condições ambientalmente adequadas de eventuais 

substâncias perigosas utilizadas; 

    Separar os resíduos nas frentes de obra de acordo com as indicações que lhes forem transmitidas. 
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Instalação: 

Directa Indirecta F/Q/P S/B Resultado Aspecto

Consumo de electricidade Utilização de Equipamentos

Diminuição/esgotamento de recursos 

naturais. Poluição atmosférica da 

produção de energia.

Normal

Sensibilização dos colaboradores para uma utilização 

equilibrada deste recurso (ex: desligar os equipamentos/ 

iluminação quando não estão a ser utilizados)

X 2 1 2

Preparação de infraestruturas para 

colocação de contentores e equipamentos

Comprometimento da disponibilidade 

do recurso
Normal

Sensibilização dos colaboradores para uma utilização 

equilibrada deste recurso
X 1 1 1

Utilização de sanitários químicos
Comprometimento da disponibilidade 

do recurso
Normal

Potencial de melhoria -  Controlo mensal  do consumo de 

água;  Sensibilização dos colaboradores para uma 

utilização equilibrada deste recurso.

X 2 1 2

Consumo de combustível Abastecimento de máquinas/viaturas
Diminuição de recursos naturais não 

renováveis.
Normal Controlo dos consumos de gasóleo em registo específico. X 1 2 2

Ocupação do solo
Instalação de estruturas/contentores e 

equipamentos
Alteração das características do solo Normal

Estaleiro localizado em área que já foi utilizado para a 

mesma finalidade; Sensibilização dos colaboradores.
X 1 2 2

Desmatação
Instalação de estruturas/contentores e 

equipamentos
Afectação da da flora e fauna Normal

Estaleiro localizado em área que já foi utilizado para a 

mesma finalidade; Não há necessidade de desmatação 

do terreno, apenas pequenas limpezas. Sensibilização 

dos colaboradores para esta temática (flora e fauna).

X 1 1 1

Emissão de ruído
Utilização de Equipamentos/ Movimentação 

de Máquinas
Incomididade da vizinhança Normal

Sempre que aplicável: tomar as medidas necessárias 

para que as actividades desenvolvidas não incrementem 

os níveis de ruído acima dos valores permitidos por Lei; 

manual de conformidade das máquinas; requirimento de 

licença especial de ruído fora do horário de trabalho.

X 2 1 2

Emissões atmosféricas difusas 

(poeiras)
Movimentação de máquinas/viaturas

Incomodidade;

Potencial deplecção da qualidade do ar 

(poluição atmosférica)

Normal

Parqueamento de máquinas e equipamentos em áreas 

destinadas a estaleiro; Não circular com veículos fora dos 

locais habilitados para o efeito; Registo de manutenção 

de máquinas.

X 2 1 2

Emissões atmosféricas de 

combustão
Funcionamento de máquinas/viaturas

Incomodidade;

Potencial deplecção da qualidade do ar 

(poluição atmosférica)

Normal
Registos de manutenção de máquinas e viaturas e 

controlo da respectiva documentação
X 2 1 2

Produção de resíduos não 

perigosos

Resultantes da actividade de montagem do 

estaleiro

(RSU, embalagens de papel/cartão, plástico, 

madeira, ...) 

Potencial degradação do solo

Ocupação do solo (aterros sanitários)

Impactes indirectos da reciclagem 

Impacte visual

Normal

Implementar o  Plano de Gestão de Resíduos;

Separação e recolha selectiva dos resíduos com vista à 

sua valorização; Gestão dos resíduos por empresa 

licenciada; Acção de sensibilização para os 

colaboradores relativa à separação das diferentes 

tipologias de resíduos produzidas.

X 1 2 2

Derrame (substâncias químicas, 

combustível...)

Abastecimento de máquinas/viaturas;

Armazenamento/manuseamento inadequado 

de substâncias químicas ou equipamentos 

que os contêm;

Ruptura de válvulas/tubos hidráulicos

Poluição atmosférica; contaminação 

solo e/ou águas subterrâneas; 

ocupação do solo; produção de 

resíduos e efluentes perigosos .

Emergência

Existência de procedimentos específicos para actuação 

em caso de emergência (Plano de Emergência 

Ambiental);  Cumprimento do Plano de Gestão de 

Resíduos; Existência de "Kit" para contenção de 

derrames (material absorvente) e dispositivos para 

extinção de incêndios nas instalações; Formação on site 

sobre contenção de derrames e realização de simulacro 

de actuação em caso de derrame.

X 1 2 2

Derrame de águas residuais 

provenientes dos sanitários 

químicos

Recolha dos efluentes dos sanitários 

quimicos

Contaminação do solo / águas 

subterrâneas
Emergência Cumprimento do Plano de Emergência X 1 2 2

Consumo de electricidade
Funções Administrativas (utilização de 

equipamentos/ iluminação)

Diminuição/esgotamento de recursos 

naturais. Poluição atmosférica da 

produção de energia.

Normal

Potencial de melhoria -  Controlo mensal  do consumo de 

energia eléctrica;  Sensibilização dos colaboradores para 

uma utilização equilibrada deste recurso (ex: desligar os 

equipamentos/ iluminação quando não estão a ser 

utilizados)

X 2 1 2

Consumo de água Utilização de balneários (sanitários fixos)
Comprometimento da disponibilidade 

do recurso
Normal

Potencial de melhoria -  Controlo mensal  do consumo de 

água;  Sensibilização dos colaboradores para uma 

utilização equilibrada deste recurso.

X 2 1 2

Consumo de combustíveis de 

máquinas e viaturas
Abastecimento de máquinas/viaturas

Diminuição de recursos naturais não 

renováveis.
Normal

Controlo mensal dos consumos de gasóleo em registo 

específico.
X 2 1 2

Consumo de papel
Actividades administrativas - Escritórios 

(estaleiro social)

Utilização de recursos naturais 

(floresta). Poluição provocada pelo 

fabrico e transporte de papel.

Normal

Potencial de melhoria - Sensibilização dos trabalhadores 

para a redução do consumo de papel. Existência de 

recipientes específicos para a deposição de papel nos 

locais de produção.

X 3 1 3
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Incidência
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Instalação: 

Directa Indirecta F/Q/P S/B Resultado Aspecto
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Incidência
Classificação Medidas de Controlo Operacional a ImplementarTipo

Frades II 

Montagem do Estaleiro

Impacte Ambiental
Resultado

Aspecto Ambiental Actividades

Recursos

Emissão de ruído
Utilização de Equipamentos/ Movimentação 

de Máquinas
Incomididade da vizinhança Ocasional

Sempre que aplicável: tomar as medidas necessárias 

para que as actividades desenvolvidas não incrementem 

os níveis de ruído acima dos valores permitidos por Lei; 

manual de conformidade das máquinas; requirimento de 

licença especial de ruído fora do horário de trabalho.

X 2 1 2

Movimentação de máquinas/viaturas

Incomodidade;

Potencial deplecção da qualidade do ar 

(poluição atmosférica)

Normal

Parqueamento de máquinas e equipamentos em áreas 

destinadas a estaleiro; Não circular com veículos fora dos 

locais habilitados para o efeito; Registo de manutenção 

de máquinas.

X 2 1 2

Deslocações dos transportes de recolha de 

resíduos

Poluição atmosférica, libertação de 

gases com efeito de estufa
Ocasional

Reunir o máximo de resíduos possíveis (considerando os 

tempos de armazenamento permitidos por Lei) sempre 

que se efectua uma recolha, por forma a minimizar o 

número de recolhas efectuadas.

X 1 2 2

Emissões atmosféricas de 

combustão
Funcionamento de máquinas/viaturas

Incomodidade;

Potencial deplecção da qualidade do ar 

(poluição atmosférica)

Normal
Registos de manutenção de máquinas e viaturas e 

controlo da respectiva documentação
X 2 1 2

Produção de resíduos não 

perigosos

Actividades administrativas - Escritórios 

(estaleiro social)

(RSU e resíduos equiparados a urbanos - 

papel, plástico, vidro, ...) 

Utilização de recursos naturais; 

Potencial degradação do solo

Ocupação do solo (aterros sanitários)

Impactes indirectos da reciclagem 

Impacte visual

Normal

Implementar Plano de Gestão de Resíduos; Separação e 

recolha selectiva dos resíduos com vista à sua 

valorização; Acção de sensibilização para os 

colaboradores relativa à separação das diferentes 

tipologias de resíduos; correcta identificação dos 

recipientes para deposição de papel e cartão.

X 2 1 2

Resíduos Lâmpadas Fluorescentes

Funções Administrativas (escritórios - 

iluminação)

Impactes indirectos da reciclagem Ocasional

Cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos;

Colocação da lâmpada usada na caixa de cartão de outra 

nova; Armazenamento no parque de resíduos em local 

específico, por forma a evitar a quebra;

 Recolha e gestão destes resíduos por empresa 

licenciada.

X 2 2 4

Resíduos Equipamentos Eléctricos e 

Electrónicos  (REEE) com componentes 

perigosos 

Impactes indirectos da reciclagem Ocasional
Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada.
X 1 2 2

Produção de resíduos contaminados 

(absorventes, panos de limpeza e 

embalagens contaminados)

Impactes indirectos da 

reciclagem/eliminação dos resíduos
Normal

Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada.
X 1 2 2

Contaminação de resíduos não 

perigosos

Contaminação de resíduos não perigosos 

em resultado de inadequada segregação de 

resíduos

Impactes indirectos da 

reciclagem/eliminação dos resíduos
Emergência

Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada. Acção de sensibilização para os 

colaboradores relativa à separação das diferentes 

tipologias de resíduos.

X 1 2 2

Incêndio nas instalações

Curto-circuito nos equipamentos /

Inadequado manuseamento/ 

armazenamento de produtos químicos

Poluição atmosférica (libertação de 

gases perigosos para o ambiente); 

Dimuição de recursos naturais 

renováveis derivado do consumo de 

água para combate do incêndio; 

Produção de resíduos perigosos e 

efluentes; Impactes indirectos da 

gestão de resíduos resultantes do 

incêndio; Contaminação solo e/ou 

águas subterrâneas; Incomodidade na 

vizinhança (emissão de ruído dos 

meios de socorro).

Emergência

Existência de procedimentos específicos para actuação 

em caso de emergência (Plano de Emergência);  

Cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos; 

Existência de dispositivos para extinção de incêndios nas 

instalações.

X 2 2 4

Derrame de águas residuais 

associado à fossa estanque
Recolha dos efluentes da fossa

Contaminação do solo / águas 

subterrâneas
Emergência Cumprimento do Plano de Emergência X 1 2 2

Fuga de gás SF6 Armazenamento de garrafas de SF6
Poluição atmosférica com gases  com 

efeito de estufa 
Emergência

Cumprimento do Plano de Emergência (Metodologias de 

Actuação em Situações de Emergência Ambiental). 

Qualquer intervenção será efectuada por técnicos 

qualificados. 

X 1 3 3

Fuga de gás refrigerante
Operações de manutenção dos 

equipamentos de ar condicionado

Poluição atmosférica com gases efeito 

de estufa e deplectores da camada de 

ozono

Emergência

As intervenções deverão ser efectuadas por técnicos 

qualificados.

Existem procedimentos / registos específicos para estas 

operações de manutenção.

X 1 3 3

Actividades Gerais 

de Estaleiro Social

+

Parque de Resíduos / 

Zona de 

Armazenamento

Risco

Produção de resíduos perigosos

Emissões atmosféricas difusas 

(poeiras)

Emissões
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Instalação: 

Directa Indirecta F/Q/P S/B Resultado Aspecto

Matriz de Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactes Ambientais

Incidência
Classificação Medidas de Controlo Operacional a ImplementarTipo

Frades II 

Montagem do Estaleiro

Impacte Ambiental
Resultado

Aspecto Ambiental Actividades

Recursos

Consumo de electricidade Utilização de equipamentos/ iluminação

Diminuição/esgotamento de recursos 

naturais. Poluição atmosférica da 

produção de energia.

Normal

Potencial de melhoria -  Controlo mensal  do consumo de 

energia eléctrica;  Sensibilização dos colaboradores para 

uma utilização equilibrada deste recurso (ex: desligar os 

equipamentos/ iluminação quando não estão a ser 

utilizados).

X 2 1 2

Consumo de água Utilização de sanitários químicos
Comprometimento da disponibilidade 

do recurso
Normal

Potencial de melhoria -  Controlo mensal  do consumo de 

água;  Sensibilização dos colaboradores para uma 

utilização equilibrada deste recurso.

X 2 1 2

Consumo de combustíveis de 

máquinas e viaturas
Abastecimento de máquinas/viaturas

Diminuição de recursos naturais não 

renováveis.
Normal

Controlo mensal dos consumos de gasóleo em registo 

específico.
X 2 1 2

Utilização de substâncias químicas
Montagem de equipamentos (óleos, 

lubrificantes, massas de contacto, ...)

Potencial poluição / contaminação dos 

recursos naturais
Normal

Fichas de segurança dos produtos disponíveis para os 

utilizadores;

Sensibilização para a utilização adequada de produtos e, 

sempre que possível, não tóxicos para o ambiente.

X 2 2 4

Poluição dos recursos hídricos / 

contaminação do solo
Normal

Recurso a sanitários quimicos. Efluentes líquidos 

depositados em contentor estanque, posteriormente 

encaminhados a tratamento.

X 2 1 2

Riscos associados à gestão das águas 

residuais feita por empresa 

subcontratada: contaminação do ar, 

contaminação da água ou do solo, 

efeitos ecológicos ou na saúde 

humana

Normal  Gestão das águas residuais feita por empresa licenciada X 2 1 2

Emissão de ruído
Utilização de Equipamentos/ Movimentação 

de Máquinas
Incomididade da vizinhança Ocasional

Sempre que aplicável: tomar as medidas necessárias 

para que as actividades desenvolvidas não incrementem 

os níveis de ruído acima dos valores permitidos por Lei; 

manual de conformidade das máquinas; requirimento de 

licença especial de ruído fora do horário de trabalho.

X 2 1 2

Produção de resíduos de embalagem de 

papel/cartão

Utilização de recursos naturais; 

Potencial degradação do solo

Ocupação do solo (aterros sanitários)

Impactes indirectos da reciclagem 

Impacte visual

Normal

Implementar Plano de Gestão de Resíduos; Separação e 

recolha selectiva dos resíduos com vista à sua 

valorização; Acção de sensibilização para os 

colaboradores relativa à separação das diferentes 

tipologias de resíduos; correcta identificação dos 

recipientes para deposição de papel e cartão.

X 2 1 2

Potencial degradação do solo

Ocupação do solo (aterros sanitários)

Impactes indirectos da reciclagem 

Impacte visual

Normal

Implementar Plano de Gestão de Resíduos;

Separação e recolha selectiva dos resíduos;

Acção de sensibilização para os colaboradores relativa à 

separação das diferentes tipologias de resíduos.

X 2 2 4

Riscos associados às operações de 

armazenagem ou transporte dos 

resíduos: contaminação da água ou do 

solo, efeitos ecológicos ou na saúde 

humana.

Normal
 Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada.
X 2 1 2

Impactes indirectos da 

reciclagem/eliminação dos resíduos;
Normal

Cumprimento Plano de Gestão de Resíduos;

Armazenamento sujeito a condições específicas;

Recolha e gestão destes resíduos por empresa 

autorizada.

X 3 2 6

Riscos associados às operações de 

armazenagem ou transporte dos 

resíduos: contaminação do ar, da água 

ou do solo, efeitos ecológicos ou na 

saúde humana.

Normal
 Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada.
X 2 2 4

Contaminação de resíduos não 

perigosos

Contaminação de resíduos não perigosos 

em resultado de inadequada segregação de 

resíduos

Impactes indirectos da 

reciclagem/eliminação dos resíduos
Emergência

Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada. Acção de sensibilização para os 

colaboradores relativa à separação das diferentes 

tipologias de resíduos.

X 1 2 2

Montagem do 

Equipamento 

Hidromecânico

Montagem do 

Equipamento 

Hidromecânico

Recursos

Produção de resíduos contaminados 

(absorventes, panos de limpeza e 

embalagens contaminados)

Produção de resíduos perigosos

Risco

Produção de resíduos não 

perigosos

Emissões

Frentes de Obra: RSU, plásticos, metais, 

madeira, cabos eléctricos, resíduos de 

decapagem, resíduos de soldadura...)

Emissões de efluentes líquidos 

(águas residuais)
 Utilização de sanitários quimicos
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Instalação: 

Directa Indirecta F/Q/P S/B Resultado Aspecto

Matriz de Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactes Ambientais

Incidência
Classificação Medidas de Controlo Operacional a ImplementarTipo

Frades II 

Montagem do Estaleiro

Impacte Ambiental
Resultado

Aspecto Ambiental Actividades

Recursos

Derrame (combustível, óleos 

lubrificantes, ...)

Abastecimento de máquinas/viaturas;

Armazenamento/manuseamento inadequado 

de substâncias químicas ou equipamentos 

que os contêm;

Ruptura de válvulas/tubos hidráulicos

Poluição atmosférica; contaminação 

solo e/ou águas subterrâneas; 

ocupação do solo; produção de 

resíduos e efluentes perigosos .

Emergência

Existência de procedimentos específicos para actuação 

em caso de emergência (Plano de Emergência 

Ambiental);  Cumprimento do Plano de Gestão de 

Resíduos; Existência de "Kit" para contenção de 

derrames (material absorvente) e dispositivos para 

extinção de incêndios nas instalações; Formação on site 

sobre contenção de derrames e realização de simulacro 

de actuação em caso de derrame.

X 1 3 3

Derrame de águas residuais 

provenientes dos sanitários 

químicos

Recolha dos efluentes dos sanitários 

quimicos

Contaminação do solo / águas 

subterrâneas
Emergência Cumprimento do Plano de Emergência X 1 2 2

Incêndio (armazenamento de 

propano no terreno junto aos 

escritórios)

Inadequado manuseamento/ 

armazenamento de produtos químicos

Poluição atmosférica (libertação de 

gases perigosos para o ambiente); 

Dimuição de recursos naturais 

renováveis derivado do consumo de 

água para combate do incêndio; 

Produção de resíduos perigosos e 

efluentes; Impactes indirectos da 

gestão de resíduos resultantes do 

incêndio; Contaminação solo e/ou 

águas subterrâneas; Incomodidade na 

vizinhança (emissão de ruído dos 

meios de socorro).

Emergência

Existência de procedimentos específicos para actuação 

em caso de emergência (Plano de Emergência);  

Cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos; 

Existência de dispositivos para extinção de incêndios nas 

instalações; Uso de EPI conforme indicado na ficha de 

dados de segurança.

X 2 2 4

Consumo de electricidade Utilização de equipamentos/ iluminação

Diminuição/esgotamento de recursos 

naturais. Poluição atmosférica da 

produção de energia.

Normal

Potencial de melhoria -  Controlo mensal  do consumo de 

energia eléctrica;  Sensibilização dos colaboradores para 

uma utilização equilibrada deste recurso (ex: desligar os 

equipamentos/ iluminação quando não estão a ser 

utilizados).

X 2 1 2

Consumo de combustíveis de 

máquinas e viaturas
Abastecimento de máquinas/viaturas

Diminuição de recursos naturais não 

renováveis.
Normal

Controlo mensal dos consumos de gasóleo em registo 

específico.
X 2 1 2

Consumo de água Utilização de sanitários químicos
Comprometimento da disponibilidade 

do recurso
Normal

Potencial de melhoria -  Controlo mensal  do consumo de 

água;  Sensibilização dos colaboradores para uma 

utilização equilibrada deste recurso.

X 2 1 2

Utilização de substâncias químicas

Montagem de equipamentos (óleos, 

lubrificantes, massas de contacto, 

Substâncias químicas, ...)

Potencial poluição / contaminação dos 

recursos naturais
Normal

Fichas de segurança dos produtos disponíveis para os 

utilizadores;

Sensibilização para a utilização adequada de produtos e, 

sempre que possível, não tóxicos para o ambiente.

X 2 3 6

Poluição dos recursos hídricos / 

contaminação do solo
Normal

Recurso a sanitários quimicos. Efluentes líquidos 

depositados em contentor estanque, posteriormente 

encaminhados a tratamento.

X 2 1 2

Riscos associados à gestão das águas 

residuais feita por empresa 

subcontratada: contaminação do ar, 

contaminação da água ou do solo, 

efeitos ecológicos ou na saúde 

humana

Normal  Gestão das águas residuais feita por empresa licenciada X 2 1 2

Emissão de ruído
Utilização de Equipamentos/ Movimentação 

de Máquinas
Incomididade da vizinhança Ocasional

Sempre que aplicável: tomar as medidas necessárias 

para que as actividades desenvolvidas não incrementem 

os níveis de ruído acima dos valores permitidos por Lei; 

manual de conformidade das máquinas; requirimento de 

licença especial de ruído fora do horário de trabalho.

X 2 1 2

Produção de resíduos de embalagem de 

papel/cartão

Utilização de recursos naturais; 

Potencial degradação do solo

Ocupação do solo (aterros sanitários)

Impactes indirectos da reciclagem 

Impacte visual

Normal

Implementar Plano de Gestão de Resíduos; Separação e 

recolha selectiva dos resíduos com vista à sua 

valorização; Acção de sensibilização para os 

colaboradores relativa à separação das diferentes 

tipologias de resíduos; correcta identificação dos 

recipientes para deposição de papel e cartão.

X 2 1 2

Montagem do 

Equipamento 

Hidromecânico

Montagem dos 

Aparelhos de Elevação 

e Montagem de 

Cargas 

Risco

Recursos

Emissões

Emissões

Produção de resíduos não 

perigosos

Emissões de efluentes líquidos 

(águas residuais)
 Utilização de sanitários quimicos

Montagem dos 

Aparelhos de Elevação 

e Montagem de 

Cargas 
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Instalação: 

Directa Indirecta F/Q/P S/B Resultado Aspecto

Matriz de Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactes Ambientais

Incidência
Classificação Medidas de Controlo Operacional a ImplementarTipo

Frades II 

Montagem do Estaleiro

Impacte Ambiental
Resultado

Aspecto Ambiental Actividades

Recursos

Potencial degradação do solo

Ocupação do solo (aterros sanitários)

Impactes indirectos da reciclagem 

Impacte visual

Normal

Implementar Plano de Gestão de Resíduos;

Separação e recolha selectiva dos resíduos;

Acção de sensibilização para os colaboradores relativa à 

separação das diferentes tipologias de resíduos.

X 2 2 4

Riscos associados às operações de 

armazenagem ou transporte dos 

resíduos: contaminação da água ou do 

solo, efeitos ecológicos ou na saúde 

humana.

Normal
 Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada.
X 2 1 2

Impactes indirectos da 

reciclagem/eliminação dos resíduos;
Normal

Cumprimento Plano de Gestão de Resíduos;

Armazenamento sujeito a condições específicas;

Recolha e gestão destes resíduos por empresa 

autorizada.

X 2 2 4

Riscos associados às operações de 

armazenagem ou transporte dos 

resíduos: contaminação do ar, da água 

ou do solo, efeitos ecológicos ou na 

saúde humana.

Normal
 Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada.
X 2 2 4

Contaminação de resíduos não 

perigosos

Contaminação de resíduos não perigosos 

em resultado de inadequada segregação de 

resíduos

Impactes indirectos da 

reciclagem/eliminação dos resíduos
Emergência

Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada. Acção de sensibilização para os 

colaboradores relativa à separação das diferentes 

tipologias de resíduos.

X 1 2 2

Derrame (combustível, óleos 

lubrificantes, substâncias 

químicas, ...)

Abastecimento de máquinas/viaturas;

Armazenamento/manuseamento inadequado 

de substâncias químicas ou equipamentos 

que os contêm;

Ruptura de válvulas/tubos hidráulicos

Poluição atmosférica; contaminação 

solo e/ou águas subterrâneas; 

ocupação do solo; produção de 

resíduos e efluentes perigosos .

Emergência

Existência de procedimentos específicos para actuação 

em caso de emergência (Plano de Emergência 

Ambiental);  Cumprimento do Plano de Gestão de 

Resíduos; Existência de "Kit" para contenção de 

derrames (material absorvente) e dispositivos para 

extinção de incêndios nas instalações; Formação on site 

sobre contenção de derrames e realização de simulacro 

de actuação em caso de derrame.

X 1 3 3

Derrame de águas residuais 

provenientes dos sanitários 

químicos

Recolha dos efluentes dos sanitários 

quimicos

Contaminação do solo / águas 

subterrâneas
Emergência Cumprimento do Plano de Emergência X 1 2 2

Incêndio
Inadequado manuseamento/ 

armazenamento de produtos químicos

Poluição atmosférica (libertação de 

gases perigosos para o ambiente); 

Dimuição de recursos naturais 

renováveis derivado do consumo de 

água para combate do incêndio; 

Produção de resíduos perigosos e 

efluentes; Impactes indirectos da 

gestão de resíduos resultantes do 

incêndio; Contaminação solo e/ou 

águas subterrâneas; Incomodidade na 

vizinhança (emissão de ruído dos 

meios de socorro).

Emergência

Existência de procedimentos específicos para actuação 

em caso de emergência (Plano de Emergência);  

Cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos; 

Existência de dispositivos para extinção de incêndios nas 

instalações; Uso de EPI conforme indicado na ficha de 

dados de segurança.

X 1 2 2

Consumo de electricidade Utilização de equipamentos/ iluminação

Diminuição/esgotamento de recursos 

naturais. Poluição atmosférica da 

produção de energia.

Normal

Potencial de melhoria -  Controlo mensal  do consumo de 

energia eléctrica;  Sensibilização dos colaboradores para 

uma utilização equilibrada deste recurso (ex: desligar os 

equipamentos/ iluminação quando não estão a ser 

utilizados).

X 2 2 4

Realização de testes de pressão
Comprometimento da disponibilidade 

do recurso
Normal

Potencial de melhoria -  Controlo mensal  do consumo de 

água;  Sensibilização dos colaboradores para uma 

utilização equilibrada deste recurso.

X 2 1 2

Instalação de Grupos 

Reversíveis

Consumo de água

Recursos

Emissões

Frentes de Obra: RSU, plásticos, metais, 

madeira, cabos eléctricos, resíduos de 

decapagem, resíduos de soldadura...)

Produção de resíduos não 

perigosos

Produção de resíduos perigosos

Produção de resíduos contaminados 

(absorventes, panos de limpeza e 

embalagens contaminados)

Risco

Montagem dos 

Aparelhos de Elevação 

e Montagem de 

Cargas 
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Instalação: 

Directa Indirecta F/Q/P S/B Resultado Aspecto

Matriz de Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactes Ambientais

Incidência
Classificação Medidas de Controlo Operacional a ImplementarTipo

Frades II 

Montagem do Estaleiro

Impacte Ambiental
Resultado

Aspecto Ambiental Actividades

Recursos

Utilização de sanitários químicos
Comprometimento da disponibilidade 

do recurso
Normal

Potencial de melhoria -  Controlo mensal  do consumo de 

água;  Sensibilização dos colaboradores para uma 

utilização equilibrada deste recurso.

X 2 1 2

Consumo de combustíveis de 

máquinas e viaturas
Abastecimento de máquinas/viaturas

Diminuição de recursos naturais não 

renováveis.
Normal

Controlo mensal dos consumos de gasóleo em registo 

específico.
X 2 2 4

Utilização de substâncias químicas 

(vernizes, tintas e outros)

Montagem de equipamentos (óleos, 

lubrificantes, massas de contacto, 

substâncias químicas...)

Potencial poluição / contaminação dos 

recursos naturais
Normal

Fichas de segurança dos produtos disponíveis para os 

utilizadores;

Sensibilização para a utilização adequada de produtos e, 

sempre que possível, não tóxicos para o ambiente.

X 3 2 6

Poluição dos recursos hídricos / 

contaminação do solo
Normal

Recurso a sanitários quimicos. Efluentes líquidos 

depositados em contentor estanque, posteriormente 

encaminhados a tratamento.

X 2 1 2

Riscos associados à gestão das águas 

residuais feita por empresa 

subcontratada: contaminação do ar, 

contaminação da água ou do solo, 

efeitos ecológicos ou na saúde 

Normal  Gestão das águas residuais feita por empresa licenciada X 2 1 2

Emissão de ruído
Utilização de Equipamentos/ Movimentação 

de Máquinas
Incomididade da vizinhança Normal

Sempre que aplicável: tomar as medidas necessárias 

para que as actividades desenvolvidas não incrementem 

os níveis de ruído acima dos valores permitidos por Lei; 

manual de conformidade das máquinas; requirimento de 

licença especial de ruído fora do horário de trabalho.

X 2 1 2

Potencial degradação do solo

Ocupação do solo (aterros sanitários)

Impactes indirectos da reciclagem 

Impacte visual

Normal

Implementar Plano de Gestão de Resíduos;

Separação e recolha selectiva dos resíduos;

Acção de sensibilização para os colaboradores relativa à 

separação das diferentes tipologias de resíduos.

X 2 2 4

Riscos associados às operações de 

armazenagem ou transporte dos 

resíduos: contaminação da água ou do 

solo, efeitos ecológicos ou na saúde 

humana.

Normal
 Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada.
X 2 1 2

Impactes indirectos da 

reciclagem/eliminação dos resíduos;
Normal

Cumprimento Plano de Gestão de Resíduos;

Armazenamento sujeito a condições específicas;

Recolha e gestão destes resíduos por empresa 

autorizada.

X 3 2 6

Riscos associados às operações de 

armazenagem ou transporte dos 

resíduos: contaminação do ar, da água 

ou do solo, efeitos ecológicos ou na 

saúde humana.

Normal
 Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada.
X 2 2 4

Contaminação de resíduos não 

perigosos (granalha limpa com 

granalha contaminada)

Contaminação de resíduos não perigosos 

em resultado de inadequada segregação de 

resíduos

Impactes indirectos da 

reciclagem/eliminação dos resíduos
Emergência

Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada. Acção de sensibilização para os 

colaboradores relativa à separação das diferentes 

tipologias de resíduos.

X 2 2 4

Derrame (combustível, óleos 

lubrificantes, substâncias 

químicas, ...)

Abastecimento de máquinas/viaturas;

Armazenamento/manuseamento inadequado 

de substâncias químicas ou equipamentos 

que os contêm;

Ruptura de válvulas/tubos hidráulicos

Poluição atmosférica; contaminação 

solo e/ou águas subterrâneas; 

ocupação do solo; produção de 

resíduos e efluentes perigosos .

Emergência

Existência de procedimentos específicos para actuação 

em caso de emergência (Plano de Emergência 

Ambiental);  Cumprimento do Plano de Gestão de 

Resíduos; Existência de "Kit" para contenção de 

derrames (material absorvente) e dispositivos para 

extinção de incêndios nas instalações; Formação on site 

sobre contenção de derrames e realização de simulacro 

de actuação em caso de derrame.

X 2 3 6

Instalação de Grupos 

Reversíveis

Instalação de Grupos 

Reversíveis

Produção de resíduos contaminados 

(massas lubrificantes, absorventes e 

embalagens contaminados)

Risco

Emissões

Consumo de água

Recursos

Produção de resíduos não 

perigosos

RSU, plásticos, metais, madeira, resíduos de 

decapagem, resíduos de soldadura...)

Produção de resíduos perigosos

Emissões de efluentes líquidos 

(águas residuais)
 Utilização de sanitários quimicos
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Instalação: 

Directa Indirecta F/Q/P S/B Resultado Aspecto

Matriz de Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactes Ambientais

Incidência
Classificação Medidas de Controlo Operacional a ImplementarTipo

Frades II 

Montagem do Estaleiro

Impacte Ambiental
Resultado

Aspecto Ambiental Actividades

Recursos

Derrame de águas residuais 

provenientes dos sanitários 

químicos

Recolha dos efluentes dos sanitários 

quimicos

Contaminação do solo / águas 

subterrâneas
Emergência Cumprimento do Plano de Emergência X 1 2 2

Incêndio
Inadequado manuseamento/ 

armazenamento de produtos químicos

Poluição atmosférica (libertação de 

gases perigosos para o ambiente); 

Dimuição de recursos naturais 

renováveis derivado do consumo de 

água para combate do incêndio; 

Produção de resíduos perigosos e 

efluentes; Impactes indirectos da 

gestão de resíduos resultantes do 

incêndio; Contaminação solo e/ou 

águas subterrâneas; Incomodidade na 

vizinhança (emissão de ruído dos 

meios de socorro).

Emergência

Existência de procedimentos específicos para actuação 

em caso de emergência (Plano de Emergência);  

Cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos; 

Existência de dispositivos para extinção de incêndios nas 

instalações; Uso de EPI conforme indicado na ficha de 

dados de segurança.

X 1 2 2

Consumo de electricidade Utilização de equipamentos/ iluminação

Diminuição/esgotamento de recursos 

naturais. Poluição atmosférica da 

produção de energia.

Normal

Potencial de melhoria -  Controlo mensal  do consumo de 

energia eléctrica;  Sensibilização dos colaboradores para 

uma utilização equilibrada deste recurso (ex: desligar os 

equipamentos/ iluminação quando não estão a ser 

utilizados).

X 1 1 1

Consumo de combustíveis de 

máquinas e viaturas
Abastecimento de máquinas/viaturas

Diminuição de recursos naturais não 

renováveis.
Normal

Controlo mensal dos consumos de gasóleo em registo 

específico.
X 2 2 4

Consumo de água Utilização de sanitários químicos
Comprometimento da disponibilidade 

do recurso
Normal

Potencial de melhoria -  Controlo mensal  do consumo de 

água;  Sensibilização dos colaboradores para uma 

utilização equilibrada deste recurso.

X 2 1 2

Utilização de substâncias químicas

Montagem de equipamentos (óleos, 

lubrificantes, massas de contacto, 

Substâncias químicas, ...)

Potencial poluição / contaminação dos 

recursos naturais
Normal

Fichas de segurança dos produtos disponíveis para os 

utilizadores;

Sensibilização para a utilização adequada de produtos e, 

sempre que possível, não tóxicos para o ambiente.

X 2 3 6

Emissão de ruído
Utilização de Equipamentos/ Movimentação 

de Máquinas
Incomididade da vizinhança Ocasional

Sempre que aplicável: tomar as medidas necessárias 

para que as actividades desenvolvidas não incrementem 

os níveis de ruído acima dos valores permitidos por Lei; 

manual de conformidade das máquinas; requirimento de 

licença especial de ruído fora do horário de trabalho.

X 2 1 2

Poluição dos recursos hídricos / 

contaminação do solo
Normal

Recurso a sanitários quimicos. Efluentes líquidos 

depositados em contentor estanque, posteriormente 

encaminhados a tratamento.

X 2 1 2

Riscos associados à gestão das águas 

residuais feita por empresa 

subcontratada: contaminação do ar, 

contaminação da água ou do solo, 

efeitos ecológicos ou na saúde 

Normal  Gestão das águas residuais feita por empresa licenciada X 2 1 2

Produção de resíduos de embalagem de 

papel/cartão

Utilização de recursos naturais; 

Potencial degradação do solo

Ocupação do solo (aterros sanitários)

Impactes indirectos da reciclagem 

Impacte visual

Normal

Implementar Plano de Gestão de Resíduos; Separação e 

recolha selectiva dos resíduos com vista à sua 

valorização; Acção de sensibilização para os 

colaboradores relativa à separação das diferentes 

tipologias de resíduos; correcta identificação dos 

recipientes para deposição de papel e cartão.

X 2 1 2

Potencial degradação do solo

Ocupação do solo (aterros sanitários)

Impactes indirectos da reciclagem 

Impacte visual

Normal

Implementar Plano de Gestão de Resíduos;

Separação e recolha selectiva dos resíduos;

Acção de sensibilização para os colaboradores relativa à 

separação das diferentes tipologias de resíduos.

X 2 2 4

Riscos associados às operações de 

armazenagem ou transporte dos 

resíduos: contaminação da água ou do 

solo, efeitos ecológicos ou na saúde 

humana.

Normal
 Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada.
X 2 1 2

Recursos

Instalação de Grupos 

Reversíveis
Risco

Frentes de Obra: RSU, plásticos, metais, 

madeira, cabos eléctricos, ...)

Emissões de efluentes líquidos 

(águas residuais)
 Utilização de sanitários quimicos

Produção de resíduos não 

perigosos

Montagem dos 

Transformadores 

Principais

Emissões

Montagem dos 

Transformadores 

Principais

Emissões
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Instalação: 

Directa Indirecta F/Q/P S/B Resultado Aspecto

Matriz de Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactes Ambientais

Incidência
Classificação Medidas de Controlo Operacional a ImplementarTipo

Frades II 

Montagem do Estaleiro

Impacte Ambiental
Resultado

Aspecto Ambiental Actividades

Recursos

Impactes indirectos da 

reciclagem/eliminação dos resíduos;
Normal

Cumprimento Plano de Gestão de Resíduos;

Armazenamento sujeito a condições específicas;

Recolha e gestão destes resíduos por empresa 

autorizada.

X 2 2 4

Riscos associados às operações de 

armazenagem ou transporte dos 

resíduos: contaminação do ar, da água 

ou do solo, efeitos ecológicos ou na 

saúde humana.

Normal
 Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada.
X 2 2 4

Contaminação de resíduos não 

perigosos

Contaminação de resíduos não perigosos 

em resultado de inadequada segregação de 

resíduos

Impactes indirectos da 

reciclagem/eliminação dos resíduos
Emergência

Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada. Acção de sensibilização para os 

colaboradores relativa à separação das diferentes 

tipologias de resíduos.

X 1 2 2

Derrame (combustível, óleos 

lubrificantes, substâncias 

químicas, ...)

Abastecimento de máquinas/viaturas;

Armazenamento/manuseamento inadequado 

de substâncias químicas ou equipamentos 

que os contêm;

Ruptura de válvulas/tubos hidráulicos

Poluição atmosférica; contaminação 

solo e/ou águas subterrâneas; 

ocupação do solo; produção de 

resíduos e efluentes perigosos .

Emergência

Existência de procedimentos específicos para actuação 

em caso de emergência (Plano de Emergência 

Ambiental);  Cumprimento do Plano de Gestão de 

Resíduos; Existência de "Kit" para contenção de 

derrames (material absorvente) e dispositivos para 

extinção de incêndios nas instalações; Formação on site 

sobre contenção de derrames e realização de simulacro 

de actuação em caso de derrame.

X 2 3 6

Fuga de gás isolante
Operações de montagem dos 

transformadores

Poluição atmosférica com gases efeito 

de estufa e deplectores da camada de 

ozono

Emergência
As intervenções deverão ser efectuadas por técnicos 

qualificados. 
X 1 3 3

Incêndio
Inadequado manuseamento/ 

armazenamento de produtos químicos

Poluição atmosférica (libertação de 

gases perigosos para o ambiente); 

Dimuição de recursos naturais 

renováveis derivado do consumo de 

água para combate do incêndio; 

Produção de resíduos perigosos e 

efluentes; Impactes indirectos da 

gestão de resíduos resultantes do 

incêndio; Contaminação solo e/ou 

águas subterrâneas; Incomodidade na 

vizinhança (emissão de ruído dos 

meios de socorro).

Emergência

Existência de procedimentos específicos para actuação 

em caso de emergência (Plano de Emergência);  

Cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos; 

Existência de dispositivos para extinção de incêndios nas 

instalações; Uso de EPI conforme indicado na ficha de 

dados de segurança.

X 1 2 2

Consumo de combustíveis de 

máquinas e viaturas
Abastecimento de máquinas/viaturas

Diminuição de recursos naturais não 

renováveis.
Normal

Controlo mensal dos consumos de gasóleo em registo 

específico.
X 2 1 2

Consumo de água Utilização de sanitários químicos
Comprometimento da disponibilidade 

do recurso
Normal

Potencial de melhoria -  Controlo mensal  do consumo de 

água;  Sensibilização dos colaboradores para uma 

utilização equilibrada deste recurso.

X 2 1 2

Utilização de substâncias químicas

Montagem de equipamentos (óleos, 

lubrificantes, massas de contacto, 

Substâncias químicas, ...)

Potencial poluição / contaminação dos 

recursos naturais
Normal

Fichas de segurança dos produtos disponíveis para os 

utilizadores;

Sensibilização para a utilização adequada de produtos e, 

sempre que possível, não tóxicos para o ambiente.

X 2 2 4

Poluição dos recursos hídricos / 

contaminação do solo
Normal

Recurso a sanitários quimicos. Efluentes líquidos 

depositados em contentor estanque, posteriormente 

encaminhados a tratamento.

X 2 1 2

Riscos associados à gestão das águas 

residuais feita por empresa 

subcontratada: contaminação do ar, 

contaminação da água ou do solo, 

efeitos ecológicos ou na saúde 

Normal  Gestão das águas residuais feita por empresa licenciada X 2 1 2

Produção de resíduos de embalagem de 

papel/cartão

Utilização de recursos naturais; 

Potencial degradação do solo

Ocupação do solo (aterros sanitários)

Impactes indirectos da reciclagem 

Impacte visual

Normal

Implementar Plano de Gestão de Resíduos; Separação e 

recolha selectiva dos resíduos com vista à sua 

valorização; Acção de sensibilização para os 

colaboradores relativa à separação das diferentes 

tipologias de resíduos; correcta identificação dos 

recipientes para deposição de papel e cartão.

X 3 1 3

Potencial degradação do solo

Ocupação do solo (aterros sanitários)

Impactes indirectos da reciclagem 

Impacte visual

Normal

Implementar Plano de Gestão de Resíduos;

Separação e recolha selectiva dos resíduos;

Acção de sensibilização para os colaboradores relativa à 

separação das diferentes tipologias de resíduos.

X 2 2 4

Risco

Recursos

Produção de resíduos contaminados 

(massas lubrificantes, absorventes 

contaminados)

Produção de resíduos não 

perigosos

Produção de resíduos perigosos

Frentes de Obra: RSU, plásticos, metais, 

madeira, cabos eléctricos, ...)

Emissões de efluentes líquidos 

(águas residuais)
 Utilização de sanitários quimicos

Instalação de 

Equipamentos à 

Tensão de Produção

Instalação de 

Equipamentos à 

Tensão de Produção

Montagem dos 

Transformadores 

Principais

Emissões

Emissões

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A5-H

2015-08-28 Page 9 of 15



Instalação: 

Directa Indirecta F/Q/P S/B Resultado Aspecto

Matriz de Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactes Ambientais

Incidência
Classificação Medidas de Controlo Operacional a ImplementarTipo

Frades II 

Montagem do Estaleiro

Impacte Ambiental
Resultado

Aspecto Ambiental Actividades

Recursos

Riscos associados às operações de 

armazenagem ou transporte dos 

resíduos: contaminação da água ou do 

solo, efeitos ecológicos ou na saúde 

humana.

Normal
 Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada.
X 2 1 2

Impactes indirectos da 

reciclagem/eliminação dos resíduos;
Normal

Cumprimento Plano de Gestão de Resíduos;

Armazenamento sujeito a condições específicas;

Recolha e gestão destes resíduos por empresa 

autorizada.

X 2 2 4

Riscos associados às operações de 

armazenagem ou transporte dos 

resíduos: contaminação do ar, da água 

ou do solo, efeitos ecológicos ou na 

saúde humana.

Normal
 Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada.
X 2 2 4

Risco

Derrame (combustível, óleos 

lubrificantes, substâncias 

químicas, ...)

Abastecimento de máquinas/viaturas;

Armazenamento/manuseamento inadequado 

de substâncias químicas ou equipamentos 

que os contêm;

Ruptura de válvulas/tubos hidráulicos

Poluição atmosférica; contaminação 

solo e/ou águas subterrâneas; 

ocupação do solo; produção de 

resíduos e efluentes perigosos .

Emergência

Existência de procedimentos específicos para actuação 

em caso de emergência (Plano de Emergência 

Ambiental);  Cumprimento do Plano de Gestão de 

Resíduos; Existência de "Kit" para contenção de 

derrames (material absorvente) e dispositivos para 

extinção de incêndios nas instalações; Formação on site 

sobre contenção de derrames e realização de simulacro 

de actuação em caso de derrame.

X 1 3 3

Consumo de electricidade Utilização de equipamentos/ iluminação

Diminuição/esgotamento de recursos 

naturais. Poluição atmosférica da 

produção de energia.

Normal

Potencial de melhoria -  Controlo mensal  do consumo de 

energia eléctrica;  Sensibilização dos colaboradores para 

uma utilização equilibrada deste recurso (ex: desligar os 

equipamentos/ iluminação quando não estão a ser 

utilizados).

X 2 1 2

Consumo de combustíveis de 

máquinas e viaturas
Abastecimento de máquinas/viaturas

Diminuição de recursos naturais não 

renováveis.
Normal

Controlo mensal dos consumos de gasóleo em registo 

específico.
X 2 2 4

Consumo de água Utilização de sanitários químicos
Comprometimento da disponibilidade 

do recurso
Normal

Potencial de melhoria -  Controlo mensal  do consumo de 

água;  Sensibilização dos colaboradores para uma 

utilização equilibrada deste recurso.

X 2 1 2

Utilização de substâncias químicas

Montagem de equipamentos (óleos, 

lubrificantes, massas de contacto, 

Substâncias químicas, ...)

Potencial poluição / contaminação dos 

recursos naturais
Normal

Fichas de segurança dos produtos disponíveis para os 

utilizadores;

Sensibilização para a utilização adequada de produtos e, 

sempre que possível, não tóxicos para o ambiente.

X 2 3 6

Emissões Emissão de ruído
Utilização de Equipamentos/ Movimentação 

de Máquinas
Incomididade da vizinhança Ocasional

Sempre que aplicável: tomar as medidas necessárias 

para que as actividades desenvolvidas não incrementem 

os níveis de ruído acima dos valores permitidos por Lei; 

manual de conformidade das máquinas; requirimento de 

licença especial de ruído fora do horário de trabalho.

X 2 1 2

Poluição dos recursos hídricos / 

contaminação do solo
Normal

Recurso a sanitários quimicos. Efluentes líquidos 

depositados em contentor estanque, posteriormente 

encaminhados a tratamento.

X 2 1 2

Riscos associados à gestão das águas 

residuais feita por empresa 

subcontratada: contaminação do ar, 

contaminação da água ou do solo, 

efeitos ecológicos ou na saúde 

Normal  Gestão das águas residuais feita por empresa licenciada X 2 1 2

Produção de resíduos de embalagem de 

papel/cartão

Utilização de recursos naturais; 

Potencial degradação do solo

Ocupação do solo (aterros sanitários)

Impactes indirectos da reciclagem 

Impacte visual

Normal

Implementar Plano de Gestão de Resíduos; Separação e 

recolha selectiva dos resíduos com vista à sua 

valorização; Acção de sensibilização para os 

colaboradores relativa à separação das diferentes 

tipologias de resíduos; correcta identificação dos 

recipientes para deposição de papel e cartão.

X 2 2 4

Potencial degradação do solo

Ocupação do solo (aterros sanitários)

Impactes indirectos da reciclagem 

Impacte visual

Normal

Implementar Plano de Gestão de Resíduos;

Separação e recolha selectiva dos resíduos;

Acção de sensibilização para os colaboradores relativa à 

separação das diferentes tipologias de resíduos.

X 2 2 4

Emissões de efluentes líquidos 

(águas residuais)
 Utilização de sanitários quimicos

Recursos

Produção de resíduos não 

perigosos

Produção de resíduos perigosos

Produção de resíduos contaminados 

(massas lubrificantes, absorventes 

contaminados)

Produção de resíduos não 

perigosos

Frentes de Obra: RSU, plásticos, metais, 

madeira, cabos eléctricos, ...)

Frentes de Obra: RSU, plásticos, metais, 

madeira, cabos eléctricos, ...)Instalação de 

Equipamentos à 

Tensão de Produção

Instalações de 

Emissão de Energia

Instalações de 

Emissão de Energia

Emissões

Emissões
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Instalação: 

Directa Indirecta F/Q/P S/B Resultado Aspecto

Matriz de Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactes Ambientais

Incidência
Classificação Medidas de Controlo Operacional a ImplementarTipo

Frades II 

Montagem do Estaleiro

Impacte Ambiental
Resultado

Aspecto Ambiental Actividades

Recursos

Riscos associados às operações de 

armazenagem ou transporte dos 

resíduos: contaminação da água ou do 

solo, efeitos ecológicos ou na saúde 

humana.

Normal
 Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada.
X 2 1 2

Impactes indirectos da 

reciclagem/eliminação dos resíduos;
Normal

Cumprimento Plano de Gestão de Resíduos;

Armazenamento sujeito a condições específicas;

Recolha e gestão destes resíduos por empresa 

autorizada.

X 2 2 4

Riscos associados às operações de 

armazenagem ou transporte dos 

resíduos: contaminação do ar, da água 

ou do solo, efeitos ecológicos ou na 

saúde humana.

Normal
 Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada.
X 2 2 4

Derrame (combustível, óleos 

lubrificantes, substâncias 

químicas, ...)

Abastecimento de máquinas/viaturas;

Armazenamento/manuseamento inadequado 

de substâncias químicas ou equipamentos 

que os contêm;

Ruptura de válvulas/tubos hidráulicos

Poluição atmosférica; contaminação 

solo e/ou águas subterrâneas; 

ocupação do solo; produção de 

resíduos e efluentes perigosos .

Emergência

Existência de procedimentos específicos para actuação 

em caso de emergência (Plano de Emergência 

Ambiental);  Cumprimento do Plano de Gestão de 

Resíduos; Existência de "Kit" para contenção de 

derrames (material absorvente) e dispositivos para 

extinção de incêndios nas instalações; Formação on site 

sobre contenção de derrames e realização de simulacro 

de actuação em caso de derrame.

X 2 3 6

Incêndio
Inadequado manuseamento/ 

armazenamento de produtos químicos

Poluição atmosférica (libertação de 

gases perigosos para o ambiente); 

Dimuição de recursos naturais 

renováveis derivado do consumo de 

água para combate do incêndio; 

Produção de resíduos perigosos e 

efluentes; Impactes indirectos da 

gestão de resíduos resultantes do 

incêndio; Contaminação solo e/ou 

águas subterrâneas; Incomodidade na 

vizinhança (emissão de ruído dos 

meios de socorro).

Emergência

Existência de procedimentos específicos para actuação 

em caso de emergência (Plano de Emergência);  

Cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos; 

Existência de dispositivos para extinção de incêndios nas 

instalações; Uso de EPI conforme indicado na ficha de 

dados de segurança.

X 2 2 4

Consumo de electricidade Utilização de equipamentos/ iluminação

Diminuição/esgotamento de recursos 

naturais. Poluição atmosférica da 

produção de energia.

Normal

Potencial de melhoria -  Controlo mensal  do consumo de 

energia eléctrica;  Sensibilização dos colaboradores para 

uma utilização equilibrada deste recurso (ex: desligar os 

equipamentos/ iluminação quando não estão a ser 

utilizados).

X 2 1 2

Consumo de água Utilização de sanitários químicos
Comprometimento da disponibilidade 

do recurso
Normal

Potencial de melhoria -  Controlo mensal  do consumo de 

água;  Sensibilização dos colaboradores para uma 

utilização equilibrada deste recurso.

X 2 1 2

Consumo de combustíveis de 

máquinas e viaturas
Abastecimento de máquinas/viaturas

Diminuição de recursos naturais não 

renováveis.
Normal

Controlo mensal dos consumos de gasóleo em registo 

específico.
X 2 2 4

Utilização de substâncias químicas
Montagem de equipamentos (óleos, 

lubrificantes, massas de contacto, ...)

Potencial poluição / contaminação dos 

recursos naturais
Normal

Fichas de segurança dos produtos disponíveis para os 

utilizadores;

Sensibilização para a utilização adequada de produtos e, 

sempre que possível, não tóxicos para o ambiente.

X 2 2 4

Poluição dos recursos hídricos / 

contaminação do solo
Normal

Recurso a sanitários quimicos. Efluentes líquidos 

depositados em contentor estanque, posteriormente 

encaminhados a tratamento.

X 2 1 2

Riscos associados à gestão das águas 

residuais feita por empresa 

subcontratada: contaminação do ar, 

contaminação da água ou do solo, 

efeitos ecológicos ou na saúde 

Normal  Gestão das águas residuais feita por empresa licenciada X 2 1 2

Emissão de ruído
Utilização de Equipamentos/ Movimentação 

de Máquinas
Incomididade da vizinhança Ocasional

Sempre que aplicável: tomar as medidas necessárias 

para que as actividades desenvolvidas não incrementem 

os níveis de ruído acima dos valores permitidos por Lei; 

manual de conformidade das máquinas; requirimento de 

licença especial de ruído fora do horário de trabalho.

X 2 1 2

Recursos

Recursos

Instalação dos 

Serviços Auxiliares de 

Corrente Alternada e 

Corrente Contínua e 

Serviços Gerais

Instalação dos 

Serviços Auxiliares de 

Corrente Alternada e 

Corrente Contínua e 

Serviços Gerais

Emissões

Emissões de efluentes líquidos 

(águas residuais)
 Utilização de sanitários quimicos

Produção de resíduos contaminados 

(massas lubrificantes, absorventes 

contaminados)

Produção de resíduos não 

perigosos

Produção de resíduos perigosos

Frentes de Obra: RSU, plásticos, metais, 

madeira, cabos eléctricos, ...)

Instalações de 

Emissão de Energia

Emissões

Risco
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Instalação: 

Directa Indirecta F/Q/P S/B Resultado Aspecto

Matriz de Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactes Ambientais

Incidência
Classificação Medidas de Controlo Operacional a ImplementarTipo

Frades II 

Montagem do Estaleiro

Impacte Ambiental
Resultado

Aspecto Ambiental Actividades

Recursos

Produção de resíduos de embalagem de 

papel/cartão

Utilização de recursos naturais; 

Potencial degradação do solo

Ocupação do solo (aterros sanitários)

Impactes indirectos da reciclagem 

Impacte visual

Normal

Implementar Plano de Gestão de Resíduos; Separação e 

recolha selectiva dos resíduos com vista à sua 

valorização; Acção de sensibilização para os 

colaboradores relativa à separação das diferentes 

tipologias de resíduos; correcta identificação dos 

recipientes para deposição de papel e cartão.

X 3 1 3

Potencial degradação do solo

Ocupação do solo (aterros sanitários)

Impactes indirectos da reciclagem 

Impacte visual

Normal

Implementar Plano de Gestão de Resíduos;

Separação e recolha selectiva dos resíduos;

Acção de sensibilização para os colaboradores relativa à 

separação das diferentes tipologias de resíduos.

X 2 2 4

Riscos associados às operações de 

armazenagem ou transporte dos 

resíduos: contaminação da água ou do 

solo, efeitos ecológicos ou na saúde 

humana.

Normal
 Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada.
X 2 1 2

Impactes indirectos da 

reciclagem/eliminação dos resíduos;
Normal

Cumprimento Plano de Gestão de Resíduos;

Armazenamento sujeito a condições específicas;

Recolha e gestão destes resíduos por empresa 

autorizada.

X 2 2 4

Riscos associados às operações de 

armazenagem ou transporte dos 

resíduos: contaminação do ar, da água 

ou do solo, efeitos ecológicos ou na 

saúde humana.

Normal
 Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada.
X 2 2 4

Contaminação de resíduos não 

perigosos

Contaminação de resíduos não perigosos 

em resultado de inadequada segregação de 

resíduos

Impactes indirectos da 

reciclagem/eliminação dos resíduos
Emergência

Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada. Acção de sensibilização para os 

colaboradores relativa à separação das diferentes 

tipologias de resíduos.

X 2 2 4

Derrame (combustível, óleos 

lubrificantes, ...)

Abastecimento de máquinas/viaturas;

Armazenamento/manuseamento inadequado 

de substâncias químicas ou equipamentos 

que os contêm;

Ruptura de válvulas/tubos hidráulicos

Poluição atmosférica; contaminação 

solo e/ou águas subterrâneas; 

ocupação do solo; produção de 

resíduos e efluentes perigosos .

Emergência

Existência de procedimentos específicos para actuação 

em caso de emergência (Plano de Emergência 

Ambiental);  Cumprimento do Plano de Gestão de 

Resíduos; Existência de "Kit" para contenção de 

derrames (material absorvente) e dispositivos para 

extinção de incêndios nas instalações; Formação on site 

sobre contenção de derrames e realização de simulacro 

de actuação em caso de derrame.

X 2 2 4

Derrame de águas residuais 

provenientes dos sanitários 

químicos

Recolha dos efluentes dos sanitários 

quimicos

Contaminação do solo / águas 

subterrâneas
Emergência Cumprimento do Plano de Emergência X 1 2 2

Consumo de água Utilização de sanitários químicos
Comprometimento da disponibilidade 

do recurso
Normal

Potencial de melhoria -  Controlo mensal  do consumo de 

água;  Sensibilização dos colaboradores para uma 

utilização equilibrada deste recurso.

X 2 1 2

Consumo de electricidade Utilização de equipamentos/ iluminação

Diminuição/esgotamento de recursos 

naturais. Poluição atmosférica da 

produção de energia.

Normal

Potencial de melhoria -  Controlo mensal  do consumo de 

energia eléctrica;  Sensibilização dos colaboradores para 

uma utilização equilibrada deste recurso (ex: desligar os 

equipamentos/ iluminação quando não estão a ser 

utilizados).

X 2 1 2

Poluição dos recursos hídricos / 

contaminação do solo
Normal

Recurso a sanitários quimicos. Efluentes líquidos 

depositados em contentor estanque, posteriormente 

encaminhados a tratamento.

X 2 1 2

Riscos associados à gestão das águas 

residuais feita por empresa 

subcontratada: contaminação do ar, 

contaminação da água ou do solo, 

efeitos ecológicos ou na saúde 

humana

Normal  Gestão das águas residuais feita por empresa licenciada X 2 1 2

Produção de resíduos de embalagem de 

papel/cartão

Utilização de recursos naturais; 

Potencial degradação do solo

Ocupação do solo (aterros sanitários)

Impactes indirectos da reciclagem 

Impacte visual

Normal

Implementar Plano de Gestão de Resíduos; Separação e 

recolha selectiva dos resíduos com vista à sua 

valorização; Acção de sensibilização para os 

colaboradores relativa à separação das diferentes 

tipologias de resíduos; correcta identificação dos 

recipientes para deposição de papel e cartão.

X 3 1 3

Instalação dos 

Serviços Auxiliares de 

Corrente Alternada e 

Corrente Contínua e 

Serviços Gerais

Risco

Emissões

Produção de resíduos não 

perigosos

Emissões de efluentes líquidos 

(águas residuais)
 Utilização de sanitários quimicos

Produção de resíduos não 

perigosos

Produção de resíduos perigosos

Produção de resíduos contaminados 

(massas lubrificantes, absorventes e 

embalagens contaminadas)

Frentes de Obra: RSU, plásticos, metais, 

madeira, cabos eléctricos, resíduos de 

decapagem, resíduos de soldadura...)

Instalações de 

Comando e Controlo

Recursos

Emissões
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Instalação: 

Directa Indirecta F/Q/P S/B Resultado Aspecto

Matriz de Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactes Ambientais

Incidência
Classificação Medidas de Controlo Operacional a ImplementarTipo

Frades II 

Montagem do Estaleiro

Impacte Ambiental
Resultado

Aspecto Ambiental Actividades

Recursos

Frentes de Obra: RSU, plásticos, cabos 

eléctricos)

Potencial degradação do solo

Ocupação do solo (aterros sanitários)

Impactes indirectos da reciclagem 

Impacte visual

Normal

Implementar Plano de Gestão de Resíduos;

Separação e recolha selectiva dos resíduos;

Acção de sensibilização para os colaboradores relativa à 

separação das diferentes tipologias de resíduos.

X 2 2 4

Consumo de electricidade Utilização de equipamentos/ iluminação

Diminuição/esgotamento de recursos 

naturais. Poluição atmosférica da 

produção de energia.

Normal

Potencial de melhoria -  Controlo mensal  do consumo de 

energia eléctrica;  Sensibilização dos colaboradores para 

uma utilização equilibrada deste recurso (ex: desligar os 

equipamentos/ iluminação quando não estão a ser 

utilizados).

X 2 1 2

Realização de testes de pressão
Comprometimento da disponibilidade 

do recurso
Normal

Potencial de melhoria -  Controlo mensal  do consumo de 

água;  Sensibilização dos colaboradores para uma 

utilização equilibrada deste recurso.

X 2 1 2

Utilização de sanitários químicos
Comprometimento da disponibilidade 

do recurso
Normal

Potencial de melhoria -  Controlo mensal  do consumo de 

água;  Sensibilização dos colaboradores para uma 

utilização equilibrada deste recurso.

X 2 1 2

Consumo de combustíveis de 

máquinas e viaturas
Abastecimento de máquinas/viaturas

Diminuição de recursos naturais não 

renováveis.
Normal

Controlo mensal dos consumos de gasóleo em registo 

específico.
X 2 2 4

Emissão de ruído
Utilização de Equipamentos/ Movimentação 

de Máquinas
Incomididade da vizinhança Normal

Sempre que aplicável: tomar as medidas necessárias 

para que as actividades desenvolvidas não incrementem 

os níveis de ruído acima dos valores permitidos por Lei; 

manual de conformidade das máquinas; requirimento de 

licença especial de ruído fora do horário de trabalho.

X 2 1 2

Poluição dos recursos hídricos / 

contaminação do solo
Normal

Recurso a sanitários quimicos. Efluentes líquidos 

depositados em contentor estanque, posteriormente 

encaminhados a tratamento.

X 2 1 2

Riscos associados à gestão das águas 

residuais feita por empresa 

subcontratada: contaminação do ar, 

contaminação da água ou do solo, 

efeitos ecológicos ou na saúde 

humana

Normal  Gestão das águas residuais feita por empresa licenciada X 2 1 2

Potencial degradação do solo

Ocupação do solo (aterros sanitários)

Impactes indirectos da reciclagem 

Impacte visual

Normal

Implementar Plano de Gestão de Resíduos;

Separação e recolha selectiva dos resíduos;

Acção de sensibilização para os colaboradores relativa à 

separação das diferentes tipologias de resíduos.

X 2 2 4

Riscos associados às operações de 

armazenagem ou transporte dos 

resíduos: contaminação da água ou do 

solo, efeitos ecológicos ou na saúde 

humana.

Normal
 Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada.
X 2 1 2

Consumo de electricidade Utilização de Equipamentos

Diminuição/esgotamento de recursos 

naturais. Poluição atmosférica da 

produção de energia.

Normal

Sensibilização dos colaboradores para uma utilização 

equilibrada deste recurso (ex: desligar os equipamentos/ 

iluminação quando não estão a ser utilizados)

X 1 1 1

Consumo de água Utilização de sanitários químicos
Comprometimento da disponibilidade 

do recurso
Normal

Potencial de melhoria -  Controlo mensal  do consumo de 

água;  Sensibilização dos colaboradores para uma 

utilização equilibrada deste recurso.

X 2 1 2

Emissão de ruído
Utilização de Equipamentos/ Movimentação 

de Máquinas
Incomididade da vizinhança Ocasional

Sempre que aplicável: tomar as medidas necessárias 

para que as actividades desenvolvidas não incrementem 

os níveis de ruído acima dos valores permitidos por Lei; 

manual de conformidade das máquinas; requirimento de 

licença especial de ruído fora do horário de trabalho.

X 2 1 2

Poluição dos recursos hídricos / 

contaminação do solo
Normal

Recurso a sanitários quimicos. Efluentes líquidos 

depositados em contentor estanque, posteriormente 

encaminhados a tratamento.

X 2 1 2

Riscos associados à gestão das águas 

residuais feita por empresa 

subcontratada: contaminação do ar, 

contaminação da água ou do solo, 

efeitos ecológicos ou na saúde 

humana

Normal  Gestão das águas residuais feita por empresa licenciada X 2 1 2

RSU, plásticos, metais, cabos eléctricos, 

material de isolamento,...)

Emissões de efluentes líquidos 

(águas residuais)

Instalações de 

Segurança

Recursos

Emissões

 Utilização de sanitários quimicos

Produção de resíduos não 

perigosos

Produção de resíduos não 

perigosos

Consumo de água

 Utilização de sanitários quimicos
Emissões de efluentes líquidos 

(águas residuais)

Recursos

Instalações de 

Comando e Controlo

Emissões

Ensaios de 

Equipamentos e 

Sistemas

Emissões
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Instalação: 

Directa Indirecta F/Q/P S/B Resultado Aspecto

Matriz de Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactes Ambientais

Incidência
Classificação Medidas de Controlo Operacional a ImplementarTipo

Frades II 

Montagem do Estaleiro

Impacte Ambiental
Resultado

Aspecto Ambiental Actividades

Recursos

Utilização dos recursos naturais; 

Potencial degradação do solo

Ocupação do solo (aterros sanitários)

Impactes indirectos da reciclagem 

Impacte visual

Normal

Separação e recolha selectiva dos resíduos com vista à 

sua valorização;

Acção de sensibilização para os colaboradores relativa à 

separação das diferentes tipologias de resíduos.

X 2 1 2

Riscos associados às operações de 

armazenagem ou transporte dos 

resíduos: contaminação da água ou do 

solo, efeitos ecológicos ou na saúde 

humana.

Normal
 Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada.
X 2 1 2

Resíduos Lâmpadas Fluorescentes

Funções Administrativas (escritórios - 

iluminação)

Impactes indirectos da reciclagem Ocasional

Cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos;

Colocação da lâmpada usada na caixa de cartão de outra 

nova; Armazenamento no parque de resíduos em local 

específico, por forma a evitar a quebra;

 Recolha e gestão destes resíduos por empresa 

licenciada.

X 2 2 4

Impactes indirectos da 

reciclagem/eliminação dos resíduos
Ocasional

Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada.
X 2 2 4

Riscos associados às operações de 

armazenagem ou transporte dos 

resíduos: contaminação do ar, da água 

ou do solo, efeitos ecológicos ou na 

Normal
 Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada.
X 2 2 4

Contaminação de resíduos não perigosos 

em resultado de inadequada segregação de 

resíduos

Impactes indirectos da 

reciclagem/eliminação dos resíduos
Ocasional

Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada.
X 1 2 2

Risco

Derrame (combustível, óleos 

lubrificantes, substâncias 

químicas...)

Abastecimento de máquinas/viaturas;

Armazenamento/manuseamento inadequado 

de substâncias químicas ou equipamentos 

que os contêm (Ex: equipamentos de alta 

tensão, baterias)

Ruptura de válvulas/tubos hidráulicos

Poluição atmosférica; contaminação 

solo e/ou águas subterrâneas; 

ocupação do solo; contaminação solo 

e/ou águas subterrâneas; produção de 

resíduos e efluentes perigosos .

Emergência

Existência de procedimentos específicos para actuação 

em caso de emergência (Plano de Emergência 

Ambiental);  Cumprimento do Plano de Gestão de 

Resíduos; Existência de "Kit" para contenção de 

derrames (material absorvente) e dispositivos para 

extinção de incêndios nas instalações; Formação on site 

sobre contenção de derrames e realização de simulacro 

de actuação em caso de derrame.

X 2 3 6

Consumo de electricidade Utilização de Equipamentos

Diminuição/esgotamento de recursos 

naturais. Poluição atmosférica da 

produção de energia.

Normal

Sensibilização dos colaboradores para uma utilização 

equilibrada deste recurso (ex: desligar os equipamentos/ 

iluminação quando não estão a ser utilizados)

X 1 1 1

Consumo de combustível Abastecimento de máquinas/viaturas
Diminuição de recursos naturais não 

renováveis.
Normal Controlo dos consumos de gasóleo em registo específico. X 2 1 2

Emissão de ruído
Utilização de Equipamentos/ Movimentação 

de Máquinas
Incomididade da vizinhança Normal

Sempre que aplicável: tomar as medidas necessárias 

para que as actividades desenvolvidas não incrementem 

os níveis de ruído acima dos valores permitidos por Lei; 

manual de conformidade das máquinas; requirimento de 

licença especial de ruído fora do horário de trabalho.

X 2 1 2

Movimentação de máquinas/viaturas

Incomodidade;

Potencial deplecção da qualidade do ar 

(poluição atmosférica)

Normal

Parqueamento de máquinas e equipamentos em áreas 

destinadas a estaleiro; Não circular com veículos fora dos 

locais habilitados para o efeito; Registo de manutenção 

de máquinas.

X 2 1 2

Deslocações dos transportes de recolha de 

resíduos

Poluição atmosférica, libertação de 

gases com efeito de estufa
Ocasional

Reunir o máximo de resíduos possíveis (considerando os 

tempos de armazenamento permitidos por Lei) sempre 

que se efectua uma recolha, por forma a minimizar o 

X 1 2 2

Emissões atmosféricas de 

combustão
Funcionamento de máquinas/viaturas

Incomodidade;

Potencial deplecção da qualidade do ar 

(poluição atmosférica)

Normal
Registos de manutenção de máquinas e viaturas e 

controlo da respectiva documentação
X 2 1 2

Potencial degradação do solo

Ocupação do solo (aterros sanitários)

Impactes indirectos da reciclagem 

Normal

Implementar o  Plano de Gestão de Resíduos;

Separação e recolha selectiva dos resíduos com vista à 

sua valorização;

X 2 2 4

Recursos

Emissões

Emissões atmosféricas difusas 

(poeiras)

Produção de resíduos não 

perigosos

Actividades de ensaios de equipamentos

(resíduos de papel/cartão, plástico) 

Produção de resíduos contaminados 

(absorventes, panos de limpeza e 

embalagens contaminados)

Produção de resíduos não 

perigosos

Resultantes da actividade de desmontagem 

do estaleiro

(RSU, embalagens de papel/cartão, plástico, 

madeira, metais, cabos elécricos...) 

Produção de resíduos perigosos

Desmontagem do 

Estaleiro

Ensaios de 

Equipamentos e 

Sistemas

Emissões
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Instalação: 

Directa Indirecta F/Q/P S/B Resultado Aspecto

Matriz de Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactes Ambientais

Incidência
Classificação Medidas de Controlo Operacional a ImplementarTipo

Frades II 

Montagem do Estaleiro

Impacte Ambiental
Resultado

Aspecto Ambiental Actividades

Recursos

Riscos associados às operações de 

armazenagem ou transporte dos 

resíduos: contaminação da água ou do 

solo, efeitos ecológicos ou na saúde 

humana.

Normal
 Recolha selectiva deste tipo de resíduos por empresa 

licenciada.
X 2 1 2

Derrame (substâncias químicas, 

combustível...)

Abastecimento de máquinas/viaturas;

Armazenamento/manuseamento inadequado 

de substâncias químicas ou equipamentos 

que os contêm;

Ruptura de válvulas/tubos hidráulicos

Poluição atmosférica; contaminação 

solo e/ou águas subterrâneas; 

ocupação do solo; produção de 

resíduos e efluentes perigosos .

Emergência

Existência de procedimentos específicos para actuação 

em caso de emergência (Plano de Emergência 

Ambiental);  Cumprimento do Plano de Gestão de 

Resíduos; Existência de "Kit" para contenção de 

derrames (material absorvente) e dispositivos para 

extinção de incêndios nas instalações; Formação on site 

sobre contenção de derrames e realização de simulacro 

de actuação em caso de derrame.

X 1 2 2

Derrame de águas residuais 

provenientes dos sanitários 

químicos

Recolha dos efluentes dos sanitários 

quimicos

Contaminação do solo / águas 

subterrâneas
Emergência Cumprimento do Plano de Emergência X 1 2 2

Legenda:

Aspecto < 4 - Pouco Significativo

Aspecto ≥ 4 - Significativo

Justificação das alterações face ao documento anterior 

Actualização geral da Matriz de Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactes Ambientais.

Emissões

F/Q/P - Frequência / Quantidade / Probabilidade

S/B - Severidade / Benefício

Produção de resíduos não 

perigosos

Resultantes da actividade de desmontagem 

do estaleiro

(RSU, embalagens de papel/cartão, plástico, 

madeira, metais, cabos elécricos...) 

Desmontagem do 

Estaleiro

Risco
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Aprovado por:                                                                        

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE LEGAL DE AMBIENTE Data: 2016-07-29

ÂMBITO DESCRITOR DIPLOMA ALTERAÇÕES/ 
RECTIFICAÇÕES REF.ª N/A C N/C CONSTATAÇÃO/ 

EVIDÊNCIA
RESPONSÁVEIS 
CONTACTADOS

⇒     Garantir que as canalizações instaladas à vista ou visitáveis são
identificadas consoante a natureza da água transportada e de acordo
com o sistema de normalização vigente.

X

⇒ Não permitir a ligação entre a rede predial de distribuição de água
e as redes prediais de drenagem de águas residuais.

X

⇒     Sinalizar as redes de água não potável e respectivos dispositivos
de utilização. X

⇒     Garantir a correta instalação das canalizações, torneiras e
fluxómetros, válvulas e contadores.

X

⇒     Tomar medidas destinadas a atenuar os fenómenos de corrosão,
especialmente as respeitantes à natureza dos materiais das tubagens
e acessórios e das válvulas.

X

⇒     Garantir que não efetua lançamentos interditos (artigo 117º) nas
redes de drenagem pública, quer diretamente, quer através de
canalizações prediais

X

⇒     Identificar, consoante a natureza de águas residuais
transportadas, todas as canalizações visíveis ou visitáveis. X

⇒     Garantir que todas as bacias de retrete e urinóis possuem um
autoclismo ou fluxómetro eficaz.

X

⇒     Garantir que toda a água proveniente da rede pública é sujeita a
medição através de, pelo menos, 1 contador, cujo fornecimento,
instalação, manutenção e controlo metrológico é da responsabilidade
da entidade gestora do sistema público de abastecimento de água.

X

⇒      Facilitar o acesso ao contador pelo menos uma vez por ano. X

⇒     Garantir que qualquer alteração ao projecto dos sistemas prediais
seja aprovada pela entidade gestora, exceto no caso de pequenas
modificações que não envolvam alterações de conceção do sistema
ou do diâmetro das canalizações

X

⇒ Garantir a execução das obras dos sistemas prediais de acordo
com os projetos aprovados e, caso seja dispensada a apresentação
do projeto de alterações, entregar à entidade gestora, após conclusão
da obra, as peças desenhadas definitivas.

X

A Água/Geral

Decreto-Lei n.º 
236/98, de 1 de 

Agosto
Normas, critérios e 

objectivos de 
qualidade para 
proteger o meio 

aquático

Drec 22-C/98, 30 Nov
DL 52/99, 20 Fev
DL 53/99, 20 Fev
DL 54/99, 20 Fev
DL 56/99, 26 Fev

DL 243/2001, 5 Set
DL 135/2009, 3 Jun
DL 103/2010, 24 Set
DL 83/2011, 20 Jun

F DL 236-98

⇒     Efectuar o controlo da qualidade das águas residuais
descarregadas, cumprindo os requisitos da licença de descarga
(frequência de amostragem, realização de determinações analíticas,
métodos analíticos de referência, etc.), garantindo a sua
conformidade.

X

Não serão efectuadas 
descargas de águas 

residuais (águas 
residuais da fossa são  

devidamente 
encaminhadas para 

destino final adequado - 
ETAR). 

Environmental Manager
 (Engª Cláudia Rosado)

Ligação à rede pública de 
água (Contrato de 

Fornecimento de Água nº 
2014050000900)

Gestão do ProjectoF DR 23-95Drec 153/95, 30 NovA Água/Geral

Decreto 
Regulamentar n.º 
23/95, de 23 de 

Agosto
Regulamento Geral 

dos Sistemas 
Públicos e Prediais 
de Distribuição de 

Água e de 
Drenagem de Águas 

Residuais

OBRIGAÇÕES LEGAIS
IDENTIFICAÇÃO AVALIAÇÃO

⇒      Garantir que os sistemas prediais alimentados pela rede pública 
são independentes de qualquer sistema de distribuição de água com 
outra origem, nomeadamente poços ou furos privados.

X
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⇒     Evitar qualquer perturbação do estado da água e, em especial,
qualquer contaminação ou alteração adversa das suas capacidades
funcionais

X

⇒     Obter um uso económico da água sustentável e compatível com
a manutenção da integridade dos recursos hídricos

X

Colocação de panfletos 
nos sanitários por forma 

a sensibilizar os 
colaboradores a 

racionalizar o uso de 
água

Responsável Ambiental
(Engª Cecília Dias)

⇒     Em caso de acidente passível de causar poluição hídrica, tomar
as precauções adequadas, necessárias e proporcionais para, tendo
em conta a natureza e extensão do perigo, prevenir acidentes e
minimizar os seus impactes.

X

Colocação de absorvente 
em obra cujas 

propriedades permitem 
uma absorção na água e 

no solo;
Implementação do Plano 
de Emergência Ambiental

Environmental Manager
 (Engª Cláudia Rosado) / 
Responsável Ambiental

(Engª Cecília Dias) / 
Subempreiteiros

Enquanto utentes/utilizadores do sistema público e predial de
distribuição de água potável e recolha de águas residuais:

⇒     Dispor de sistemas prediais de distribuição de água e de
drenagem de águas residuais devidamente licenciados, de acordo
com as normas de concepção e dimensionamento em vigor, e estar
ligados aos respectivos sistemas públicos. 

X

⇒     Garantir a instalação dos sistemas prediais e respectiva
conservação em boas condições de funcionamento e salubridade. X

⇒     Garantir que a execução de ligações aos sistemas públicos ou a
alteração das existentes compete à entidade gestora, não podendo
ser executada por terceiros sem a respectiva autorização. 

X

⇒     Não fazer uso indevido ou danificar qualquer obra ou
equipamento dos sistemas públicos.

X

⇒     Solicitar a contratualização dos serviços de abastecimento
público de água e de saneamento de águas residuais.

X

⇒     Em caso de desocupação do local de consumo, denunciar os
contratos de fornecimento de água e de recolha de águas residuais
(comunicando por escrito à entidade gestora).

X

⇒     Avisar a entidade gestora de eventuais anomalias que detectem
nos instrumentos de medição, tendo direito à sua verificação
extraordinária em instalações de ensaio devidamente credenciadas,
bem como a receber cópia do respectivo boletim de ensaio. 

X

⇒     Pagar as tarifas resultantes dos serviços de abastecimento
público de água e de saneamento de águas residuais. X

⇒     Facultar o acesso da entidade gestora ao instrumento de
medição, com a periodicidade mínima de duas vezes por ano, quando
este se encontre localizado no interior do prédio servido. 

X

Ligação à rede pública de 
água (Contrato de 

Fornecimento de Água nº 
2014050000900)

Gestão do Projecto

A

A Água/Geral F L 58-2005

F DL 194-
2009DL 92/2010, 26 Jul

Decreto-Lei n.º 
194/2009, de 20 de 

Agosto
Estabelece o regime 
jurídico dos serviços 

municipais de 
abastecimento 

público de água, de 
saneamento de 

águas residuais e de 
gestão de resíduos 

urbanos

Água/Geral

Drec 11-A/2006, 23 
Fev

DL 245/2009, 22 Set
DL 60/2012, 14 Mar, 
DL 130/2012, 22 Jun

Lei n.º 58/2005 de 
29 de Dezembro

Lei da Água
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⇒ Para efeitos de acções de inspecção, permitir o livre acesso à
entidade gestora desde que avisado, por carta registada ou outro
meio equivalente, com uma antecedência mínima de oito dias, da data
e intervalo horário, com amplitude máxima de duas horas, previsto
para a inspecção.

X

⇒     Possuir licença para as várias utilizações do domínio público
hídrico (captação de água subterrânea, descarga de águas residuais,
implantação de equipamentos de suporte – pontes, etc.) e o cumprir
os requisitos impostos nestas licenças

X

Processo de 
Comunicação Prévia 
relacionada com a 

utilização dos recursos 
hídricos 

(Pº PR_CTP_007054
OF. Nº L/02781/2012)

ARH Porto

⇒      Pagar a taxa de utilização do domínio público hídrico X Vide Processo acima 
referido ARH Porto

⇒     Instalar um sistema de autocontrolo adequado à rejeição de
águas residuais efectuada X

⇒     Manter um registo actualizado dos valores de autocontrolo (para
efeitos de inspecção ou fiscalização) e enviá-los à CCDR com a
periodicidade referida na respectiva licença

X

⇒     Realização de uma apólice de seguro ou a prestação de uma
caução X

A Água/Recursos 
Hídricos

Portaria n.º 
1450/2007, de 12 de 

Novembro
Regras do regime de 

utilização dos 
recursos hídricos

− F Port 1450-
2007

⇒     Instruir os pedidos de emissão de título de utilização do domínio
público hídrico com os elementos apresentados na presente portaria

X

Processo de 
Comunicação Prévia 
relacionada com a 

utilização dos recursos 
hídricos 

(Pº PR_CTP_007054
OF. Nº L/02781/2012)

ARH Porto

⇒  Comunicar à ARH até ao dia 15 do mês subsequente ao termo de
cada semestre, os dados referentes ao autocontrolo e medição regular
(nos termos previstos pelo artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de Maio) excepto se outra data constar do título de utilização.

X

⇒   Pagar (até ao termo do mês de Fevereiro do ano seguinte àquele a 
que a taxa respeite) a taxa de recursos hídricos (excepto se o título de
utilização possuir validade inferior a um ano, o que implica que o
pagamento da taxa de recursos hídricos seja efectuado previamente à
emissão do próprio título).

X

     
   

    

Segundo o Processo de 
Comunicação Prévia 
relacionada com a 

utilização dos recursos 
hídricos 

(Pº PR_CTP_007054
OF. Nº L/02781/2012), os 

meios de extracção 
instalados são inferiores 
a 5CV e não se prevê 
que a mesma cause 
impacte significativo. 

Assim, a autorização para 
exploração de águas 

subterrâneas foi 
substituída pela 

comunicação prévia de 
utilização

Estas captações estão 
isentas da TRH.

ARH Porto

Regime Económico-Financeiro 
dos Recursos Hídricos (REF)
Questões frequentes sobre a
Taxa de Recursos Hídricos 

(TRH)

  

DL 391-A/2007, 21 
Dez

DL 93/2008, 4 Jun
DL 107-2009, 15 Mai
DL 245/2009, 22 Set

DL 82/2010, 2 Jul
L 44/2012, 29 Ago

Água/Recursos 
Hídricos

     

  
    

   
   

  
 

    
  

    
   

A

A

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

Maio
Regime da utilização 

dos recursos 
hídricos

F DL 226-A-
2007

Água/Recursos 
Hídricos

Decreto-Lei n.º 
97/2008, de 11 de 

Junho
Regime económico e 

financeiro dos 
recursos hídricos

− F DL 97-2008
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A Ar/Legislação 
Nacional

Portaria n.º 286/93, 
de 12 de Março
Fixa os valores 

limites e os valores 
guias no ambiente 
para o dióxido de 
enxofre, partículas 

em suspensão, 
dióxido de azoto e 

monóxido de 
carbono, o valor 

limite para o chumbo 
e os valores guias 

para o ozono

Drec 91/93, 31 Mai
Drec 11-H/97, 30 Jun
Port 1058/94, 2 Dez
Port 623/96, 31 Out
Port 125/97, 21 Fev
Port 399/97, 18 Jun
DL 85/2005, 28 Abr

Port 80/2006, 23 Jan
Port 675/2009, 23 Jun
Port 677/2009, 23 Jun

F Port 286-93
⇒     Cumprir os valores limites e os valores guias estipulados para o
dióxido de enxofre, as partículas em suspensão, o dióxido de azoto, o
monóxido de carbono, o chumbo e o ozono.

X

No decorrer da obra será 
analisada a aplicabilidade 
deste requisito. Todos os 

locais onde sejam 
realizadas actividades e 
utilizados equipamentos 
capazes de provocar a 

deterioração da qualidade 
do ar, serão alvo de uma 

verificação regular

Environmental Manager
 (Engª Cláudia Rosado) / 
Responsável Ambiental

(Engª Cecília Dias)

A Ar/Legislação 
Nacional

Portaria n.º 
675/2009, de 23 de 

Junho
Fixa os valores limite 

de emissão de 
aplicação geral (VLE 
gerais) aplicáveis às 

instalações 
abrangidas pelo 
Decreto-Lei n.º 

78/2004, de 3 de 
Abril

Drec 62/2009, 21 Ago F Port 675-
2009

⇒   Cumprir os VLE gerais dispostos na presente portaria
(Nota: são subsidiariamente aplicáveis os VLE gerais aos poluentes
que não tenham VLE sectorial definido)

X

A Ar/Legislação 
Nacional

Portaria n.º 
677/2009, de 23 de 

Junho
Fixa os valores limite 

de emissão (VLE) 
aplicáveis às 

instalações de 
combustão 

abrangidas pelo 
Decreto-Lei n.º 

78/2004, de 3 de 
Abril

DL 127/2013, 30 Ago F Port 677-
2009

⇒  Cumprir os VLE aplicáveis às instalações de combustão dispostos
na presente portaria X
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A Ar/Legislação 
Nacional

Decreto-Lei n.º 
119/2002, de 20 de 

Abril
Assegura o 

cumprimento, na 
ordem jurídica 

interna, das 
obrigações 

decorrentes para o 
Estado Português do 
Regulamento (CE) 

n.º 2037/2000 
(revogado pelo 

Regulamento (CE) 
1005/2009)

DL 152/2005, 31 Ago F Reg 119-
2002

⇒     Cumprir o Regulamento (CE) n.º 1005/2009, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro, sob cominação das
sanções previstas no presente diploma

X
No decorrer da obra será 
analisada a aplicabilidade 

deste diploma legal.

Environmental Manager
 (Engª Cláudia Rosado) / 
Responsável Ambiental

(Engª Cecília Dias)

⇒     Garantir que as instalações são projectadas, construídas e
funcionam de forma a reduzir as emissões de poluentes atmosféricos. X

⇒      Adoptar medidas para minimizar emissões difusas. X
⇒     Notificar a CCDR competente no prazo máximo de 48h, em caso
de funcionamento deficiente ou avaria do equipamento em que se
verifique não ser possível repor a situação de funcionamento normal
no prazo de 24h.

X

⇒     Proceder à substituição de substâncias e preparações às quais
sejam atribuídas ou devam ser acompanhadas das frases de risco R
45, R 46, R 49, R 60 e R 61, devido ao teor de COV classificados
como cancerígenos, mutagénicos ou tóxicos para a reprodução, na
medida do possível, por substâncias ou preparações menos
perigosas.

X

⇒     Possuir a autorização de funcionamento ou a concessão da
licença de exploração das instalações. X

⇒     Efectuar o autocontrolo das emissões sujeitas a VLE e realizar a
monitorização pontual ou em contínuo conforme o valor do caudal
mássico de emissão: 

-   Se limiar mássico mínimo < caudal mássico de emissão < limiar
mássico máximo ⇒ Monitorização pontual (2 vezes por ano)

X

-   Se caudal mássico de emissão < limiar mássico mínimo (num
período mínimo de 12 meses) ⇒ Monitorização pontual (1 vez de 3
em 3 anos)

X

-   Se caudal mássico de emissão > limiar mássico máximo ⇒ 
Monitorização em contínuo 

X

⇒     Garantir que os instrumentos utilizados na monitorização pontual,
são periodicamente submetidos ao controlo metrológico. X

⇒     Garantir que a comunicação dos resultados de monitorização é
efectuada no prazo de 60 dias seguidos contados da data da
realização da monitorização pontual e que contém a informação
constante do anexo II.

X

Decreto-Lei n.º 
78/2004, de 3 de 

Abril
Regime da 

prevenção e controlo 
das emissões de 
poluentes para a 

atmosfera

DL 126/2006, 3 JulA Ar/Legislação 
Nacional F DL 78-2004
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⇒     Possuir o registo actualizado do número de horas de
funcionamento e consumo de combustível anuais para os geradores
de emergência.

X

⇒     Garantir que as chaminés são construídas de acordo com os
requisitos dispostos no presente diploma, tendo uma altura não
inferior a 10 m.

X

⇒     Assegurar que as intervenções técnicas (de recuperação, de
reciclagem, de valorização e de destruição das substâncias
regulamentadas) contidas em equipamentos (de refrigeração e de ar
condicionado, bombas de calor, sistemas de protecção contra
incêndios e extintores) são efectuadas por técnicos qualificados (com
certificado emitido pela APA) conforme os requisitos do Anexo I.

X

⇒     Assegurar o registo e conservar exemplar da Ficha de
Intervenção Relativa a Equipamentos de Refrigeração e de Ar
Condicionado e Bombas de Calor e da Ficha de Intervenção Relativa
a Sistemas de Protecção contra Incêndios e Extintores (modelos
constantes dos anexos II e III), ambas preenchidas pelo técnico.

X

⇒     Efectuar o autocontrolo das emissões sujeitas a VLE e realizar a
monitorização pontual ou em contínuo conforme o valor do caudal
mássico de emissão (ver Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril): 

X

-   Se limiar mássico mínimo < caudal mássico de emissão < limiar
mássico máximo ⇒ Monitorização pontual (2 vezes por ano)

X

-   Se caudal mássico de emissão < limiar mássico mínimo (num
período mínimo de 12 meses) ⇒ Monitorização pontual (1 vez de 3
em 3 anos)

X

-   Se caudal mássico de emissão > limiar mássico máximo ⇒ 
Monitorização em contínuo

X

⇒     Assegurar que as máquinas estão identificadas através de um
número de identificação atribuído pelo respectivo fabricante.

X

⇒     Regularizar qualquer alteração ou o retoque da inscrição do
número de identificação de uma máquina (autorização prévia da
DGV). 

X

⇒     Manter todos os pneus em bom estado de conservação (relevo
mínimo)

X

Ao adquirir máquinas:
⇒     Assegurar que o fabricante garante que a máquina tem, por
construção, condições para circular em segurança na via pública, não
constituindo perigo para os demais utentes. 

X

⇒     Exigir que a máquina esteja matriculada ou que o fabricante de
uma máquina que corresponda a um modelo homologado pela DGV é
responsável pela conformidade da máquina com o modelo aprovado,
devendo emitir um certificado de conformidade para cada máquina
nova para efeitos de atribuição de matrícula.

X

Na qualidade de proprietário de máquinas:

Em caso de intervenções 
técnicas, estas serão 

devidamente 
asseguradas por técnicos 
qualificados e empresas 

qualificadas (ver 
certificados em anexo)

Environmental Manager
 (Engª Cláudia Rosado) / 
Responsável Ambiental

(Engª Cecília Dias) / 
Fornecedores

F DL 152-
2005

A Ar/Legislação 
Nacional

Portaria n.º 80/2006, 
de 23 de Janeiro
Fixa os limiares 

mássicos máximos e 
mínimos de 
poluentes 

atmosféricos

Port 676/2009, 23 Jun

Ar/Legislação 
Nacional

Decreto-Lei n.º 
107/2006, de 8 de 

Junho
  

  
  

 

  
    

  
   

   
   

   

A

 

DL 35/2008, 27 Fev
DL 85/2014, 27 mai

Decreto-Lei n.º 
152/2005, de 31 de 

Agosto
Regula a aplicação 
na ordem jurídica 

interna do artigo 16.º 
e do n.º 1 do artigo 

17.º do Regulamento 
(CE) n.º 2037/2000

Ar/Legislação 
Verificação das 

especificações dos 
  

  

Environmental Manager
 (Engª Cláudia Rosado) / 

 
  

F Port 80-
2006

F DL 107-
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⇒     Não transformar máquinas industriais de modo a afectar os
sistemas de segurança, nomeadamente os de travagem, direcção e
suspensão ou a sua estrutura e ainda os sistemas de comando de
circulação, só pode ser efectuada mediante autorização prévia da
DGV. 

X

⇒     Assegurar que as transformações são efectuadas pelo fabricante
da máquina ou por oficina de reparação legalmente constituída, que
deve assegurar a realização da transformação em boas condições
técnicas, bem como a manutenção das condições de segurança da
máquina após transformação. 

X

⇒      Regularizar junto da DGV qualquer transformação efectuada. X

⇒     Assegurar, na qualidade de titular do certificado de matrícula, que
a máquina é regularmente objecto de manutenção e mantém
condições de circulação em segurança na via pública. 

X

⇒      Obter matricula para máquinas ainda não matriculadas. X

⇒     Submeter a inspecção para verificação da identificação,
condições de segurança e cumprimento da regulamentação aplicável. X

⇒     Garantir que os produtos e equipamentos contendo gases
fluorados com efeito estufa estão rotulados em português. X

⇒     Garantir que as actividades de detecção de fugas, recuperação e
instalação, bem como manutenção ou assistência de equipamentos
contendo gases fluorados com efeito estufa são executadas apenas
por técnicos certificados de acordo com o presente diploma.

X

Em caso de intervenções 
técnicas, estas serão 

devidamente 
asseguradas por técnicos 

qualificados 
Ar/Legislação Decreto-Lei n.º 

    

A

  
    

Regulamento de 
Atribuição de 
Matrícula a 

Máquinas Industriais

−

  

Ar/Legislação 
Nacional

  
especificações dos 

equipamentos quando 
entram em obra

 
 (Eng  Cláudia Rosado) / 
Responsável Ambiental

(Engª Cecília Dias)

F DL 107-
2006

Environmental Manager
 (Engª Cláudia Rosado) / 
Responsável Ambiental

(Engª Cecília Dias)
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IDENTIFICAÇÃO AVALIAÇÃO

               
          

      
⇒ Comunicar à APA, até ao dia 31 de Março de cada ano, através do
SIRAPA, os seguintes dados (relativos ao ano civil anterior):
a) A quantidade de cada gás fluorado com efeito de estufa que tenha
instalado (quilograma);
b) A quantidade de cada gás fluorado com efeito de estufa que tenha
recuperado para efeitos de recarga (quilograma);
c) A quantidade de cada gás fluorado com efeito de estufa que tenha
recuperado para efeitos de regeneração ou destruição (quilograma).

X

Conforme Declaração de 
Gases Fluorados 

entregue à APA (registo 
apresentado em sede de 
RAA e que se encontra 

disponível em pasta 
electrónica do projecto, 

no respectivo separador)

⇒     Garantir que, quando os equipamentos que contêm gases
fluorados com efeito estufa atingem o seu fim de vida, recorre a um
técnico certificado, nos termos do presente decreto-lei, que assegure
a recuperação e eventual reciclagem no local de quaisquer gases
residuais que os equipamentos ou recipientes integrem e, se
necessário, o encaminhamento dos referidos gases para reciclagem,
regeneração ou destruição.

X
Caso se verifique, este 

requisito será 
assegurado.

Nota 1: Caso o equipamento seja um equipamento eléctrico e
electrónico, cabe aos operadores da rede de sistemas de gestão de
resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) proceder
à recuperação, reciclagem, regeneração, valorização ou destruição
dos referidos gases.

Nota 2: O período de armazenamento temporário do gás fluorado com
efeito de estufa, enquanto resíduo, não pode exceder 90 dias.

⇒     Registar as intervenções efetuadas em equipamentos de
refrigeração, ar condicionado ou bombas de calor, extintores ou
sistemas fixos de proteção contra incêndios.

X

⇒     Utilizar o modelo definido pela APA para os registos (Ficha de
Intervenção).

X

⇒      Conservar os registos 5 anos. X

⇒     Encaminhar para destruição os resíduos que resultem das
intervenções (por contrato pode a responsabilidade como produtor do
resíduo ser transferida para o técnico).

X

Environmental Manager
 (Engª Cláudia Rosado) / 
Responsável Ambiental

(Engª Cecília Dias)

A Ar/Legislação 
Nacional

Decreto-Lei n.º 
85/2014, de 27 de 

maio
Assegura a 

execução na ordem 
jurídica interna das 

obrigações 
decorrentes do 

Regulamento (CE) 
n.º 1005/2009, do 

Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 
16 de setembro de 
2009, relativo às 
substâncias que 
empobrecem a 

d  d  

− F DL 85-2014

Não existem 
equipamentos em obra 

com substâncias 
regulamentadas. No 
entanto, se vierem a 

existir, estes requisitos 
serão assegurados. 

A Ar/Legislação 
Nacional

  
56/2011, de 21 de 

Abril
F DL 56-2011−
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OBRIGAÇÕES LEGAIS
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⇒     Em caso de armazenamento de recipientes contendo substâncias
regulamentadas:
i. Cumprir os requisitos técnicos do anexo
ii. Não ultrapassar o período de 1 ano
iii. Manter atualizado, por um período mínimo de 5 anos, um registo
das respetivas quantidades, origens e destinos.

X

⇒     Em caso de transporte de substâncias ou equipamentos que as
contenham, implementar precauções especiais (fixo ao veículo, na
vertical e sem ser invertido).

X

⇒     Tomar todas as medidas que sejam tecnicamente e
economicamente viáveis para evitar/minimizar as fugas de GFEE dos
equipamentos que os contêm.

X

Verificações trimestrais 
(Ficha de Verificação de 

Equipamentos com 
Substâncias 

Regulamentadas ou 
Gases Fluorados com 

Efeito de Estufa)

⇒     Se forem detetadas fugas de GFEE, providenciar sem demora a
reparação do equipamento e velar por que, no prazo de um mês após
a reparação, o equipamento seja verificado por pessoas singulares
certificadas a fim de avaliar a eficácia da reparação.

X

⇒     Recorrer a técnicos e empresas certificados por Organismo de
Certificação para proceder às intervenções técnicas nos
equipamentos que contêm GFEE.

X

⇒ Garantir que as verificações para deteção de fugas nos
equipamentos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor,
são efetuadas com a seguinte periodicidade:
• Para o equipamento que contenha GFEE em quantidades iguais ou
superiores a cinco toneladas de equivalente de CO2, mas inferiores a
50 toneladas de equivalente de CO2: pelo menos de 12 em 12 meses
ou, no caso de ter instalado um sistema de deteção de fugas, pelo
menos de 24 em 24 meses;
• Para o equipamento que contenha GFEE em quantidades iguais ou
superiores a 50 toneladas de equivalente de CO2, mas inferiores a
500 toneladas de equivalente de CO2: pelo menos de seis em seis
meses ou, no caso de ter instalado um sistema de deteção de fugas,
pelo menos de 12 em 12 meses;
• Para o equipamento que contenha GFEE em quantidades iguais ou
superiores a 500 toneladas de equivalente de CO2: pelo menos de
três em três meses ou, no caso de ter instalado um sistema de
deteção de fugas, pelo menos de seis em seis meses.
Nota: até 31 de dezembro de 2016 o equipamento que contenha
menos de 3 kg de GFEE ou o equipamento hermeticamente fechado,
que esteja rotulado como tal e contenha menos de 6 kg de GFEE, não
está obrigado a verificações para deteção de fugas.

X

Verificações trimestrais 
(Ficha de Verificação de 

Equipamentos com 
Substâncias 

Regulamentadas ou 
Gases Fluorados com 

Efeito de Estufa)

   

  
   

  
    
    

   
  

Em caso de intervenções 
técnicas, estas serão 

devidamente 
asseguradas por pessoal 

qualificado

Environmental Manager
 (Engª Cláudia Rosado) / 
Responsável Ambiental

(Engª Cecília Dias)

 

  
    

  
   

   
 

  
  

   
  

    
    

   
  

  
camada de ozono
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⇒     Para os equipamentos de refrigeração, ar condicionado e
bombas de calor que contenham GFEE em quantidades iguais ou
superiores a 500 toneladas de equivalente de CO2, garantir que estes
disponham de um sistema de deteção de fugas que alerte o operador
ou uma empresa de assistência técnica de qualquer fuga, e que sejam
inspecionados pelo menos uma vez de 12 em 12 meses para garantir
o seu correto funcionamento

X
No decorrer da obra será 
analisada a aplicabilidade 

deste diploma legal.

⇒ Para equipamentos de refrigeração, ar condicionado e bombas de
calor contendo 5 ton CO2 eq ou mais de GFEE, proceder ao Registo
da Aplicação/Equipamento (RAE) em ficha modelo disponibilizada na
página de internet da APA.
Nota: Caso o equipamento ou sistema possua dois ou mais circuitos
de refrigeração independentes, deverá ser preenchido um registo por
cada circuito independente. Este RAE é constituído por uma
identificação do equipamento ou sistema, onde constam os dados
técnicos do mesmo e, pelos dados referentes às intervenções técnicas 
efetuadas no equipamento ou sistema, ou seja, a ficha de registo
carece de atualização a cada intervenção técnica efetuada no mesmo,
desde que a mesma interfira com as partes do equipamento que
contêm gases fluorados. Este registo permitirá conhecer o histórico do
funcionamento do equipamento. Cada atualização do registo deve
indicar o número do registo de intervenção respetivo e, ao RAE
podem ser anexos os mencionados registos de intervenção.

X
No decorrer da obra será 
analisada a aplicabilidade 

deste diploma legal.

⇒     Proceder à recuperação para efeitos de reciclagem, regeneração
ou destruição dos GFEE, sempre que adequado, a ter lugar antes da
eliminação final do equipamento de refrigeração, ar condicionado ou
bomba de calor e, durante a respetiva assistência técnica e
manutenção.

X

Em caso de intervenções 
técnicas, estas serão 

devidamente 
asseguradas por pessoal 
e empresas qualificadas, 
por forma a garantir um 
destino final adequado 

aos GFEE

⇒     Assegurar que os produtos e equipamentos que contenham
GFEE, ou cujo funcionamento dependa desses gases, se encontram
devidamente rotulados, de acordo com o disposto no artigo 12.º, e no
Reg 2015/2068/UE. 

X

Aquando da 
instalação/substitição de 

equipamentos desta 
natureza, esta questão 

será verificada..

F Reg 517-
2014-UE

Ar/Legislação 
Comunitária

Regulamento (UE) 
n.º 517/2014 do 

Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 
16 de abril de 2014

Gases fluorados com 
efeito de estufa

A −

Environmental Manager
 (Engª Cláudia Rosado) / 
Responsável Ambiental

(Engª Cecília Dias)
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⇒ Garantir que, a partir de 1 de janeiro de 2020, não são utilizados
GFEE cujo potencial de aquecimento global seja igual ou superior a 2
500 na assistência técnica ou na manutenção de equipamentos de
refrigeração com uma carga de 40 toneladas ou mais de equivalente
de CO2.
Nota: Esta proibição não é aplicável às seguintes categorias de GFEE
até 1 de janeiro de 2030:
a) A GFEE valorizados com um potencial de aquecimento global igual
ou superior a 2 500 utilizados na manutenção ou assistência técnica
de equipamentos de refrigeração existentes, desde que devidamente
rotulados com a indicação de que a substância foi valorizada ou
reciclada e ostentem informações sobre o número do lote e o nome e
endereço da instalação de valorização ou reciclagem.
b) A GFEE reciclados com um potencial de aquecimento global igual
ou superior a 2 500 utilizados na manutenção ou assistência técnica
de equipamentos de refrigeração existentes, desde que esses gases
tenham sido recuperados dos referidos equipamentos. Os gases
reciclados só podem ser utilizados pela empresa que procedeu à sua
recuperação como parte da manutenção ou da assistência técnica ou
pela empresa para a qual a recuperação foi efetuada como parte da
manutenção ou assistência técnica.

X

⇒     Caso adquiram equipamentos de refrigeração, ar condicionado
ou bombas de calor pré-carregados com HCFC, colocados no
mercado após 1 de janeiro de 2017, garantir a existência de uma
declaração de conformidade do fabricante/importador que garanta o
cumprimento das quotas para colocação de HCFC no mercado.

X

⇒ Em caso de compra e venda de gases fluorados, comunicar à APA:
• Até 31 de outubro – submissão dos dados relativos às compras e
vendas ocorridas entre 1 de janeiro de 30 de junho do mesmo ano.
• Até 30 de abril – submissão dos dados relativos às compras e
vendas ocorridas entre 1 de julho e 31 de dezembro do ano anterior.

X

Para os equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e
bombas de calor, ativos e temporariamente fora de serviço, que
contenham 3 kg ou mais de gases fluorados com efeito de estufa:

⇒     Indicar, nos «registos dos equipamentos», o seu nome, endereço
postal e número de telefone, bem como a carga de gás fluorado com
efeito de estufa para os equipamentos de refrigeração, ar
condicionado e bombas de calor e a causa da fuga caso esta esteja
identificada.

X

   

  
   

  
    
    

   
  

   

Regulamento (CE) 
n.º 1516/2007 da 

Comissão, de 19 de 
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⇒     Quando a carga de gás fluorado com efeito de estufa para
equipamentos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor não
constar nas especificações técnicas do fabricante, assegurar a sua
determinação por pessoal acreditado.

X

⇒     Assegurar que as reparações sejam efectuadas por pessoal
acreditado para o desempenho dessas actividades específicas X

⇒     Assegurar, quando necessário, a realização de um ensaio de
estanqueidade com azoto isento de oxigénio ou outro gás adequado
para a verificação da pressão e secante, seguido da evacuação,
recarga e detecção de fugas.

X

⇒     Assegurar o controlo das fugas nos equipamentos recentemente
instalados imediatamente após a respectiva entrada em
funcionamento.

X

⇒      Garantir que não utiliza substâncias regulamentadas. X

⇒     Garantir que não adquire produtos e/ou equipamentos que
contenham substâncias regulamentadas ou delas dependam. X

⇒     Retirar definitivamente de serviço os sistemas de protecção
contra incêndios e extintores que contenham halons. X

⇒     Garantir que as substâncias regulamentadas contidas em
equipamento de refrigeração, de ar condicionado e bomba de calor,
equipamento que contenha solventes ou sistemas de protecção contra
incêndios e extintores são, durante a manutenção ou reparação do
equipamento ou antes do respectivo desmantelamento ou eliminação,
recuperadas para destruição ou para reciclagem ou valorização (por
pessoal qualificado).

X

⇒     Tomar todas as medidas cautelares viáveis para evitar e
minimizar quaisquer fugas e emissões de substâncias
regulamentadas.

X

Caso explore equipamentos de refrigeração, ar condicionado ou
bombas de calor, bem como sistemas de protecção contra
incêndios, incluindo os seus circuitos, que contenham
substâncias regulamentadas:

⇒      Assegurar que os equipamentos ou sistemas fixos: 

a) Com uma carga de fluido de substâncias regulamentadas igual ou
superior a 3 kg sejam controladas para detecção de fugas pelo menos
uma vez de doze em doze meses; este requisito não se aplica aos
equipamentos com sistemas hermeticamente fechados que estejam
rotulados como tal e contenham menos de 6 kg de substâncias
regulamentadas.

X

F Reg 1516-
2007-CEA Ar/Legislação 

Comunitária

  
   

    
Dezembro de 2007

disposições 
normalizadas para a 
detecção de fugas 
em equipamentos 

fixos de refrigeração, 
ar condicionado e 

bombas de calor que 
contenham 

determinados gases 
fluorados com efeito 

de estufa

Ret 18 out 2012

A Reg 744/2010/UE, 18 
Ago

Regulamento (CE) 
n.º 1005/2009 do 

Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 
16 de Setembro de 

2009
Relativo às 

substâncias que 
empobrecem a 

  

Ar/Legislação 
Comunitária

Reg 1005-
2009-CE

Não existem actualmente 
em obra equipamentos 
que contenham 3Kg ou 
mais de gases fluorados 

com efeito de estufa.

Aquando da instalação de 
produtos/ equipamentos 

desta natureza, estas 
questões serão 

acauteladas.
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b) Com uma carga de fluido de substâncias regulamentadas igual ou
superior a 30 kg sejam controladas para detecção de fugas pelo
menos uma vez de seis em seis meses.

X

c) Com uma carga de fluido de substâncias regulamentadas igual ou
superior a 300 kg sejam controladas para detecção de fugas pelo
menos uma vez de três em três meses.

X

⇒     Assegurar que as fugas detectadas são reparadas o mais
rapidamente possível e, no máximo, no prazo de 14 dias. X

⇒     Assegurar que o equipamento ou sistema é controlado para
detecção de fugas no prazo de um mês a contar da reparação de uma
fuga, a fim de assegurar a eficácia da reparação.

X

⇒ Manter registos da quantidade e do tipo de substâncias
regulamentadas adicionadas e das quantidades recuperadas durante
as operações de manutenção, assistência técnica e eliminação final
do equipamento ou do sistema referido naquele número. Manter
igualmente registos de outras informações relevantes, incluindo a
identificação da empresa ou do técnico que efectuou a manutenção
ou a assistência técnica, bem como as datas e os resultados dos
controlos efectuados. Facultar os registos à autoridade competente e
à Comissão a pedido destas.

X

⇒  Promover o registo das instalações (até 14 de Outubro de 2008),
mediante declaração que contenha os elementos indicados no artigo
5.º do presente diploma

X

⇒  Efectuar auditorias energéticas (com uma periodicidade de oito
anos, sendo que a primeira destas auditorias deve ser realizada no
prazo de quatro meses após o registo) que avaliem, nomeadamente,
todos os aspectos relativos à promoção do aumento global da
eficiência energética, podendo também incluir aspectos relativos à
substituição por fontes de energia de origem renovável, entre outras
medidas, nomeadamente, as de redução da factura energética

X

⇒  Elaborar Planos de Racionalização do Consumo de Energia
(PREn), com base nas auditorias energéticas e de acordo com o
disposto no artigo 7.º do presente diploma, visando o aumento global
da eficiência energética

X

⇒  Apresentar o PREn à ADENE nos quatro meses seguintes ao
vencimento do prazo para a realização da auditoria energética [Nota:
O PREn quando aprovado pela DGEG designa-se por Acordo de
Racionalização dos Consumos de Energia (ARCE)]

X

⇒  Executar e cumprir o PREn aprovado, sob a responsabilidade
técnica de um técnico habilitado escolhido pelo operador ou colocado
ao serviço de entidade por ele contratada.

X

A Energia/Geral

   

Decreto-Lei n.º 
71/2008, de 15 de 

Abril
Sistema de gestão 

do consumo de 
energia por 
empresas e 
instalações 

consumidoras 
intensivas

  
   

  
    
    

  
  

p   
camada de ozono

 

L 7/2013, 22 jan F DL 71-2008
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⇒  Apresentar à ADENE, a cada dois anos de vigência do ARCE e até
30 de Abril do ano subsequente ao termo daquele período, relatório de
execução e progresso verificados no período de implementação do
ARCE a que respeita o relatório, o qual deve referir as metas e
objectivos alcançados, desvios verificados e medidas tomadas ou a
tomar para a sua correcção. (Nota: O relatório final de execução de
cada ARCE deve cumprir o disposto no artigo 9.º do presente
diploma)

X

⇒  Comprovativo da credenciação pela DGEG dos técnicos ou
pessoas colectivas X

⇒   Pagar as taxas devidas X

A Energia/Geral

Despacho n.º 
17313/2008, de 26 
de Junho (2.ª série)

Factores de 
Conversão (SGCIE)

− F Desp 17313-
2008

⇒ Garantir que para a quantificação do consumo anual de energia da
instalação são utilizados os factores de conversão para tep do
presente diploma.

X

A Energia/Geral

Despacho n.º 
17449/2008, de 27 
de Junho (2.ª série)
Auditorias (SGCIE)

− F Desp 17449-
2008

⇒ Garantir que as auditorias energéticas, os planos de racionalização
do consumo de energia (PREn) e os relatórios de execução e
progresso (REP) são elaborados de acordo com os elementos e
indicações constantes do presente diploma

X

A Resíduos/Gestão de 
Resíduos

Decisão n.º 
2000/532/CE da 

Comissão, de 3 de 
Maio

Estabelece uma lista 
de resíduos em 

conformidade com a 
alínea a) do artigo 

1.º da Directiva 
75/442/CEE do 

Conselho relativa 
aos resíduos, e a 

Decisão 94/904/CE 
do Conselho, que 

estabelece uma lista 
de resíduos 

perigosos em 
conformidade com o 
n.º 4 do artigo 1.º da 

Directiva 
91/689/CEE do 

Conselho relativa 
aos resíduos 

perigosos

Dec 2001/118/CE, 16 
jan

Dec 2001/119/CE, 16 
jan

Dec 2001/573/CE, 23 
jul

Dec 2014/955/UE, 18 
dez

F Dec 2000-
532-CE

⇒ Garantir que os resíduos que produz são classificados de acordo
com a Lista Europeia de Resíduos X

Vide  documentação de 
ambiente produzida para 

a Empreitada - PGR

Environmental Manager
(Engª Cláudia Rosado) / 
Responsável Ambiental

(Engª Cecília Dias) / 
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⇒     Responsabilizar-se pela gestão dos resíduos por si produzidos,
incluindo os respectivos custos (sem prejuízo dessa responsabilidade
poder ser imputada, na totalidade ou em parte, ao produtor do produto
que deu origem aos resíduos e partilhada pelos distribuidores desse
produto se tal decorrer de legislação específica aplicável).
Nota: Exceptuam-se os resíduos urbanos cuja produção diária não
exceda 1100 l por produtor, caso em que a respectiva gestão é
assegurada pelos municípios. 

X

⇒     Em conformidade com os princípios da hierarquia de gestão de
resíduos e da protecção da saúde humana e do ambiente, assegurar
o tratamento dos resíduos, podendo para o efeito recorrer: a um
comerciante; a uma entidade licenciada que execute operações de
recolha ou tratamento de resíduos; a uma entidade licenciada
responsável por sistemas de gestão de fluxos específicos de resíduos. 
Nota: A responsabilidade pela gestão dos resíduos extingue-se pela
transferência para uma das entidades licenciadas referidas.

X

⇒     Proceder à separação dos resíduos na origem de forma a
promover a sua valorização por fluxos e fileiras. 

X

⇒     Garantir que não efectua o abandono de resíduos, a incineração
de resíduos no mar e a sua injecção no solo, a queima a céu aberto,
bem como a descarga de resíduos em locais não licenciados para
realização de tratamento de resíduos.

X

⇒     Garantir o cumprimento das normas técnicas existentes
relativamente à gestão de resíduos.

X

⇒     Garantir que as operações de tratamento de resíduos são
realizadas sob a direcção de um responsável técnico.

X

⇒     Efectuar o registo electrónico do transporte de resíduos, através
de uma guia de acompanhamento de resíduos electrónica (e-GAR)
disponível no sítio da ANR na Internet. 

X

A  guia de 
acompanhamento de 

resíduos electrónica (e-
GAR) ainda não se 

encontra disponível no 
sítio da ANR na Internet. 

⇒      Cumprir as normas técnicas sobre o transporte de resíduos. X

⇒     Garantir que, para efeitos de recolha, transporte e
armazenamento preliminar, os resíduos perigosos, com excepção dos
urbanos, são embalados e rotulados nos termos da legislação em
vigor.

X

⇒     Não efectuar a mistura de óleos usados de características
diferentes bem como a mistura de óleos usados com outros tipos de
resíduos ou substâncias se tecnicamente exequível e
economicamente viável e quando a mistura em causa impeça o
tratamento dos óleos usados.

X

⇒     Possuir um alvará de licença, válido, para a actividade de
tratamento de resíduos (armazenamento). X

Decreto-Lei n.º 
178/2006, de 5 de 

Setembro
Regime geral da 

gestão de resíduos

DL 173/2008, 26 Ago
L 64-A/2008, 31 Dez
DL 183/2009, 10 Ago
DL 73/2011, 17 Jun

DL 127/2013, 30 ago
L 82-D/2014, 31 dez
DL 75/2015, 11 mai
DL 103/2015, 15 jun

A Resíduos/Gestão de 
Resíduos

F DL 178-
2006

Implementação do Plano 
de Gestão de Resíduos 

definido para a obra



EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. 
Elaborado por: Cláudia Rosado

16/38
Verificado por: João Festas FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A6.2-R

Aprovado por:                                                                        

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE LEGAL DE AMBIENTE Data: 2016-07-29

ÂMBITO DESCRITOR DIPLOMA ALTERAÇÕES/ 
RECTIFICAÇÕES REF.ª N/A C N/C CONSTATAÇÃO/ 

EVIDÊNCIA
RESPONSÁVEIS 
CONTACTADOS
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⇒     Efectuar a inscrição (no prazo de um mês após o início da
actividade ou do funcionamento da instalação ou do estabelecimento)
e o registo de dados no SIRER (suportado no SIRAPA).
Nota: O prazo para registo anual da informação relativa aos resíduos
e aos produtos colocados no mercado termina no dia 31 de Março do
ano seguinte ao do ano a reportar.

X

⇒     Manter um registo cronológico dos dados registados no SIRER
por um período mínimo de três anos.

X

⇒       Garantir o pagamento das taxas aplicáveis. X

⇒     Garantir a inscrição no Sistema Integrado de Registo Eletrónico
de Resíduos (SIRER) através do preenchimento de formulário
disponível na plataforma eletrónica da APA.

X

⇒ Garantir o preenchimento por via eletrónica de mapas de registo
disponíveis na plataforma da APA que incluem dados sobre:
a) O estabelecimento e a sua atividade: mapa de registo preenchido
uma única vez, sem prejuízo da possibilidade de introdução, a todo o
momento, de alterações.
b) A produção e gestão de resíduos: Mapas Integrados de Registo de
Resíduos (MIRR) preenchidos anualmente até à data de fecho do
registo (31 de março do ano seguinte, salvo autorização concedida
pela APA).

X Environmental Manager
(Engª Cláudia Rosado)

⇒ Garantir o pagamento da taxa de registo anual antes do envio dos
mapas de registo de resíduos.

X

⇒     Garantir que os seus resíduos têm um destino final adequado,
sendo entregues a um eliminador ou valorizador licenciado X

⇒     Garantir que é verificada a autorização dos transportadores dos
seus resíduos (excepto produtor/detentor; destinatário licenciado;
resíduos urbanos) 

X

⇒     Garantir que para cada transporte de resíduos efectuado são
preenchidas as Guias de Acompanhamento de Resíduos (modelo A) X

⇒     Garantir que recebe uma cópia carimbada e assinada do
exemplar do destinatário dos resíduos (cor vermelha), devidamente
preenchido, no prazo de 30 dias

X

A Resíduos/Gestão de 
Resíduos

Portaria n.º 
289/2015, de 17 de 

setembro
Aprova o Regulamento 
de Funcionamento do 
Sistema Integrado de 
Registo Eletrónico de 

Resíduos (SIRER), que 
estabelece os 

procedimentos de 
inscrição e registo bem 

como o regime de 
acesso e de utilização 
da plataforma e revoga 

a Portaria n.º 
1408/2006, de 18 de 

dezembro

− F Port 289-
2015

Registo da obra de 
Frades II – Reforço de 

Potência de Venda Nova  
no SIRAPA 

(APA00164782). Em 
anexo o respectivo 

comprovativo de registo 
deste estabelecimento no 

SIRAPA.

−

  
    

   
  

   
   

   
   

   
   

   
   

A
Resíduos/ 

Transferência de 
Resíduos

Portaria n.º 335/97, 
de 16 de Maio

Regras a que fica 
sujeito o transporte 
de resíduos dentro 

do território nacional

  

F Port 335-97

  

Registo da obra de 
Frades II – Reforço de 

Potência de Venda Nova  
no SIRAPA 

(APA00164782). Em 
anexo o respectivo 

comprovativo de registo 
deste estabelecimento no 

SIRAPA.

Responsável Ambiental
(Engª Cecília Dias) / 

Operador de Gestão de 
Resíduos

Environmental Manager
(Engª Cláudia Rosado)

Implementação do Plano 
de Gestão de Resíduos 

definido para a obra.

 Resíduos produzidos são 
encaminhados a destino 

final adequado através de 
Operador de Gestão de 

Resíduos licenciado 
(Palmiresíduos Licença nº  
nº50/2011/CCDR-N (Ver 
declaração da CCDR-N) / 

Lumiresíduos, Lda
Alvará n.º  

124/2013/CCDR-N /
José Maria Ferreira & 

Filhos, Lda
Licença nº 19/2009)

GARCD 
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⇒     Manter em arquivo (5 anos) as Guias de Acompanhamento de
Resíduos X

⇒     Proceder à recolha selectiva e triagem dos resíduos de
embalagens que coloca no mercado e providenciar a sua valorização,
directamente em unidades devidamente licenciadas para o efeito (esta
gestão dos resíduos de embalagens pode ser transferida para uma
entidade devidamente licenciada para exercer essa actividade).

X

⇒     Proceder, nas suas instalações, à recolha selectiva e triagem dos
resíduos de embalagens e providenciar a sua valorização,
directamente em unidades devidamente licenciadas para o efeito.

X

Implementação do Plano 
de Gestão de Resíduos 
definido para a obra - 

Colocação de Ecoponto 
da Braval

⇒     Garantir que não comercializa produtos cujas embalagens não
cumpram os requisitos estabelecidos pelo artigo 3.º A e 6.º. X

⇒     Garantir que os seus fornecedores produtores de embalagens
procedem à correcta gestão das embalagens produzidas. X

A Resíduos/ 
Embalagens

Portaria n.º 29-B/98, 
15 Janeiro

Estabelece as regras 
de funcionamento 
dos sistemas de 

consignação 
aplicáveis às 
embalagens 

reutilizáveis e às não 
reutilizáveis, bem 

como as do sistema 
integrado aplicável 

apenas às 
embalagens não 

reutilizáveis. Revoga 
a Portaria n.º 313/96, 

29 Julho

Port 158/2015, 29 mai F Port 29-B-
98

⇒ Transmitir a sua responsabilidade pela gestão dos resíduos das
suas embalagens a uma entidade gestora devidamente licenciada
para exercer essa actividade (Sociedade Ponto Verde), através de um
contrato escrito que contenha as informações constantes do presente
diploma.

X

⇒     Garantir que todas as embalagens colocadas no mercado
cumprem os requisitos enunciados no anexo A ao presente diploma. X

⇒     Contribuir para o estudo, concepção e elaboração de normas
nacionais sobre requisitos técnicos das embalagens tendo em conta
os aspectos constantes do anexo B do presente diploma.

X

−Resíduos/ 
Embalagens F DL 407-98A

DL 162/2000, 27 Jul
DL 92/2006, 25 Mai
DL 178/2006, 5 Set
DL 73/2011, 17 Jun
DL 110/2013, 2 ago
DL 48/2015, 10 abr

A Resíduos/ 
Embalagens

 
  

   
   

    
   

   
  

Decreto-Lei n.º 366-
A/97, de 20 de 

Dezembro
Sistema de gestão 
de embalagens e 

resíduos de 
embalagens 

Decreto-Lei n.º 
407/98, de 21 de 

Dezembro
Estabelece as regras 

respeitantes aos 
requisitos essenciais 
da composição das 

embalagens

  

 
    

    

F DL 366-A-97

   
    

   

    
   

    
    

  
    

  
    

 
   

 
    

 
  

 
encontram-se arquivadas 

em pasta física e 
electrónica do projecto, 

no respectivo separador.
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⇒     Usar embalagens estanques e cuja taxa de enchimento não
ultrapasse os 98% da sua capacidade, no transporte de óleos usados; X

⇒     Arrumar convenientemente os diferentes elementos de
carregamento de óleos usados;

X

⇒     Recorrer a produtos absorventes para limpar uma zona
contaminada por derrame; X

Existência de kit de 
emergência ambiental em 

obra

⇒     Obrigar o transportador a conservar, durante a operação de
transporte e na cabina, uma ficha de segurança, de formato A4 para
transporte de óleos usados.

X

Como produtor de óleos usados: 

⇒ Garantir que não é efetuada(o):
• Qualquer descarga de óleos usados nas águas de superfície, nas
águas subterrâneas, nas águas de transição, nas águas costeiras e
marinhas e nos sistemas de drenagem, individuais ou coletivos, de
águas residuais
• Qualquer depósito e ou descarga de óleos usados no solo, assim
como qualquer descarga não controlada de resíduos resultantes das
operações de gestão de óleos usados
• Qualquer operação de gestão de óleos usados ou de resíduos
resultantes dessas operações sem a respetiva autorização exigível
nos termos do presente diploma e demais legislação aplicável
• Qualquer operação de gestão de óleos usados suscetível de
provocar emissões atmosféricas que ultrapassem os valores limite
previstos no presente diploma e demais legislação aplicável
• A valorização energética de óleos usados na indústria alimentar,
nomeadamente em padarias, nos casos em que os gases resultantes
estejam em contacto com os alimentos produzidos
• Qualquer mistura de óleos usados de diferentes características ou
com outros resíduos ou substâncias, que dificulte a sua valorização
em condições ambientalmente adequadas, nomeadamente para fins
de regeneração

X

Implementação do Plano 
de Gestão de Resíduos 

definido para a obra
(existência de kit de 

emergência ambiental em 
obra)

Responsável Ambiental
(Engª Cecília Dias) / 

Operador de Gestão de 
Resíduos

⇒      Armazenar correctamente os óleos usados produzidos X

⇒     Integrar os óleos usados produzidos no circuito de gestão de dos
óleos usados, garantindo um destino final adequado X

Como produtor de óleos novos:

⇒     Submeter a gestão dos óleos usados a um sistema integrado
(celebrando um contrato escrito com a entidade gestora, com a
duração mínima de cinco anos) ou a um sistema individual (carecendo
para o efeito de uma autorização específica do Instituto dos
Resíduos).

X

−A

A Resíduos/Óleos

Decreto-Lei n.º 
153/2003, de 11 de 

Julho
Regime jurídico da 

gestão de óleos 
usados

Resíduos/Óleos

Portaria n.º 1028/92, 
de 5 de Novembro

Normas de 
segurança e 

identificação para o 
transporte dos óleos 

usados

F Port 1028-
92

DL 178/2006, 5 Set
DL 73/2011, 17 Jun

Implementação do Plano 
de Gestão de Resíduos 

definido para a obra

F DL 153-
2003

Responsável Ambiental
(Engª Cecília Dias) / 

Operador de Gestão de 
Resíduos
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Enquanto utilizador final de pilhas e acumuladores:

⇒     Garantir que procede à entrega dos resíduos de pilhas e
acumuladores portáteis que detenha, sem quaisquer encargos, em
pontos de recolha seletiva destinados para o efeito.

X
Implementação do Plano 
de Gestão de Resíduos 

definido para a obra

⇒     Garantir que procede à entrega dos resíduos de baterias e
acumuladores industriais e de baterias e acumuladores para veículos
automóveis que detenha:
− No caso de utilizadores finais particulares, sem quaisquer encargos:
ao distribuidor no caso de compra de uma nova bateria ou acumulador
ou em pontos de recolha seletiva dos respetivos resíduos.
− No caso de utilizadores finais não particulares: através de uma
entidade gestora licenciada ou de um operador licenciado para o
tratamento desses resíduos.

X
Implementação do Plano 
de Gestão de Resíduos 

definido para a obra

Responsável Ambiental
(Engª Cecília Dias)

Enquanto produtor de pilhas e acumuladores:

⇒     Garantir que as pilhas e acumuladores contenham,
progressivamente, menos substâncias perigosas, designadamente
através da substituição dos metais pesados como o mercúrio, o
cádmio e o chumbo, por forma a diminuir o seu impacte negativo no
ambiente e na saúde humana. 

X
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⇒     Garantir que os aparelhos que contêm pilhas ou acumuladores
incorporados são concebidos de modo a facilitar a remoção dos
resíduos de pilhas ou acumuladores pelos utilizadores finais ou por
profissionais qualificados que sejam independentes do fabricante, e
são acompanhados de instruções que informem o utilizador final, ou
os profissionais qualificados independentes, sobre o tipo de pilhas ou
acumuladores neles incorporados e sobre a remoção segura dos
respetivos resíduos.
Nota: Não é aplicável quando, por razões médicas, de segurança, de
desempenho do aparelho ou de preservação de dados, seja
necessária a continuidade do fornecimento de energia exigindo uma
ligação permanente entre o aparelho e a pilha ou acumulador.

X

⇒ Garantir que não coloca no mercado pilhas ou acumuladores que
contenham um teor ponderal de mercúrio superior a 5 ppm; e pilhas
ou acumuladores portáteis com um teor ponderal de cádmio superior a 
20 ppm. 
Notas: 
− As pilhas-botão podem ter um teor ponderal de mercúrio inferior a
20 000 ppm até 1 de outubro de 2015.
− As pilhas e acumuladores portáteis utilizados em sistemas de alarme 
e de emergência, incluindo iluminação de emergência e aparelhos
médicos podem ter um teor ponderal de cádmio superior a 20 ppm;
− As pilhas e acumuladores portáteis utilizados em ferramentas
elétricas sem fios podem ter um teor ponderal de cádmio superior a 20
ppm até 31 de dezembro de 2016.
− As pilhas e acumuladores que não satisfaçam os requisitos do teor
ponderal de mercúrio e cádmio mas que tenham sido legalmente
colocados no mercado antes da data de aplicação das respetivas
proibições podem continuar a ser comercializados até ao esgotamento
das existências.

X

⇒     Garantir que as pilhas e acumuladores se encontram rotuladas
com o símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz e, caso
contenham mais de 5 ppm de mercúrio, mais de 20 ppm de cádmio ou
mais de 40 ppm de chumbo, com os respetivo símbolo químico.

X

⇒     Submeter, até 26 de Setembro de 2009, a gestão dos respectivos
resíduos de pilhas e acumuladores a um sistema integrado ou a um
sistema individual, para efeitos do cumprimento das obrigações
estabelecidas no presente decreto-lei.

X

Drec 18-A-2009, 6 Mar
DL 266/2009, 29 Set
DL 73/2011, 17 Jun

DL 173/2015, 25 ago

Decreto-Lei n.º 
6/2009, de 6 de 

Janeiro
Regime de 

colocação no 
mercado de pilhas e 
acumuladores e o 
regime de recolha, 

tratamento, 
reciclagem e 

eliminação dos 
resíduos de pilhas e 

de acumuladores

F DL 6-2009A Resíduos/Pilhas e 
Acumuladores
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⇒     Caso opte pela adesão a um sistema integrado, transferir a
responsabilidade pela gestão dos resíduos de pilhas e acumuladores
para a entidade gestora desse sistema (devidamente licenciada)
através de um contrato escrito que contenha os elementos constantes
do artigo 17.º, e garantir o pagamento da respetiva prestação
financeira em função da quantidade e das características das pilhas e
acumuladores colocados no mercado.

X

⇒     Caso opte por um sistema individual, garantir a existência de
autorização da APA para o funcionamento do referido sistema
individual.

X

⇒     Proceder ao seu registo como produtor de pilhas e acumuladores,
junto da APA, quando esta funcionalidade estiver disponível no
SILiAmb, e comunicar quaisquer alterações que ocorram
relativamente às informações enviadas no prazo máximo de 30 dias
após a sua ocorrência, bem como cancelar o seu registo caso deixem
de exercer a atividade em causa.
Nota: Para efeitos do registo devem ser preenchidas as seguintes
informações:
a) Nome do produtor, número de identificação fiscal (nacional ou
europeu), código de atividade económica (CAE) e contactos (morada,
telefone, fax, correio eletrónico, página de internet, pessoa de
contacto e os respetivos números de fax e endereço de e-mail, se
disponíveis);
b) Data do pedido de registo;
c) O tipo e marcas de pilhas e acumuladores colocados no mercado
anualmente, incluindo pilhas e acumuladores portáteis, baterias e
acumuladores industriais e baterias e acumuladores para veículos
automóveis;
d) Indicação do sistema de gestão por que optaram em relação a cada
tipo de pilha e acumulador.

X

⇒     Assegurar que as pilhas e acumuladores colocados no mercado
entre 26 de Setembro de 2008 e 7 de Janeiro de 2009 são retirados
do mercado, quando não cumpram os requisitos definidos no presente
diploma.

X

Enquanto produtor de REEE:

⇒     No caso de utilizadores particulares: Proceder ao correto
encaminhamento dos REEE que detenham, nomeadamente
procedendo à sua entrega (gratuita) na rede de recolha seletiva.

X
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⇒     No caso de utilizadores não particulares: Proceder ao
encaminhamento dos REEE que detenham através de uma entidade
gestora licenciada ou de um operador licenciado para o tratamento de
REEE.
Nota: Se os REEE (referentes a EEE colocados no mercado antes de
13 de agosto de 2005) não forem substituídos por novos EEE
equivalentes, a responsabilidade pelo financiamento dos custos de
gestão deve ser assumida pelos utilizadores não particulares, a não
ser que tenham sido celebrados acordos com os produtores de EEE
que prevejam outros métodos de financiamento.

X

Enquanto produtor de EEE:

⇒     Transferir a sua responsabilidade pela gestão dos REEE para
uma entidade gestora de um sistema coletivo, devidamente
licenciada, objeto de um contrato escrito; ou optar por assumir as suas
obrigações a título individual, carecendo para o efeito de uma
autorização específica da APA.

X

⇒     Garantir o seu registo, enquanto produtor de EEE, no centro de
coordenação e registo. X

⇒   Fornecer as informações estabelecidas na parte A e B do anexo
VIII, individualmente ou através da entidade gestora. X

⇒ Fornecer periodicamente informação sobre os distribuidores
nacionais a quem fornece EEE, bem como as respetivas quantidades
e categorias de EEE colocadas no mercado.

X

⇒  Identificar o respetivo número de registo nas faturas que emitem e
nos documentos de transporte. X

⇒   Garantir que os EEE colocados no mercado, em Portugal,
ostentam o símbolo que indica a recolha seletiva de EEE (constituído
por um contentor de lixo barrado com uma cruz, conforme anexo VII),
impresso de forma visível, legível e indelével.
Nota: Para além disso, os EEE colocados no mercado após 13 de
agosto de 2005, devem ostentar uma marca que permita distingui-los
dos EEE colocados no mercado antes da referida data, consistindo
essa marca numa barra preta colocada por baixo do símbolo
apresentado no anexo VII, de acordo com as especificações da norma
europeia EN 50419.

X

⇒          Garantir a sensibilização e informação dos utilizadores dos
EEE, de acordo com o estabelecido no artigo 30.º. X

⇒  Disponibilizar, a título gratuito, por iniciativa própria ou a pedido
das entidades que efetuam a preparação para reutilização ou das
instalações de tratamento e reciclagem, as necessárias informações
sobre a preparação para reutilização e o tratamento em relação a
cada novo tipo de EEE colocado no mercado, de acordo com o
estabelecido no artigo 31.º.

X

_

Decreto-Lei n.º 
67/2014, de 7 de 

maio
Aprova o regime 

jurídico da gestão de 
resíduos de 

equipamentos 
elétricos e 

eletrónicos, 
transpondo a 
Diretiva n.º 

2012/19/UE, do 
Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 4 

de julho de 2012

A Resíduos/REEE F DL 67-2014

Implementação do Plano 
de Gestão de Resíduos 

definido para a obra
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Enquanto fabricante de EEE:

⇒ Garantir que os EEE que coloca no mercado foram projetados e 
fabricados de modo a não conterem as substâncias seguintes, 
tolerando-se uma concentração ponderal máxima, nos materiais 
homogéneos, não superior aos valores respetivamente especificados:
a) Chumbo (0,1 %); 
b) Mercúrio (0,1 %); 
c) Cádmio (0,01 %); 
d) Crómio hexavalente (0,1 %); 
e) Bifenilos polibromados (PBB) (0,1 %); 
f) Éteres difenílicos polibromados (PBDE) (0,1 %);                         g) 
Ftalato de bis(2-etil-hexilo) (DEHP) (0,1%);                                 h) 
Ftalato de benzilo e butilo (BBP) (0,1%);                                     i) 
Ftalato de dibutilo (DBT) (0,1%);                                                      j) 
Ftalato de di-isobutilo (DIBP) (0,1%).

X

⇒     Elaborar a documentação técnica requerida e aplicar ou mandar
aplicar o procedimento de avaliação da conformidade (controlo interno
da produção), nos termos do módulo A do anexo II da Decisão n.º
768/2008/CE, do Parlamento e do Conselho, de 9 de julho de 2008.

X

⇒     Elaborar uma declaração «UE» de conformidade e apor nos EEE
a marcação «CE». X

⇒     Conservar a documentação técnica e a declaração «UE» de
conformidade durante um prazo não inferior a 10 anos, a contar da
data de colocação dos EEE no mercado.

X

⇒     Assegurar a existência de procedimentos para manter a
conformidade das produções em série, tendo em conta as alterações
efetuadas no projeto ou nas características do produto e as alterações
das normas harmonizadas ou das especificações técnicas que
constituíram a referência para a declaração da conformidade dos EEE
em causa.

X

⇒     Conservar, durante um prazo não inferior a 10 anos, um registo
dos EEE não conformes e dos EEE recolhidos, bem como informar os
distribuidores desse facto.

X
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⇒     Assegurar que os EEE que coloca no mercado contenham a
indicação do tipo, do número do lote ou da série, ou quaisquer outros
elementos que permitam a respetiva identificação e, caso as
dimensões ou a natureza dos EEE não o permitam, a informação
exigida deve constar na embalagem ou num documento que
acompanhe os EEE.

X

⇒     Indicar o seu nome, nome comercial registado ou marca
registada e o endereço de contacto nos EEE ou, se tal não for
possível, na embalagem ou num documento que acompanhe os EEE,
sendo que o endereço deve indicar um único ponto de contacto.

X

⇒     Tomar imediatamente as medidas corretivas necessárias para
assegurar a conformidade de EEE que colocou no mercado, a sua
retirada ou recolha, quando considere ou tenha motivos para crer que
esses EEE não estão conforme com o presente decreto-lei, bem como
informar imediatamente deste facto a DGAE, fornecendo-lhe as
informações relevantes, particularmente no que se refere à não
conformidade e a quaisquer medidas corretivas aplicadas.

X

Enquanto importador de EEE:
⇒     Colocar no mercado apenas os equipamentos conformes com o
disposto no presente decreto-lei. X

⇒     Certificar-se de que o fabricante aplicou o procedimento de
avaliação da conformidade adequado, antes de colocarem os EEE no
mercado.

X

⇒     Certificar-se, antes de colocarem os EEE no mercado, de que o
fabricante elaborou a documentação técnica e respeitou os requisitos
previstos nas alíneas f) e g) do n.º 1 do artigo 7.º, bem como se os
EEE ostentam a marcação «CE» e vêm acompanhados dos
documentos necessários.

X

⇒     Indicar o seu nome, nome comercial registado ou marca
registada e o endereço de contacto nos EEE ou, se tal não for
possível, na embalagem ou num documento que acompanhe o EEE.

X

⇒     Não colocar EEE no mercado sempre que considerem ou tenham
motivos para crer que os EEE em causa não estão conforme com o
disposto no artigo 5.º, até que esteja assegurada a sua conformidade
e que o fabricante e as autoridades de fiscalização sejam informados
desse facto.

X

⇒     Conservar, durante um prazo não inferior a 10 anos, um registo
dos EEE não conformes e dos EEE recolhidos e manter os
distribuidores informados desse facto.

X

⇒     Tomar imediatamente as medidas corretivas necessárias para
assegurar a conformidade dos EEE colocados no mercado, a sua
retirada ou recolha, quando considerem ou tenham motivos para crer
que esse EEE não está conforme com o presente decreto-lei, bem
como informar deste facto a DGAE, fornecendo-lhe as informações
relevantes, particularmente no que se refere à não conformidade e a
quaisquer medidas corretivas aplicadas.

X

A Resíduos/REEE

Decreto-Lei n.º 
79/2013, de 11 de 

junho
Estabelece regras 

relativas à restrição 
da utilização de 
determinadas 
substâncias 

perigosas em 
equipamentos 

elétricos e 
eletrónicos (EEE), 

transpondo a 
Diretiva n.º 

2011/65/UE, do 
Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 8 

de junho de 2011

Drec 35/2013, 5 ago 
DL 119/2014, 6 ago  
DL 30/2016, 24 jun

F DL 79-2013
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⇒     Conservar uma cópia da declaração «UE» de conformidade à
disposição das autoridades de fiscalização do mercado, durante um
prazo não inferior a 10 anos a contar da data de colocação do EEE no
mercado, bem como assegurar que a documentação técnica possa
ser facultada às referidas autoridades, mediante pedido.

X

Enquanto distribuidor de EEE:
⇒     Agir com diligência em relação ao cumprimento dos requisitos
previstos no presente decreto-lei, aquando da disponibilização de EEE
no mercado.

X

⇒     Certificar-se, antes de disponibilizarem os EEE no mercado, que
os mesmos ostentam a marcação «CE» e que vêm acompanhados
dos documentos necessários em língua portuguesa.

X

⇒     Não disponibilizar EEE no mercado sempre que considerem ou
tenham motivos para crer que esses EEE não estão conforme com o
disposto no artigo 5.º, até que esteja assegurada a sua conformidade
e que o fabricante, o importador e as autoridades de fiscalização
sejam informados desse facto.

X

⇒     Certificar-se que são tomadas as medidas corretivas necessárias
para assegurar a conformidade dos EEE disponibilizados no mercado,
a sua retirada ou recolha, quando considerem ou tenham motivos para 
crer que esses EEE não estão conforme com o presente decreto-lei,
bem como informar deste facto a DGAE, fornecendo-lhe as
informações relevantes, particularmente no que se refere à não
conformidade e a quaisquer medidas corretivas aplicadas.

X

NOTA: Os importadores e distribuidores são considerados fabricantes
para efeitos do presente decreto-lei, ficando sujeitos aos mesmos
deveres que estes, sempre que coloquem EEE no mercado em seu
nome, sob marca própria ou alterem EEE já colocados no mercado.

⇒     Proceder à triagem dos RCD (que não sejam reutilizados) em
obra ou local afecto à mesma (ou em caso de impossibilidade,
encaminhá-los para um operador de gestão de resíduos licenciado
para esse efeito) e encaminhá-los por fluxos e fileiras de materiais
(resíduos de embalagens, de equipamentos eléctricos e electrónicos,
óleos usados e pneus usados e resíduos contendo PCB) para
reciclagem ou outras formas de valorização

X
Implementação do Plano 
de Gestão de Resíduos 

definido para a obra

Responsável Ambiental
(Engª Cecília Dias) / 

Operador de Gestão de 
Resíduos

⇒     Garantir que as suas instalações de triagem e de operação de
corte e/ou britagem de RCD estão sujeitas aos requisitos técnicos
constantes do anexo I

X

⇒     Como empreiteiro ou concessionário de uma obra pública,
executar o plano de prevenção e gestão de RCD e garantir que este
se encontra disponível no local da obra e que é do conhecimento de
todos os intervenientes na execução da obra.

X
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      ⇒     Como produtor de RCD numa obra sujeita a licenciamento ou
comunicação prévia, deve promover a reutilização de materiais e a
incorporação de reciclados de RCD na obra, assegurar a gestão
selectiva dos RCD bem como a sua triagem ou encaminhamento para
um operador de gestão de resíduos licenciado, garantir que os RCD
são mantidos em obra o mínimo de tempo possível e os resíduos
perigosos não mais de 3 meses e efectuar e manter o registo de
dados de RCD de acordo com o modelo constante no anexo II.

X

⇒     Garantir que o transporte de RCD é acompanhado de uma guia
para transporte de RCD. X

⇒     Garantir que recebe do operador de gestão de RCD (no prazo
máximo de 30 dias) um certificado de recepção dos RCD (nos termos
constantes do anexo III) e que disponibiliza cópia às autoridades de
fiscalização sempre que solicitado

X

⇒  Garantir que o transporte de RCD é acompanhado por uma guia
específica para o transporte de RCD (modelo dos anexos i e ii do
presente diploma)

X

⇒  Como produtor/detentor de RCD, preencher os campos ii, iii e iv
do modelo constante do anexo i ou os campos ii e iii do modelo
constante do anexo ii e certificar-se que o destinatário desse
transporte detém as licenças necessárias, caso seja um operador de
gestão de RCD

X

⇒  Como transportador dos seus RCD, preencher o campo i do
modelo constante do anexo i e manter, durante um período mínimo de
três anos as cópias das guias de acompanhamento

X

⇒     Garantir o controlo metrológico dos seus instrumentos de
medição

X

⇒     Recorrer a instaladores e reparadores dos seus instrumentos de
medição com qualificação reconhecida

X

⇒      Proceder às verificações periódicas necessárias XA/S

Decreto-Lei n.º 
46/2008, de 12 de 

Março
Regime da gestão 

de resíduos de 
construção e 

demolição

DL 73/2011, 17 Jun

F DL 291-90

A Resíduos/RCD

Portaria n.º 
417/2008, de 11 de 

Junho
Modelos de guias de 
acompanhamento de 

resíduos para o 
transporte de RCD

−

A Resíduos/RCD

Riscos 
Ambientais/Geral

Instrumentos/ 
C t l  M t ló i  

   

Decreto-Lei n.º 
291/90, de 20 de 

Setembro
Estabelece o regime 

de controlo 
t ló i  d  

  
  

−

Gestão da Qualidade do 
Projecto/ 

Responsável Ambiental
   

F Port 417-
2008

Responsável Ambiental
(Engª Cecília Dias) / 

Operador de Gestão de 
Resíduos

F DL 46-2008

Gestão do Projecto /
Responsável Ambiental

(Engª Cecília Dias) /
Operador de Gestão de 

Resíduos

No decorrer da obra 
verificar a conformidade 

destes requisitos.

Implementação do Plano 
de Gestão de Resíduos 

definido para a obra

No decorrer da obra 
verificar a conformidade 

destes requisitos.

Implementação do Plano 
de Gestão de Resíduos 

definido para a obra

Resíduos produzidos são 
encaminhados a destino 

final adequado através de 
Operador de Gestão de 

Resíduos licenciado 
(Palmiresíduos Licença nº  
nº50/2011/CCDR-N  (Ver 
declaração da CCDR-N)/ 

Lumiresíduos, Lda
Alvará n.º  

124/2013/CCDR-N /
José Maria Ferreira & 

Filhos, Lda
Licença nº 19/2009)

GARCD 
encontram-se arquivadas 

em pasta física e 
electrónica do projecto, 

no respectivo separador.

Controlo dos respectivos 
certificados de calibração 
dos EEM's a utilizar em 

obra. EMM's da Siemens, 
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⇒     Proceder às primeiras verificações, sempre que proceda à
reparação dos instrumentos

X

⇒     Contactar previamente um OI acreditado para as pequenas
reparações e estabelecer um programa de operações. X

⇒     Apresentar e obter aprovação do projecto de reparação dos
recipientes da classe de perigo A. X

⇒     Assegurar que os soldadores intervenientes em qualquer
reparação são devidamente qualificados. X

⇒     Manter, durante a vida útil do recipiente, toda a documentação
associada à intervenção e os elementos considerados relevantes para
ajuizar da conformidade do acto de reparação em momento posterior.

X

⇒      Assegurar a instalação de RAC em local adequado. X

⇒      Assegurar que os RAC ostentam a inscrição de Perigo. X

⇒     Formar o pessoal que intervém no RAC e nos equipamentos
associados. X

⇒      Definir instruções de manutenção. X

⇒     Retirar de funcionamento e comunicar de imediato à DRE
competente quando ocorram situações de risco, nomeadamente: X

a) Deformações permanentes e profundas no RAC; X

b) Fissuras ou fugas no corpo do RAC; X

c) Fenómenos de corrosão intensa. X

⇒     Requerer à DRE competente a renovação da autorização de
funcionamento. X

⇒     Promover a substituição de válvulas de segurança e a instalação
de manómetros nas RAC que não as possuam. X

⇒     Garantir que as máquinas de ensaio cumprem os requisitos
metrológicos e técnicos, definidos nas normas de ensaio ou de
produto.

X

⇒     Garantir a verificação metrológica das suas máquinas de ensaio
pelo IPQ, requerendo essas operações de verificação em impresso
próprio e colocando as suas máquinas e um operador qualificado à
disposição da entidade verificadora.

X

⇒     Garantir que as suas máquinas de ensaio contêm uma placa ou
etiqueta inamovível, com as indicações descritas no artigo 9.º do
presente diploma

X

  

Despacho n.º 
1859/2003, de 13 de 

Dezembro
Instrução Técnica 

Complementar para 
Recipientes sob 
pressão de ar 
comprimido

−

Riscos 
Ambientais/Geral

Portaria n.º 
1540/2007, de 6 de 

Dezembro
Aprova o 

Regulamento dos 
Sistemas de 

Medição de Força 
das Máquinas de 

Ensaio

−

 

 
Controlo Metrológico 
de Instrumentos de 

Medição

  
    

   
  

metrológico de 
métodos e 

instrumentos de 
medição

F Port 1540-
2007

F Desp 1859-
2003A/S

Riscos 
Ambientais/Geral

Segurança/ 
Recipientes Sob 

Pressão

A

    
 

Responsável Ambiental
(Engª Cecília Dias) 

No decorrer da obra 
verificar a conformidade 

destes requisitos.

   
   

     
obra. EMM s da Siemens, 
S.A. controlados através 
de Plano de Calibração  
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OBRIGAÇÕES LEGAIS
IDENTIFICAÇÃO AVALIAÇÃO

               
          

      

⇒     Garantir que os seus reservatórios cumprem os requisitos
metrológicos e técnicos, definidos pela Recomendação OIML R 71. X

⇒     Garantir que os seus reservatórios estão equipados com
dispositivos de referência (orifício e placa de sondagem), indicadores
automáticos de nível e orifícios para a colocação de sondas, para a
medição da massa volumétrica e da temperatura e para a recolha de
amostras.

X

⇒     Garantir que os seus reservatórios estão sujeitos ao controlo
metrológico, efectuado pelo IPQ, compreendendo a aprovação do
modelo, a primeira verificação, a verificação periódica e a verificação
extraordinária.

X

⇒     Garantir que os seus reservatórios estão aprovados, possuindo
uma chapa de identificação com as indicações descritas no artigo 9.º
do presente diploma

X

⇒     Garantir que os indicadores automáticos expressam a indicação
em milímetros, não devendo o intervalo da escala exceder 1 mm. X

⇒     Garantir que os indicadores automáticos cumprem os requisitos
metrológicos e técnicos, definidos pela Recomendação OIML R 85. X

⇒     Garantir que os indicadores automáticos estão sujeitos ao
controlo metrológico, efectuado pelo IPQ, compreendendo a
aprovação do modelo, a primeira verificação, a verificação periódica e
a verificação extraordinária.

X

⇒     Garantir que os indicadores automáticos possuem inscritas as
indicações descritas no artigo 9.º do presente diploma X

A Riscos 
Ambientais/Geral

Decreto-Lei n.º 
71/2011, de 16 de 

Junho 
Actualiza os 

requisitos essenciais 
dos instrumentos de 

medição

− F DL 71-2011
⇒     Garantir que os instrumentos de medição abrangidos pelo
presente diploma contêm a marcação CE e a marcação metrológica
suplementar.

X

Riscos 
Ambientais/Geral

Instrumentos/ 
Controlo Metrológico 
de Instrumentos de 

Medição

Portaria n.º 
1541/2007, de 6 de 

Dezembro
Aprova o 

Regulamento dos 
Reservatórios de 

Armazenamento de 
Instalação Fixa. 

Revoga a Portaria 
n.º 953/92, de 3 de 

Outubro

F Port 1541-
2007−

F Port 1544-
2007A/S

Riscos 
Ambientais/Geral

Instrumentos/ 
Controlo Metrológico 
de Instrumentos de 

Medição

Portaria n.º 
1544/2007, de 6 de 

Dezembro
Aprova o 

Regulamento dos 
Indicadores 

Automáticos de 
Referenciação do 
Nível de Líquidos. 
Revoga a Portaria 
n.º 956/92, de 9 de 

Outubro

−

A/S
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⇒     Garantir que a detenção, transporte e transferência de fontes
radioativas seladas ou equipamento que as incorpore, bem como a
sua introdução no território nacional, está sujeita a autorização prévia
pelo Instituto Tecnológico e Nuclear (ITN)

X

⇒     Requerer ao ITN a recolha das fontes radioativas seladas (ou
equipamento que as incorpore) enquanto resíduo. X

Riscos Ambientais/ 
Radiações

Reg 790/2009/CE, 10 
ago

Ret 20 jan
Reg 286/2011/UE, 10 

mar
Reg 618/2012/UE, 10 

jul
Reg 487/2013/UE, 8 

mai
Reg 758/2013/UE, 7 

ago
Reg 944/2013/UE, 2 

out

F DL 38-2007

Decreto-Lei n.º 
38/2007, de 19 de 

Fevereiro
Transpõe para a 
ordem jurídica 

interna a Directiva 
n.º 

2003/122/EURATOM
, do Conselho, de 22 

de Dezembro, 
relativa ao controlo 

de fontes 
radioactivas seladas, 
incluindo as fontes 

de actividade 
elevada e de fontes 
órfãs, e estabelece o 
regime de protecção 

das pessoas e do 
ambiente contra os 
riscos associados à 
perda de controlo, 

extravio, acidente ou 
eliminação 

resultantes de um 
inadequado controlo 

regulamentar das 
fontes radioactivas

A
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Ret 29 mai
Reg 987/2008/CE, 8 

out
Reg 1272/2008/CE, 16 

dez
Ret 5 fev

Reg 134/2009/CE, 16 
fev

Reg 552/2009/CE, 22 
jun

Reg 276/2010/UE, 31 
mar

Reg 453/2010/UE, 20 
mai

Reg 143/2011/UE, 17 
fev

Reg 207/2011/UE, 2 
mar

Reg 252/2011/UE, 15 
mar

Reg 253/2011/UE, 15 
mar

Reg 366/2011/UE, 14 
abr

Reg 494/2011/UE, 20 
mai

Reg 109/2012/UE, 9 
fev

Reg125/2012/UE, 14 
fev

Reg 412/2012/UE, 15 
mai

Reg 835/2012/UE, 18 
set

Reg 836/2012/UE, 18 
set

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006 do 

Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 
18 de Dezembro

Relativo ao registo, 
avaliação, 

autorização e 
restrição de 
substâncias 

químicas (REACH), 
e que procede à 

criação da Agência 
  

 

  
    

  
   

   
 

   

Responsável Ambiental
(Engª Cecília Dias) /

Coordenação de Segurança 
 

⇒ Possuir e cumprir o disposto nas fichas de dados de segurança das 
substâncias/misturas perigosas que armazena/utiliza.

Nota: As fichas de dados de segurança devem estar elaboradas em 
            

       

F Reg 1907-
2006-CE

  

No decorrer da obra 
verificar a conformidade 

 

Riscos Ambientais/ 
Classificação, 
Embalagem e 

Rotulagem

Riscos/Agentes 
Químicos/ 

 
 

 
  

A X
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⇒     Garantir que a classificação, embalagem e rotulagem das
substâncias e misturas perigosas que armazena/utiliza é realizada de
acordo com o presente diploma.

X

Notas: 
Até 1 de Junho de 2015, as misturas podem ser ainda classificadas,
rotuladas e embaladas em conformidade com a Directiva 1999/45/CE
(transposta para a ordem jurídica nacional pelo Decreto-Lei n.º
82/2003, de 23 de Abril).
Não é obrigatório rotular e embalar de novo em conformidade com o
presente regulamento até 1 de Junho de 2017 as misturas
classificadas, rotuladas e embaladas em conformidade com a
Directiva 1999/45/CEE já colocadas no mercado antes de 1 de Junho
de 2015.

  
   

   

  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   
set

Reg 847/2012/UE, 19 
set

Reg 848/2012/UE, 19 
set

Reg 126/2013/UE, 13 
fev

Reg 348/2013/UE, 17 
abr

Reg 1272/2013/UE, 6 
dez

Reg 301/2014/UE, 25 
mar

Reg 317/2014/UE, 27 
mar

Reg 474/2014/UE, 8 
mai

Reg 895/2014/UE, 14 
ago

Reg 2015/282/UE, 20 
fev

Reg 2015/326/UE, 2 
mar

Reg 2015/628/UE, 22 
abr

Reg 2015/830/UE, 28 
mai

Reg 2015/1494/UE, 4 
set

Reg 2016/26/UE, 13 
jan

Reg 2016/217/UE, 16 
fev

Reg 2016/863/UE, 31 
mai

  
   

  
    

  
   

 
  

  
 

  
    

   
Europeia dos 

Produtos Químicos

Decreto-Lei n.º 
293/2009, de 13 de 

Outubro
Assegura a 

execução, na ordem 
jurídica nacional, das 

obrigações 
decorrentes do Reg 

1907/2006/CE

Regulamento (CE) 
n.º 1272/2008 do 

Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 
16 de Dezembro

Relativo à 
classificação, 
rotulagem e 

  
  

   
   

 
  

   
   

 

Reg 790/2009/CE, 10 
ago

Ret 20 jan
Reg 286/2011/UE, 10 

mar
Reg 618/2012/UE, 10 

jul
   

   

   

   

Riscos Ambientais/ 
Classificação, 
Embalagem e 

Rotulagem

Riscos/Agentes 
 
 

 
 

  

F Reg 1272-

 
   

Coordenação de Segurança 
(Filipe Rodrigues)

             
   

Nota: As fichas de dados de segurança devem estar elaboradas em 
conformidade com o guia para a elaboração constante do anexo II do 
Reg 1907/2006/CE e estar redigidas em língua portuguesa.

  

F DL 293-
2009

    
   

destes requisitos.

  
 

  

 
Químicos/ 

Substâncias 
Perigosas/ 

Classificação, 
Embalagem e 

Rotulagem
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De 1 de Dezembro de 2010 até 1 de Junho de 2015, as substâncias
são classificadas simultaneamente em conformidade com a Directiva
67/548/CEE (transposta para a ordem jurídica nacional pelo Decreto-
Lei n.º 98/2010, de 11 de Agosto) e com o presente regulamento. São
rotuladas e embaladas em conformidade com o presente regulamento.

Não é obrigatório rotular e embalar de novo em conformidade com o
presente regulamento até 1 de Dezembro de 2012 as substâncias
classificadas, rotuladas e embaladas em conformidade com a
Directiva 67/548/CEE já colocadas no mercado antes de 1 de
Dezembro de 2010.

⇒     Manter as embalagens das substâncias e misturas perigosas
com o rótulo intacto e legível e cumprir o disposto nesse rótulo. X Requisito verificado em 

obra com regularidade
Responsável Ambiental

(Engª Cecília Dias) 

⇒     Garantir que na construção de novas instalações são cumpridos
os requisitos acústicos exigidos pela legislação X

⇒     Garantir que os projectos de condicionamento acústico, quando
exigidos, são efectuados por quem reúne competências para o efeito X

⇒     Garantir que os seus equipamentos para utilização no exterior
abrangidos por este diploma cumprem as disposições do presente
Regulamento, exibindo a marcação CE e a indicação do nível de
potência sonora garantido e que estão acompanhados de uma
declaração CE de conformidade

X

⇒     Garantir que os seus equipamentos para utilização exterior
abrangidos pelo artigo 12.º possuem um nível de potência sonora
inferior ao nível de potência sonora admissível fixado no quadro de
valores limite constante do anexo V ao presente Regulamento

X

⇒       I. No exercício de actividades ruidosas permanentes (por
exemplo, na actividade industrial, escritórios, sede, etc.):
1. Cumprir o critério da exposição máxima (i.e. os limites máximos de
dB(A) fixados para a respectiva localização) X

• mista: 65 – 55 em dB(A) (período “composto” a nocturno,
respectivamente) X

• sensível: 55 – 45 em dB(A) (idem) X

• ainda não definida: 63 – 53 em dB(A) (idem) X
2. Cumprir o critério da incomodidade (i.e. medido nos receptores
sensíveis ou nos “queixosos”) X

• a diferença entre o ruído ambiente determinado durante a ocorrência
do ruído particular da actividade e o valor do ruído residual não pode
exceder:

X

- 5 dB(A) no período diurno X

- 4 dB(A) no período do entardecer X

- 3 dB(A) no período nocturno X

Decreto-Lei n.º 
129/2002, de 11 de 

Maio
Aprova o 

Regulamento dos 
Requisitos Acústicos 

dos Edifícios

DL 96/2008, 9 Jun F DL 129-
2002A/S

Ruído/Geral

Riscos/Físicos/ 
Ruído

  
   

  
    

  
  

 
  

embalagem de 
substâncias e 

misturas, que altera 
e revoga as 
Directivas 

67/548/CEE e 
1999/45/CE, e altera 
o Regulamento (CE) 

n.º 1907/2006.

   

  
   

   

Reg 487/2013/UE, 8 
mai

Reg 758/2013/UE, 7 
ago

Reg 944/2013/UE, 2 
out

Reg 1297/2014/UE, 5 
dez

A

   
   

Ruído/Geral

Decreto-Lei n.º 
221/2006, de 8 de 

Novembro
Emissões sonoras 

para o ambiente dos 
equipamentos para 

utilização no exterior

  
    

  
  

−

A/S

  
 

  

Riscos/Agentes 
Químicos/ 

Substâncias 
Perigosas/ 

Classificação, 
Embalagem e 

Rotulagem

F Reg 1272-
2008-CE

Responsável Ambiental
(Engª Cecília Dias) / 

Subempreiteiros

  

Verificação das 
Especificações dos 

Equipamentos quando 
entram em obra

Não Aplicável

F DL 221-
2006
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• excepto se se verificar um valor do ruído ambiente igual ou < 45
dB(A) (exterior) ou um valor do ruído ambiente no interior dos locais
de recepção igual ou < a 27 dB(A)
⇒       II. No exercício de actividades ruidosas temporárias (por
exemplo, obras de construção, instalação de equipamentos, eventos,
festas, etc.)
a) sempre que as actividades em causa sejam efectuadas na
proximidade de: 
a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos
dias úteis entre as 20 e as 8 horas; X

b) Escolas, durante o respectivo horário de funcionamento; X

c) Hospitais ou estabelecimentos similares: X

1. Requerer Licença Especial de Ruído (LER) - antecedência mínima
de 15 dias úteis relativamente à data de início da actividade,
indicando: 
a) Localização exacta ou percurso definido para o exercício da
actividade; X

b) Datas de início e termo da actividade; X

c) Horário; X
d) Razões que justificam a realização da actividade naquele local e
hora; X

e) As medidas de prevenção e de redução do ruído propostas, quando
aplicável; X

f) Outras informações consideradas relevantes. X

2. Cumprir os termos previstos na LER obtida.

b) sempre que as actividades em causa sejam obras no interior de
edifícios de habitação, comércio ou serviços – recuperação,
remodelação ou conservação:

X

1. podem ser realizadas em dias úteis, entre as 8 e as 20 horas, não
se encontram sujeitas à LER . X

2. afixar em local acessível aos utilizadores do edifício a duração
prevista das obras e, quando possível, o período horário no qual se
prevê que ocorra a maior intensidade de ruído. 

X

3. com carácter de urgente (evitar ou reduzir perigo de produção de
danos para pessoas ou bens), realizar sem limitação horária ou
necessidade de LER trabalhos ou obras em espaços públicos ou no
interior de edifícios.

X

⇒     III. Possuir comprovativos do controlo metrológico dos
instrumentos técnicos (sonómetro) destinados a realizar medições
acústicas.

X

⇒     IV. Recorrer a entidades acreditadas para a realização de
ensaios e medições acústicas. (As entidades dispõem de um prazo de
4 anos para obterem a acreditação)

X

1. Antes de ocorrer um dano ambiental a SIEMENS deve:

Drec 18/2007, 16 Mar
DL 278/2007, 1 AgoA Ruído/Geral

Decreto-Lei n.º 
9/2007, de 17 de 

Janeiro
Regulamento Geral 

do Ruído 

   
   
   

  
    

  
   

  
  

   
   

  
   

   
  

    
    

   
   

  
   

 
   

  
   

   
    

  
  

  
  

   
    
   

  

F DL 9-2007

 

As actividades a executar 
em obra não serão 

executadas no interior de 
edifícios de habitação, 
comércio ou serviços

Não se prevê a a 
existência de actividades 

que incrementem os 
níveis de ruído acima dos 

permitidos por Lei. Na 
eventualidade de 

existirem alterações às 
actividades previstas que 
impliquem incrementos 

consideráveis nos níveis 
de ruído, este aspecto 

será devidamente 
acompanhado para 

verificar a conformidade 
destes requisitos.

Não se prevê a 
necessidade de 

realização de ensaios 
e/ou medições acústicas.
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⇒   Adoptar medidas de prevenção e reparação dos danos ou
ameaças causados:
a)    quando tenha tido dolo ou culpa nessa situação, qualquer que
seja a actividade desenvolvida;
b)    independentemente da existência de dolo ou culpa, em virtude
do exercício de qualquer das actividades ocupacionais enumeradas
no anexo iii.

X

⇒   Adoptar medidas de prevenção e reparação imediata e
independentemente de notificação. 
(A determinação das medidas de prevenção de danos ou de
prevenção de novos danos realiza-se de acordo com os critérios
constantes das alíneas a) a f) do n.º 1.3.1 do anexo v)

X

⇒   Informar obrigatória e imediatamente a autoridade competente de
todos os aspectos relacionados com a existência da ameaça iminente
de danos ambientais verificada, das medidas de prevenção adoptadas
e do sucesso destas medidas da prevenção do dano.
(A autoridade competente, pode em qualquer momento exigir mais
informações, exigir que o operador adopte as medidas de prevenção
necessárias, dar instruções obrigatórias quanto às medidas de
prevenção necessárias e até executar, subsidiariamente e a expensas
do operador responsável, as medidas de prevenção necessárias) 

X
No decorrer da obra 

verificar a conformidade 
destes requisitos.

2. Quando ocorrer um dano ambiental (causado pelo exercício de
qualquer actividade ocupacional), a SIEMENS deve:
⇒   Adoptar medidas que previnam a ocorrência de novos danos, 
independentemente de estar ou não obrigada a adoptar medidas de
reparação. 

X

⇒   Informar em 24 horas a autoridade competente de todos os factos
relevantes. X

⇒   Adoptar imediatamente e sem necessidade de notificação todas
as medidas viáveis para imediatamente controlar, conter, eliminar ou
gerir os elementos contaminantes pertinentes e quaisquer outros
factores danosos.

X

⇒    Adoptar medidas de reparação necessárias.
(A autoridade competente pode, em qualquer momento exigir que o
operador forneça informações suplementares sobre os danos
ocorridos, recolher mediante uma inspecção as informações
necessárias para uma análise completa do acidente, adoptar, dar
instruções ou exigir ao operador que adopte todas as medidas viáveis
para imediatamente controlar, etc.)

X

⇒   Submeter em 10 dias a contar da data da ocorrência do dano,
uma proposta de medidas de reparação dos danos ambientais
causados, nos termos do anexo ii (excepto se esta já as tiver definido
ou executado)

X

⇒   Suportar os custos das medidas de prevenção e reparação
adoptadas. X

A
DL 245/2009, 22 Set
DL 29-A/2011, 1 Mar
DL 60/2012, 14 Mar

Decreto-Lei n.º 
147/2008, de 29 de 

Julho de 2008
Estabelece o regime 

jurídico da 
responsabilidade por 
danos ambientais e 

transpõe para a 
ordem jurídica 

interna a Directiva 
n.º 2004/35/CE, do 

Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 

21 de Outubro, que 
aprovou, com base 

no princípio do 
poluidor-pagador, o 

regime relativo à 
responsabilidade 

ambiental aplicável à 
prevenção e 

reparação dos danos 
ambientais, com a 

alteração que lhe foi 
introduzida pela 

Directiva n.º 
2006/21/CE, do 

Parlamento Europeu 
   

    
   

Geral F DL 147-
2008

No decorrer da obra 
verificar a conformidade 

destes requisitos.
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OBRIGAÇÕES LEGAIS
IDENTIFICAÇÃO AVALIAÇÃO

               
          

      

3. Independentemente de ocorrer dano ambiental, a SIEMENS, caso
exerça as actividades ocupacionais enumeradas no anexo iii, deve:

⇒   Constituir obrigatoriamente uma ou mais garantias financeiras 
próprias e autónomas, alternativas ou complementares entre si, que
lhes permitam assumir a responsabilidade ambiental inerente à
actividade por si desenvolvida. 
(As garantias financeiras podem constituir-se através da subscrição
de apólices de seguro, da obtenção de garantias bancárias, da
participação em fundos ambientais ou da constituição de fundos
próprios reservados para o efeito e são exigíveis após 1 de Janeiro de
2010)

X

Apólice nº 
130/001/001706 da 

Siemens, S.A 
(em anexo - período de 

01 de Outubro de 2014 a 
01 de Outubro de 2015)

Declaração de Seguro de 
Responsabilidade 

Ambiental nº 
PTENV100517 da EDP
(em anexo - período de 

01 de Julho de 2014 a 30 
de Junho de 2016)

BE&QM Siemens, S.A.

⇒    Remeter à APA as seguintes informações:
 Tipo, características e montante da(s) garantia(s) financeira(s)
constituída(s) e dos respectivos encargos anuais (e.g. prémios de
seguro);
 Metodologia adoptada para efeitos de constituição da(s) referida(s)
garantia(s);
 Fundamentação do cálculo do montante da(s) garantia(s)
financeira(s) constituída(s) e dos respectivos encargos anuais;
 Cópia do documento comprovativo da mesma.

X Submetido à APA no dia 
28 de Janeiro de 2010 BE&QM Siemens, S.A.

A Geral

Decreto-Lei n.º 
179/2015, de 27 de 

agosto
Procede à segunda 

alteração ao Decreto-
Lei n.º 151-B/2013, 
de 31 de outubro

- F DL 179-
2015

Estabelece o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental (AIA) dos 
projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos 
no ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 
2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro, 
relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados 
no ambiente.

X

Diploma Legal de 
referência, não contendo 
requisitos directamente 
aplicáveis ao Consórcio 

Voith Siemens, no 
entanto, deverá ser do 
seu conhecimento e 
implementação as 

medidas constantes da 
DIA resultante do 
processo de AIA. 

Environmental Manager
 (Engª Cláudia Rosado) / 
Responsável Ambiental

(Engª Cecília Dias)

   
   
   

  
    

  
   

  
  

   
   

  
   

   
  

    
    

   
   

  
   

 
   

  
   

   
    

  
  

  
  

e do Conselho, 
relativa à gestão de 

resíduos da indústria 
extractiva
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⇒     Garantir que os equipamentos sob pressão e os conjuntos só são
postos em serviço se não comprometerem a segurança e a saúde das
pessoas, dos animais domésticos ou dos bens, quando
convenientemente instalados, conservados e utilizados de acordo com
o fim a que se destinam.

X

⇒     Garantir que os seus equipamentos sob pressão tenham aposta
a marcação «CE» prevista no artigo 11.º e que estejam munidos da
declaração «CE» de conformidade prevista no anexo VI.

X

⇒     Solicitar o registo dos ESP na direcção regional de economia
(DRE) territorialmente competente, garantindo que cada ESP possui
uma placa de registo.

X

Registos: API N.º536-
72013 ESP N.º400/2013 
e API N.º536/2013 ESP 

N.º399/2013

⇒     Relativamente à placa de registo: (Modelo aprovado pelo
Despacho n.º 2145/2015, de 2 de março (2.ª série))

−        Afixar a placa de registo de modo permanente no ESP ou numa
estrutura solidária com ele, em local bem visível, de modo a que a
data da prova de pressão (ou de outros ensaios equivalentes) possa
ser marcada sem implicar a sua remoção.

X

−        Garantir que no ESP não é colocada qualquer outra placa, salvo
a relativa às características do equipamento. X

−        Garantir que na placa de registo só são marcadas as provas de
pressão efectuadas ao abrigo de processos de aprovação ou de
renovação da autorização de instalação de ESP.

X

−        Garantir que não recobre a placa de registo com tinta ou outros
meios que impeçam ou limitem a sua fácil visualização. X

−        Sempre que a placa de registo se encontre totalmente
preenchida, solicitar uma nova placa à respectiva DRE. X

⇒     Instruir o pedido de licenciamento dos ESP na respectiva DRE,
sendo que este inclui o pedido de autorização prévia de instalação
(caso necessário) e o pedido de autorização de funcionamento, bem
como a sua renovação.
Nota: Sempre que um ESP mude de local de instalação deve ser
requerida nova autorização prévia de instalação e nova autorização de
funcionamento.

X

F DL 211-99

Licenciamento/ Geral

Segurança/ 
Recipientes Sob 

Pressão

Decreto-Lei n.º 
211/99, de 14 de 

Junho
Relativo aos 

equipamentos sob 
pressão

F DL 90-2010A/S

Licenciamento/ Geral

Segurança/ 
Recipientes Sob 

Decreto-Lei n.º 
90/2010, de 22 de 

Julho
Aprova, 

simplificando, o novo 
Regulamento de 
Instalação, de 

Funcionamento, de 
Reparação e de 

  
  

  
   

    

−

A/S DL 32/2015, 4 mar
No decorrer da obra 

verificar a conformidade 
destes requisitos.
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⇒     Para efeitos de instrução dos pedidos de licenciamento dos ESP,
solicitar aos Organismos de Inspecção (OI) acreditados pelo IPAC, a
realização de inspecções e de ensaios, a aprovação de reparações e
de alterações, bem como a aprovação dos respectivos projectos.

X

⇒     Possuir o certificado de autorização de funcionamento dos ESP,
válido. X

⇒     Comunicar à DRE, para promoção do respectivo averbamento,
no prazo de 60 dias, as seguintes situações:
a)    Alteração da designação social ou da mudança da titularidade do
ESP; X

b)    Colocação de um ESP fora de serviço, quando tal implique que o
mesmo esteja desligado da rede de distribuição do fluido e
despressurizado;

X

c)    Retirada de serviço de forma definitiva do ESP (remetendo, neste
caso, a placa de registo à DRE). X

⇒     Remeter à DRE as cópias dos relatórios referentes às inspecções
intercalares, no prazo de 30 dias a contar da data de inspecção. X

⇒     Cumprir os requisitos de instalação dos ESP dispostos no artigo
15.º do presente regulamento. X

⇒     Garantir que todos os ESP estão munidos de órgão de segurança
e controlo (manómetros e válvulas de segurança) que respeitem os
requisitos dispostos no artigo 16.º do presente regulamento.

X

⇒     Garantir que as reparações e as alterações dos ESP só são
executadas após aprovação prévia do respectivo projecto por um OI. X

⇒     Quando ocorrer um acidente, comunicar o facto, de imediato, à
DRE competente. X

⇒ Cumprir as Instruções Técnicas Complementares (ITC), caso
existam, para as diversas famílias de ESP. X

Só colocar ao serviço os recipientes sob pressão simples que sejam
instalados e mantidos em condições adequadas e utilizados de acordo
com o fim a que se destinam, não pondo em causa a segurança de
pessoas e bens.

X

⇒     Garantir que os seus recipientes possuem as seguintes
inscrições:
a) A pressão máxima de serviço, PS, em bar; X
b) A temperatura máxima de serviço, Tmáx, em graus Celsius; X
c)A temperatura mínima de serviço, Tmin, em graus Celsius; X
d)A capacidade do recipiente, V, em litros; X
e)O nome ou a marca do fabricante; X
f) O tipo e o número de série ou de lote do recipiente; X

  

 

 
ec p e tes Sob 

Pressão

  
    

 
   

  
  

  
epa ação e de 
Alteração de 

Equipamentos sob 
Pressão, revogando 

o Decreto-Lei n.º 
97/2000, de 25 de 

Maio.

A/S Recipientes Sob 
Pressão

Decreto-Lei n.º 
26/2011, de 14 de 

Fevereiro
Estabelece as regras 
a que deve obedecer 

a colocação no 
mercado dos 

recipientes sob 
pressão simples

_ F DL 26-2011
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g)Os dois últimos algarismos do ano de aposição da marcação «CE». X

Ao adquirir recipientes, garantir que os mesmos, possuem instruções
de utilização e manutenção redigidas em Língua Portuguesa. X

Garantir que os recipientes possuem marcação «CE». X

A Licenciamento/ 
Municipal

Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de 

Dezembro
Regime jurídico da 

urbanização e 
edificação

DL 177/2001, 4 Jun
L 60/2007, 4 Set

DL 26/2010, 30 Mar
L 28/2010, 2 Set

DL 136/2014, 9 set
DL 214-G/2015, 2 out

F DL 555-99 ⇒     Possuir o alvará de autorização de utilização do(s) edifício(s) ou
suas fracções autónomas X

Alvará de Obra de 
Edificação N.º 5/2012 

(Licença válida até 19-09-
2015)

A/S

Riscos 
Ambientais/Geral

/
Instrumentos/ 

Controlo Metrológico 
de Instrumentos de 

Medição

Decreto-Lei n.º 
291/90, de 20 de 

Setembro
Estabelece o regime 

de controlo 
metrológico de 

métodos e 
instrumentos de 

medição

− F DL 291-90 ⇒     Garantir o controlo metrológico dos seus instrumentos de
medição

X

Controlo efetuado através 
da Lista de Equipamentos 

de Monitorização e 
Medição.

Gestor da Qualidade             
Eng.º Telmo Banha

Legenda:
A - Ambiente
S - Segurança
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DECLARAÇÃO 
 

Que a empresa EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S. A. tem contratada uma apólice de Responsabilidade 
Ambiental e Responsabilidade Civil por Contaminação, com o número PTENV100517, para o período de 01 
de Julho de 2014 a 30 de Junho de 2016. 

 Nos termos e condições da apólice, está garantida a Responsabilidade Ambiental da EDP GESTÃO DA 
PRODUÇÃO DE ENERGIA, S.A., decorrente da Construção do Reforço de Potência Aproveitamento 
Hidroelétrico da Venda Nova – Venda Nova III. 
 
Esta apólice garante, de acordo com as condições estabelecidas na mesma, as indemnizações exigidas ao 
Segurado por danos meio ambientais derivados da sua actividade em conformidade com o Decreto Lei nr. 
147/2008, de 29 de Julho, com os seguintes limites e coberturas: 

 

LIMITE DE RESPONSABILIDADE POR SINISTRO E ANUIDADE : 4.000.000 EUROS. 

COBERTURAS 

−  Custos de reparação Impostos: com um limite de 4.000.000 Euros por sinistro e ano. 

− Responsabilidade Legal: com um limite de 4.000.000 Euros por sinistro e ano. 

− Responsabilidade derivada do Transporte: com um limite de 4.000.000 Euros por sinistro e ano. 

− Instalações de depósito propriedade de Terceiros: com um limite de 4.000.000 Euros por sinistro e ano. 

− Interrupção da actividade de negócio: com um limite de 4.000.000 Euros por sinistro e ano. 

− Custos de prevenção: com um limite de 4.000.000 Euros por sinistro e ano. 

− Despesas legais: com um limite de 4.000.000 Euros por sinistro e ano. 

− Actividades desenvolvidas mediante contrato específico: com um limite de 4.000.000 Euros por sinistro e 
ano. 

− Responsabilidade profissional por contaminação: com um limite de 4.000.000 Euros por sinistro e ano. 

 
Este certificado é válido unicamente a efeitos de informação e não confere direito algum ao utente do mesmo. 
Igualmente, não se configura como ampliação ou modificação das coberturas outorgadas pela apólice acima 
indicada cujas condições regulam em todo o caso, as prestações e obrigações das partes contratantes. 
 
Paço d’Arcos, 8 de julho de 2014. 
 
 

A seguradora 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rahim Firozali  
General Manager of Portugal 

 









 

 

     
 

FRADES II 
Plano de Formação e Informação 

VOITH HYDRO e SIEMENS 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A7-T 

Revision T 
 
 
 

 

Anexo 7 
 

PLANO DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS TRABALHADORES  
 
 
 
 
 

 
 

Executing OU Created by Checked by Approved by Issue Date 

Siemens Cláudia Rosado  João Festas    2016-07-29 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A7-T



 

     
 

FRADES II 
Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores 

VOITH HYDRO e SIEMENS 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A7-T 

Revision T 
 

Executing OU Created by Checked by Approved by Issue Date 

Siemens Cláudia Rosado  João Festas    2016-07-29 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A7-T Page 1 of 11 
 

     
PLANO DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS TRABALHADORES 

TIPO DE 
ACÇÃO OBJECTIVO 

FORMADOR / 
RESPONSÁVE

L 

LOCAL DA 
FORMAÇÃO DESTINATÁRIOS DOCUMENTOS 

DISTRIBUIDOS PLANEADO DATA 
EFECTIVA DURAÇÃO OBS. / 

REGISTOS 

Acolhimento / 
Sensibilização 
lnicial 

Informar sobre aspectos 
essenciais para a 
protecção do ambiente 
Informar sobre o plano 
de emergência ambiental 
Sensibilizar para 
correctas práticas 
ambientais em obra 

Responsável 
Ambiental / 
Técnico de 
Segurança1 

Estaleiro 

Todos os 
trabalhadores 
 
(Voith Hydro/ Siemens, 
S.A. e Subempreiteiros) 

Panfleto 
informativo 

Sempre que 
necessário 
(entrada de 

trabalhadores 
em obra) 

(Indicado 
nos 

registos de 
presenças) 

15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Informações 
gerais sobre 
gestão 
ambiental em 
obra 

Realçar aspectos 
essenciais à protecção 
do ambiente 

Responsável 
Ambiental / 
Técnico de 

Segurança(1) 

Estaleiro 
/ 

Frentes de 
Trabalho 

Todos os 
trabalhadores 
 
(Voith Hydro/ Siemens, 
S.A. e Subempreiteiros) 

Informação em 
Placard’s (locais 

chave do 
Estaleiro) 

Durante a 
execução  
da obra 

N/A No decorrer 
da obra 

- Organograma de 
Ambiente; 
- Metodologias em 
caso de derrame; 
- Outras 
informações 
relevantes. 
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TIPO DE ACÇÃO OBJECTIVO FORMADOR / 
RESPONSÁVEL 

LOCAL DA 
FORMAÇÃO DESTINATÁRIOS DOCUMENTOS 

DISTRIBUIDOS PLANEADO DATA 
EFECTIVA DURAÇÃO OBS. / 

REGISTOS 

Gestão de 
Resíduos 

Informar/ sensibilizar 
para a correcta gestão de 
resíduos, nomeadamente 
utilização dos Parques 
de Resíduos do 
Consórcio 

Responsável 
Ambiental 

Estaleiro 
/ 

Frentes de 
Trabalho 

Encarregados Frente 
de Obra/ Ajudantes e 
Chefes de Equipa/ 
Soldadores/ Tubistas / 
Serralheiros/ 
Electricistas 

(Trabalhadores que 
exercem actividades da 
qual resultam resíduos) 

Regras Gerais 
de 

Procedimentos 
Ambientais 

Abril 2012 2012/04/04 
2012/04/23 

15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Julho 2012 2012/07/24 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Fevereiro 2013 2013/02/11 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Julho 2013 2013/06/03 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Janeiro 2014 2014/01/15 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Março 2014 2014/03/26 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Abril 2014 2014/04/24 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Julho 2014 2014/07/08 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Agosto 2014 2014/08/26 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Outubro 2014 2014/10/23 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Dezembro 2014 2014/12/13 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Fevereiro 2015 2015/02/23 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Abril 2015 2015/04/28 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Julho 2015 2015/07/15 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Outubro 2015 2015/10/08 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Novembro 2015 2015/11/20 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Dezembro 2015 2015/12/29 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 
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TIPO DE ACÇÃO OBJECTIVO FORMADOR / 
RESPONSÁVEL 

LOCAL DA 
FORMAÇÃO DESTINATÁRIOS DOCUMENTOS 

DISTRIBUIDOS PLANEADO DATA 
EFECTIVA DURAÇÃO OBS. / 

REGISTOS 

Gestão de 
Resíduos 

Informar/ sensibilizar 
para a correcta gestão de 
resíduos, nomeadamente 
utilização dos Parques 
de Resíduos do 
Consórcio 

Responsável 
Ambiental 

Estaleiro 
/ 

Frentes de 
Trabalho 

Encarregados Frente 
de Obra/ Ajudantes e 
Chefes de Equipa/ 
Soldadores/ Tubistas / 
Serralheiros/ 
Electricistas 

(Trabalhadores que 
exercem actividades da 
qual resultam resíduos) 

Regras Gerais 
de 

Procedimentos 
Ambientais 

 
 

Março 2016 
 
 

2016/03/15 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Junho 2016 2016/06/17 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 
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TIPO DE ACÇÃO OBJECTIVO FORMADOR / 
RESPONSÁVEL 

LOCAL DA 
FORMAÇÃO 

DESTINATÁRIOS DOCUMENTOS 
DISTRIBUIDOS PLANEADO DATA 

EFECTIVA DURAÇÃO OBS. / 
REGISTOS 

Emergências 
Ambientais 

Formação sobre 
metodologias de 
actuação em casos de 
emergência ambiental 

Responsável 
Ambiental 

Estaleiro 
/ 

Frentes de 
Trabalho 

Encarregados Frente 
de Obra/ Ajudantes e 
Chefes de Equipa/ 
Soldadores/ Tubistas / 
Serralheiros/ 
Electricistas/ Pintores/ 
Condutores de 
Viaturas ou 
Equipamentos a 
gasóleo ou gasolina 

 

 (Trabalhadores que 
exercem actividades com 
riscos ambientais) 

Fluxograma de 
metodologias de 

actuação 

Abril 2012 2012/04/23 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Junho 2012 2012/06/12 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Fevereiro 2013 2013/02/20 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Agosto 2013 2013/08/28 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Janeiro 2014 2014/01/31 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Março 2014 2014/03/31 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Abril 2014 2014/04/28 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Julho 2014 2014/07/15 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Agosto 2014 2014/08/05 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Setembro 2014 2014/09/30 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Novembro 2014 2014/11/26 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Janeiro 2015 2015/01/30 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Maio 2015 2015/05/25 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Julho 2015 2015/07/17 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Outubro 2015 2015/10/15 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Fevereiro 2016 2016/02/23 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 
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TIPO DE ACÇÃO OBJECTIVO FORMADOR / 
RESPONSÁVEL 

LOCAL DA 
FORMAÇÃO 

DESTINATÁRIOS DOCUMENTOS 
DISTRIBUIDOS PLANEADO DATA 

EFECTIVA DURAÇÃO OBS. / 
REGISTOS 

Emergências 
Ambientais 

Formação em casos 
de Fuga de SF6 

Responsável 
Ambiental 

Frentes de 
Trabalho 

Todos os 
trabalhadores que 
realizem actividades 
de transferência de 
gás SF6 2 

Metodologia de 
atuação em caso 
de Fuga de SF6 
(Anexo 15.2 do 
PGAF) 

Março 2015 2015/04/27 15/30 
minutos 

Registo de 
Presenças 

Controlo e 
Manuseamento 
de Substâncias 
Químicas 

Informar/ sensibilizar 
para a correcta utilização 
de Produtos Químicos 

Responsável 
Ambiental 

Estaleiro 
/ 

Frentes de 
Trabalho 

Encarregados Frente 
de Obra/ Ajudantes e 
Chefes de Equipa/ 
Pintores/ Condutores 
de Viaturas ou 
Equipamentos a 
gasóleo ou gasolina 

 (Trabalhadores que 
exercem actividades com 
riscos ambientais) 

N/A 

Agosto 2012 2012/08/23 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Fevereiro 2013 2013/02/25 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Setembro 
2013 2013/09/23 15/30 

minutos 
Registo de 
presenças 

Abril 2014 2014/04/28 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Agosto 2014 2014/08/28 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Setembro 
2014 2014/09/30 15/30 

minutos 
Registo de 
presenças 

Outubro 2014 2014/10/24 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Dezembro 
2014 2014/12/23 15/30 

minutos 
Registo de 
presenças 

Maio 2015 2015/05/25 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 
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TIPO DE ACÇÃO OBJECTIVO FORMADOR / 
RESPONSÁVEL 

LOCAL DA 
FORMAÇÃO 

DESTINATÁRIOS DOCUMENTOS 
DISTRIBUIDOS PLANEADO DATA 

EFECTIVA DURAÇÃO OBS. / 
REGISTOS 

Controlo e 
Manuseamento 
de Substâncias 
Químicas 

Informar/ sensibilizar 
para a correcta utilização 
de Produtos Químicos 

Responsável 
Ambiental 

Estaleiro 
/ 

Frentes de 
Trabalho 

Encarregados Frente 
de Obra/ Ajudantes e 
Chefes de Equipa/ 
Pintores/ Condutores 
de Viaturas ou 
Equipamentos a 
gasóleo ou gasolina 

 (Trabalhadores que 
exercem actividades com 
riscos ambientais) 

N/A 

 
 
 

Agosto 2015 
 
 

2015/08/27 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Março 2016 2016/03/10 15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 
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TIPO DE ACÇÃO OBJECTIVO FORMADOR / 
RESPONSÁVEL 

LOCAL DA 
FORMAÇÃO 

DESTINATÁRIOS DOCUMENTOS 
DISTRIBUIDOS PLANEADO DATA 

EFECTIVA DURAÇÃO OBS. / 
REGISTOS 

Treino de 
situações de 
emergência – 
Simulacro de 
Derrame 

Verificar actuação em 
situações de derrame de 
substâncias químicas 

Responsável 
Ambiental 

Frentes de 
Trabalho 

Encarregados Frente 
de Obra/ Ajudantes e 
Chefes de Equipa/ 
Pintores/ Condutores 
de Viaturas ou 
Equipamentos a 
gasóleo ou gasolina 

N/A 

Fevereiro 2013 2013/02/28 30/45 
minutos 

- Registo de 
presenças 
- Relatório 
de simulacro 

Julho 2013 2013/07/31 30/45 
minutos 

- Registo de 
presenças 
- Relatório 
de simulacro 

Abril 2014 3 30/45 
minutos 

- Registo de 
presenças 
- Relatório 
de simulacro 

Abril 2015 2015/06/04 30/45 
minutos 

- Registo de 
presenças 
- Relatório 
de simulacro 

Julho 2015 2015/07/23 30/45 
minutos 

- Registo de 
presenças 
- Relatório 
de simulacro 

Treino de 
situações de 
emergência – 
Gestão 
inadequada de 
resíduos 

Verificar atuação em 
situações de mistura de 
resíduos 

Responsável 
Ambiental 

Frentes de 
Trabalho 

Todos os 
trabalhadores N/A 

Julho 2014 2014/07/24 15/30 
minutos 

- Registo de 
presenças 
- Relatório 
de simulacro 

Outubro 2014 2014/10/31 15/30  
minutos 

- Registo de 
presenças 
- Relatório 
de simulacro 

Março 2015 2015/03/25 15/30  
minutos 

- Registo de 
presenças 
- Relatório 
de simulacro 
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TIPO DE ACÇÃO OBJECTIVO FORMADOR / 
RESPONSÁVEL 

LOCAL DA 
FORMAÇÃO DESTINATÁRIOS DOCUMENTOS 

DISTRIBUIDOS PLANEADO DATA 
EFECTIVA DURAÇÃO OBS. / 

REGISTOS 

Sessões 
Pontuais de 
Sensibilização: 

Esclarecimento/ 
sensibilização para 
situações específicas de 
não conformidade 
ambiental 

Responsável 
Ambiental 

Estaleiro 
/ 

Frentes de 
Trabalho 

Todos os 
trabalhadores 
envolvidos 

N/A Sempre que 
justificável 2015/03/03 15 minutos Registo de 

presenças 

 
 
Emergências 
Ambientais 
 
(Na sequência de 
situações de 
derrames) 
 

Formação sobre 
metodologias de actuação 
em casos de emergência 
ambiental 

Responsável 
Ambiental 

Estaleiro 
/ 

Frentes de 
Trabalho 

Encarregado Frente de 
Obra/ Electricista / Pré-
oficial 

Condutores/ 
Manobradores de 
Viaturas ou 
Equipamentos a gasóleo 
ou gasolina 

Fluxograma de 
metodologias de 

actuação 
N/A 

2013/01/10 
 

2013/02/25 
 

2015/11/17 

15 minutos Registo de 
presenças 
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TIPO DE ACÇÃO OBJECTIVO FORMADOR / 
RESPONSÁVEL 

LOCAL DA 
FORMAÇÃO 

DESTINATÁRIOS DOCUMENTOS 
DISTRIBUIDOS PLANEADO 

DATA 
EFECTIVA DURAÇÃO OBS. / 

REGISTOS 

Sensibilizações no 
âmbito de 
auditorias, visitas 
técnicas, visitas 
conjuntas e 
outras. 

Reforço de informação 
sobre regras gerais de 
procedimentos ambientais – 
gestão de resíduos, 
emergências ambientais, 
manuseamento de 
substâncias químicas. 

Responsável 
Ambiental 

Estaleiro 
/ 

Frentes de 
trabalho 

Todos os trabalhadores 
envolvidos 

Fluxograma de 
metodologia de 

actuação; 
Pictogramas de 

indicação de 
perigo; etc 

N/A 

2013/11/25 
2013/12/20 
2014/01/14 
2014/01/22 
2014/03/05 
2014/05/12 
2014/06/06 
2014/06/27 
2014/07/24 
2014/09/05 
2014/10/13 
2014/11/07 
2014/12/16 
2015/01/26 
2015/03/17 
2015/03/18 
2015/04/13 
2015/05/18 
2015/06/18 
2015/06/22 
2015/07/24 
2015/09/29 
2015/10/08 
2015/11/24 

15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 
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TIPO DE ACÇÃO OBJECTIVO FORMADOR / 
RESPONSÁVEL 

LOCAL DA 
FORMAÇÃO DESTINATÁRIOS DOCUMENTOS 

DISTRIBUIDOS PLANEADO DATA 
EFECTIVA DURAÇÃO OBS. / 

REGISTOS 

Aspetos 
ambientais 
associados às 
actividades/ 
Responsabilidade
s/ Objectivos e 
metas 

Esclarecimento/ 
Sensibilização dos 
encarregados de frente para 
as suas responsabilidades 
na gestão ambiental 

Responsável  
Ambiental Estaleiro Encarregados de frente N/A N/A 

2013/07/19 
2013/08/12 
2013/09/23 
2013/09/02 
2013/10/28 
2013/11/12 
2014/03/31 
2014/04/07 
2014/04/15 
2014/04/22 
2014/05/05 
2014/05/26 
2014/07/21 
2014/08/05 
2014/08/18 
2014/09/18 
2014/11/04 
2015/09/29 

15/30 
minutos 

Registo de 
presenças 

Reuniões 
periódicas por 
grupo de 
trabalhadores  

Reuniões periódicas com 
grupos mais restritos de 
trabalhadores para análise / 
esclarecimento dos 
procedimentos aplicáveis 
aos trabalhos que o grupo 
irá executar. 

Responsável 
ambiental 

Frentes de 
obra 

Grupos organizados por 
categorias profissionais 
ou pelo tipo de trabalho 
que será executado 

NA 

Sempre que 
justificável  

(ex: início de 
novas 

actividades) 

2015/03/13 15 minutos Registo de 
presenças 
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1 O Técnico de Segurança apenas irá ministrar as acções de acolhimento/sensibilização inicial em caso de impossibilidade do Responsável Ambiental da 
Empreitada  
 
2 Esta formação será adptado de acordo com o verificado na primeira transferência de gás SF6 para o enquipamento final (GIS no Posto de Corte). 
 
3 Encontrava-se previsto, para o período em análise, a realização de um Simulacro de Derrame, servindo para o efeito um equipamento (compressor) 
usado no auxílio dos trabalhos de decapagem do subfornecedor Montaco. Conforme comum acordo com a fiscalização, optou-se por não se realizar o 
referido simulacro, ficando este sem efeito, já que os colaboradores do referido subfornecedor tendo sido expostos a uma situação real, agiram 
corretamente. Acresce ainda ao facto de em anteriores simulacros os trabalhadores terem atuado sempre em conformidade. 
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   MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR DURANTE O FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS 
 

Nº MEDIDA AMBIENTAL LOCAIS ONDE SE APLICA 

NÍVEL DE 
GRAVIDADE EM 

CASO DE 
INCUMPRIMENTO 

MEDIDAS DE OPERACIONALIZAÇÃO 

CARÁCTER CONTRATUAL  

1 Cumprimento da legislação nacional, comunitária, internacional --- Muito Grave 

A verificação da aplicabilidade dos 
requisitos legais é realizada, no mínimo, 
com uma periodicidade semestral e 
sempre que haja emissão de diplomas 
legais aplicáveis à obra (registo “Lista de 
Verificação de Conformidade Legal”) 

2 Cumprimento das disposições do Caderno de Encargos (CE). --- Muito Grave 

Elaboração do Plano de Gestão 
Ambiental do Fornecimento (PGAF) de 
acordo com o disposto no Caderno de 
Encargos (CE). 

3 Implementação dos Planos Monitorização. Globalidade da obra e 
respectiva envolvente Muito Grave 

Apresentação mensal, no Relatório de 
Acompanhamento Ambiental (RAA), dos 
planos de monitorização existentes. 
Monitorização da gestão de resíduos 
(quantidade de resíduos produzidos por 
tipo e encaminhamentos efectuados para 
gestores autorizados), realização de 
acções de formação específicas. 

4 Implementação dos Planos Específicos de Prevenção e Controlo Ambiental (PGR, 
PMER, PMSER) 

Globalidade da obra e 
respectiva envolvente Muito Grave 

Apresentação mensal, no RAA, da 
documentação específica que suporta 
estes planos. Verificação sistemática dos 
locais de armazenamento temporário de 
resíduos (segregação de resíduos e 
meios de contentorização). Verificação 
dos equipamentos aquando da sua 
entrada em obra e posteriores 
verificações trimestrais (por ex, estado de 
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Nº MEDIDA AMBIENTAL LOCAIS ONDE SE APLICA 

NÍVEL DE 
GRAVIDADE EM 

CASO DE 
INCUMPRIMENTO 

MEDIDAS DE OPERACIONALIZAÇÃO 

conservação, necessidade de 
manutenção, existência de 
documentação técnica, marcação CE e 
indicação do nível de potência sonora). 
Realização de acções de formação e 
sensibilização adequadas. 

5 Implementação do Plano de Emergência Ambiental Globalidade da obra e 
respectiva envolvente Muito Grave 

Elaborado PEA para a obra.Controlo 
mensal através do registo “Verificação de 
Implementação/ Adequação do Plano de 
Emergência Ambiental”. Registo 
apresentado no RAA, sempre que 
aplicável. Sistemática de verificação dos 
kit’s para actuação em situações de 
emergência ambiental, existência de 
bacias de retenção, realização de acções 
de formação e simulacros. 

6 Implementação de Planos de Manutenção Globalidade da obra e 
respectiva envolvente Muito Grave Definidos Planos de Manutenção no 

PGAF. 

7 Implementação das soluções técnicas e instalação dos equipamentos para o 
tratamento de águas residuais (industriais e domésticas), referenciadas no CE. 

Frentes de Obra e 
Estaleiros Muito Grave 

Não aplicável (recurso a WC químicos 
nas frentes de trabalho e fossa estanque 
no estaleiro social). Embora não se 
preveja a necessidade de implementação 
de soluções para o tratamento de águas 
residuais, na eventualidade de ser 
necessário, será dado cumprimento às 
medidas aplicáveis. 

8 

Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da 
execução de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das 
medidas de minimização a implementar na fase de execução das obras, e respectiva 
calendarização. Este PGA deverá incluir um capítulo referente ao Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA) da obra. (medida 18 da DIA) 

Globalidade da obra e 
respectiva envolvente Muito Grave Elaborado PGAF para a obra. 
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Nº MEDIDA AMBIENTAL LOCAIS ONDE SE APLICA 

NÍVEL DE 
GRAVIDADE EM 

CASO DE 
INCUMPRIMENTO 

MEDIDAS DE OPERACIONALIZAÇÃO 

CARÁCTER GERAL  

9 

Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 
encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às acções 
susceptíveis de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a 
implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 
(medida 19 da DIA) 

Frentes de Obra e 
Estaleiros Grave 

Definido “Plano de Formação e 
Informação dos Trabalhadores” (Anexo 7 
do PGAF); Apresentação mensal no 
RAA, dos Registos de Formação e 
Informação em Ambiente. 

10 Todos os veículos afectos à obra deverão estar identificados em local visível. 
(medida 37 da DIA) Frentes de Obra Ligeira Autocolantes identificativos da/s 

empresa/s nos veículos afectos à obra. 

11 

Implementar e manter o balizamento dos espaços disponíveis para estaleiro e 
parqueamento de equipamentos. O balizamento deve ser feito com material eficaz 
(rede plástica de resistência adequada) e substituído sempre que necessário, de 
forma a manter-se claramente visível durante todo o período do Fornecimento. A 
definição das áreas e elementos a balizar é feita com base na Planta de Estaleiro e 
na visita à obra com a fiscalização antes da montagem do estaleiro. (similar à medida 
35 da DIA) 

Estaleiro Grave 

Balizamento da área de estaleiro social  
aquando da construção do mesmo, com 
rede e chapas metálicas. Delimitação 
(rede plástica) da área de terreno a 
utilizar, para armazenamento de 
materiais, do terreno junto à EN 103. 

12 

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

Estaleiro Muito Grave 

Não aplicável. Embora não se preveja a 
existência de casos em que exista risco 
de afectar exemplares de espécies 
florísticas de elevado valor ecológico, 
será dado cumprimento às medidas 
ambientais adequadas caso necessário. 

13 Limitar a destruição de coberto vegetal às áreas postas à disposição e estritamente 
necessárias para a execução dos trabalhos. (similar à medida 61 da DIA) Estaleiro Grave 

Em todas as áreas postas à disposição 
do Consórcio, é devidamente avaliada a 
necessidade de destruir o coberto 
vegetal. Evitada, sempre que possível, 
essa destruição. 

14 

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

Frentes de Obra e 
Estaleiros Grave 

Colocação de rampa em betão na saída 
do estaleiro social bem como cobertura 
do solo com gravilha. O terreno para 
armazenamento, junto à EN 103, 
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Nº MEDIDA AMBIENTAL LOCAIS ONDE SE APLICA 

NÍVEL DE 
GRAVIDADE EM 

CASO DE 
INCUMPRIMENTO 

MEDIDAS DE OPERACIONALIZAÇÃO 

utilização e manutenção desses dispositivos. (medida 69 da DIA) encontra-se dotado de uma área 
betonada de acesso à via pública. 

15 O estacionamento das máquinas e viaturas deve ser efectuado em locais adequados 
e dotados de sistemas de drenagem de água pluviais. (similar à medida 70 da DIA) Estaleiro Grave 

O parqueamento de viaturas é efectuado 
no estaleiro social. As restantes 
máquinas (ex: empilhador) serão 
parqueadas no parque de materiais 
(situado no terreno abaixo do estaleiro 
social). Efectuada inspecção técnica 
periódica dos equipamentos, evitando a 
contaminação do solo e águas. 

16 Deverá ser interdita a circulação de máquinas no Caminho de Santa Leocádia e no 
Caminho da Ponte de Mizarela, ocorrências patrimoniais 16 e 18. (medida 71 da DIA) 

Locais envolvente da 
obra Grave 

Não se prevê a necessidade de 
circulação de máquinas nesses locais. Se 
aplicável, será colocada sinalização de 
circulação interdita. 

17 Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem 
que possam ter sido afectados pela obra de construção. (medida 74 da DIA) 

Frentes de Obra e 
Estaleiros Grave 

Não se prevê implicações nos elementos 
de drenagem, mas caso aplicável, serão 
adoptadas medidas para assegurar a 
desobstrução e limpeza. 

18 Após a conclusão da obra, deverão ser restabelecidas as condições de circulação 
que tenham sido interrompidas. (medida 77 da DIA) 

Globalidade da obra e 
respectiva envolvente Grave Medida a assegurar no final da Obra 

19 

É interdita a utilização de áreas que não as disponíveis para a instalação do 
estaleiro. É portanto interdita a circulação ou parqueamento de máquinas ou 
equipamentos, o estabelecimento de depósitos de materiais e quaisquer outras 
acções associadas aos trabalhos fora das áreas disponíveis (acessos, estaleiro, 
frentes de obra). 
 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

Colocação para aprovação do Dono de 
Obra/Fiscalização de qualquer área 
adicional não contemplada na área 
definida para estaleiro. 

20 

Realizar a decapagem da camada superficial do solo (terra viva) nas zonas de obra e 
proceder ao seu armazenamento, sob a forma de pargas, em depósitos adequados, 
para utilização posterior. A decapagem do terreno compreende a remoção da terra 
arável e da terra vegetal com elevado teor em matéria orgânica. 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

Não aplicável. Embora não se preveja a 
necessidade de efectuar processos de 
decapagem, caso necessário será dado 
cumprimento às medidas aplicáveis. 
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Nº MEDIDA AMBIENTAL LOCAIS ONDE SE APLICA 

NÍVEL DE 
GRAVIDADE EM 

CASO DE 
INCUMPRIMENTO 

MEDIDAS DE OPERACIONALIZAÇÃO 

21 
Proceder à limpeza prévia de pedra grossa, detritos e vegetação lenhosa (arbustos e 
árvores) das superfícies dos terrenos a decapar. 
 

Estaleiros Grave 

Não aplicável. Embora não se preveja a 
necessidade de efectuar limpezas desta 
natureza, caso necessário será dado 
cumprimento às medidas aplicáveis. 

22 

Armazenar terras vegetais em pargas inferiores a 1,5/3 m de altura, com 
revestimento herbáceo, através de sementeira de uma leguminosa ou incorporação 
de fertilizantes químicos ou orgânicos, protegidos com vedação apropriada, e 
deverão ser devidamente defendidas do arrastamento das águas superficiais. Estes 
depósitos devem localizar-se em locais onde a morfologia seja favorável à sua 
posterior retirada, devendo esses locais ser submetidos à aprovação da Fiscalização. 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave (Não aplicável) 

23 Proceder no final da obra à demolição de todas as estruturas provisórias construídas 
para apoio ao Fornecimento (placas de betão, edifícios provisórios e outras). Globalidade da obra Muito grave 

Na fase de conclusão da obra e 
desativação do estaleiro serão removidas 
as estruturas provisórias de apoio à obra 
e encaminhados os resíduos resultantes 
para operadores de resíduos licenciados 
e aprovados pela Fiscalização. 

24 

Minimizar as áreas afectadas na envolvente exterior das zonas de desmatação e 
desarborização, confinando-as às estritamente necessárias e durante o mínimo 
período de tempo, garantindo a preservação da vegetação arbustiva e arbórea 
existente. (similar à medida 57 da DIA) 

Globalidade da obra e 
respectiva envolvente Grave 

As áreas ocupadas pelo Consórcio, já se 
encontravam limpas. Será sempre, no 
entanto, preservada a vegetação 
arbustiva e arbórea. 

25 
Instruir os processos de licenciamento de captações de águas, dependendo da 
obtenção das licenças necessárias o início da realização de quaisquer actividades 
geradoras de efluentes domésticos e/ou industriais, caso aplicável. 

--- Grave 
Sempre que aplicável, serão instruídos 
os processos de licenciamento de 
captações de água. 

26 Realizar monitorização dos consumos de água efectuados, caso aplicável. --- Ligeira Existência de um contador de água no 
estaleiro social. 

27 

Criar zonas específicas devidamente equipadas para as seguintes actividades: 
• Manutenção dos equipamentos, maquinaria e viaturas; 
• Armazenamento de combustíveis e lubrificantes e outros produtos químicos (tintas, 
solventes, aditivos de betão, gases, …); 
• Armazenamento de equipamentos que contenham produtos químicos; 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

Não serão efectuadas em obra 
actividades de manutenção de 
equipamentos, maquinaria ou viaturas; 
Existência de local para armazenamento 
de gases; Produtos químicos 
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Nº MEDIDA AMBIENTAL LOCAIS ONDE SE APLICA 

NÍVEL DE 
GRAVIDADE EM 

CASO DE 
INCUMPRIMENTO 

MEDIDAS DE OPERACIONALIZAÇÃO 

• Armazenamento de resíduos perigosos e não perigosos. 
Todas estas zonas de manutenção e de armazenamento de produtos químicos e 
resíduos devem ter dimensões apropriadas, cobertura eficaz, pavimento 
completamente impermeável com pendente para um sistema de recolha de 
escorrências (derrames acidentais e/ou águas de limpeza). Este sistema deve incluir 
uma fossa, também impermeável e estanque, com separador de hidrocarbonetos, de 
onde periodicamente se procede à recolha do seu conteúdo, o qual deve ser tratado 
como resíduo perigoso. Devem estar sempre presentes nestas áreas materiais 
eficazes e em quantidades adequadas para a contenção e limpeza de eventuais 
derrames de óleos ou combustível. 

devidamente armazenados sobre bacias 
de retenção; 
Colocação de bacias de retenção nas 
frentes de obra; 
Criados parques para armazenamento 
de resíduos não perigosos e perigosos, 
com cobertura, pavimento 
impermeabilizado e com inclinação para 
fossa estanque; 
Existência em obra de kit de emergência 
ambiental para eventuais situações de 
derrame. 

28 

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

Rede de drenagem e 
descarga de águas 

residuais 
Grave 

Não aplicável.O Consórcio possui uma 
fossa estanque, cujos efluentes são 
encaminhados para a ETAR de Vieira do 
Minho. 

29 
Cumprir todas as condições estabelecidas no(s) título(s) de utilização do domínio 
hídrico (captações de água e licenças de descarga) e evidenciar esse cumprimento, 
caso aplicável. 

Captações de água, 
redes de drenagem e 
descarga de águas 

residuais 

Grave 

Cumprimento do estabelecido na 
Autorização Prévia – Início de utilização 
dos recursos hídricos - Captação de água 
(ARH-Processo n.º PR_CPT_007054). 

30 São interditas as descargas directas de efluente (doméstico ou industrial) sem 
tratamento prévio para o solo ou água.  

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

Não serão efectuadas quaisquer 
descargas de efluente. O consórcio 
possui uma fossa estanque no estaleiro 
social (anexo 18 do PGAF – 
Documentação Técnica da Fossa) e 
WC’s químicos nas frentes de obra. 

31 

Durante a fase de instalação das estruturas de apoio ao Fornecimento e em todas as 
situações que impliquem a circulação de veículos pesados e de maquinaria em vias 
existentes ou a construir que passem junto a elementos patrimoniais, deverá ser 
divulgada a sua importância a proibição de afectação destes elementos, junto das 
equipas de trabalho. 

Globalidade da obra e 
respectiva envolvente Grave 

Sensibilização para a protecção dos 
elementos patrimoniais, quando 
aplicável, no acolhimento / sensibilização 
inicial. 
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NÍVEL DE 
GRAVIDADE EM 

CASO DE 
INCUMPRIMENTO 

MEDIDAS DE OPERACIONALIZAÇÃO 

32 
Recorrer, tanto quanto possível, à mão-de-obra local e aos serviços e fornecimentos 
de base local, de forma a potenciar-se, ao máximo, os benefícios socioeconómicos 
locais possibilitados pela realização do empreendimento. 

Globalidade da obra e 
respectiva envolvente Ligeira 

Contratação de mão-de-obra local 
quando a formação/experiência o 
permitam. Sempre que possível, 
aquisição de materiais necessários no 
comércio local. 

33 Promover a integração social dos trabalhadores exteriores à região. Globalidade da obra e 
respectiva envolvente Ligeira 

Contentor com área de convívio no 
estaleiro social para almoços. Realização 
de jantares convívio em datas relevantes. 

34 Elaborar Planta de estaleiro, e implementar todos os requisitos enunciados no Anexo 
10 do CE, aquando da sua instalação. Estaleiros Grave Anexo 17 do PGAF (Planta de Estaleiro). 

35 Manter actualizados os Requisitos Legais aplicáveis ao Fornecimento e montagem 
de equipamentos. 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

Actualização dos requisitos legais 
aplicáveis ao Fornecimento realizada, no 
mínimo, com uma periodicidade 
semestral e sempre que haja emissão de 
diplomas legais aplicáveis à obra (registo 
“Lista de Verificação de Conformidade 
Legal”) 

36 
Manter actualizada a Calendarização dos trabalhos integrando a componente 
ambiental (calendarização de colocação de equipamentos e dispositivos e/ou 
realização de acções de preparação diversas). 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave Planeamento quinzenal dos trabalhos, 
integrando a componente ambiental. 

GESTÃO DE RESÍDUOS  

37 

Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os 
resíduos susceptíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e 
classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição 
de responsabilidades de gestão e identificação dos destinos finais mais adqueados 
para os diferentes fluxos de resíduos. Este Plano deve incluir um Plano de 
Prevenção e Gestão e Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD). (Medida nº 
38 da DIA) 
 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Muito Grave Elaborado um Plano de Gestão de 
Resíduos (anexo 11 do PGAF). 
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NÍVEL DE 
GRAVIDADE EM 

CASO DE 
INCUMPRIMENTO 

MEDIDAS DE OPERACIONALIZAÇÃO 

38 

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

Locais de trabalho Ligeira 

Trabalhadores sensibilizados para esta 
temática. Controlo através de visitas 
diárias às frentes de trabalho; formação 
de acolhimento e formações específicas 
de gestão de resíduos; comunicação dos 
requisitos ambientais aplicáveis à obra a 
todos os subfornecedores. 

39 
Verificar que a deposição de resíduos se está a processar de forma correcta, 
corrigindo eventuais desvios e actuando junto dos trabalhadores para que estes 
cumpram as regras de deposição dos resíduos. (similar à medida 40 da DIA) 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira, 
passando a 

grave ao fim de 
3 observações 

Verificação diária dos contentores 
disponibilizados para a deposição dos 
resíduos nas frentes de trabalho.  

40 
Os resíduos não devem permanecer no local de produção, mas sim imediatamente 
transportados para os seus locais e recipientes próprios definidos no PGR. (similar à 
medida 45 da DIA) 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira, 
passando a 

grave ao cabo 
de 3 

observações 

Conforme definido no PGR (anexo 11 do 
PGAF), os resíduos são transportados 
para locais e recipientes próprios, 
assim que possível, não permanecendo 
no local de produção. 

41 

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

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira 

Conforme definido no PGR (anexo 11.4 
do PGAF). Colocação para aprovação da 
fiscalização sempre que se pretenda usar 
um novo operador. 

42 

Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será 
responsável pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha 
e acondicionamento temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino 
final, recorrendo para o efeito a operadores licenciados. (Medida nº 39 da DIA) 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira 

Conforme definido no PGR (anexo 11 do 
PGAF), o Gestor de Resíduos do 
Consórcio é o Responsável Ambiental, 
que tem sob sua responsabilidade a 
gestão dos resíduos segregados na obra. 

43 

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

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira 
As recolhas são marcadas pontualmente, 
imediatamente antes de se esgotarem os 
volumes disponíveis. 
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44 
Os resíduos resultantes das diferentes actividades, deverão ser armazenados 
temporariamente num contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para 
local autorizado.(similar à medida 44 da DIA) 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 
Armazenamento temporário dos resíduos 
nos parques de resíduos perigosos e não 
perigosos. 

45 

Os resíduos sólidos urbanos e equiparáveis deverão ser triados de acordo com as 
seguintes categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes 
resíduos poderão ser encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de 
RSU do município ou por uma empresa designada para o efeito. (Medida nº 43 da 
DIA) 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira 

Disponível no estaleiro social um 
ecoponto para vidro, papel/cartão e 
embalagens - resíduos recolhidos pela 
empresa Braval. Disponível também um 
contentor para resíduos orgânicos, no 
estaleiro social, recolhido pelo circuito 
normal de recolha de RSU do município. 

46 

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

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

As datas das operações de recolha de 
resíduos são comunicadas à 
Fiscalização, imediatamente a seguir à 
sua marcação com o operador. 

47 Proteger os depósitos de materiais finos da acção dos ventos e das chuvas. (Medida 
nº 47 da DIA) 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira 

Não se encontra prevista a produção de 
resíduos desta natureza. Note-se no 
entanto, que a estrutura dos parques de 
resíduos existentes em obra permitem 
essa protecção. Se se verificar a 
existência de materiais armazenados em 
obra, que se enquadrem nestas 
características, serão de igual forma 
devidamente acondicionados e 
protegidos da acção dos ventos e chuvas 

48 

No caso de recolha de óleos usados, o responsável designado pelo Adjudicatário 
deve verificar se a matrícula do veículo que vem recolher os óleos usados 
corresponde à que consta da respectiva licença para recolha/transporte de óleos 
usados (n.º de registo da Agência Portuguesa do Ambiente) e ainda se: 
• Está presente na cabine de veículo uma ficha de formato A4, conforme modelo do 
Anexo II-C do Despacho 10863/2004 de 16 de Abril. 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira 

Em caso de necessidade de recolha de 
óleos usados, estes serão integrados no 
circuito de gestão de dos 
óleos usados através de operadores 
autorizados. Será verificado “in loco” o 
cumprimento dos normativos referidos. 
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É realizada uma amostragem dos óleos recolhidos, conforme definido no Decreto-Lei 
n.º 153/2003. 

49 
Sempre que ocorrer uma operação de recolha de resíduos por operador externo 
devem ser preenchidas as Guias de Acompanhamento de Resíduos, conforme 
normativo legal em vigor. 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

Conforme definido no PGR (anexo 11 do 
PGAF), qualquer transporte de resíduos 
deve ser acompanhado de guias de 
acompanhamento de resíduos 
próprias, conforme normativos legais em 
vigor. 

50 
Após preenchimento da guia pelo representante do Adjudicatário (produtor/detentor 
de resíduos) e pelo transportador, o Adjudicatário deve guardar um exemplar do 
triplicado. Deverá enviar uma cópia desse exemplar ao Dono da Obra. 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

Serão mantidas em arquivo cópias das 
guias de acompanhamento de resíduos. 
Esta documentação é comunicada 
mensalmente no RAA. 

51 
No prazo máximo de 40 dias, deverá o Adjudicatário enviar ao Dono da Obra uma 
cópia do triplicado da Guia Acompanhamento Resíduos devidamente assinado e 
carimbado pelo destinatário final dos resíduos. 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

Entrega atempada à Fiscalização do 
certificado de recepção de resíduos. 
Apresentação desta documentação no 
RAA) 

52 

Anualmente, e até ao final do mês de Março do ano seguinte àquele a que se reporta 
o registo, deverá o Adjudicatário preencher on-line o mapa de registo de resíduos 
industriais através do Portal do SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), disponível na página da APA. 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

A quantidade de resíduos produzidos nas 
actividades do Consórcio Voith 
Hydro/Siemens, S.A. é registada no 
SIRER, ao abrigo da inscrição da 
Siemens, S.A. no SIRAPA. 

EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS  

53 

Manter um registo actualizado trimestralmente com informações relativas às 
quantidades e características dos óleos usados produzidos, ao processo que lhes 
deu origem e ao respectivo destino. Anualmente, e até ao final do mês de Março do 
ano seguinte aquele que reporta o registo, deverá o Adjudicatário preencher on-line o 
mapa de registo de resíduos industriais através do Portal do SIRAPA - Sistema 
Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), disponível na 
página da APA. 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave Ao abrigo da inscrição da Siemens, S.A. 
no SIRAPA. 
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Nº MEDIDA AMBIENTAL LOCAIS ONDE SE APLICA 

NÍVEL DE 
GRAVIDADE EM 

CASO DE 
INCUMPRIMENTO 

MEDIDAS DE OPERACIONALIZAÇÃO 

54 

Para os equipamentos que têm de permanecer obrigatoriamente nas frentes de 
trabalho, deverão ser tomadas as medidas necessárias para que as operações de 
manutenção decorram em condições que não possam vir a representar uma fonte de 
risco de poluição do solo ou da água. Devem estar sempre presentes nas frentes de 
obra materiais eficazes e em quantidades adequadas para a contenção e limpeza de 
eventuais derrames de óleos ou combustível (mantas absorventes, tinas de 
contenção, depósitos para colocação de solos contaminados, ou outros). 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

Não serão efectuadas em obra 
actividades de manutenção de 
equipamentos, maquinaria ou viaturas. 
Existe, no entanto, nas frentes de 
trabalho KIT de Emergência Ambiental, 
composto por absorvente, bacia de 
retenção, pá e contentor de resíduos 
para absorventes contaminados. 

55 
A zona de armazenamento de produtos deve estar devidamente dotada de uma 
bacia de retenção, impermeabiliada, de forma a evitar que os derrames acidentais de 
produtos perigosos contaminem os solos e as águas. (similar à medida 42 da DIA) 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

Conforme definido no PEA (anexo 12 do 
PGAF), os recipientes de produtos 
químicos ou combustíveis serão 
colocados sobre bacia de retenção. 

56 
Deverão ser acordadas com o Dono da Obra as rotas preferenciais para os veículos 
na entrega de equipamentos, de modo a prevenir situações de emergência 
ambiental. 

Globalidade da obra e 
respectiva envolvente Grave 

Pedido de aprovação ao Dono de Obra/ 
Fiscalização, de vias alternativas, quando 
não for possível usar as vias normais, 
para o transporte de equipamentos. 

57 
Não verter para o solo ou para a água qualquer tipo de óleo ou outro produto 
químico, em qualquer circunstância, qualquer que seja o local ou as quantidades 
envolvidas. (similar à medida 46 da DIA) 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

Conforme estabelecido no “Programa de 
Formação e Informação dos 
Trabalhadores” (anexo 7 do PGAF), os 
Trabalhadores são alertados nas acções 
de acolhimento/sensibilização inicial,nas 
formações específicas de emergências 
ambientais e controlo e manuseamento 
de substâncias químicas. Prevista 
também a realização de situações de 
simulacro de derrame. Respectivos 
registos de formação reportados no RAA. 

58 

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

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

Os produtos químicos perigosos para o 
ambiente são colocados para aprovação 
da Fiscalização antes da sua entrada em 
obra, via Aconex. 
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Nº MEDIDA AMBIENTAL LOCAIS ONDE SE APLICA 

NÍVEL DE 
GRAVIDADE EM 

CASO DE 
INCUMPRIMENTO 

MEDIDAS DE OPERACIONALIZAÇÃO 

59 

Em caso de eventual derrame para o solo ou água, deverão ser adoptadas as formas 
de actuação adequadas, conforme Plano de Emergência Ambiental. Deve ser 
realizada a limpeza imediata do local afectado através da remoção dos solos 
contaminados ou das águas contaminadas e seu encaminhamento como resíduo 
perigoso para destino adequado. (similar à medida 41 da DIA) 

Globalidade da obra e 
respectiva envolvente Grave 

Cumprimento do estabelecido no Plano 
de Emergência Ambiental (anexo 12 do 
PGAF). Afixação da Instrução de 
Trabalho “Apoio para controlo de 
derrames” nas frentes de trabalho. 
Trabalhadores sensibilizados para esta 
temática nas diferentes formações 
previstas no Programa de Formação 
(anexo 7 do PGAF). 

60 

Não lançar para o solo ou linhas de água qualquer efluente proveniente das 
actividades a desenvolver no âmbito do Fornecimento sem o necessário tratamento 
prévio e sem a respectiva autorização concedida por uma licença de descarga 
emitida pelas entidades competentes. 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

Trabalhadores sensibilizados nas acções 
de acolhimento/sensibilização inicial, 
emergências ambientais, controlo e 
manuseamento de substâncias químicas 
e em simulacro de derrame. Respectivos 
registos de formação reportados no RAA. 

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

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

Não aplicável. Não estão previstas 
operações desta natureza, no entanto na 
eventualidade de ser necessário, serão 
adoptadas as medidas ambientais 
adequadas. 

62 
Elaborar e manter actualizada: 
• Listagem de Actividades com Riscos Ambientais Associados 
• Listagem de Substâncias Químicas e respectivas Fichas de Segurança 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira 

Listagem de actividades com riscos 
ambientais definidas no PEA e Matriz de 
Aspectos e Avaliação de Impactes 
Ambientais. Comunicação mensal no 
RAA da lista de substâncias químicas. 
Fichas de dados de segurança junto aos 
respectivos produtos. 
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Nº MEDIDA AMBIENTAL LOCAIS ONDE SE APLICA 

NÍVEL DE 
GRAVIDADE EM 

CASO DE 
INCUMPRIMENTO 

MEDIDAS DE OPERACIONALIZAÇÃO 

QUALIDADE DO AR  

63 É interdita a queima a céu aberto de qualquer tipo de materiais ou resíduos, como 
por exemplo madeiras, ou óleos usados. 

Globalidade da obra e 
respectiva envolvente 

Muito grave 

Conforme definido no PGAF são 
proibidas algumas práticas, de que é 
exemplo a queima a céu aberto de 
qualquer tipo de materiais ou resíduos da 
obra. Trabalhadores sensibilizados nas 
acções de acolhimento/sensibilização 
iniciais. 

64 
As emissões gasosas e de poeiras deverão ser reduzidas aos valores legalmente 
estabelecidos, através da realização de acções e utilização dos equipamentos 
considerados mais adequados, sempre que tal se justifique. 

Globalidade da obra e 
respectiva envolvente Grave 

Não se encontram previstas actividades, 
que possam incrementar os valores 
legalmente estabelecidos. Sempre que 
tal se justifique, serão adoptadas 
medidas adequadas. 

65 

Durante os períodos secos do ano o Adjudicatário deverá proceder ao 
humedecimento, através de aspersão com água, dos acessos não pavimentados e 
dos locais onde decorram actividades susceptíveis de provocar emissão de poeiras. 
(similar às medidas 63 e 68 da DIA) 

Globalidade da obra e 
respectiva envolvente Ligeira 

Não aplicável. Não está prevista a 
realização de actividades em locais 
susceptíveis de provocar emissão de 
poeriras, no entanto na eventualidade de 
ser necessário, serão adoptadas as 
medidas ambientais adequadas. 

66 
Deverá ser limitada a velocidade de circulação de veículos pesados na zona de 
implantação da obra e, em especial, na proximidade de núcleos habitacionais. 
(similar à medida 65 da DIA) 

Globalidade da obra e 
respectiva envolvente Ligeira Colocação de sinalização limitadora de 

velocidade. 

67 No caso de circulação de veículos fora da zona de estaleiro, as cargas transportadas 
terão que ser sempre cobertas. 

Globalidade da obra e 
respectiva envolvente Ligeira 

Sempre que se verifique o transporte de 
materiais pulverulentos, a carga será 
devidamente coberta. 
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Nº MEDIDA AMBIENTAL LOCAIS ONDE SE APLICA 

NÍVEL DE 
GRAVIDADE EM 

CASO DE 
INCUMPRIMENTO 

MEDIDAS DE OPERACIONALIZAÇÃO 

AMBIENTE SONORO  

68 

Nos casos em que haja necessidade imperiosa de realizar actividades fora do 
período diurno (7:00-20:00 horas), deverá o Adjudicatário: 
• Solicitar o licenciamento, junto das entidades competentes, para a realização de 
actividades ruidosas de carácter temporário, de acordo com o preceituado na 
legislação aplicável; 
• Cumprir as medidas definidas na referida licença. 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

Não aplicável. Se se verificar a 
necessidade de efectuar actividades ora 
do período diurno, serão adoptadas as 
medidas adequadas. 

69 

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

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

Sempre que necessário, utilizar medidas 
de insonorização de modo a cumprir os 
limites legais de emissão de ruído. Os 
equipamentos passíveis de causar ruído 
são listados (“Lista de Equipamentos 
Ruidosos”) e verificados aquando da sua 
entrada em obra e, posteriormente, com 
uma periodicidade trimestral (“Ficha de 
Verificação de Equipamentos Ruidosos”). 
Registos apresentados no RAA, sempre 
que aplicável.  

70 

Procurar que a circulação de veículos pesados seja efectuada com mais incidência 
durante o dia, entre as 7 e as 20 horas. Se durante a execução o Fornecimento se 
verificar existirem situações regulares de incomodidade em termos de ruído junto da 
população local, deverão instalar-se barreiras acústicas de forma a minimizar esse 
impacte. 
 

Globalidade da obra e 
respectiva envolvente Grave 

A circulação de veículos pesados será 
efectuada no horário de trabalho definido 
para a obra. Casos excepcionais, serão 
devidamente tratados. 

71 Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que 
originem o menor ruído possível. (Medida nº 66 da DIA) 

Globalidade da obra e 
respectiva envolvente Grave 

Sempre que possível, serão 
seleccionados os métodos construtivos e 
os equipamentos que originem o menor 
ruído possível. 
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Nº MEDIDA AMBIENTAL LOCAIS ONDE SE APLICA 

NÍVEL DE 
GRAVIDADE EM 

CASO DE 
INCUMPRIMENTO 

MEDIDAS DE OPERACIONALIZAÇÃO 

SUBSTÂNCIAS REGULAMENTADAS E EQUIPAMENTOS  

72 

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

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

Controlo de equipamentos que utilizam 
substâncias regulamentadas através do 
“Plano de Manutenção de Equipamentos 
com Substâncias Regulamentadas”. 
Preenchimento do registo “Ficha de 
Verificação de Equipamentos com 
Substâncias Regulamentadas”. Registo 
apresentado RAA, sempre que aplicável. 

73 
Apresentar lista de todos os equipamentos que utilizam substâncias regulamentadas, 
bem como a quantidade de substância contida em cada um dos equipamentos 
constantes da lista. 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira 

Controlo de equipamentos que utilizam 
substâncias regulamentadas através do 
“Plano de Manutenção de Equipamentos 
com Substâncias Regulamentadas”. 
Preenchimento do registo “Ficha de 
Verificação de Equipamentos com 
Substâncias Regulamentadas”. Registo 
apresentado no RAA, sempre que 
aplicável. 

74 

As intervenções - na acepção do disposto no Decreto-Lei n.º 152/2005 de 31 de 
Agosto - em equipamentos com substâncias regulamentadas apenas poderão ser 
realizadas por técnicos qualificados com certificado válido emitido pela Agência 
Portuguesa do Ambiente. 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

Previamente à realização de qualquer 
intervenção, será solicitada a 
documentação do técnico, de acordo com 
a legislação em vigor. Esta 
documentaçlão será devidamente 
apresentada à Fiscalização. 

75 

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

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira 

Apresentação antecipada à Fiscalização, 
via Aconex, dos equipamentos que serão 
intervencionados, bem como a cópia do 
certificado do técnico e respectiva 
validade. 
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Nº MEDIDA AMBIENTAL LOCAIS ONDE SE APLICA 

NÍVEL DE 
GRAVIDADE EM 

CASO DE 
INCUMPRIMENTO 

MEDIDAS DE OPERACIONALIZAÇÃO 

76 

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

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira 

No prazo máximo de uma semana, 
apresentação à Fiscalização, via Aconex, 
das fichas de intervenção de acordo com 
a legislação em vigor. 

77 

Deverá garantir-se que os veículos e maquinaria em utilização na obra tenham sido 
sujeitos às inspecções técnicas periódicas e sido aprovados, como forma de 
comprovar a manutenção das boas condições de funcionamento e níveis de emissão 
de poluentes atmosféricos e níveis de ruído inferiores aos máximos definidos na 
legislação aplicável. (similar à medida 67 da DIA) 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira 

Solicitação da documentação dos 
veículos e maquinaria em utilização na 
obra, nomeadamente, inspecções 
técnicas periódicas. Apresentação desta 
documentação no RAA. 

78 No que respeita aos equipamentos, garantir o cumprimento do disposto no normativo 
legal em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro. 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

Controlo de equipamentos ruidosos de 
acordo com o definido no “Plano de 
manutenção de equipamentos ruidosos”. 
Preenchimento do registo “Lista de 
equipamentos ruidosos”. Registo 
apresentado no RAA, sempre que 
aplicável. 

79 Os equipamentos incluídos no âmbito do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de 
Novembro, deverão possuir Marcação CE. 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

Controlo da medida através do 
preenchimento do registo “Ficha de 
verificação de equipamentos ruidosos”. 
Preenchimento do registo “Lista de 
equipamentos ruidosos”. Registo 
apresentado no RAA, sempre que 
aplicável. 

RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA  

80 

Na fase de conclusão da obra e desativação do estaleiro deve proceder-se à 
remoção de todo o material excedente e arranjo paisagísticodas zonas ocupadas, 
mediante a restituição do coberto vegetal original e a reposição da morfologia dos 
terrenos. (Medida nº 72 da DIA) 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

Na fase de conclusão da obra e 
desativação do estaleiro serão 
asseguradas as medidas para repôr as 
condições iniciais do terreno. Serão 
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Nº MEDIDA AMBIENTAL LOCAIS ONDE SE APLICA 

NÍVEL DE 
GRAVIDADE EM 

CASO DE 
INCUMPRIMENTO 

MEDIDAS DE OPERACIONALIZAÇÃO 

81 Deverão ser objecto de recuperação paisagística todas as áreas previstas para 
estaleiros ou edifícios de apoio, ocupem ou não solos da REN. (Medida nº 73 da DIA) 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

removidas as instalações provisórias de 
apoio à obra e encaminhados os 
resíduos resultantes para operadores de 
resíduos licenciados e aprovados pela 
Fiscalização. Note-se que o PRIP é da 
responsabilidade do EGC. Os terrenos 
ocupados pelo Consórcio Voith Hidro 
Siemens não estão sujeitos a PRIP, mas 
sendo alugados serão deixados de 
acordo com o delineado com os 
respectivos proprietários. 
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1 Objectivo 
 

Com o presente “Plano de Manutenção de Equipamentos com Substâncias Regulamentadas ou 

Gases Fluorados com Efeito de Estufa” (PMESR/GF) pretende-se garantir que todos os locais 

onde sejam realizadas actividades e utilizados equipamentos capazes de provocar a 

deterioração da qualidade do ar e emissão de gases com efeito de estufa, são alvo de 

inspecções regulares. 

 

2 Inspecção e Manutenção 
 
No âmbito da verificação da implementação do PMESR/GF serão efectuadas inspecções aos 

locais onde sejam realizadas actividades e utilizados equipamentos capazes de provocar a 

deterioração da qualidade do ar e emissão de gases com efeito de estufa. Estas verificações 

terão lugar no momento de entrada em obra dos referidos equipamentos e, posteriomente, terão 

uma periodicidade trimestral. 

 
Os resultados das actividades de inspecção serão registados no registo “Ficha de Verificação de 

Equipamentos com Substâncias Regulamentadas ou Gases Fluorados com Efeito de Estufa”, 

que se encontra apresentado no anexo 16.18 do PGAF.  

 
No que respeita à utilização de equipamentos contendo substâncias regulamentadas ou gases 

fluorados com efeito de estufa - equipamentos de refrigeração e de ar condicionado, bombas de 

calor, sistemas de protecção contra incêndios e extintores e equipamentos que contenham 

solventes - fica o Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A. obrigado ao cumprimento do normativo 

legal em vigor (Decreto-Lei n.º 152/2005 de 31 de Agosto – com as alterações que lhe foram 

introduzidas com o Decreto-Lei nº 35/2008 de 27 de Fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 85/2014 de 

27 de Maio - e Decreto-Lei nº 56/2011, de 21 de Abril, Regulamento (CE) nº 1005/2009 de 29 de 

Junho e Regulamento (UE) nº 517/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril 

de 2014, respectivamente). 

 

As substâncias refrigerantes que fazem parte dos equipamentos referidos no parágrafo anterior, 

deverão ter um potencial de destruição da camada de ozono (ODP) igual a zero e o mais baixo 

valor de potencial de efeito estufa (GWP) (refrigerantes abrangidos pelo Regulamento (CE) nº 
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1005/2009 de 29 de Junho). É expressamente proibida a utilização das seguintes substâncias 

regulamentadas: R11, R12 e R22.  

 

O Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A. apresentará uma lista de todos os equipamentos em 

obra que utilizam substâncias regulamentadas ou gases fluorados com efeito de estufa, bem 

como a quantidade de substância contida em cada um dos equipamentos, conforme modelo 

apresentado no anexo 16.17.  

 

O plano de manutenção a implementar (anexo 9.1) irá contemplar, entre outras, as seguintes 

verificações: 

• Detectar fugas de substâncias regulamentadas ou gases fluorados com efeito de estufa; 

• Detectar situações de mau estado de conservação dos equipamentos; 

• Detectar necessidade de realizar operações de manutenção; 

• Indicação das actividades previstas para manutenção, periodicidade de manutenção (se 

estiver prevista uma periodicidade regular), o âmbito da aplicação (equipamento sujeito a 

manutenção) e o responsável pela execução, devendo contemplar pelo menos todas as 

actividades que decorrem de irregularidades detectadas nas inspecções tipo referidas atrás. 

 

Os resultados das actividades de inspecção e manutenção serão facultados ao Dono da Obra 

sempre que por ele solicitados. 

 

2.1 Qualificações Mínimas dos Técnicos 
 

Conforme o definido no Decreto-Lei nº 56/2011 e Decreto-Lei nº 152/2005 (com as alterações 

que lhe foram introduzidas com o Decreto-Lei nº 35/2008 e pelo Decreto-Lei n.º 85/2014 de 27 

de Maio), as substâncias regulamentadas ou gases com efeitos de estufa contidos em 

equipamentos de refrigeração e de ar condicionado, bombas de calor, sistemas de protecção 

contra incêndios e extintores, equipamentos que contenham solventes ou comutadores de alta 

tensão devem ser  recuperados  para  reciclagem,  valorização/regeneração  ou  destruição 

durante as operações de assistência ou manutenção ou antes das operações de 

desmantelamento ou destruição definitiva do equipamento em fim de vida, através de 

tecnologias ecologicamente aceitáveis. 
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Neste sentido, sempre que se verificar a necessidade de se efectuar uma operação de 

assistência ou manutenção aos referidos equipamentos, esta deverá ser efectuada por um 

técnico devidamente qualificado. Os requisitos de qualificações mínimas do pessoal envolvido 

nas operações em questão encontram-se definidos em seguida. 

 

• Para Equipamentos com Substâncias Regulamentadas 

Os requisitos de qualificações mínimas do pessoal envolvido nas operações referidas, 

encontram-se definidos no artigo 5º do Decreto-Lei nº 152/2005 (com as alterações que lhe 

foram introduzidas com o Decreto-Lei nº 35/2008, de 27 de Fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 

85/2014 de 27 de Maio). 

 

O reconhecimento como técnico qualificado é da  competência  do  Instituto  do  Ambiente,  que  

emite para o efeito um certificado. 

 

Os  técnicos  são  qualificados  nos grupos A ou B para  intervenções em equipamentos 

consoante as respectivas habilitações académicas e ou profissionais, bem como a experiência 

profissional demonstrada, conforme demonstra o anexo I do Decreto-Lei nº 35/2008. 
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São ainda qualificados para intervir em sistemas de protecção contra incêndios e extintores os 

técnicos que  possuam  os  seguintes  requisitos  de  qualificação cumulativos: 

a)  Escolaridade mínima obrigatória; 

b)  Frequência e aproveitamento em curso de formação  específica  em  manutenção  de  

sistemas de protecção contra incêndios e extintores; 

c)  Experiência de três anos em manutenção de sistemas  de  protecção  contra  incêndios  e  

extintores. 
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• Para Equipamentos com Gases Fluorados com Efeito de Estufa 

Conforme o artigo 3.º e 4.º do Regulamento de Execução (EU) 2015/2067 da Comissão de 17 de 

Novembro de 2015, as actividades de detecção de fugas, recuperação e instalação, bem como 

reparação, manutenção ou assistência e desmantelamento, só podem ser executadas por 

técnicos qualificados, de acordo com os seguintes pontos: 

 

1 - Execução de actividades em equipamentos de refrigeração fixos, equipamentos de ar 

condicionado fixos e bombas de calor fixas que contêm gases fluorados com efeito de estufa: 

a) Titulares de certificado, na aceção do artigo 4.º do referido Regulamento. 

 

2 - Execução de actividades em sistemas fixos de protecção contra incêndio e extintores 

(cumulativamente): 

a) Possuam a escolaridade obrigatória exigível nos termos da lei; e 

b) Obtenham aprovação em exame, efectuado nos termos do n.º 2 do artigo 11.º do 

Regulamento (CE) n.º 304/2008, por um organismo de certificação (n.º 2 do artigo 5.º do DL 

56/2011). 

 

3 - Execução de intervenções em comutadores de alta tensão que contêm gases fluorados com 

efeito de estufa (cumulativamente): 

a) Possuam a escolaridade obrigatória exigível nos termos da lei; e 

b) Obtenham aprovação em exame, efectuado nos termos do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento 

(CE) n.º 305/2008, por um organismo de certificação (artigo 6.º do DL 56/2011). 

 

4 - Execução de intervenções em equipamentos que contêm solventes à base de gases 

fluorados com efeito de estufa (cumulativamente): 

a) Possuam a escolaridade obrigatória exigível nos termos da lei; e  

b) Obtenham aprovação em exame, efectuado nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento 

(CE) n.º 306/2008, por um organismo de certificação (artigo 7.º do DL 56/2011). 
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O reconhecimento como técnico certificado é da  competência do  organismo de avaliação e 

certificação com competência na área de actividade ou sector em causa. 

 

2.2 Fichas de intervenções técnicas em equipamentos contendo substâncias 
regulamentadas ou Gases Fluorados com Efeito de Estufa 

 

• Para Equipamentos com Substâncias Regulamentadas 

 

O Decreto-Lei n.º 85/2014, de 27 de maio, através dos seus artigos 4.º e 5.º, estabelece critérios 

para o registo das intervenções em equipamentos de refrigeração, ar condicionado ou bombas 

de calor, extintores ou sistemas fixos de proteção contra incêndios da responsabilidade das 

empresas que exploram os referidos equipamentos. 

 

O Decreto-Lei n.º 152/2005, alterado pelo Decreto-Lei n.º 35/2008, define os requisitos de 

qualificações mínimas do pessoal envolvido nas intervenções técnicas em: 

• Equipamentos de Refrigeração e Ar Condicionado; 

• Sistemas de Proteção contra Incêndios. 

 

De acordo com o n.º 3, do artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 85/2014, de 27 de maio, os técnicos 

qualificados deverão preencher a "Ficha de Modelo do Anexo II ao Decreto-Lei n.º 152/2005, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 35/2008", sempre que seja efetuada uma intervenção técnica em 

equipamentos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor ou a "Ficha de Modelo do 

Anexo III ao Decreto-Lei n.º 152/2005, alterado pelo Decreto-Lei n.º 35/2008", sempre que seja 

efetuada uma intervenção técnica em extintores e sistemas de proteção contra incêndios. 

 

O registo bem como a informação relativa às intervenções devem ser mantidos durante um 

período mínimo de 5 anos.   

 

• Para Equipamentos com Gases Fluorados com Efeito de Estufa 

Por cada intervenção, o técnico certificado deve registar: 

a) A quantidade de cada gás fluorado com efeito de estufa que tenha instalado (quilograma); 

b) A quantidade de cada gás fluorado com efeito de estufa que tenha recuperado para efeitos de 

recarga (quilograma); 
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c) A quantidade de cada gás fluorado com efeito de estufa que tenha recuperado para efeitos de 

regeneração ou destruição (quilograma). 

 

3 Comunicação de Dados - Gases Fluorados com Efeito de Estufa 
 

Conforme definido no artigo 4.º do Decreto Lei nº 56/2011, até ao dia 31 de Março de cada ano, 

é obrigatório comunicar à APA, através do Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa 

do Ambiente (SIRAPA), os seguintes dados (relativos ao ano civil anterior): 

a) A quantidade de cada gás fluorado com efeito de estufa que tenha instalado (quilograma); 

b) A quantidade de cada gás fluorado com efeito de estufa que tenha recuperado para efeitos de 

recarga (quilograma); 

c) A quantidade de cada gás fluorado com efeito de estufa que tenha recuperado para efeitos de 

regeneração ou destruição (quilograma). 

 

 
4 Auditorias 
 

Sempre que pelo Dono de Obra ou por Organismos Oficiais pertencentes ao Ministério do 

Ambiente sejam realizadas auditorias ambientais ao funcionamento do PMESR/GF, o Consórcio 

Voith Hydro/Siemens, S.A. disponibilizar-se-á para acompanhar essas auditorias e prestar os 

esclarecimentos e informações necessárias.  

 

Na eventualidade de resultarem não conformidades das auditorias atrás mencionadas, serão 

desencadeadas pela Voith Hydro/Siemens, S.A. acções correctivas adequadas para resolver as 

eventuais não conformidades detectadas e para evitar a sua reincidência. 

 
 

5 Documentação Associada 
 
    Decreto-Lei nº 56/2011, de 21 de Abril; 

    Decreto-Lei nº 152/2005, de 31 de Agosto; 

    Decreto-Lei nº 35/2008, de 27 de Fevereiro; 

    Decreto-Lei n.º 85/2014 de 27 de Maio; 

    Regulamento (UE) nº 517/2014 de 16 de abril de 2014; 

    Regulamento (CE) nº 1005/2009, de 29 de Junho de 2009; 
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    Regulamento (CE) n.º 304/2008, de 2 de Abril de 2008; 

    Regulamento (CE) n.º 305/2008, de 2 de Abril de 2008; 

    Regulamento (CE) n.º 306/2008, de 2 de Abril de 2008; 

    Regulamento de Execução (EU) 2015/2067 de Comissão de 17 de Novembro de 2015; 

    Anexo 16.17 - Lista de Equipamentos com Substâncias Regulamentadas ou Gases 

Fluorados com Efeito de Estufa; 

    Anexo 16.18 - Ficha de Verificação de Equipamentos com Substâncias Regulamentadas ou 

Gases Fluorados com Efeito de Estufa. 

 
 
 

6 Alterações 
 

    Revisão do documento, por forma a incluir, bem como dar cumprimento, aos requisitos legais 

associados ao Regulamento de Execução (EU) 2015/2067 de Comissão de 17 de Novembro 

de 2015. 
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Plano de Manutenção de Equipamentos com Substâncias Regulamentadas ou Gases Fluorados com Efeitos de Estufa 
 

Objectivo da verificação: Verificar a conformidade de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 56/2011, de 21 de Abril e Decreto-Lei nº 152/2005, de 31 de Agosto 

(alterado pelo DL nº 35/2008, de 27 de Fevereiro e Decreto-Lei 85/2014, de 27 de Maio) 

Parâmetros a monitorizar: Conforme Modelo “Ficha de Verificação de Equipamentos com Substâncias Regulamentadas ou Gases Fluorados com Efeitos de Estufa” 

(Anexo 16.18 do PGAF) 

 

Equipamento Nº Série Localização do 
Equipamento 

Peridocidade de 
Verificação 

Responsável pela 
verificação 

Data 
Prevista 

Data 
Efectiva 

Nº Ficha de 
Verificação 

Resultado da 
Verificação Observações 

          
A indicar A indicar A indicar 

1. Data de entrada 
em obra 
2. Trimestral 

A indicar A indicar     
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1 Objectivo 
 

Com o presente “Plano de Manutenção de Equipamentos Ruidosos” (PMER) pretende-se 

garantir que os locais onde venham a ser utilizados Equipamentos Ruidosos no exterior e que 

contribuem para a exposição ao ruído ambiente, são alvo de inspecções regulares no âmbito da 

aplicação do Plano de Medidas Ambientais a aplicar em obra (PMA). 

 

 

2 Inspecção e Manutenção 
 
No âmbito da verificação da implementação do PMER serão efectuadas inspecções aos locais 

onde sejam utilizados Equipamentos Ruidosos de utilização no exterior. Estas verificações terão 

lugar no momento de entrada em obra dos referidos equipamentos e, posteriomente, terão uma 

periodicidade trimestral. 

Os resultados das actividades de inspecção serão registados no registo “Ficha de Verificação de 

Equipamentos Ruidosos”, que se encontra apresentado no anexo 16.20 do PGAF.  

 

Por forma a assegurar o bom estado de conservação e funcionamento dos equipamentos 

ruidosos de utilização no exterior, o Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A. implementará um 

Plano de Manutenção de Equipamentos Ruidosos (PMER) – Anexo 10.1. 

 

O Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A. irá elaborar uma lista dos equipamentos ruidosos em 

obra de utilização no exterior que estejam incluídos no âmbito do Decreto-Lei nº 221/2006, de 8 

de Novembro, conforme modelo apresentado no anexo 16.19.  

Os referidos equipamentos deverão possuir Marcação CE. 

 

O plano de manutenção a implementar permitirá verificar periodicamente, a conformidade dos 

equipamentos com os parâmetros fixados, e sempre que se justifique, proceder às intervenções 

correctivas adequadas (por exemplo, substituição de equipamento não conforme). 

 
No plano de manutenção serão indicadas as actividades previstas para manutenção por 

equipamento e discriminados todos os equipamentos a utilizar em obra e que estejam incluídos 

no âmbito do Decreto-Lei nº 221/2006, de 8 de Novembro.  
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O plano de manutenção irá contemplar também, as seguintes verificações: 

• Detectar situações anómalas em termos de características dos equipamentos em 

utilização; 

• Detectar situações de mau estado de conservação dos equipamentos; 

• Detectar necessidade de realizar operações de manutenção; 

• Indicação das actividades previstas para manutenção, periodicidade de manutenção (se 

estiver prevista uma periodicidade regular), o âmbito da aplicação (equipamento sujeito a 

manutenção) e o responsável pela execução, devendo contemplar pelo menos todas as 

actividades que decorrem de irregularidades detectadas nas inspecções tipo referidas 

atrás.  

 

Os resultados das actividades de inspecção e manutenção serão facultados ao Dono da Obra 

sempre que por ele solicitados. 

 
 
3 Auditorias 
 

Sempre que pelo Dono de Obra ou por Organismos Oficiais pertencentes ao Ministério do 

Ambiente sejam realizadas auditorias ambientais ao funcionamento do PMESR, o Consórcio 

Voith Hydro/Siemens, S.A. disponibilizar-se-á para acompanhar essas auditorias e prestar os 

esclarecimentos e informações necessárias.  

 

Na eventualidade de resultarem não conformidades das auditorias atrás mencionadas, serão 

desencadeadas pela Voith Hydro/Siemens, S.A. acções correctivas adequadas para resolver as 

eventuais não conformidades detectadas e para evitar a sua reincidência. 

 

4 Documentação Associada 
 
    Decreto-Lei nº 221/2006, de 8 de Novembro; 

    Lista de Equipamentos Ruidosos para Utilização no Exterior; 

    Modelo de registo “Ficha de Verificação de Equipamentos Ruidosos”. 

 
 

5 Alterações 
 
Não aplicável. 
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Anexo 10.1 
 

PLANO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RUIDOSOS
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Plano de Manutenção de Equipamentos Ruidosos  
 
Objectivo da verificação: Verificar a conformidade de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 221/2006, de 8 de Novembro 

Parâmetros a monitorizar: Conforme Modelo “Ficha de Verificação de Equipamentos Ruidosos” (Anexo 16.20 do PGAF) 

 

Equipamento 

Nº 
Identificaçã

o 
(nº Série, 
matrícula) 

Localização do 
Equipamento 

Peridocidade de 
Verificação 

Responsável pela 
verificação 

Data 
Prevista 

Data 
Efectiva 

Nº Ficha de 
Verificação 

Resultado da 
Verificação Observações 

          
A indicar A indicar A indicar 

1. Data de entrada 
em obra 
2. Trimestral 

A indicar A indicar     
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PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS  
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1 Objectivo 
 

Com o presente “Plano de Gestão de Resíduos” (PGR) pretende-se definir as linhas gerais de 

orientação relacionadas com a Gestão de Resíduos passíveis de serem produzidos pelo 

Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A., na execução da empreitada de Frades II - Fornecimento 

de Equipamentos para o Reforço de Potência de Venda Nova. 

 

O objectivo do presente PGR é estabelecer medidas e métodos a aplicar na implementação e 

exploração da presente obra, nomeadamente: 

    Identificação e classificação dos resíduos produzidos; 

    Recomendação de medidas de gestão a adoptar e o destino final a dar, consoante a tipologia 

de resíduos, procurando sempre que possível garantir destinos de valorização, reutilização e 

reciclagem, em detrimento da eliminação controlada; 

    Identificação e cumprimento da legislação aplicável. 

 

O presente documento aplica-se a todos os resíduos produzidos nas actividades e serviços 

desenvolvidos no Estaleiro e Frentes de Obra realizadas pela Voith Hydro/Siemens, S.A. (Anexo 

11.1).  

 

As principais acções geradoras de resíduos durante o fornecimento e montagem dos 

equipamentos serão: 

    Desmatação, incluindo abate de árvores e limpeza do terreno para a instalação de estaleiros 

e frentes de obra, caso necessário. 

    Modelação do terreno e terraplenagens em geral, caso necessário; 

    Beneficiação de acessos, caso necessário; 

    Operações de limpeza nos acessos e diferentes frentes de trabalho; 

    Instalação e operação do estaleiro industrial; 

    Instalação e operação das instalações sociais; 

    Operação dos sistemas de tratamento de águas residuais; 

    Execução de acabamentos, pinturas, decapagens e serralharias; 

    Demolição, desmantelamento de infra-estruturas temporárias; 

    Limpeza no final da obra de todas as áreas intervencionadas e envolventes próximas. 
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O PGR é composto por um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição (PPGRCD) e por um Plano de Gestão de Outros Resíduos (PGOR), anexos 11.2 e 

11.3, respectivamente. 

 

As quantidades produzidas de “Resíduos de Construção e Demolição” e “Outros Resíduos”, 

serão anualmente actualizados (Anexos 16.31 e 16.32), por forma a apresentarem a quantidade 

de resíduos produzidos no âmbito das actividades, bem como as operações de destino final 

(reciclagem/valorização e eliminação). Estes registos serão apresentados, com uma 

periodicidade anual, no Relatório de Acompanhamento Ambiental (RAA), onde será também 

efectuada uma avaliação de eventuais desvios significativos nas quantidades de RCD previstas. 

 

2 Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro 
 

O armazenamento temporário de resíduos destina-se tão somente ao período necessário para 

acondicionar e segregar os resíduos com vista à sua expedição para destino final apropriado, 

nos termos da legislação em vigor. 

 

O armazenamento temporário de resíduos será efectuado de forma a não provocar qualquer 

dano para o ambiente nem para a saúde humana e de forma a evitar a possibilidade de 

derrame, incêndio ou explosão. Deverão ser respeitadas as condições de segurança relativas 

às características que conferem perigosidade aos resíduos e que estão, regra geral, associadas 

com as características de perigo da substância (ou mistura de substâncias) perigosas presentes 

no resíduo em questão.  

2.1 Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos 
 

Os locais definidos para armazenamento temporário de resíduos deverão respeitar os seguintes 

requisitos mínimos: 

    Localização em áreas disponibilizadas para estaleiro; 

    Eficaz identificação e sinalização; 

    Meios de contentorização com resistência e capacidade de contenção adequadas; 

    Área plana com dimensões adequadas ao volume de resíduos a armazenar; 

    Cobertura eficaz que impeça as águas da chuva de entrarem no local; 

    Armazenamento de resíduos em condições que evitem a contaminação do solo; 

    Fácil acesso para cargas e descargas; 

    Identificação dos locais de armazenamento de resíduos na planta de estaleiro; 
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    Afixação da planta do estaleiro em locais estratégicos, aos quais todos os trabalhadores da 

obra tenham acesso. 

 

A instalação dos equipamentos necessários para o armazenamento temporário dos resíduos, 

deverá ter lugar aquando os trabalhos de preparação para a montagem do estaleiro. 

 

2.2 Armazenamento de Resíduos Não Perigosos 
 

Para além dos requisitos mínimos gerais que deverão ser cumpridos, deverão ainda ser 

obedecidos os seguintes pontos: 

    Contenção dos resíduos que libertem odores desagradáveis (resíduos sólidos urbanos) em 

recipientes com tampa, para minimizar a libertação dos odores; 

    Identificação dos resíduos, nas áreas ou contentores estipulados, com código LER; 

    Pavimentação simples tipo laje em betão. 

 

Para algumas das diferentes tipologias de resíduos não perigosos apresentam-se informações e 

regras gerais de deposição: 

 

 A1 – Resíduos de Soldadura (pontas de eléctrodos,  poeiras e partículas de metais 

ferrosos); Discos de rebarbadoras – (LER 12 01 02, 12 01 13, 12 01 21) 

Nos locais possíveis de serem produzidos os resíduos resultantes de actividades de soldadura e 

rebarbagem (pontas de eléctrodos, poeiras e partículas de metais ferrosos e discos de 

rebarbadoras) deverão ser colocados recipientes devidamente identificados para a deposição 

desta tiplogia de resíduos. 

 

 A2 – Papel e Cartão (Embalagens e Papel-Cartão - LER 15 01 01, 20 01 01) 

Os resíduos de papel e cartão deverão ser acondicionados em contentor específico e 

devidamente identificado no parque de resíduos. Estes resíduos devem ser espalmados, de 

modo a reduzir o seu volume. Sempre que possível, evitar a dispersão destes resíduos 

armazenados com o vento e protegê-los da chuva. 

 

 A3 – Madeira (LER 15 01 03 e 17 02 01) 

Os resíduos de madeira deverão ser acondicionados em zona coberta e num contentor 

identificado para esse efeito, de forma a garantir a sua valorização. 
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 A4 – Misturas de Embalagens (LER 15 01 06) 

Os resíduos de misturas de embalagens deverão ser acondicionados em zona coberta e num 

contentor identificado para esse efeito. 

 

 A5 – Embalagens de Vidro e Vidro (LER  15 01 07 e 17 02 02) 

A produção de resíduos de embalagens de vidro, resulta essencialmente do consumo de 

produtos de alimentação.  Estes resíduos deverão ser colocados em contentores identificados 

(de preferência de cor verde) nos locais possíveis de serem produzidos. Para além das 

embalagens de vidro, são também passíveis de serem produzidos em obra resíduos de vidro 

resultantes das frentes de obra, por exemplo, vidro das máscaras de soldar. 

 

 A6 - Absorrventes Não Contaminados (LER 15 02 03) 

Os resíduos de absorventes não contaminados deverão ser acondicionados em recipientes 

devidamente identificados e colocados em zona coberta (parque de resíduos). Evitar, sempre que 

possível, a dispersão dos resíduos armazenados com o vento. 

 

 A7 – Equipamentos Fora de Uso  (LER 16 02 14) 

Os resíduos de equipamentos fora de uso deverão ser devidamente segregados e depositados 

em recipientes devidamente identificados e em zona coberta. 

 

 A8 – Consumíveis informáticos (Tonners - LER 16 02 16) 

Acondicionar em recipiente estanque, devidamente identificado que se deverá encontrar junto 

aos locais de produção habitual (escritórios). 

 

 A9 – Pilhas (LER 16 06 04) 

O armazenamento destes resíduos é efectuado num recipiente devidamente identificado que se 

encontra nos escritórios, de forma a assegurar que as pilhas são devidamente recuperadas e 

enviadas a destino final adequado. 

 

 A10 – Plástico (Plástico e Embalagens de Plástico - LER 15 01 02, 17 02 03) 

Os resíduos de plástico deverão ser acondicionados em recipientes devidamente identificados e 

colocados em zona coberta (parque de resíduos). Evitar, sempre que possível, a dispersão dos 

resíduos armazenados com o vento. 
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 A11 – Embalagens de Metal (LER 15 01 04) 

Os resíduos de embalagens de metal deverão ser acondicionados em recipientes devidamente 

identificados e colocados em zona coberta (parque de resíduos). Evitar, sempre que possível, a 

dispersão dos resíduos armazenados com o vento. 

 

 A12 – Metais (Alumínio, Ferro e Aço, Mistura de Metais - LER 17 04 02, 17 04 05, 17 04 

07) 

Face ao seu poder de degradação / oxidação, este tipo de resíduos deverá ser acondicionado em 

recipiente estanque, devidamente identificado e em local coberto. 

 

 A13 – Cabos eléctricos (LER 17 04 11) 

Os resíduos de cabos eléctricos deverão ser colocados em recipientes devidamente identificados 

e em zona coberta. 

 

 A14 – Materiais de Isolamento (LER 17 06 04) 

Os resíduos de materiais de isolamento, deverão ser devidamente segregados no local da sua 

produção (por ex: Big bags) e transportados posteriormente, para o parque de resíduos para 

recipientes devidamente identificados e em local coberto. 

 

 A15 – Mistura de Resíduos de Construção e Demolição; Betão (LER 17 09 04; 17 01 01) 

Estes resíduos deverão ser depositados em recipientes devidamente identificados e em zona 

coberta. Tendo em atenção a probabilidade de serem misturados com outro tipo de resíduos, 

deverá ser efectuada uma verificação periódica para evitar esta situação.  

 

 A16 – Resíduos Biodegradáveis (Resíduos das operações de desmatação e 

desarborização - LER 20 02 01) 

Não se prevê a produção de resíduos de desarborização, uma vez que apenas se irá proceder à 

limpeza do terreno, na medida em que o espeço utilizado para o actual estaleiro serviu de base 

para o mesmo efeito aquando da construção da barragem de Venda Nova II. 

 

No entanto, na eventualidade de serem produzidos resíduos de desmatação, os locais de 

armazenamento temporário serão devidamente acordados com a Fiscalização/Dono de Obra. 

Evitar a mistura com outro tipo de resíduos. 
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 A17 – Resíduos Sólidos Urbanos (LER 20 03 01) 

Estes resíduos deverão ser acondicionados em contentores adequados e devidamente 

identificados. Estes contentores deverão ser colocados nas zonas possíveis de estes resíduos 

serem produzidos (frentes de obra e escritórios).  

 

Junto aos escritórios, deverá existir um contentor de 800L colocado pelos Serviços Camarários, 

com características de cobertura adequadas à não libertação de odores, e que é recolhido pelas 

viaturas municipais. 

 

 A18 – Lâmpadas de Filamentos (LER 20 01 36) 

Os resíduos de lâmpadas de filamentos deverão ser armazenados e acondicionados em 

contentor estanque, identificado e resguardado de outras actividades que possam intervir na 

fragilidade destes resíduos, por forma a não se quebrarem, para posterior encaminhamento para 

operador licenciado. 

 

Nota – O tipo de contentorização a considerar para cada um dos resíduos nos respectivos locais 

de produção será posteriormente definido, consoante as condições das frentes de trabalho e 

tipologia dos resíduos. 

 

2.3 Armazenamento de Resíduos Perigosos 
 

O armazenamento dos resíduos perigosos deve ainda obedecer a normas ambientais e de 

segurança, nomeadamente: 

    Assegurar a existência na Obra de local específico para deposição de resíduos perigosos, 

devidamente identificado; 

    O local de armazenamento deve ser impermeabilizado (pavimentação com acabamento tipo 

pintura impermeabilizante), coberto (protegido da chuva para evitar a existência de 

escorrências) e com soleira em todo o perímetro de pelo menos 10 cm de altura; 

    O local de armazenamento dos resíduos deverá possuir inclinação para locais de drenagem 

que conduzam a uma fossa de drenagem própria (fossa estanque cuja superfície interior 

deve ter um acabamento tipo pintura impermeabilizante); 

    No caso de armazenamento de resíduos líquidos perigosos (óleos, solventes usados), 

providenciar a existência de bacias de retenção; 

    Colocar os recipientes de acondicionamento de óleos usados e de outros resíduos 

perigosos na posição vertical; 
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    No local de armazenamento de resíduos perigosos deverá existir devidamente sinalizado 

um extintor de pó químico, material de contenção de derrames (material absorvente, terra, 

areia, ...). Deverá estar afixado em local visível o procedimento de actuação em caso de 

derrame, bem como o contacto em situação de emergência; 

    Assegurar que todos os contentores / recipientes de armazenamento de resíduos perigosos 

têm os seus conteúdos devidamente identificados (placas / rótulos de identificação); 

    Verificar as condições do contentor / recipiente onde será acondicionado o resíduo 

perigoso, no que se refere às suas condições de estanquicidade; 

    Selar os recipientes contendo resíduos líquidos ou pastosos após o enchimento (para evitar 

derrames e/ou outros acidentes durante o armazenamento e posteriormente aquando do 

transporte), não excedendo uma taxa de enchimento de 98%; 

    De acordo com a legislação em vigor, a recolha deste resíduos deverá ser efectuada no 

máximo 3 meses após a sua produção. 

 

 

Para algumas das diferentes tipologias de resíduos perigosos apresentam-se informações e 

regras gerais de deposição: 

 

 B1 – Resíduos de Decapagem (Resíduos de materiais de granalhagem contendo 

substâncias perigosas - LER 12 01 16*) 

Estes resíduos deverão ser depositados sobre bacias de retenção ou em recipientes estanques 

em zonas impermeabilizadas,  devidamente identificados e em zona coberta.  

 
 

 B2 – Óleos usados minerais não clorados; Águas Oleosas (LER 13 01 10*, 13 05 07*, 13 

08 02*)   

Estas tipologias de resíduos deverão ser armazenadas em contentores estanques, resistentes e 

devidamente identificados e tapados, que deverão estar armazenados sobre bacias de retenção 

ou zona impermeabilizada e coberta. Os recipientes deverão ser mantidos na posição vertical e 

armazenados em separado de outros resíduos de forma a detectar eventuais fugas. O local deve 

ser dotado de material absorvente e de material de combate a incêndio. 

 
 

 B3 – Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas; 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção 
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contaminado; Produtos químicos contendo ou compostos por substâncias perigosas 

(LER 15 01 10*, 15 02 02*, 16 05 06*) 

Esta tipologia de resíduos deve ser acondicionada em recipientes estanques sobre bacias de 

retenção ou zona impermeabilizada, em zona coberta. Os recipientes deverão ser mantidos na 

posição vertical, para evitar possíveis situações de derrame ou contaminação do solo e deverão 

ter tampa.  

 

 B4 – Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressão (LER 15 01 11*) 

Estes resíduos deverão ser acondicionados sobre bacias de retenção ou em recipientes 

estanques em zonas impermeabilizadas, devidamente identificados e em zona coberta.  

 

 B5 – Madeira Contaminada; Material de isolamento contendo substâncias perigosas 

(LER 17 02 04*, 17 06 03*, 17 04 09*)  

Acondicionar em recipientes estanques devidamente identificados, sobre bacias de retenção ou 

zona impermeabilizada, em zona coberta. 

 
 

 B6 – Solos Contaminados (LER 17 05 03*) 

Acondicionar em recipientes estanques sobre bacias de retenção ou zona impermeabilizada, em 

zona coberta.  

 
 B7 – Lâmpadas Fluorescentes (LER 20 01 21*) 

Os resíduos de lâmpadas fluorescentes deverão ser colocados nas embalagens das novas 

lâmpadas e acondicionados em contentor estanque, identificado e resguardado de outras 

actividades que possam intervir na fragilidade destes resíduos, por forma a não se quebrarem, 

para posterior encaminhamento para operador licenciado. 

 

 B8 – Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias 

perigosas (LER 08 01 11*) 

Acondicionar em recipientes estanques sobre bacias de retenção ou zona impermeabilizada, em 

zona coberta.  

 

 B9 – Resíduos Inorgânicos contendo Substâncias Perigosas (16 03 03*) 

Acondicionar em recipientes estanques sobre bacias de retenção ou zona impermeabilizada, em 

zona coberta. 
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Nota – O tipo de contentorização a considerar para cada um dos resíduos nos respectivos locais 

de produção será posteriormente definido, consoante as condições das frentes de trabalho e 

tipologia dos resíduos. 

 

É de referir que os resíduos resultantes de eventuais derrames ocorridos no parque de resíduos 

perigosos, serão drenados para um reservatório estanque. Dependendo da sua tipologia, serão 

devidamente encaminhados a destino final adequado para um operador de gestão de resíduos 

licenciado. 

 
 
3 Identificação e Gestão dos Resíduos 
 

Conforme já referido, os resíduos passíveis de serem produzidos na execução das actividades e 

serviços desenvolvidos na presente empreitada, encontram-se identificados na tabela 

apresentada no anexo 11.1. Na mesma tabela, são ainda indicadas condições relevantes para o 

acondicionamento, bem como o destino final do resíduo. 

 

As licenças/autorizações de laboração dos possíveis operadores de gestão de resíduos para o 

encaminhamento dos resíduos a destino final, serão apresentadas ao Dono de Obra para sua 

aprovação. 

 

O Gestor de Resíduos do Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A. é o Responsável Ambiental, que 

tem sob sua responsabilidade a gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da 

recolha e acondicionamento temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, 

recorrendo para o efeito a operadores licenciados e aprovados pelo dono de Obra. 

 
 
4 Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento 
 
Todos os trabalhadores em serviço na obra devem depositar os resíduos que produzem nas 

suas actividades de forma selectiva nos recipientes identificados para o efeito, de acordo com o 

Plano de Gestão de Resíduos. Estas obrigações estendem-se a todos os trabalhadores da Voith 

Hydro/Siemens, S.A. e das empresas subcontratadas. 

 

Eventuais desvios ao PGR, no que se refere à deposição incorrecta de resíduos deverão ser 

corrigidos e os trabalhadores alertados para o cumprimento das regras de deposição dos 

resíduos. 



     
 

FRADES II 
Plano de Gestão de Resíduos 

VOITH HYDRO e SIEMENS 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A11-T 

Revision T 
 

Executing OU Created by Checked by Approved by Issue Date 

Siemens Cláudia Rosado  João Festas    2016-07-29 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A11-T Page 13 of 17 
 

 

Os resíduos devem ser transportados para os locais e recipientes próprios definidos no PGR, 

assim que possível, não permanecendo no local de produção. 

 
 
5 Inspecção e Manutenção 
 

Toda a área da obra, em especial os locais de armazenamento temporário de resíduos, serão 

alvo de inspecções e manutenções regulares no âmbito da aplicação do PGR. 

 

No âmbito da verificação da implementação do PGR serão efectuadas e registadas as 

“Inspecções e Operações de Manutenção aos Locais de Armazenamento Temporário de 

Resíduos”, com uma periodicidade mensal. Os resultados das actividades de inspecção e 

manutenção devem ser registados no registo que se encontra apresentado no anexo 16.5 do 

PGAF. 

 

Por forma a garantir um controlo efectivo da implementação do PGR, para além das verificações 

referidas anteriormente, serão ainda realizadas verificações semanais dos Locais de 

Armazenamento Temporário de Resíduos. A checklist utilizada para o efeito encontra-se 

apresentada no anexo 16.6 do PGAF. 

 

Serão ainda efectuados registos de limpeza da fossa instalada no estaleiro social do Consórcio 

Voith Hydro / Siemens, S.A. aquando da recolha das águas residuais. O respectivo registo 

encontra-se apresentado no anexo 16.7 do PGAF. 

 

Sempre que solicitado, estes registos serão facultados ao Dono da Obra/Fiscalização. 

 

6 Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos 
 

As recolhas de resíduos podem ter um carácter periódico ou podem ser marcadas pontualmente 

por solicitação. Deverá ser no entanto, garantido que as capacidades dos recipentes para 

contentorização dos resíduos nos locais de armazenamento temporário não se esgotam 

completamente. 
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Conforme previsto legalmente, para a gestão de resíduos apenas serão seleccionados 

Operadores de Gestão de Resíduos devidamente licenciados pelas entidades competentes. A 

lista das entidades seleccionadas será previamente colocada à aprovação do Dono de Obra. 

 

O Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A. deve informar ao Dono da Obra as datas em que se irão 

realizar as operações de recolha de resíduos, para que, caso assim o pretenda, o mesmo possa 

acompanhar estes trabalhos. Não obstante, o Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A. deve ter 

sempre presente um seu responsável durante as operações de recolha de resíduos para 

acompanhar e inspeccionar as tarefas a realizar. 

 

A escolha do destino final dos resíduos produzidos deverá privilegiar o envio para valorização 

(reutilização / reciclagem), em detrimento da eliminação (deposição em aterro). 

 

O transporte de resíduos deve ser acompanhado de guias de acompanhamento de resíduos 

próprias, conforme normativos legais em vigor. Estão incluídas neste âmbito todas as tipologias 

de resíduos que são produzidas no decorrer da obra.  

 

No anexo 15.1 encontra-se a Instrução de Trabalho “Documento de Apoio para o Preenchimento 

de GAR”.1 

 

O Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A. deverá garantir que recebe do destinatário dos resíduos 

um comprovativo em como foram rececionados nas sua instalações, nomeadamente, cópia 

carimbada e assinada do exemplar da GAR (cor vermelha) devidamente preenchido, ou um 

                                                 
1 Nota – Conforme o nº 1 do artigo 21º do Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro, na redacção que lhe 

foi conferida pelo Decreto-lei nº 73/2011, de 17 de Junho, a plataforma electrónica que permitirá a 

desmaterialização das Guias de Acompanhamento de Resíduos (Plataforma eGAR) e o registo electrónico 

do transporte de resíduos em território nacional através de uma eGAR, apenas será disponibilizada após a 

aprovação, por Portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente e dos 

transportes, das normas técnicas sobre o transporte de resíduos em território nacional, a que se refere o   

nº 2 do referido artigo 21º. Neste contexto, deverá aguardar-se a publicação das referidas Normas Técnicas 

e, nessa sequência, a disponibilização de informação detalhada sobre o modo de funcionamento das 

eGAR. Pelo que entretanto, serão utilizadas as Guias de Acompanhamento de Resíduos (impressos da 

Imprensa Nacional – Casa da Moeda nº 1428 - modelo A, previstas na portaria nº 335/97, de 16 de Maio) 

para as rescolhas de resíduos em que sejam aplicáveis. 
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certificado de recepção dos RCD, ambos num prazo máximo de 30 dias após a recepção dos 

resíduos, conforme legislação em vigor. 

 

O Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A. disponibilizará cópia desta documentação às 

autoridades de Fiscalização ou Dono de Obra, sempre que solicitado. 

 

Mensalmente, deverá ser actualizado o “Mapa de Resíduos Produzidos” (vide modelo no anexo 

16.8 do PGAF), o qual será integrado no Relatório de Acompanhamento Mensal a entregar ao 

Dono de Obra/Fiscalização (vide modelo no anexo 16.9 do PGAF). 

 

É de realçar ainda, que deverá ser tido em consideração que o período de armazenamento dos 

resíduos nunca poderá ser superior a 1 ano, pois caso contrário implica a elaboração de um 

processo de licenciamento simplificado de acordo com o artigo nº 32 do Decreto-Lei nº 178/2006. 

 
 
7 Formação e Sensibilização dos Trabalhadores 
 
A todos os trabalhadores do Consórcio da Voith Hydro/Siemens, S.A., assim como a todos os 

trabalhadores das empresas subcontratadas, serão ministradas acções de 

sensibilização/formação adequadas à presente empreitada, para que sejam adquiridas entre 

outras, competências na área de gestão de resíduos.  

 

No anexo 7 do Plano de Gestão Ambiental do Fornecimento (PGAF), documento ao qual o 

presente PGR é parte integrante, encontra-se uma proposta para o Plano de Formação a 

ministrar aos trabalhadores. Nesse plano encontram-se contempladas acções de sensibilização 

referentes à gestão de resíduos em obra. 

 

Todas as acções do âmbito da Formação e Informação dos Trabalhadores serão registadas 

(conforme modelo proposto no anexo 16.1 do PGAF)  e disponibilizados ao Dono de 

Obra/Fiscalização, mensalmente.  

 

8 Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do 
Ambiente 

 
A Agência Portuguesa do Ambiente integrou as atribuições e competências do ex-Instituto do 

Ambiente e do ex-Instituto dos Resíduos. Em consequência, os sistemas de informação 
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existentes, SIPO e SIRER, foram integrados num sistema único, o SIRAPA - Sistema Integrado 

de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

Através do SIRAPA a Agência Portuguesa do Ambiente proporciona uma plataforma de 

comunicação com as entidades clientes e parceiras no âmbito dos vários enquadramentos 

ambientais, nas quais se destaca a se destacam a possibilidade de submeter informação 

ambiental a que estão obrigadas pela lei. 

 

De acordo com o Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), publicado pelo Decreto-Lei nº 

178/2006, de 5 de Setembro, a quantidade de resíduos produzidos nas actividades do Consórcio 

Voith Hydro/Siemens, S.A. na obra de Frades II será anualmente registada no SIRER, ao abrigo 

da inscrição deste estabelecimento no SIRAPA. 

9 Auditorias 
 
Sempre que pelo Dono de Obra ou por Organismos Oficiais pertencentes ao Ministério do 

Ambiente sejam realizadas auditorias ao funcionamento do Plano de Gestão de Resíduos, a 

Voith Hydro/Siemens, S.A. disponibilizar-se-á para acompanhar essas auditorias e prestar os 

esclarecimentos e informações necessárias.  

 

Na eventualidade de resultarem não conformidades das auditorias atrás mencionadas, serão 

desencadeadas pela Voith Hydro/Siemens, S.A. acções correctivas adequadas para resolver as 

eventuais não conformidades detectadas e para evitar a sua reincidência. 

 

10 Documentação Associada 
 
    Decisão 2014/955/EU, de 18 de Dezembro de 2014; 

    Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro; 

    Portaria nº 417/2008, de 11 de Junho; 

    Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de Março; 

    Guias de Acompanhamento de Resíduos; 

    Instrução de Trabalho “Documento de Apoio para Preenchimento de Guias de 

Acompanhamento de Resíduos”; 

    Lista de resíduos produzidos no decorrer do Fornecimento; 

    Licenças dos Operadores de Gestão de Resíduos.  
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11 Alterações 
 
    Atualização do capítulo 2.3 – Armazenamento de Resíduos Perigosos; 

    Atualização do Anexo 11.1 – Lista de Resíduos; 

    Actualização do Anexo 11.2 – Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição; 

    Atualizaçao do Anexo 11.4 – Alvarás de Licença dos Operadores de Gestão de Resíduos. 
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Anexo 11.1 
 

LISTA DE RESÍDUOS A PRODUZIR NO FORNECIMENTO E 
MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS 
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LISTA DE RESÍDUOS PASSÍVEIS DE SEREM PRODUZIDOS NO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS 

 
 

Designação do 
Resíduo 

Código 
LER 

Local de 
Produção 

Local de 
armazena

mento 
(1) 

Transportador Destino Final Tipo de 
Operação 

 
Observações 

Resíduos de 
tintas e vernizes 
contendo 
solventes 
orgânicos ou 
outras 
substâncias 
perigosas 

08 01 11* 

Frentes de 
Obra / 
Tratamento 
de 
Superfícies 

Local B 

José Maria 
Ferreira & 
Filhos, Lda 
Licença nº 
661680  
(Valida até: 
28/06/2020) 

José Maria 
Ferreira & 
Filhos, Lda 
Licença nº 
008/2014 
(Valida até: 
05/02/2019) 

R13/D15 

Acondicionar 
em recipientes 
estanques 
sobre bacias 
de retenção ou 
zona 
impermeabiliza
da, em zona 
coberta 

Poeiras e 
Partículas de 
Metais Ferrosos 

12 01 02 

Frentes de 
Obra / 
Tratamento 
de 
Superfícies 

Local A 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717  
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016)1 

R13/D15 

Evitar, sempre 
que possível, a 
dispersão dos 
resíduos 
armazenados 
com o vento e, 
sempre que 
possível, 
protegê-los da 
chuva. 
Acondicionar 
em recipientes 
estanques e 
devidamente 
identificados 

Resíduos de 
Soldadura  
(Ex: pontas de 
eléctrodos) 

12 01 13 

Frentes de 
Obra / 
Tratamento 
de 
Superfícies 

Local A 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13/D15 

 Resíduos de 
materiais de 
granalhagem 
contendo 
substâncias 
perigosas 

12 01 16* 

Frentes de 
Obra / 
Decapagem 
a jacto 
abrasivo 

Local B 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

José Maria 
Ferreira & 
Filhos, Lda 
Licença nº 
008/2014 
(Valida até: 
05/02/2019) 

R13/D15 

Acondicionar 
em recipientes 
estanques 
sobre bacias 
de retenção ou 
zona 
impermeabiliza
da, em zona 
coberta 

                                                 
1 Ver declaração da CCDR-N no anexo 11.4 
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Designação do 
Resíduo 

Código 
LER 

Local de 
Produção 

Local de 
armazena

mento 
(1) 

Transportador Destino Final Tipo de 
Operação 

 
Observações 

Material de 
Granalhagem 12 01 17 

Frentes de 
Obra / 
Decapagem 
a jacto 
abrasivo 

Local A 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13/D15 

Evitar, sempre 
que possível, a 
dispersão dos 
resíduos 
armazenados 
com o vento e, 
sempre que 
possível, 
protegê-los da 
chuva. 
Acondicionar 
em recipientes 
estanques e 
devidamente 
identificados 

Discos de 
Soldadura 
(Discos de 
Rebarbadoras) 

12 01 21 

Frentes de 
Obra / 
Tratamento 
de 
Superfícies 

Local A 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13/D15 

Evitar, sempre 
que possível, a 
dispersão dos 
resíduos 
armazenados 
com o vento e, 
sempre que 
possível, 
protegê-los da 
chuva. 
Acondicionar 
em recipientes 
estanques e 
devidamente 
identificados. 

Óleos usados 
minerais não 
clorados 

13 01 10* 

Frentes de 
Obra 
(manutenção 
de 
equipamentos) 

Local B 

Lumiresíduos, 
Lda 
Licença n.º  
12530/2006 
(Valida até: 
29/05/2021) 

Lumiresíduos, 
Lda 
Alvará n.º  
124/2013/CCD
R-N 
(Valida até: 
26/11/2018) 

R13 

Acondicionar 
em recipientes 
estanques 
sobre bacias 
de retenção ou 
zona 
impermeabiliza
da, em zona 
coberta. Manter 
os recipientes 
na posição 
vertical  

Águas Oleosas 13 05 07* 

Frentes de 
Obra / 
Parque de 
Resíduos 
Perigosos 

Local B 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13 

Acondicionar 
em recipientes 
estanques 
sobre bacias 
de retenção ou 
zona 
impermeabiliza
da, em zona 
coberta. Manter 
os recipientes 
na posição 
vertical  
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Designação do 
Resíduo 

Código 
LER 

Local de 
Produção 

Local de 
armazena

mento 
(1) 

Transportador Destino Final Tipo de 
Operação 

 
Observações 

Massas 
lubrificantes 13 08 02* Frentes de 

Obra Local B 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13 

Acondicionar 
em recipientes 
estanques 
sobre bacias 
de retenção ou 
zona 
impermeabiliza
da, em zona 
coberta. Manter 
os recipientes 
na posição 
vertical  

Papel e Cartão 15 01 01 

Área Social /  
Frentes de 
Obra / 
Ensaios de 
Equipamento
s e Sistemas 

Local A 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13 

Evitar, sempre 
que possível, a 
dispersão dos 
resíduos 
armazenados 
com o vento e, 
sempre que 
possível, 
protegê-los da 
chuva 

Embalagens 
Compósitas 15 01 05 Frentes de 

Obra Local A 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13 

Acondicionar 
em recipientes 
devidamente 
identificados e 
em zona 
coberta 

Embalagens 
contendo ou 
contaminadas 
por resíduos de 
substâncias 
perigosas 

15 01 10* 

Frentes de 
Obra / 
Tratamento 
de 
Superfícies 

Local B 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13 

Acondicionar 
em recipientes 
estanques 
sobre bacias 
de retenção ou 
zona 
impermeabiliza
da, em zona 
coberta. Manter 
os recipientes 
na posição 
vertical 
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Designação do 
Resíduo 

Código 
LER 

Local de 
Produção 

Local de 
armazena

mento 
(1) 

Transportador Destino Final Tipo de 
Operação 

 
Observações 

Embalagens de 
metal, incluindo 
recipientes 
vazios sob 
pressão, com 
uma matriz 
porosa sólida 
perigosa (por 
exemplo, 
amianto) 

15 01 11* 

Frentes de 
Obra / 
Tratamento 
de 
Superfícies 

Local B 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13 

Acondicionar 
em recipientes 
estanques 
sobre bacias 
de retenção ou 
zona 
impermeabiliza
da, em zona 
coberta. Manter 
os recipientes 
na posição 
vertical 

Absorventes, 
materiais 
filtrantes, 
panos de 
limpeza e 
vestuário de 
protecção, 
contaminados 
por subst. 
perigosas  

15 02 02* 

Frentes de 
Obra / 
Ensaios de 
Equipamento
s e Sistemas 

Local B 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13 

Acondicionar 
em recipientes 
estanques 
sobre bacias 
de retenção ou 
zona 
impermeabiliza
da, em zona 
coberta 

Absorventes, 
materiais 
filtrantes, 
panos de 
limpeza e 
vestuário de 
protecção não 
abrangidos em 
15 02 02 

15 02 03 

Frentes de 
Obra / 
Ensaios de 
Equipamento
s e Sistemas 

Local A 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13 

Acondicionar 
em recipientes 
devidamente 
identificados e 
em zona 
coberta 

Equipamento 
Fora de Uso  
não abrangido 
em 16 02 09 a 
16 02 13 

16 02 14 Frentes de 
Obra Local A 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13 

Acondicionar 
em recipientes 
devidamente 
identificados e 
em zona 
coberta 

Componentes 
retirados de 
equipamentos 
fora de uso 
(Consumíveis 
informáticos) 

16 02 16 Área Social Local A 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13 

Acondicionar 
em recipientes 
estanques 
devidamente 
identificados 



     
 

FRADES II 
Lista de Resíduos 
VOITH HYDRO e SIEMENS 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A11.1-Q 

Revision Q 
 

Executing OU Created by Checked by Approved by Issue Date 

Siemens Cláudia Rosado  João Festas    2016-07-29 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A11.1-Q Page 5 of 9 

Designação do 
Resíduo 

Código 
LER 

Local de 
Produção 

Local de 
armazena

mento 
(1) 

Transportador Destino Final Tipo de 
Operação 

 
Observações 

Resíduos 
Inorgânicos 
contendo 
Substâncias 
Perigosas 

16 03 03* Frentes de 
Obra Local B 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13 

Acondicionar 
em recipientes 
estanques 
sobre bacias 
de retenção ou 
zona 
impermeabiliza
da, em zona 
coberta 

Pilhas  16 06 04 
Rádios 
emissores-
receptores 

Local A 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13 

Acondicionar 
as baterias 
sobre bacias 
de retenção, ou 
dentro de 
recipiente 
estanque, em 
zona coberta 

Betão 17 01 01 
Frentes de 
Obra / Área 
Social 

Local A 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13 
Acondicionar 
em recipientes 
devidamente 
identificados 

Madeira 17 02 01 
Frentes de 
Obra / 
Paletes 

Local A 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13/D15 
Acondicionar 
em zona 
coberta 

Vidro 17 02 02 
Área Social / 
Frentes de 
Obra 

Local A 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13/D15 
Acondicionar 
em recipientes 
devidamente 
identificados 
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Designação do 
Resíduo 

Código 
LER 

Local de 
Produção 

Local de 
armazena

mento 
(1) 

Transportador Destino Final Tipo de 
Operação 

 
Observações 

Plástico 17 02 03 
Área Social / 
Frentes de 
Obra 

Local A 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13/D15 

Acondicionar 
em recipientes 
devidamente 
identificados. 
Evitar a 
dispersão dos 
resíduos 
armazenados 
com o vento 

Madeira 
Contaminada 17 02 04* Frentes de 

Obra Local B 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13/D15 

Acondicionar 
em recipientes 
estanques 
sobre bacias 
de retenção ou 
zona 
impermeabiliza
da, em zona 
coberta 

Alumínio 17 04 02 Frentes de 
Obra Local A 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13 

Acondicionar 
em recipientes 
estanques 
devidamente 
identificados 

Ferro e Aço 17 04 05 Frentes de 
Obra Local A 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13/D15 

Acondicionar 
em recipientes 
estanques 
devidamente 
identificados  

Mistura de 
Metais 17 04 07 Frentes de 

Obra Local A 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13/D15 
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Designação do 
Resíduo 

Código 
LER 

Local de 
Produção 

Local de 
armazena

mento 
(1) 

Transportador Destino Final Tipo de 
Operação 

 
Observações 

Resíduos 
Metálicos 
Contaminados 
com 
Substâncias 
perogosas 

17 04 09* Frentes de 
Obra Local B 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13/D15 

Acondicionar 
em recipientes 
estanques 
devidamente 
identificados e 
em zona 
coberta 

Cabos eléctricos 17 04 11 
Área Social / 
Frentes de 
Obra 

Local A 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13/D15 

Acondicionar 
em recipientes 
devidamente 
identificados e 
em zona 
coberta 

Solos 
Contaminados  17 05 03* Frentes de 

Obra Local B 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13/D15 

Acondicionar 
em recipientes 
estanques 
sobre bacias 
de retenção ou 
zona 
impermeabiliza
da, em zona 
coberta 

Materiais de 
Isolamento 
contendo 
substâncias 
perigosas 

17 06 03* Frentes de 
Obra Local B 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13/D15 

Acondicionar 
em recipientes 
estanques 
devidamente 
identificados e 
em zona 
coberta 

Materiais de 
Isolamento não 
abrangidos em 
17 06 01 e 17 
06 03 

17 06 04 Frentes de 
Obra Local A 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13/D15 

Acondicionar 
em recipientes 
devidamente 
identificados e 
em zona 
coberta 
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Designação do 
Resíduo 

Código 
LER 

Local de 
Produção 

Local de 
armazena

mento 
(1) 

Transportador Destino Final Tipo de 
Operação 

 
Observações 

Mistura de 
Resíduos de 
Construção e 
Demolição 

17 09 04 Frentes de 
Obra Local A 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13/D15 

Acondicionar 
em recipientes 
devidamente 
identificados e 
em zona 
coberta 

Papel-Cartão 20 01 01 Área Social Local A 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13/D15 

Evitar, sempre 
que possível, a 
dispersão dos 
resíduos 
armazenados 
com o vento e, 
sempre que 
possível, 
protegê-los da 
chuva 

Embalagens de 
vidro 20 01 02 

Área Social / 
Frentes de 
Obra 

Local A 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13 

Acondicionar 
em recipientes 
devidamente 
identificados e 
em zona 
coberta 

Solventes 20 01 13* Frentes de 
Obra Local B 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13 

Acondicionar 
em recipientes 
estanques 
sobre bacias 
de retenção ou 
zona 
impermeabiliza
da, em zona 
coberta 

Lâmpadas 
fluorescentes   20 01 21* 

Área Social / 
Ensaios de 
Frentes de 
Obra 

Local B 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13 

Colocar na 
embalagem da 
nova lâmpada 
e acondicionar 
no contentor 
correspondente 
de forma a não 
se quebrarem 
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Designação do 
Resíduo 

Código 
LER 

Local de 
Produção 

Local de 
armazena

mento 
(1) 

Transportador Destino Final Tipo de 
Operação 

 
Observações 

Tintas, produtos 
adesivos, colas 
e resinas 
contendo 
substâncias 
perigosas 

20 01 27* Frentes de 
Obra Local B 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13 

Acondicionar 
em recipientes 
estanques 
sobre bacias 
de retenção ou 
zona 
impermeabiliza
da, em zona 
coberta 

Lâmpadas de 
Filamentos  20 01 36 

Área Social / 
Ensaios de 
Frentes de 
Obra 

Local B 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13 

Acondicionar 
no contentor 
correspondente 
de forma a não 
se quebrarem 

Embalagens de 
plástico 20 01 39 

Área Social /  
Frentes de 
Obra 

Local A 

Palmiresíduos 
– Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença n.º  
664717 
(Valida até: 
09/12/2018) 

Palmiresíduos
– 
Combustíveis 
e Resíduos, 
Lda 
Licença nº  
nº50/2011/CCD
R-N 
(Valida até: 
02/06/2016) 

R13 

Acondicionar 
em recipientes 
devidamente 
identificados. 
Evitar a 
dispersão dos 
resíduos 
armazenados 
com o vento 

Sobrantes 
florestais 20 02 01 Desmatação --- A definir A definir A definir 

Evitar a 
mistura com 
outro tipo de 
resíduos 

Resíduos 
sólidos urbanos 20 03 01 

Área Social / 
Frentes de 
Obra 

--- 
Serviços 
Camarários  
 

Aterro sanitário 
do Concelho D1 

Contenção em 
recipientes com 
tampa, para 
minimizar a 
libertação dos 
odores 

 

*- Resíduo Perigoso de acordo com a Lista Europeia de Resíduos 
 
 (1) Locais de Armazenamento Temporário de Resíduos 
   
   Local A – para deposição de resíduos não perigosos  
   Local B – para deposição de resíduos perigosos e/ou em estado líquido 



     
 

FRADES II 
PPGRCD 

VOITH HYDRO e SIEMENS 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A11.2-S 

Revision S 
 

Executing OU Created by Checked by Approved by Issue Date 

Siemens Cláudia Rosado  João Festas    2016-07-29 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A11.2-S  

 

 
 
 
 

Anexo 11.2 
 

PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE 
CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 
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PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (PPGRCD) 
 

I. Dados gerais da entidade responsável pela obra 

a) Nome: EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. 
b) Morada, Localidade, Código Postal, Freguesia, Concelho: Central Hidroeléctrica de Frades II, EN 103, KM 88,5, Frades – Ruivães, 4850-334 Vieira do Minho, Portugal 
c) Telefone, Fax, E-Mail 
d) Número Identificação Pessoa Colectiva (NIPC) 
e) CAE Principal Rev3 
 

II. Dados gerais da obra 

a) Tipo de obra: Fornecimento dos Equipamentos para o Reforço de Potência de Venda Nova  
b) Nº de processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA): 2111 
c) Identificação do local de implantação: junto à confluência do rio Cavado com o rio Rabagão, próximo da povoação de Ruivães, Concelho de Vieira do Minho, Distrito de Braga 

 

III. Resíduos de Construção e Demolição (RCD) 

1. Caracterização da obra 

a) Caracterização sumária da obra a efectuar  
 

O âmbito do Fornecimento dos Equipamentos compreende o desenvolvimento do projecto de execução de todos os equipamentos e instalações especificados no Processo de Concurso, o 
seu fabrico, e montagem em obra, bem como todos os trabalhos directa ou indirectamente necessários à materialização das actividades conducentes à sua concretização, destacando-se as 
seguintes: 
- Montagem do Estaleiro; 
- Montagem do Equipamento Hidromecânico (Montagem de Equipamento na Tomada de Água); 
- Montagem dos Grupos Reversíveis; 
- Montagem dos Aparelhos de Elevação e Montagem de Cargas (Montagem das pontes rolante e ascensor); 
- Montagem de Equipamentos à Tensão de Produção; 
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- Montagem dos Transformadores Principais; 
- Instalação de Emissão de Energia; 
- Instalação de Comando e Controlo; 
- Instalação dos Serviços Auxiliares de Corrente Alternada e Corrente Contínua e Serviços Gerais; 
- Instalações de Segurança (Montagem de Equipamento de detecção de intrusão, incêndio, inundação e  vídeo vigilância); 
- Ensaios e Comissionamento das instalações; 
- Desmontagem do Estaleiro. 
 
b) Descrição sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os princípios referidos no artº 2º do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março   
 
Os métodos construtivos a adoptar, associados aos trabalhos que adiante se referem, deverão permitir que a gestão de RCD gerados na obra se realize de acordo com os princípios de auto-
suficiência, da prevenção e redução, da hierarquia das operações de gestão de resíduos, da responsabilidade do cidadão, da regulação da gestão de resíduos e da equivalência. 
Na aplicação destes princípios, tendo presente que, prioritariamente se deve prevenir e reduzir a produção de resíduos e que, uma vez produzidos, a sua gestão deve seguir uma hierarquia 
de operações que passa pela recuperação (reutilização), valorização (reciclagem) e eliminação (deposição em aterro ou tratamento físico/químico), ter-se-á em conta que: 
• A produção de RCD gerados na obra seja minimizada; 
• Todos os materiais a adquirir e a aplicar tenham, sempre que possível, nulo ou baixo grau de perigosidade; 
• Os RCD gerados na obra sejam correctamente separados e armazenados no estaleiro em contentores com a respectiva indicação, no sentido de promover a sua reutilização, e na sua 
impossibilidade,  triados e encaminhados para destino final adequado por operador de gestão de resíduos licenciado; 
• Os solos resultantes das escavações e movimentação de terras deverão ser reincorporados na própria obra ou em outra obra. Sempre que tal facto não seja possível, estes serão 
encaminhados para valorização; 
• Na fase de aplicação de betão só será produzido e utilizado o material estritamente necessário conforme definido em projecto evitando-se a produção em excesso. 
 
Assim, na aplicação prática do exposto, proceder-se-á à rentabilização de materiais e produtos, reduzindo perdas e sobras, bem como à mais completa e correcta recolha, separação, 
armazenagem e encaminhamento de RCD nas actividades a desnvolver em obra. 
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2. Incorporação de reciclados 

a) Metodologia para a incorporação de reciclados de RCD  
Em virtude das características e das actividades previstas para a obra, não se prevê a incorporação dos mesmos. 
 
b) Reciclados de RCD integrados na obra  

Identificação dos reciclados Quantidade integrada na obra (t ou m3) Tipo de utilização 

--- --- --- 

Valor total   

 

3. Prevenção de resíduos 

a) Metodologia de prevenção de RCD 
 
A gestão de resíduos é, em primeiro lugar, direccionada para a minimização dos impactos ambientais resultantes das actividades desenvolvidas, nomeadamente, através de: 
• recolha selectiva e contínua dos materiais e resíduos nas frentes de trabalho, e não aquando do término dos trabalhos;  
• selecção e armazenamento temporário dos resíduos; 
• armazenamento temporário de resíduos de forma a não provocar qualquer impacte no ambiente e saúde humana, evitando a contaminação do local envolvente, bem como dos próprios 
materiais e/ou resíduos separados; 
• remoção dos resíduos de forma adequada e de acordo com a legislação em vigor; 
• sempre que aplicável, encaminhamento dos resíduos para reciclagem e/ou valorização. 
 
Serão adoptados métodos em obra que permitam a prevenção “na fonte” de resíduos e deverão ser evitados excedentes através do consumo total e optimizado de materiais. Todos os 
materiais a utilizar em obra deverão respeitar o ambiente e, sempre que possível, deverão conter uma quantidade mínima substâncias perigosas.  
Pretende-se em obra desenvolver uma tomada de consciência, especificamente do acto de prevenção de resíduos, ou seja, tudo que se pode e deve fazer antes de eliminar, para reduzir os 
volumes da recolha de resíduos e a nocividade dos resíduos produzidos. Nesta medida, é fundamental a realização de acções de formação junto dos trabalhadores, com o objectivo de 
sensibilizá-los para a gestão de resíduos. Nomeadamente, sensibilizar os trabalhadores para a diminuição de produção de resíduos e promover a sua adesão à correcta deposição e triagem 
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dos resíduos.  
b) Materiais a reutilizar em obra 
Em virtude das características e das actividades previstas para a obra, não se prevê a incorporação dos mesmos. 
 

Identificação dos materiais 
Quantidade a 

reutilizar (t ou m3) 
Tipo de utilização 

(na própria obra/outros)  

--- --- --- 

Valor total   

 
4. Acondicionamento e triagem 

a) Referência aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afecto à mesma  
 
Com vista a uma adequada gestão dos resíduos produzidos na obra e ao seu armazenamento temporário, será organizado no estaleiro uma área designada de Parque de Resíduos que 
possibilite um sistema de armazenamento temporário de resíduos e respectiva separação conforme a sua tipologia, com bacias de retenção, sempre que aplicável. 
 
O local de armazenamento temporário de resíduos será efectuado em local apropriado e irá dispôr do equipamento necessário e específico para o armazenamento adequado dos vários tipos 
de resíduos produzidos, nomeadamente, contentores de dimensões adequadas de acordo com as fracções definidas e devidamente identificados com o tipo de resíduo a depositar. Será tido 
também em consideração a produção de eventuais resíduos perigosos que, pelas suas características, deverão ser objecto de especiais cuidados. Desta forma, a armazenagem destes 
resíduos será efectuada em contentores estanques e em zona pavimentada. Sempre que aplicável, deverá ser considerada a aplicação de uma bacia de retenção ou sistema similar. 
 
Todos os resíduos produzidos devem ser de imediato removidos do local de produção e depositados nos locais definidos para o efeito nos respectivos contentores. 
A correcta triagem no local de produção constitui um contributo fundamental para maximizar a valorização dos resíduos produzidos, pois desta forma, é possível prevenir a sua mistura e 
contaminação e potenciar a valorização dos mesmos aquando da transferência para os operadores de gestão de resíduos.  
Os resíduos produzidos no decorrer da obra permanecerão no parque de resíduos, de modo a que não ocorra degradação, nem mistura de resíduos de natureza distinta, por forma a não 
inviabilizar posteriores tratamentos nem alterar o seu grau de perigosidade até serem retirados e transportados para o seu destino final, por operadores devidamente licenciados. 
Em termos de prioridade de destino final dos resíduos será respeitada a hierarquia de operações, nomedamente, reciclagem, valorização e apenas depois, deposição em aterro. 
A metodologia a adoptar para a preparação do Parque de Resíduos, bem como a sua gestão englobará: 
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• Definição do local para o armazenamento temporário dos resíduos; 
• Preparação do terreno de forma a evitar eventuais contaminações do solo; 
• Selecção dos contentores a colocar, em função da tipologia e quantidades estimadas dos resíduos possíveis de serem produzidos em obra; 
• Identificação clara e visível de todos os contentores de resíduos (tipo de resíduo a colocar, Código LER, indicação de perigosidade...). 
É ainda de referir que serão colocados em obra meios de contenção de fugas ou derrames de substâncias químicas passíveis de originar situações de emergência ambiental. 
 
b) Caso a triagem não esteja prevista, apresentação da fundamentação para a sua impossibilidade 
Não aplicável 

 

5. Produção de RCD 

Código LER 
Quantidades 
produzidas 

(t) 

Quantidade para 
reciclagem 

 (%) 

Operação de 
reciclagem 

Quantidade para
valorização  

(%) 

Operação de 
valorização 

Quantidade para 
eliminação (%) 

Operação de 
eliminação 

08 01 11* 0.12 --- --- 0.02 R13 --- --- 

12 01 02 9.8 --- --- 1.91 R13 --- --- 

12 01 13 5 --- --- 0.97 R13 --- --- 

12 01 16* 50 --- --- 6.88 R13 2.86 D15 

12 01 17 80 --- --- 15.58 R13 --- --- 

12 01 21 3,5 --- --- 0.68 R13 --- --- 

13 01 10* 2.5 --- --- 0.49 R13 --- --- 

13 05 07* 1 --- --- 0.19 R13 --- --- 

13 08 02* 0.1 --- --- 0.02 R13 --- --- 



 

     
 

FRADES II 
PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (PPGRCD) 

VOITH HYDRO e SIEMENS 
FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A11.2-S 

Revision S 
 

Executing OU Created by Checked by Approved by Issue Date 

Siemens Cláudia Rosado  João Festas    2016-07-29 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A11.2-S Page 6 of 9 
 
 

5. Produção de RCD 

Código LER 
Quantidades 
produzidas 

(t) 

Quantidade para 
reciclagem 

 (%) 

Operação de 
reciclagem 

Quantidade para
valorização  

(%) 

Operação de 
valorização 

Quantidade para 
eliminação (%) 

Operação de 
eliminação 

15 01 01 15 --- --- 2.92 R13 --- --- 

15 01 05 0.1 --- --- 0.02 R13 --- --- 

15 01 10* 2.6 --- --- 0.51 R13 --- --- 

15 01 11* 0.5 --- --- 0.10 R13 --- --- 

15 02 02* 11 --- --- 2.14 R13 --- --- 

15 02 03 4 --- --- 0.78 R13 --- --- 

16 02 14 0.8 --- --- 0.16 R13 --- --- 

16 03 03* 4.5 --- --- 0.88 R13 --- --- 

16 06 04 0.1 --- --- 0.02 R13 --- --- 

17 01 01 2 --- --- 0.39 R13 --- --- 

17 02 01 50 --- --- 9.74 R13 --- --- 

17 02 02 0.25 --- --- 0.05 R13 --- --- 

17 02 03 22 --- --- 4.29 R13 --- --- 

17 02 04* 4 --- --- 0.78 R13 --- --- 

17 04 02 0.2 --- --- 0.04 R13 --- --- 
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5. Produção de RCD 

Código LER 
Quantidades 
produzidas 

(t) 

Quantidade para 
reciclagem 

 (%) 

Operação de 
reciclagem 

Quantidade para
valorização  

(%) 

Operação de 
valorização 

Quantidade para 
eliminação (%) 

Operação de 
eliminação 

17 04 05 95 --- --- 18.51 R13 --- --- 

17 04 07 20 --- --- 3.90 R13 --- --- 

17 04 09* 0.1 --- --- 0.02 R13 --- --- 

17 04 11 14.5 --- --- 2.82 R13 --- --- 

17 05 03* 2 --- --- 0.39 R13 --- --- 

17 06 03* 1 --- --- 0.19 R13 --- --- 

17 06 04 100 --- --- 19.48 R13 --- --- 

17 09 04 10.5 --- --- 2.05 R13 --- --- 

20 01 13* 0.6 --- --- 0.12 R13 --- --- 

20 01 27* 0.5 --- --- 0.10 R13 --- --- 

20 01 36 0.05  --- --- 0.01 R13 --- --- 

Total 513.32   97.14  2.86  

 
Nota - Nas operações de valorização de resíduos encontram-se também incluídas as operações de reciclagem. Nesta medida, na coluna “Quantidade para valorização 
(%)” assumiu-se o somatório da percentagem de resíduos encaminhados para reciclagem e valorização. As operações de destino final de cada resíduo encontram-se de 
acordo com as operações para os quais o operador de gestão de resíduos seleccionado se encontra autorizado. 
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Lista de Operações de Valorização de Resíduos (1) 
R1 - Utilização principal como combustível ou outros meios de produção de energia. 
R2 - Recuperação/regeneração de solventes. 
R3 - Reciclagem/recuperação de compostos orgânicos que não são utilizados como solventes (incluindo as operações de compostagem e outras transformações 
biológicas). 
R4 - Reciclagem/recuperação de metais e de ligas. 
R5 - Reciclagem/recuperação de outras matérias inorgânicas. 
R6 - Regeneração de ácidos ou de bases. 
R7 - Recuperação de produtos utilizados na luta contra a poluição. 
R8 - Recuperação de componentes de catalisadores. 
R9 - Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos. 
R10 - Tratamento no solo em benefício da agricultura ou para melhorar o ambiente. 
R11 - Utilização de resíduos obtidos em virtude das operações enumeradas de R1 a R10. 
R12 - Troca de resíduos com vista a submetê-los a uma das operações enumeradas de R1 a R11. 
R13 - Acumulação de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde 
esta é efectuada). 
 
Lista de Operações de Eliminação de Resíduos (1) 

D1 - Deposição sobre o solo ou no seu interior (por exemplo, aterro sanitário, etc.). 
D2 - Tratamento no solo (por exemplo, biodegradação de efluentes líquidos ou de lamas de depuração nos solos, etc.). 
D3 - Injecção em profundidade (por exemplo, injecção de resíduos por bombagem em poços, cúpulas salinas ou depósitos naturais, etc.). 
D4 - Lagunagem (por exemplo, descarga de resíduos líquidos ou de lamas de depuração em poços, lagos naturais ou artificiais, etc.) 
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D5 - Depósitos subterrâneos especialmente concebidos (por exemplo, deposição em alinhamentos de células que são seladas e isoladas umas das outras e do ambiente, 
etc.). 
D6 - Descarga para massas de águas, com excepção dos mares e dos oceanos. 
D7 - Descarga para os mares e ou oceanos, incluindo inserção nos fundos marinhos. 
D8 - Tratamento biológico não especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produz compostos ou misturas finais que são rejeitados por meio de qualquer 
das operações enumeradas de D1 a D12. 
D9 - Tratamento fisico-químico não especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produz compostos ou misturas finais rejeitados por meio de qualquer das 
operações enumeradas de D1 a D12 (por exemplo, evaporação, secagem, calcinação, etc.). 
D10 - Incineração em terra. 
D11 - Incineração no mar. 
D12 - Armazenagem permanente (por exemplo, armazenagem de contentores numa mina, etc.). 
D13 - Mistura anterior à execução de uma das operações enumeradas de D1 a D12. 
D14 - Reembalagem anterior a uma das operações enumeradas de D1 a D13. 
D15 - Armazenagem enquanto se aguarda a execução de uma das operações enumeradas de D1 a D14 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, 
no local onde esta é efectuada 
 
(1) De acordo com Decisão 2014/955/EU, de 18 de Dezembro de 2014. 
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PLANO DE GESTÃO DE OUTROS RESÍDUOS 
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PLANO DE GESTÃO DE OUTROS RESÍDUOS (PGOR) 

 
 

Produção de Resíduos 

Descrição   Código LER Operação de Valorização Operação de Eliminação 

Componentes retirados de 
equipamentos fora de uso 
(Consumíveis informáticos) 

16 02 16 R13  

Papel e Cartão 20 01 01 R13  

Embalagens de Vidro 20 01 02 R13  

Lâmpadas fluorescentes   20 01 21* R13  

Embalagens de Plástico 20 01 39 R13  

Resíduos biodegradáveis 20 02 01 R13  

Outros resíduos urbanos e equiparados, 
incluindo misturas de resíduos 

20 03 01  D1 

 

 

 

 
Nota - As operações de destino final de cada resíduo encontram-se de acordo com as operações para os quais o operador de gestão de resíduos seleccionado se 

encontra autorizado. 
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Lista de Operações de Valorização de Resíduos 

(1)
 

R1 - Utilização principal como combustível ou outros meios de produção de energia. 

R2 - Recuperação/regeneração de solventes. 

R3 - Reciclagem/recuperação de compostos orgânicos que não são utilizados como solventes (incluindo as operações de compostagem e outras transformações 

biológicas). 

R4 - Reciclagem/recuperação de metais e de ligas. 

R5 - Reciclagem/recuperação de outras matérias inorgânicas. 

R6 - Regeneração de ácidos ou de bases. 

R7 - Recuperação de produtos utilizados na luta contra a poluição. 

R8 - Recuperação de componentes de catalisadores. 

R9 - Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos. 

R10 - Tratamento no solo em benefício da agricultura ou para melhorar o ambiente. 

R11 - Utilização de resíduos obtidos em virtude das operações enumeradas de R1 a R10. 

R12 - Troca de resíduos com vista a, submetê-los a uma das operações enumeradas de R1 a R11. 

R13 - Acumulação de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde 

esta é efectuada). 

 

 

Lista de Operações de Eliminação de Resíduos 
(1) 

D1 - Deposição sobre o solo ou no seu interior (por exemplo, aterro sanitário, etc.). 

D2 - Tratamento no solo (por exemplo, biodegradação de efluentes líquidos ou de lamas de depuração nos solos, etc.). 

D3 - Injecção em profundidade (por exemplo, injecção de resíduos por bombagem em poços, cúpulas salinas ou depósitos naturais, etc.). 

D4 - Lagunagem (por exemplo, descarga de resíduos líquidos ou de lamas de depuração em poços, lagos naturais ou artificiais, etc.) 

D5 - Depósitos subterrâneos especialmente concebidos (por exemplo, deposição em alinhamentos de células que são seladas e isoladas umas das outras e do ambiente, 

etc.). 

D6 - Descarga para massas de águas, com excepção dos mares e dos oceanos. 
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D7 - Descarga para os mares e ou oceanos, incluindo inserção nos fundos marinhos. 

D8 - Tratamento biológico não especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produz compostos ou misturas finais que são rejeitados por meio de qualquer 

das operações enumeradas de D1 a D12. 

D9 - Tratamento fisico-químico não especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produz compostos ou misturas finais rejeitados por meio de qualquer das 

operações enumeradas de D1 a D12 (por exemplo, evaporação, secagem, calcinação, etc.). 

D10 - Incineração em terra. 

D11 - Incineração no mar. 

D12 - Armazenagem permanente (por exemplo, armazenagem de contentores numa mina, etc.). 

D13 - Mistura anterior à execução de uma das operações enumeradas de D1 a D12. 

D14 - Reembalagem anterior a uma das operações enumeradas de D1 a D13. 

D15 - Armazenagem enquanto se aguarda a execução de uma das operações enumeradas de D1 a D14 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, 

no local onde esta é efectuada 

 
(1)

 De acordo com a Decisão 2014/955/EU, de 18 de Dezembro de 2014. 
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Ins t i tu to  da  N4ob i Í ìdade
e dos Transpories Terrestres, l .P.

Licença n" 664717

para transporte rodoviário internacional de mercadorias por conta de outrem

A presente licença permite a (2) PALMIRESÍDUOS - COMBUSTÍVEIS E RESÍDUOS, LDA, titular do alvará no

664717 e do NIPC 505080150, com sede em Zona Industrial, Lote 5, Curvaceira, 5070-072 ALIJÓ, realizar, em

todas qs relações de trafego, no que se refere ao percurso efetuado no território da Comunidade, transportes

rodoviários internacionais de mercadorias por conta de outrem, nos termos do Regulamento (CE) n" 1072/2009 do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 2l de outubro de 2009, que estabelece regras comuns para o acesso ao

mercado do transporte internacional rodoviário de mercadorias, e nos termos das disposições gerais da presente

licença.

O bs ervaçõ es esp eciais :

A presente licença é válida de 09 de clezembro de 2013 s 09 de dezembro cle 2018

Emitido no Porto, em 09 de dezembro cle 2013

O Director Regional

tl
.'4i

-íítsir
/

Fernando Lucas O I iveira
(3)

(1) Siglas distintivas dos Estados-Membros: (B) Belgica, (BG) Bulgária, (CZ) República Checa, (DK)
Dinamarca, (D) Alemanha, (EST) Estónia, (IM) Irlanda, (GR) Grëcia, (E) Espanha, (F) França, (I)

@) Áusnia, (PL) Potónia, (P) Portugal, (RO) Romënia, (SLO) Eslovénia, (SK) Eslovóquia, (FIN) Finlândia,
(S) Sr.récia, (UK) Reino Unido.

(2) Nome completo oufirma e endereço completo do transportador.
(3) Assinatura e carimbo da autoridade ou organismo competente que emite a licença
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DESENvoLVTMENTo REcroNAt"  Do NoRTE

Exmo. Senhor ' f  Gerente da Empresa
Palmiresíduos - Combustíveis e Resíduos, Loa.
Zona Industr ial  da Curvaceira, Lote 5
Apartado 37
s07 r-909 Ari ió

Sua referência Sua comunicação Nossa referência

D P C A - P t 6 3 / t 0
29108t20t2
t D  t 2 5  3 5  5 6

Assuntolsubiect Averbamento ao Alvará de Licença n" 50/201I/CCDR-N, da empresa
Palmiresíduos - Combustíveis e Resíduos, +da., para a instalação sita na
Zona lndustrial da Curvaceira, Lotes 5,ó e 8, Apartado 37, Alijó

Para os devidos efeitos, junto se envia a V. Ex." o Averbamento enìitido para efeitos de correção do

Alvará d,e Licença paraa realização de operações de gestão de resíduis n" 50/2011/CCDR-N, em nome

de Palmiresíduos - Combustíveis e Resíduos, Lda., para a instalaçãó localizada na Zona Industrial da

Curvaceira, Lotes 5,6 e 8, Apartado 37, freguesia e concelho de Alijo.

Acresce mencionar, em resposta à questão colocada na V/ comunicaçflo de agosto de 20 12, que o alvará

de licenç:a em questão foi emitido ao abrigo do anterior Regime Geral de Gestão de Resíduos (Decreto-

lei n" 11t912006, de 5 de setembro), e conforme recomendação errlitida pela Agência Portuguesa de

Ambiente, as operações de gestão de veículos em f im de vida (LEF. l6 0l  04*),  deveriam incluir  as

operaçõ,es de valorização R3, R4, R5 e Rl3, de acordo com a desc(ição do Anexo lll, da Portaria n."

2091200'+, de 3 de Março.

Contudcr; caso pretendâ promover alteração da classificação das operações de gestão de resíduos do

Alvará d,e Licença n" 50/201 l/CCDR-N, deverá solicitar essa alteração de acordo com a classificação das

operaçõres de gestão de resíduos contempladas nos anexos a que se (efere o art.o 4", do Decreto-lei n"

7 3 1 2 0 1 l ,  d e  l 7  d e  j u n h o .

Com o elhores cumor imentos

ccDRn  e
coMf ssÃo Dr cooRDENAÇÃo E :V
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CoMrssÃo DE CooRDENAçÃo E
DEstNvoLvtMENTo REctoNAt  Do
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NoRTE

AVERBAMENTO AO ALVARA DE LICENçA PARA A REALIZAçÃO DE
opERAçÕes oe cesrÃo oe nesíouos N". 50/20t t/ccDR-N

Proc."  |  ó3/  l0

Nos termos do art igo 36.",  do Anexo l l ,  do Decreto- lei  n."  73120,1 l ,  de l7 de Junho, que al tera e

republica o Decreto-lei n." 17812006, de 5 de Setembro, é emitido o presente averbamenro para efeitos

de corr,eção do Alvará de Licença para a Realização de Operações de Gestão de Resíduos n"

50/2011/CCDR-N, à empresa Palmiresíduos - Combustíveis e Resíduos, Lda.,  detentora do NIF

505 080 150, com sede na Zona Industrial da Curvaceira, Lote 5, Apartado 37, freguesia e concelho de

Alijo, para a instalação localizada naZona Industrial da Curvaceira, Lotes 5,6 e 8, freguesia e concelho de

Alijo, para a seguinte operação de gestão de resíduos:

- êrrmâz€llâgem, triagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos (art." 23", do Anexo ll

do Decreto- lei  n."  731201l,  de l7 de junho, que al tera e republ ica o Decreto- lei  n" 17812006,

de 5 de setembro).

Este averbamento é válido para os seguintes resíduos, classificados com os códigos LER (Lista Europeia

de Resíduos)

Classificação do resíduo
Codigo

Operação

' 0l 05 99 - Outros resíduos não anteriormente especificados - lamas e outros

resíduos de perfuração não contendo substâncias perigosas

D t 5

.  05 0 |  l0  -  Lamas do t ratamento local  de ef luentes não abrangidas em 05 0 l  09

. 05 0 | | 3 - Lamas do tratamento de água para abastecimento de caldeiras

.  05 0 l  l4  -  Resíduos de colunas de arrefec imento

.  05 07 02 -  Resíduos contendo enxofre

D t 5

D t 5

R t 3 / D t 5

R l 3 / D r 5

.  0B 03 |  3 -  Resíduos de t intas não abrangidos em 08 03 l2 R r 3 / D t 5

l0  08 99 -  Outros resíduos não anter iormente especi í icados -  e lementos f i l t rantes,

resíduos de lavagem das peças,  resíduos de acabamentos de superf íc ies

|  2 0 l  lB ( ' ' ' )  -  Lamas metál icas ( lamas de rect i f icação,  superacabamento e l ixagem)

con tendo  o leo

R l 3 / D r s

- -R i -

f ç
\Â nue RATNHA D. EsrEFÂNrA,2sr .4rs0-304 poRTo. www.ccDR-N.pr

rEL.t  226 086 300 .  FAX: 226 061 480 E-MAIL:  GERAL@CCDR-N.PT
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e
. | 3 05 02 1x; - Lamas provenientes dos separadores óleo/água

. | 3 05 03 (*) - Lamas provenientes do interceptor

.  l3 0E 0l  (*)  -  Lamas ou emulsões de dessal inização

. | 3 0E 02 (*) - Outras emulsões

' l3 0E 99 1x; - Outros resíduos não anteriormente especificados - resíduos de óleo
usado, designadamente massas lubrificantes contendo substâncias
perigosas

R t 3

R t 3

R t 3

R t 3

R t 3

.  l 6 0 l  l 9 - P l á s t i c o

.  l 6  0 l  2 0  -  V i d r o

.  16  0 l  2 l  ( * )  -  Componentes  per igosos  não abrang idos  em 16 0 l  07  a  16  0 l  l  l ,  16
0 l  l l 3  e  l 6  0 l  1 4

. l 6 0l 22 - Componentes não anteriormente especificados

. l6 0 | 99 - Outros resíduos não anteriormente especificados - resíduos
provenientes do desmantelamento de VFV: bancos, madeiras de tabliers,

forros, alcatifas, napas e espumas

R t 3

R t 3

R t 3

R t 3

R t 3

. 17 0 | 06 (x) - Misturas ou fracções separadas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e

materiais cerâmicos contendo substâncias perigosas

' 17 02.04 1x; - Vidro, plástico e madeira contendo ou contaminados com substâncias
perigosas

. l7 03 0 | 11 - Misturas betuminosas contendo alcatrão

. l7 03 03 (*) - Alcatrão e produtos de alcatrão

. 17 04.09 (*) - Resíduos metálicos contaminados com substâncias perigosas

. 17 04. | 0 (*) - Cabos contendo hidrocarbonetos, alcatrão ou outras substâncias
perigosas

. l7 05 03 1x; -  Solos e rochas contendo substâncias perigosas

. l7 05 05 (*) - Lamas de dragagem contendo substâncias perigosas

. l7 05 07 (*)  -  Balastros de l inhas de caminho de ferro contendo substâncias
perigosas

. l7 06 0 |  (+) -  Mater iais de isolamento contendo amianto

. 17 06 03 (*)  -  Outros mater iais de isolamento contendo ou const i tuídos por

substâncias perigosas

. l7 06 05 1' t ' ;  -  Mater iais de construção contendo amianto (a)

R t 3

R t 3

R t 3

R t 3

R t 3

R t 3

R t 3

R t 3

R t 3

R t 3

R t 3

R t 3

ffi
CÀ-
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'  1 7 08 01 (*)  -  Mater iais de consrrução à base de gesso contaminados com I n B
substâncias perigosas I

I
,  17 09t 0t 1x; -  Resíduos de construção e demolição contendo mercúrio I  Rl3

. 17 09t 02 (*)  -  Resíduos de construção e demolição conrendo PCB (por exemplo, I  R |  3

vedantes com PCB, revestimentos de piso à base de resinas com PCB,
envidraçados vedados contendo PCB, condensadores com PCB)

'  l7 09t 03 1x1 - Outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas de I nl l
resíduos) contendo substâncias perigosas

nos ternìos da Portaria n." 20912004, de 3 de Março. A capacidade instantânea de armazenamento, bem

como a quantidade máxima anual de gestão de resíduos mantém-se inalteradas, pelo que não poderão

ultrapassar as quantidades explanadas na especificação n." 2, do Alvará de Licença n" 50/201 l/CCDR-N.

O presente averbamento ao Alvará de Licença e válido até 2 de junho de 2016, ficando a realização das

operações de resíduos sujeita ao cumprimento integral das especificações do Alvará de Licença para a

Realizaçilo de Operações de Gestão de Resíduos n" 50/201 l/CCDR-N.

CCDR-N, 29 de agosto de 20l2

Servicos de Ambiente

MTNISTÉRIo DA AGRIcULTURÁ,
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1 Introdução 
 
Uma situação de emergência ocorre quando as medidas de prevenção falham, tendo como tal, 

potencial para a produção de dano em pessoas, propriedade ou no meio ambiente. Nestas 

situações a rapidez na tomada de medidas constitui um factor de sucesso e, como tal, é 

importante que a organização possua recursos (humanos e materiais) devidamente treinados e 

coordenados.  

 

O facto de haver probabilidade de ocorrência de incidentes ambientais, com potenciais danos, 

quer para o meio ambiente, quer para a saúde pública, leva à necessidade de definir um Plano 

de Emergência Ambiental (PEA). Desta forma, é necessário estabelecer e manter procedimentos 

para identificar potenciais acidentes ou situações de emergência e meios de actuação de forma a 

prevenir e reduzir os impactes ambientais associados. 

 
 
2 Objectivo 
 

O presente PEA pretende definir as linhas gerais de actuação no caso da ocorrência de uma 

emergência ambiental na execução da empreitada de Frades II - Fornecimento de Equipamentos 

para o Reforço de Potência de Venda Nova. O principal objectivo do PEA é assim, a definição e 

organização dos meios humanos e materiais, de forma a garantir a intervenção eficaz em caso 

de emergência e estabelecer os procedimentos de actuação adequados. 

 

Os objectivos do PEA traduzem-se em: 

• Implementação de metodologias de actuação em situações de emergência ambiental; 

• Definição de limites das consequências de um incidente ambiental; 

• Prevenção e/ou minimização de potenciais impactes ambientais associados aos acidentes e 

situações de emergência ambiental. 

 
 

No PEA será definido: 

• Cadeia de decisão e definição de responsabilidades dos intervenientes; 

• Medidas e procedimentos a aplicar em caso de eventual ocorrência de acidente; 

• Meios a mobilizar, com indicação da sua localização e respectivos contactos; 

• Planeamento de acções de sensibilização e realização de simulacros. 
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O PEA será divulgado por todos os trabalhadores, sendo a informação mais relevante afixada na 

vitrina destinada à informação geral no Estaleiro. Neste mesmo local estará perfeitamente visível 

a lista de contactos de emergência. 

 

Os acessos ao estaleiro e frentes de obra deverão estar desimpedidos e convenientemente 

sinalizados, de modo a, sempre que necessário, permitir a chegada rápida de meios de ajuda às 

zonas afectadas.  

 

 
3 Siglas e Definições 
 
3.1 Siglas 
 

AA – Acidente Ambiental 

AG – Acidente Grave 

BV – Bombeiros Voluntários 

GNR – Guarda Nacional Republicana 

PSP – Policia de Segurança Pública 

SEPNA – Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente 

INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica 

PC – Protecção Civil 

PEA – Plano de Emergência Ambiental 

PE – Plano de Emergência 

PGR – Plano de Gestão de Resíduos 

EXT – Extintor 

DO – Dono de Obra 

RA – Responsável Ambiental do Consórcio Voith Hydro / Siemens, S.A. 

 

3.2 Definições 
 

De acordo com o documento da EDP “Linhas de orientação para o tratamento de ocorrências 

ambientais” (01-08-2012): 
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Ocorrência ambiental  

Qualquer situação ou evento de cariz ambiental que, nos termos dos procedimentos e práticas 

aplicáveis, deve ser objeto de registo e de eventual tratamento/seguimento, de acordo com o que 

se encontra definido no ponto 2.1 “Identificação de Não Conformidades” do Procedimento de 

Ambiente “Não Conformidades, Acções Correctivas e Acções Preventivas” (Anexo 14.4 do 

PGAF), onde se encontram descritas as formas de registo de todas as ocorrências ambientais. 

 

Anomalia ambiental 

Situação continuada ou evento intempestivo que, embora não produzindo dano ou iminência de 

dano em qualquer componente ambiental (água, ar, solo, etc.), na biodiversidade ou nos habitats, 

constitui, no mínimo, um desvio às boas práticas ou a procedimentos estabelecidos, introduzindo 

perturbação na atividade da empresa e que não tenha degenerado em acidente ou quase–

acidente, dando origem a uma ação/intervenção (correção, ação corretiva ou preventiva). 

(exemplos: derrame num pavimento impermeabilizado e/ou com meios de contenção, sem 

contaminação do meio hídrico; deficiências nos meios de contenção e combate a fugas e 

derrames; deficiente separação e/ou identificação de resíduos; transporte de substâncias 

classificadas como perigosas sem o acompanhamento dos necessários meios de contenção e, 

quando aplicável, de extinção de incêndios.) 

 

Incidente Ambiental 

Evento intempestivo que desencadeia uma sequência causal com potencial para a produção de 

dano em qualquer componente ambiental (água, ar, solo, etc.), na biodiversidade ou nos habitats. 

Se o dano se concretiza, o evento é qualificado como acidente ambiental; se não há produção 

de dano, o evento é qualificado como quase-acidente ambiental. 

 

Acidente ambiental  

Evento intempestivo que desencadeia uma sequência causal que produz dano em pelo menos 

uma componente ambiental (água, ar, solo, etc.), na biodiversidade ou nos habitats. 

(exemplos: derrame de uma substância no solo ou meio hídrico, para cuja remediação é 

necessário solicitar auxílio de meios exteriores ao centro produtor; contaminação com morte de 

animais ou de coberto vegetal; colisão de espécies animais protegidas, ou colisão frequente de 

outras espécies animais, com infraestruturas que lhes causem morte ou sérios danos; 

contaminação de águas subterrâneas; contaminação de solos que exijam significativas medidas 

de remediação.) 

 



     
 

FRADES II 
Plano de Emergência Ambiental 

VOITH HYDRO e SIEMENS 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A12-H 

Revision H 
 

Executing OU Created by Checked by Approved by Issue Date 

Siemens Cláudia Rosado  João Festas    2016-04-29 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A12-H Page 7 of 23 
 

 

Quase-acidente ambiental  

Evento intempestivo que desencadeia uma sequência causal com potencial para a produção de 

dano em pelo menos uma componente ambiental, mas este não chega a concretizar-se. 

O conceito de dano aqui considerado abrange apenas o dano significativo, ou seja, aquele que 

se traduz em efeitos adversos significativos sobre qualquer componente ambiental, espécies ou 

habitats. Reconhece-se existir dificuldade na qualificação do dano como significativo, uma vez 

que este tem inerente uma forte subjetividade, determinada pelo conhecimento técnico, e pela 

familiaridade e sensibilidade de quem classifica relativamente à situação em análise. 

(Exemplos: afluência indevida de um contaminante a uma rede de efluentes sem chegar ao meio 

recetor; paragem de funcionamento do sistema de monitorização em contínuo de emissões 

atmosféricas num período em que o regime de funcionamento da central esteve estável e 

normal.) 

 

Derrame 

Circulação descontrolada de substâncias químicas ou resíduos aquosos, em água ou no solo, 

que ocasiona um risco para o meio ambiente. 

 

Contaminação Ambiental 

Introdução de qualquer agente (físico, químico ou biológico) no meio ambiente (água, ar ou solo) 

em quantidade suficiente para desequilibrar as propriedades do meio e torná-lo prejudicial à 

saúde, segurança e à preservação ambiental. 

 

Emergência 

Situação anormal que resulta de um incidente, tendo como tal potencial para a produção de dano 

em pessoas, propriedade ou no meio ambiente. Requer uma resposta rápida para lá dos 

procedimentos normais para a redução de potenciais impactes. 

 

Plano de Emergência 

Documento em que se analisam e avaliam as situações de risco e se adoptam as medidas 

destinadas a limitar as perdas. 

 

Fogo 

Combustão controlada com os meios de 1ª intervenção existentes em obra. 



     
 

FRADES II 
Plano de Emergência Ambiental 

VOITH HYDRO e SIEMENS 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A12-H 

Revision H 
 

Executing OU Created by Checked by Approved by Issue Date 

Siemens Cláudia Rosado  João Festas    2016-04-29 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A12-H Page 8 of 23 
 

 
Incêndio 

Um Incêndio é uma ocorrência de fogo não controlado, quer no tempo, quer no espaço. 
 

Simulacro 

Simulação de um acidente com o objectivo de testar a eficácia do PE em coordenação, com os 

meios de socorro interno e, se necessário, externo. 

 

Crise 

Uma crise em obra surge quando uma ocorrência anómala, de origem interna ou externa, 

envolve o Dono de Obra/EDP numa situação de perturbação iminente ou consumada, que carece 

de intervenção oportuna, coordenada e adequada ao seu grau de gravidade. A gravidade da 

crise pode decorrer directamente do impacto da ocorrência ou não, conforme a repercussão que 

possa vir a atingir nos meios de comunicação social e políticos. As crises são classificadas de 

Nível 1, Nível 2 e Nível 3, em função da gravidade das ocorrências a que se encontram 

associadas, conforme indicado em documento anexo (Anexo 12.3). 

 

4 Organização e Responsabilidades 
 

4.1 Responsabilidades 
 

Para uma adequada e efectiva implementação do PEA é necessário garantir a atribuição de 

responsabilidades pelos diferentes intervenientes em obra. 

 

Assim, é da responsabilidade do Consórcio Voith Hydro / Siemens, S.A.: 

• A disponibilização dos equipamentos necessários para dar resposta adequada a situações de 

emergência ambiental em obra (kit’s para actuação em situações de derrame de substâncias 

químicas, sistemas de retenção, contenção de fugas/derrames, meios de contentorização 

para acondicionamento do material/solo contaminado, sistemas de combate a incêndio – 

extintores, entre outros); 

• A implementação de medidas preventivas no sentido de evitar a ocorrência de situações de 

emergência ambiental; 

• Providenciar a resposta adequada de acordo com os procedimentos/práticas necessários para 

determinadas situações de emergência ambiental em obra; 
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• No âmbito das acções de formação relativas às boas práticas ambientais, transmitir a todos os 

intervenientes quais os procedimentos a adoptar em situações de emergência ambiental; 

• Comunicar à Fiscalização/DO a ocorrência do acidente. 

 

É da responsabilidade da Equipa de Fiscalização Ambiental: 

• A verificação das práticas, dos materiais e dos equipamentos adequados de resposta a 

situações de emergência ambiental em obra, e se estas se encontram a ser aplicadas quando 

necessário; 

• A investigação e seguimento de situações de emergência ambiental ocorridas; 

• A verificação da adequabilidade dos sistemas existentes e da necessidade de eventuais 

medidas adicionais, resultantes da investigação de situações de emergência ocorridas. 

 

É da responsabilidade do Dono de Obra: 

• Comunicar às entidades responsáveis pela execução de operações de socorro e de 

intervenção em cenários de emergência ambiental o planeamento da obra, em particular, a 

data de arranque da obra, assim como os contactos dos diversos intervenientes no âmbito da 

implementação do PEA; 

• Estabelecer (ou delegar, para o efeito) os contactos com entidades externas à obra, no âmbito 

da implementação do PEA (para além dos realizados pelo Consórcio num cenário de 

emergência). 

 

É da responsabilidade da Equipa de Gestão de Crises: 

 Avaliar a ocorrência, preparando uma resposta adequada rápida e eficiente; 

 Decidir pela necessidade de auxílio externo; 

 Transmitir a informação interna, através da hierarquia, no inicio da crise, sobre a ocorrência 

e os contornos que considera que a crise pode assumir, como ainda a respectiva proposta 

de classificação; 

 Proceder à gestão operacional da crise, seguindo as instruções do Conselho de 

Administração (CA) da EDP Produção, no caso deste último ter assumido a crise como de 

gravidade alta ou muito alta; 

 Transmitir à Direção de Marca e Comunicação (DMC) da EDP a informação necessária para 

que a comunicação com os meios de comunicação social seja a mais apropriada, evitando 

tomar iniciativas próprias neste domínio, salve se devidamente coordenadas com a DMC ou 

as circunstâncias a isso obriguem; 
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 Apoiar as entidades competentes de socorro (SNBPC – Serviço Nacional de Bombeiros e 

Protecção Civil ou outros) que assumem o comando das operações no combate à crise, a 

pós a sua chegada à obra; 

 Coordenar com o nível hierárquico acima a forma de efectuar a comunicação oficial a 

autoridades locais e entidades públicas, quando tal for obrigatório ou recomendável; 

 Manter actualizada a informação interna, através da hierarquia, durante o tempo de crise; 

 Proceder à análise, após a crise, de melhorias a introduzir e explicá-las ou apresentar 

propostas para o efeito, caso necessitem de aprovação superior; 

 Prestar toda a a colaboração que possa ser necessária a eventual Comissão de inquérito, 

interna ou externa, que possa vir a ser criada; 

e ainda, em termos de preparação para uma eventual crise: 

 Assegurar-se que dispões de meios locais necessários, bem como de pessoal treinado para 

responder devidamente às possíveis solicitações, designadamente os Técnicos a integrar na 

Equipa de Monitorização da Informação Operacional; 

 Coordenar localmente e com entidades externas simulacros de crise que se possam vir a 

estabelecer. 

 

 

Sempre que se verifique uma situação de emergência ambiental na frente de obra, tal deve ser 

de imediato comunicado ao encarregado na frente de obra e ao RA da Consórcio Voith Hydro / 

Siemens, S.A., relatando a gravidade da situação, os meios disponíveis e se são suficientes.  

Se a ocorrência se verificar no estaleiro tal deverá ser comunicado ao Voith Hydro & Siemens 

General Site Manager e ao RA, que deverão providenciar os meios necessários à 

contenção/reparação do dano ambiental causado, em função da gravidade da ocorrência. 

 

Qualquer situação de emergência ambiental deverá ser comunicada à Equipa de Fiscalização 

Ambiental e, em função do tipo de trabalhos que lhe estiverem na origem, da sua gravidade e dos 

meios necessários disponibilizar, ao Representante do DO. 

 

Na Figura 1 encontra-se o esquema da estrutura organizacional para a gestão das situações de 

Emergência Ambiental no âmbito da empreitada de Frades II - Fornecimento de Equipamentos 

para o Reforço de Potência de Venda Nova. 
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Figura 1 - Estrutura organizacional para a gestão de eventuais situações de Emergência Ambiental no âmbito 

da empreitada de Frades II - Fornecimento de Equipamentos para o Reforço de Potência de 

Venda Nova (nas frentes de obra e estaleiros) 

 
 

 

 

1ª Pessoa a tomar conhecimento 
- ALERTA 
- Mobiliza os meios de 1ª intervenção 

 
 
 

Contactar os meios internos 
- Responsável Ambiental do 
Consórcio Voith Hydro / Siemens, S.A. 
- Encarregados (frentes de obra) 
- Site Manager  / Responsável de 
Armazém (estaleiro) 
 

 

Comunicar a  ocorrência/acidente 
ambiental à Equipa de Fiscalização 
Ambiental e, em função da gravidade 
e das consequências, ao 
Representante do Dono de Obra 
 

 
Contactar Ajuda Externa 

 

 

Acidente controlado no 
local com os meios de 

1ª intervenção? 
 

Sim 

Não 

Acidente controlado 

Responsável Ambiental do Consórcio :  
- Efectua o levantamento da situação; 
- Regista o acidente e analisa as causas 
e implementa  acções correctivas e 
preventivas. 
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No quadro do anexo 12.1 encontra-se um resumo dos intervenientes numa situação de 

emergência ambiental e respectivas funções no PEA. 

 

O PEA e a estrutura organizativa serão divulgados por todos os trabalhadores, sendo a 

informação mais relevante afixada na vitrina destinada a informação geral e junto aos telefones 

que existam nos estaleiros. 

 

Sempre que se verificar uma situação de crise (vide definição no Ponto 3.2), cuja ocorrência 

tenha provocado danos no meio ambiente, na estrutura organizacional da Equipa Local de 

Monitorização de Informação Operacional serão integrados elementos da gestão Ambiental da 

obra (elementos da Fiscalização e do Consórcio Voith/Siemens, S.A.):    

- Responsável Ambiental em obra/ Environmental Manager; 

- Técnicos de Fiscalização Ambiental em Obra. 

 

 

4.2 Coordenação com Serviços Internos e Externos 
 

Serviços Internos 

A emergência deverá ser coordenada pelo Encarregado na frente de obra e pelo Site 

Manager/Responsável de armazém (caso a emergência ocorra no estaleiro/armazém) numa 

situação de emergência pouco grave (ex: pequeno derrame), ou pelo RA do Consórcio Voith 

Hydro / Simens, S.A. numa situação de emergência grave (necessidade de recursos adicionais 

apenas disponíveis no estaleiro ou incêndio). Numa situação de incêndio em que seja necessário 

chamar os bombeiros a coordenação passará a ser dos bombeiros. 

 

A activação do Plano de Emergência passa primeiro pela detecção da situação de emergência. 

Após a detecção de uma emergência (ex: derrame de combustível, ruptura num tubo, ruptura 

num recipiente contendo substâncias químicas), este facto deve ser comunicado ao Encarregado 

na frente de obra ou Site Manager/Responsável de armazém, e simultaneamente os 

trabalhadores devem estar preparados para desencadear os procedimentos adequados (como 

por exemplo, isolamento do local, contenção do derrame, colocação de produto absorvente) com 

a coordenação do Encarregado na frente de obra/ Site Manager /Responsável de armazém. 

 

Numa situação mais grave, o Encarregado na frente de obra/ Site Manager comunica a 

emergência ao RA do Consórcio e este passa a coordenar as acções a desencadear. O RA, em 
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conjunto com o Encarregado na frente de obra/ Site Manager /Responsável de armazém, avaliam 

a necessidade de chamar ajuda externa, devendo neste caso esta ser comunicada quer à Equipa 

de Fiscalização Ambiental/Dono de Obra, quer ao Voith Hydro & Siemens General Site Manager. 

 

 

Serviços Externos 

Em caso de emergência ambiental e caso se verifique a necessidade de intervenção de meios 

externos deverão ser chamados os Bombeiros Voluntários, mais próximos do local da ocorrência. 

Deverá ser descrita a situação de emergência o mais pormenorizadamente possível no sentido 

dos bombeiros desencadearem a acção mais adequada. Deverá ser dado imediato conhecimento 

ao respectivo Voith Hydro & Siemens General Site Manager e à Equipa de Fiscalização 

Ambiental/DO. 

 

Identificam-se ainda as seguintes situações de emergência ambiental, das quais se deverá dar 

conhecimento ao SEPNA (Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente) da GNR (Guarda 

Nacional Republicana), de acordo com o a seguir descrito: 

• Afectação ou morte de animais selvagens – caso sejam encontrados, nas frentes de obra ou 

no estaleiro, animais selvagens feridos, debilitados ou mortos, o Encarregado dessa frente de 

obra deverá informar imediatamente o RA do Consórcio e este informar a Equipa de 

Fiscalização Ambiental, de modo a que esta possa contactar o SEPNA, e relatar o sucedido. A 

coordenação da situação ficará então a cargo do SEPNA. Os animais encontrados não 

deverão, em caso algum, ser recolhidos ou sofrer qualquer intervenção do Consórcio, salvo 

indicação expressa do SEPNA; 

• Derrame de substâncias químicas em massas de água – caso ocorra um derrame numa 

massa de água em que se verifique que os meios empregues pelo Consórcio não se revelam 

suficientes para a contenção/ reparação do dano causado, a Equipa de Fiscalização 

Ambiental deverá ser informada pelo RA, e, com conhecimento do Voith Hydro & Siemens 

General Site Manager dos trabalhos em causa, informar o SEPNA do sucedido, por forma a 

obter o aconselhamento específico para a resolução da situação. 

 

Em qualquer dos casos acima referidos, cumpre ao Dono de Obra e/ou à Equipa de Fiscalização 

Ambiental, transmitir as diligências solicitadas pelo SEPNA. 
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5 Apectos Ambientais 
 

5.1 Actividades que podem originar situações de Emergência 
 

Alguns dos trabalhos a realizar que podem originar situações de emergência, encontram-se 

seguidamente listados: 

• Instalação e funcionamento do estaleiro; 

• Operações de desmatação e desarborização; 

• Montagem e instalação de diversos equipamentos, contendo substâncias químicas perigosas; 

• Operações de tratamentos de superfície (decapagens, pinturas,…); 

• Soldaduras; 

• Operações de abastecimento de gasolina ou gasóleo de determinados equipamentos 

(compressores e geradores); 

• Operações de enchimento com óleos e com outras substâncias perigosas de determinados 

equipamentos (transformadores, disjuntores…); 

• Aplicação de óleos e de massas lubrificantes. 

• Limpeza e preparação das áreas afectadas pela obra, para posterior recuperação 

paisagística. 

 

5.2 Substâncias Químicas a utilizar em Obra 
 

A execução de determinados trabalhos implica a utilização de substâncias químicas que, pelas 

suas características, podem provocar efeitos negativos no ambiente.  

Apresenta-se em seguida, uma lista com as principais substâncias tipo que se prevêm utilizar em 

obra: 

 

• Acetileno; 

• Agente de Limpeza; 

• Argon; 

• Azoto; 

• Combustíveis; 

• Decapantes; 

• Diluentes; 

• Gás Isolante; 

• Massas Lubrificantes; 
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• Óleos Hidráulicos; 

• Óleos Lubrificantes; 

• Oxigénio; 

• Solventes; 

• Tintas; 

• Vedantes; 

• Vernizes; 

• Entre outros. 

 

No momento de entrada em obra, será devidamente desenvolvida e apresentada a lista de 

substâncias químicas a utilizar em obra. 

 

Para todos as substâncias químicas utilizadas na obra cassificadas como perigosas serão 

disponibilizadas cópias das Fichas de Segurança que incluem os potenciais impactes no 

ambiente e as medidas a adoptar em caso de acidente.  

 

As Fichas de Dados de Segurança deverão colocar-se junto a cada uma das substâncias quando 

armazenadas e em cada frente de trabalho sempre que estas se encontram em uso. 

 

 

6 Riscos Ambientais 
 

No Quadro 1 identificam-se as actividades que envolvem riscos ambientais, enquanto que no 

Quadro 2 se identificam as principais causas para a ocorrência de acidentes ambientais, o 

cenário de emergência criado e as suas potenciais consequências. 
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Actividade Riscos Ambientais Associados 

Movimento de terras 

Contaminação das águas 
Contaminação do ar 
Deterioração/perda de solos 
Contaminação do ar por poeiras 
Incomodidade (ruído) 

Manuseamento de maquinaria, contendo substâncias 
perigosas 

Contaminação do ar 
Contaminação do solo 
Contaminação das águas 

Armazenamento e manuseamento de substâncias 
químicos e/ou perigosas (tintas, solventes, óleos, 
massas…) 

Contaminação do ar 
Contaminação do solo 
Contaminação das águas 

Manuseamento de maquinaria ruidosa para 
desenvolvimento de diversos trabalhos 

Incomodidade (ruído) 
Afectação da fauna 

Realização de Soldaduras Contaminação do ar 

Decapagens, desmatação e desarborização 

Danificação de ocorrências 
patrimoniais 
Afectação da fauna 
Deterioração/perda de solos 
Destruição de vegetação 

Tratamento de superfícies (decapagens, pinturas, 
limpezas…) Contaminação do ar 

Produção e gestão de resíduos 
Contaminação do solo 
Contaminação das águas 

Circulação de máquinas e viaturas e parqueamento de 
máquinas e equipamento. 

Destruição de vegetação 
Afectação de animais 
Destruição de ocorrências patrimoniais 
Contaminação do ar 
Incomodidade (ruído, alterações de 
Tráfego) 

Trabalhos de instalação/ manutenção de equipamentos 
com gás SF6 

Emissão de gás com efeito de estufa 
para a atmosfera 

 

Quadro 1 – Actividades com risco ambientais 
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Potenciais Causas Cenários de Emergência Potenciais 
Consequências 

Circulação e operação de veículos e 
máquinas 

Derrame de Substâncias 
Químicas 

Produção de resíduos 
perigosos, 
contaminação do solo, 
águas superficiais, 
águas subterrâneas 

Armazenamento e manuseamento de 
substâncias perigosas 
Montagem, Instalação de equipamentos 
e manuseamento de maquinaria 
diversa, contendo substâncias 
perigosas 
Armazenamento de resíduos Gestão inadequada de 

resíduos 

Contaminação do solo, 
águas superficiais, 
águas subterrâneas Recolha e transporte de resíduos 

Instalações e materiais eléctricos 

Explosões e Incêndios 

Contaminação 
do ar, solo, 
águas 
superficiais, 
águas 
subterrâneas, 
Produção de 
resíduos 
perigosos. 

Incumprimento de normas de 
segurança 
Armazenamento e manuseamento de 
substâncias perigosas 
Circulação e operação de veículos e 
máquinas 
Montagem, Instalação de equipamentos 
e manuseamento de maquinaria 
diversa, contendo substâncias 
perigosas 
Causas naturais 

Instalações e materiais eléctricos 

Animais Feridos, 
debilitados ou mortos ou 
crias deslocadas 

(Afectação 
directa e 
indirecta da 
Fauna, 
Diminuição do 
sucesso 
reprodutivo, …) 

Circulação e operação de veículos e 
máquinas 

Causas naturais 

Bombagem de água para testes de 
pressão 

Inundações e Cheias 

Contaminação 
das águas 
superficiais, 
águas 
subterrâneas 
por 
arrastamento 
de produtos e 
resíduos 

Ruptura do material ou equipamento de 
ensaio 

Causas naturais 

Trabalhos de instalação/ manutenção 
de equipamentos com gás SF6 Fuga de gás SF6 

Emissão de gás com 
elevado potencial de 
aquecimento global/ 
efeito de estufa para a 
atmosfera 

 
Quadro 2 – Potenciais causas e consequências para diversos cenários de emergência 



     
 

FRADES II 
Plano de Emergência Ambiental 

VOITH HYDRO e SIEMENS 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A12-H 

Revision H 
 

Executing OU Created by Checked by Approved by Issue Date 

Siemens Cláudia Rosado  João Festas    2016-04-29 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A12-H Page 18 of 23 
 

7 Medidas de Actuação em Caso de Emergência Ambiental  
 

Apesar de existirem mais cenários de Emergência Ambiental, apenas se apontam aqueles que 

se consideram mais gravosos e com uma maior probabilidade de ocorrerem face às 

características dos trabalhos a realizar, ao local onde se desenvolvem e condicionalismos 

existentes. Os cenários de Emergência Ambiental identificados são: 

• Derrame de Substâncias Químicas; 

• Gestão inadequada de resíduos; 

• Explosões e Incêndios (no que se refere aos resíduos resultantes de acidentes desta 

natureza, bem como à eventual contaminação de solo e/ou águas com os meios de extinção); 

• Animais Feridos, debilitados ou mortos ou crias deslocadas; 

• Inundações e Cheias; 

• Fuga de SF6. 

 

Os procedimentos de resposta a estes cenários de emergência encontram-se devidamente 

desenvolvidos e identificados nas Metodologias de Actuação em Situações de Emergência 

Ambiental, que se encontram no Anexo 15.2 do PGAF. 

 

No caso de surgirem outras situações não contempladas, o RA e o Voith Hydro & Siemens, S.A. 

General Site Manager deverão ser sempre contactados e agir de forma a minimizar ao máximo o 

impacte ambiental da situação de emergência. 

 

As referidas metodologias de actuação deverão ser afixadas em locais passíveis de ocorrência 

de qualquer um dos cenários de emergência ambiental identificados, de modo a estarem 

disponíveis para consulta por qualquer trabalhador.  

 

A definição de responsabilidades dos intervenientes num acidente ambiental encontra-se, 

conforme já referido, no anexo 12.1. A lista de contactos com os telefones de emergência, 

designadamente, contactos das entidades exteriores Bombeiros, Polícia, Hospital, entre outros, 

encontra-se no anexo 12.2. A Lista de Contactos de Emeregência, será oportunamente 

actualizada. 

 

Os resíduos resultantes de um acidente ambiental, que não tenham sido considerados no PGR, 

deverão ser devidamente incluídos de forma a garantir um destino final adequado para os 

mesmos. 
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8 Investigação e seguimento das situações de emergência ocorridas 
 

Após a ocorrência de uma emergência ambiental e concluída a aplicação das respectivas 

medidas de actuação, esta deverá ser investigada de forma a determinar: 

• Origem / fonte da situação de emergência; 

• Severidade dos impactes causados; 

• Eficácia das medidas adoptadas e da resposta desencadeada. 

 

As conclusões da investigação terão como objectivo a prevenção de nova ocorrência, a garantia 

da adequação dos sistemas de prevenção e resposta existentes e a rápida implementação de 

eventuais medidas de prevenção / resposta adicionais. 

 

9 Registo de Incidentes Ambientais 
 

Após a emergência ter sido controlada, o Responsável Ambiental o Consórcio Voith 

Hydro/Siemens, S.A., em colaboração com os restantes elementos envolvidos no controlo da 

ocorrência (implementação da acção imediata), deverá proceder ao seu registo no modelo de 

“Registo de Acidentes Ambientais” (vide anexo 16.14 – Modelo de Registo de Incidentes 

Ambientais). Este registo permitirá descrever o sucedido assim como identificar o responsável, as 

acções implementadas e as causas da ocorrência. 

 

O registo das emergências que se venham a verificar deverá constar dos relatórios mensais bem 

como do relatório final do acompanhamento ambiental. 

 

 

10 Meios de Combate a Emergências Ambientais 
 
Nos locais onde existe uma maior probabilidade de ocorrência de derrames, nomeadamente, 

nos locais de armazenamento de substâncias químicas, armazenamento de resíduos perigosos 

e em frentes de trabalho onde tal situação possa ocorrer, estarão disponíveis dispositivos de 

contenção de derrames (materiais absorventes, bacias de retenção e ferramenta que permita 

proceder à remoção do material contaminado). Haverá também recipientes identificados para a 

recolha dos resíduos resultantes. 
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Será apresentado no anexo 15.3 do PGAF um documento de apoio à contenção de pequenos 

derrames. 

 
A área social e as frentes de obra disporão de meios próprios para combate a incêndio para 

utilização por qualquer pessoa, nomeadamente extintores, conforme será indicado nas plantas 

do Estaleiro e referido no PSS do Fornecimento. 

 
Os resíduos resultantes de eventuais emergências ambientais, serão devidamente 

acondicionados e enviados para operadores de gestão de resíduos licenciados, de acordo com 

o Plano de Gestão de Resíduos. 

 

Sempre que os meios de 1ª intervenção existentes em obra não se mostrarem suficientes, 

deverão ser solicitada ajuda de entidades externas (conforme referido no ponto 4 do presente 

documento).. 

 

 

11 Medidas Preventivas 
 

Tendo em conta os potenciais acidentes ou situações de emergência ambiental que poderão 

ocorrer em obra (acidentes com impactes sobre o meio ambiente) serão definidas as seguintes 

medidas (vide Quadro 3) de controlo preventivo e de redução dos impactes ambientais: 

 

 

Medidas Preventivas e Meios Materiais 

 

Geral 

- Formação e sensibilização adequadas do pessoal afecto à obra sobre as medidas de 

prevenção/ redução de impactes associadas a situações de Emergência Ambiental (derrame / 

fuga, Incêndio). 

 

Máquinas e Equipamentos 

- Cumprir com os planos de manutenção das máquinas e equipamentos; 

- Existência de meios de combate a incêndio em cada veículo de transporte (e em cada frente de 

obra). 
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Medidas Preventivas e Meios Materiais 

Abastecimento de Máquinas 

- Utilização de recipientes de combustível devidamente rotulados e cheios no máximo até 2/3 da 

sua capacidade para facilitar o seu manuseamento; 

- A operação de abastecimento de viaturas na frente de obra (quando absolutamente necessária) 

deverá ser efectuada utilizando um recipiente de pequena dimensão/peso de modo a facilitar a 

operação, utilizando funil e colocando um tabuleiro por baixo do bocal do depósito para 

contenção de eventuais derrames.  

 

Substâncias Químicas 

- Utilizar apenas recipientes adequados e devidamente rotulados com o tipo de produto e 

acompanhados da respectiva ficha de segurança; 

- Colocação dos recipientes de produtos químicos ou combustíveis sobre tabuleiro para 

contenção secundária. 

 

Manuseamento de Substâncias Perigosas 

- Existência de recipientes na frente de obra para drenar fluidos hidráulicos perigosos; 

- Cuidados especiais nas operações envolvendo o manuseamento de substâncias perigosas 

(para além do combustível e óleo hidráulico, refiram-se ainda, as massas lubrificantes e o óleo 

descofrante), nomeadamente o recurso a funis para mudança de recipiente, a sua utilização 

/aplicação sobre bacias de retenção ou áreas devidamente impermeabilizadas. Após a aplicação 

de massas lubrificantes, as sobras deverão ser limpas com um trapo, o qual deverá ser gerido 

como um resíduo perigoso; 

- Durante as operações de mudança de acessórios em que haja a possibilidade de se verificar a 

perda de fluido hidráulico dos tubos, este deverá ser drenado para um recipiente, devidamente 

acondicionado, fechado e rotulado para ser posteriormente reutilizado. Caso a reutilização não 

seja possível, o óleo deverá ser tratado como resíduo perigoso. 

 

Resíduos 

- Proceder à recolha diária dos resíduos produzidos nas frentes de obra e transportá-los em 

recipientes e condições adequadas a cada tipologia até ao estaleiro de obra; 

- No estaleiro, acondicionar os resíduos produzidos em recipientes adequados a cada tipologia, 

devidamente rotulados e armazená-los de acordo com as suas características (e a sua 

perigosidade) nos locais definidos na Planta de Estaleiro. 
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Medidas Preventivas e Meios Materiais 

 

Derrames 

- Existência de sistemas de absorção/remoção de substâncias derramadas, disponibilizando kits 

de material absorvente hidrófobo ao nível do estaleiro e das frentes de obra; 

- Existência de um kit especial para derrames em meio hídrico; 

- Existência de recipientes/tabuleiros para contenção de fugas/derrames que se possam verificar 

em veículos/ máquinas de apoio à obra; 

- Existência de sacos nas frentes de obra para colocar o absorvente/solo contaminado e pá para 

a sua recolha; 

- Disponibilização ao nível do estaleiro de um contentor para armazenamento do absorvente/solo 

contaminado. 

 
Quadro 3 – Identificação das medidas de controlo e meios materiais (estaleiro e frente de obra) 

 

12 Acções de Formação aos Trabalhadores 
 

No âmbito das acções de formação serão realizados simulacros no sentido de praticar a resposta 

a uma situação de emergência ambiental, testando-se os meios de prevenção e de intervenção 

existentes. Estes simulacros poderão ser realizados em articulação com os realizados no âmbito 

da Segurança em Obra, de modo a garantir uma melhor avaliação da totalidade dos 

procedimentos aplicados pelo Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A. (e Subfornecedores). 

 

Conforme estabelecido no “Programa de Formação e Informação dos Trabalhadores”, 

apresentado no anexo 7 PGAF, encontra-se prevista a realização não só de situações de 

simulacro, mas também formações sobre metodologias de actuação em casos de emergência 

ambiental e acções de sensibilização para o adequado controlo e manuseamento de substâncias 

químicas. 

 

Os simulacros decorrerão em obra de forma regular, em função das actividades implementadas 

em obra. As datas previstas para a sua realização serão devidamente indicadas no “Programa de 

Formação e Informação dos Trabalhadores”. 
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13 Verificação do Plano de Emergência Ambiental 
 

Serão realizados simulacros, de modo a testar os meios operacionais internos e formações 

realizadas para o efeito. Sempre que se contemple a participação de entidades exteriores estas 

devem ser informadas do PEA implementado em obra. 

 

Serão ainda realizadas “Verificações da Implementação/Adequação do Plano de Emergência 

Ambiental” de acordo com o modelo de registo apresentado no anexo 16.10 do PGAF. 

 

 

14 Documentação Associada 
 
• Documento da EDP “Linhas de orientação para o tratamento de ocorrências ambientais” (01-

08-2012); 

• Documento da EDP “Direcção de Projectos e Investimentos (DPI) – Equipas de Gestão de 

Crises”; 

• Fichas de Segurança das Substâncias Químicas; 

• Plano de Segurança e Saúde (PSS); 

• Plano de Emergência apresentado no PSS; 

• Plano de Gestão de Resíduos (PGR); 

• Modelo de registo “Verificações da Implementação/Adequação do Plano de Emergência 

Ambiental”; 

• Modelo de Registo de Incidentes Ambientais. 

 

 

15 Alterações 
 

• Actualização do Anexo 12.2 – Lista dos Contactos de Emergência. 
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INTERVENIENTES NUMA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL E RESPECTIVAS 

FUNÇÕES NO PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL 
 

Função na Obra Função no PEA Identificação  

Voith Hydro &Siemens 
General Site Manager 

 

 Garantir a comunicação das 
ocorrências/situações à fiscalização/DO e 
eventualmente às entidades externas 

 Garantir a implementação das acções 
correctivas 

 Aprovar o Plano de Emergência 
Ambiental. 
 

Herbert Mildner 

Substituto - A designar em 
fase prévia ao inicio das 
actividades ligadas ao 
fornecimento 

 

Responsável Ambiental do 
Consórcio Voith Hydro / 
Siemens, S.A. 

 Efectuar o levantamento da situação, 
áreas afectadas e danos causados 

 Proceder à investigação das causas que 
originaram o acidente ambiental  

 Implementar as medidas definidas no 
Plano de Gestão de Resíduos 

 Planear e executar as medidas de 
minimização de impactes decorrentes 
das situações de emergência; 

 Comunicar a ocorrência/acidente 
ambiental à Fiscalização  

 Registar o acidente ambiental 
 

Cecília Dias 

Substituto - A designar em 
fase prévia ao inicio das 
actividades ligadas ao 
fornecimento 

Encarregados 

de frente de Obra 

 Contactar os meios internos 

 Mobilização de meios de contenção 

 Encaminhar os meios de socorro ao local 
do sinistro 

 Informar o Responsável Ambiental e o 
Técnico de Segurança (se aplicável) do 
acidente ambiental 

 Vedar a zona do sinistro 

 Implementar as medidas definidas no 
PEA 

A designar em fase prévia 
ao início das actividades 
ligadas ao fornecimento  

Substituto - A designar em 
fase prévia ao inicio das 
actividades ligadas ao 
fornecimento 
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Função na Obra Função no PEA Identificação  

Site Manager / 
Responsável de Armazém  

 Resposta à emergência nas imediações 
do estaleiro/armazém 

A designar em fase prévia 
ao início das actividades 
ligadas ao fornecimento  

Substituto - A designar em 
fase prévia ao inicio das 
actividades ligadas ao 
fornecimento 

 

 

Equipa de Fiscalização 
Ambiental 

 Verificar as práticas, materiais e 
equipamentos de resposta a situações de 
emergência ambiental, e se se 
encontram a ser aplicadas quando 
necessário 

 Investigar e seguir situações de 
emergência ambiental 

 Verificar a adequabilidade dos sistemas 
existentes e a necessidade de eventuais 
medidas adicionais, resultantes da 
investigação de situações de emergência 
ocorridas 

Fase / Gibb 

(A designar pelo Dono de 
Obra) 

Substituto - A designar em 
fase prévia ao inicio das 
actividades ligadas ao 
fornecimento 

Dono de Obra 

 Comunicar aos serviços externos 
intervenientes, a data de arranque da 
obra e os contactos dos diversos 
intervenientes 

 Estabelecer (ou delegar, para o efeito) os 
contactos com as entidades externas 
intervenientes 

EDP – Gestão da Produção 
de Energia, S.A. 
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Anexo 12.2 
 

LISTA DOS CONTACTOS DE EMERGÊNCIA  
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TTEELLEEFFOONNEESS  DDEE  EEMMEERRGGÊÊNNCCIIAA  EEXXTTEERRNNOOSS  
112 SOS – NÚMERO NACIONAL DE SOCORRO                   112 

 INTOXICAÇÕES e CENTRAL DE INFORMAÇÕES «Anti-Venenos» 
(CIAV) 

 808 250 143 

 
PROTECÇÃO CIVIL – («Vieira do Minho»)  963303032 

 
COMANDO DISTRITAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO (CDOS)     253 201 350 

 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DO MINHO  
(Sr. António Macedo ) 

  968577954 

 

GNR (Guarda Nacional Republicana de «Vieira do Minho»)  253648188 

GNR (Guarda Nacional Republicana de «Braga»)  253 203 030 

  

SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  AASSSSIISSTTÊÊNNCCIIAA  MMÉÉDDIICCAA  

 
HOSPITAL («Distrital de Braga»)  253 027 000 

 
CENTRO DE SAÚDE («Centro de Saúde de Vieira do Minho»)  253 649 250 

 FARMÁCIA Martins («Vieira do Minho»)   253 647 119 

FARMÁCIA Freitas («Vieira do Minho»)   253 645 017 

FARMÁCIA  Ruivães («Ruivães«)   253 658 131 

 
POSTO MÉDICO – («Obra»)    253 758 007 

  

EENNTTIIDDAADDEESS  CCOONNCCEESSSSIIOONNÁÁRRIIAASS  

 
CÂMARA MUNICIPAL DE VIEIRA DO MINHO  253 649 270 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA  253 203 150 

 
ELECTRICIDADE  800 505 505 

 
PORTUGAL TELECOM  800 202 022 

 
PARQUE NATURAL PENEDA - GERÊS  253 203 480 

 
INSTITUTO DA ÁGUA  21 843 00 00 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL DO NORTE (CCDRN) 

 226 086 300 
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TTEELLEEFFOONNEESS  DDEE  EEMMEERRGGÊÊNNCCIIAA  IINNTTEERRNNOOSS  

  
FFOORRNNEECCEEDDOORR  DDEE  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  

 Voith Hydro & Siemens General Site Manager 
 «Engº Herbert Mildner» 

 961 701 991 

RESPONSÁVEL AMBIENTAL «Engª Cecília Dias»  253 758 067 

  
  

FFIISSCCAALLIIZZAAÇÇÃÃOO 
 
 Eng.º Franscisco Pinheiro  918 013 035 

Eng.ª Inês Pereira  914 552 993 
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Anexo 12.3 
 

DIRECÇÃO DE PROJECTOS E INVESTIMENTOS (DPI) – EQUIPAS 
DE GESTÃO DE CRISES  
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Programa de Auditorias / Verificações Internas 

Auditoria Internas ao PGAF Actividade a 
auditar Objectivo Equipa 

auditora 
Data 

prevista 
Data 

efectiva Status Observações / Doc. 
de suporte 

        

Auditoria global ao Plano de Gestão 
Ambiental do Fornecimento 

- Organização geral 
do estaleiro; 
- Actividades a 
decorrer; 
- PGR; 
- PEA. 

Avaliação do SGA implementado 
e em funcionamento  
(NP EN ISO 14001:2004+Emenda 1) 

Entidade 
Externa – 

Enviestudos, 
S.A. 

Julho 2013 2013-07-15 

 - Proc. Auditorias 
internas 
- Proc. Não 
Conformidades, Acções 
Correctivas e Acções 
Preventivas 
- Relatório de auditoria 

Auditoria global ao Plano de Gestão 
Ambiental do Fornecimento 

- Organização geral 
do estaleiro; 
- Actividades a 
decorrer; 
- PGR; 
- PEA. 

Avaliação do SGA implementado 
e em funcionamento  
(NP EN ISO 14001:2004+Emenda 1) 

 
Olga Santos 
João Moiteiro 

(Siemens, 
S.A.) 

Maio 2014 2014-05-28 

 
 
 
 
 

 

- Proc. Auditorias 
internas 
- Proc. Não 
Conformidades, Acções 
Correctivas e Acções 
Preventivas 
- Relatório de auditoria 

Auditoria global ao Plano de Gestão 
Ambiental do Fornecimento 

- Organização geral 
do estaleiro; 
- Actividades a 
decorrer; 
- PGR; 
- PEA. 

Avaliação do SGA implementado 
e em funcionamento  
(NP EN ISO 14001:2004+Emenda 1) 

TÜV Rheinland 
Portugal Abril 2015 2015/04/14 

 
- Proc. Auditorias 
internas 
- Proc. Não 
Conformidades, Acções 
Correctivas e Acções 
Preventivas 
- Relatório de auditoria 

 

 

 

 

 

http://www.tuv.com/en/corporate/home.jsp
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        Auditoria de controlo ambiental 
de Subcontratados  

Actividade a 
auditar Objectivo Equipa 

auditora 
Data 

prevista 
Data 

efectiva Status Observações / Doc. 
de suporte 

       
 
 

 

Tegopi 
Montagem da 

Ponte Rolante da 
Tomada de Água 

Verificar desempenho ambiental 
dos subcontratados 

Responsável 
Ambiental Maio 2012 2012-05-22 

 
- Checklist de 
Verificação de 
Desempenho Ambiental 
dos Subcontratados 
- Relatório de auditoria 

SMM Montagem das 
Comportas 

Verificar desempenho ambiental 
dos subcontratados 

Responsável 
Ambiental / 

Environmental 
Manager 

Junho 2012 2012-07-10 

 
- Checklist de 
Verificação de 
Desempenho Ambiental 
dos Subcontratados 
- Relatório de auditoria 

Tegopi 
Montagem da 

Ponte Rolante da 
Central 

Verificar desempenho ambiental 
dos subcontratados 

QEH&S 
Siemens, S.A. 

Fevereiro 
2013 2013-03-27 

 
- Checklist de 
Verificação de 
Desempenho Ambiental 
dos Subcontratados 
- Relatório de auditoria 

CMA Blindagem 
Mecânica 

Verificar desempenho ambiental 
dos subcontratados 

Entidade 
Externa – 

Enviestudos, 
S.A. 

Julho 2013 2013-07-16 

 
- Checklist de 
Verificação de 
Desempenho Ambiental 
dos Subcontratados 
- Relatório de auditoria 
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Auditoria de controlo ambiental 

de Subcontratados  
Actividade a 

auditar Objectivo Equipa 
auditora 

Data 
prevista 

Data 
efectiva Status Observações / 

Doc. de suporte 
 

Efacec - Engenharia e Sistemas S.A. 
Montagem do 
Sistema de 
ventilação 

Verificar desempenho ambiental 
dos subcontratados 

 
Olga Santos 
João Moiteiro 

(Siemens, 
S.A.) 

Maio 2014 2014-05-28 

 - Checklist de 
Verificação de 
Desempenho 
Ambiental dos 
Subcontratados 
- Relatório de 
auditoria 

Flosel 
Montagem da 
Drenagem e 

Desafogamento 

Verificar desempenho ambiental 
dos subcontratados 

Responsável 
Ambiental Junho 2014 2014-07-30 

 - Checklist de 
Verificação de 
Desempenho 
Ambiental dos 
Subcontratados 
- Relatório de 
auditoria 

SMM 
Montagem do 
Equipamento 

Hidromecânico 

Verificar desempenho ambiental 
dos subcontratados 

Cláudia 
Rosado Setembro 2014 2014-10-07 

 - Checklist de 
Verificação de 
Desempenho 
Ambiental dos 
Subcontratados 
- Relatório de 
auditoria 

Efacec - Energia Máquinas e 
Equipamentos Eléctricos, S.A.. 

Montagem do 
Transformador de 

Potência 

Verificar desempenho ambiental 
dos subcontratados 

Cláudia 
Rosado 

Dezembro 
2014 2015-01-29 

 - Checklist de 
Verificação de 
Desempenho 
Ambiental dos 
Subcontratados 
- Relatório de 
auditoria 
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Auditoria de controlo ambiental 
de Subcontratados  

Actividade a 
auditar Objectivo Equipa 

auditora 
Data 

prevista 
Data 

efectiva Status Observações / Doc. 
de suporte 

 

Siemens Division Energy Management 
Montagem de 
equipamento e 

barramento isolado 

Verificar desempenho ambiental 
dos subcontratados 

Entidade 
Externa – 

Enviestudos, 
S.A. 

Março 
2015 2015-05-22 

 
 
 

- Checklist de 
Verificação de 
Desempenho Ambiental 
dos Subcontratados 
- Relatório de auditoria 

Efacec - Energia Máquinas e 
Equipamentos Eléctricos, S.A.. - 
Servicing 

Montagem do 
Alternador 

Verificar desempenho ambiental 
dos subcontratados 

Entidade 
Externa – 

Enviestudos, 
S.A. 

Abril 
2015 2015-05-22 

 
 
 
 
 

- Checklist de 
Verificação de 
Desempenho Ambiental 
dos Subcontratados 
- Relatório de auditoria 

Montaco 
Trabalhos de 
Decapagem e 

Pintura 

Verificar desempenho ambiental 
dos subcontratados 

Entidade 
Externa – 

Enviestudos, 
S.A. 

Setembro 
2015 2015-09-24 

 

- Checklist de 
Verificação de 
Desempenho Ambiental 
dos Subcontratados 
- Relatório de auditoria 
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Auditoria do Cliente ao PGAF Actividade a 
auditar Objectivo Equipa 

auditora 
Data 

prevista 
Data 

efectiva Status Observações / Doc. 
de suporte 

Verificar as actividades de gestão 
ambiental em obra 

Actividades 
referentes ao 

desenvolvimento e 
implementação do 

PGAF 

Aferir a eficácia e correcta 
implementação dos requisitos 
dos documentos contratuais e 
legais aplicáveis no âmbito do 
Fornecimento de Equipamentos 
(FE) 

EDP 
FASE/GIBB Março 2013 2013-03-06 

 

Relatório de auditoria 

Verificar as actividades de gestão 
ambiental em obra 

Actividades 
referentes ao 

desenvolvimento e 
implementação do 

PGAF 

Aferir a eficácia e correcta 
implementação dos requisitos 
dos documentos contratuais e 
legais aplicáveis no âmbito do 
Fornecimento de Equipamentos 
(FE) 

EDP 
FASE/GIBB 

Dezembro 
2013 2013-12-09 

 

Relatório de auditoria 

Verificar as actividades de gestão 
ambiental em obra 

Actividades 
referentes ao 

desenvolvimento e 
implementação do 

PGAF 

Aferir a eficácia e correcta 
implementação dos requisitos 
dos documentos contratuais e 
legais aplicáveis no âmbito do 
Fornecimento de Equipamentos 
(FE) 

EDP 
FASE/GIBB 

Novembro 
2014 2014-11-25 

 

Relatório de auditoria 

Verificar as actividades de gestão 
ambiental em obra 

Actividades 
referentes ao 

desenvolvimento e 
implementação do 

PGAF 

Aferir a eficácia e correcta 
implementação dos requisitos 
dos documentos contratuais e 
legais aplicáveis no âmbito do 
Fornecimento de Equipamentos 
(FE) 

EDP 
FASE/GIBB 

Fevereiro 
2016 2016-02-18 

 

Relatório de auditoria 
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Legenda: 

  

 

 

 

 

Auditoria 
planeada 

Auditoria 
realizada 

Acções correctivas 
implementadas 

Auditoria 
encerrada 
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Anexo 14.1 
 

PROCEDIMENTO DE CONTROLO DE DOCUMENTOS 
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CONTROLO DE DOCUMENTOS 

 
 
11..  OOBBJJEECCTTIIVVOO  

 
Definir e estabelecer regras gerais para a elaboração, revisão e aprovação, disponibilização e 

actualização dos documentos relevantes para o Plano de Gestão Ambiental do Consórcio Voith 

Hydro/Siemens, S.A.. 

 
 
22..  ÂÂMMBBIITTOO  

 
O presente procedimento é válido e aplica-se a toda a documentação e registos emitidos no decorrer 

do projecto “FRADES II - Fornecimento de Equipamentos para o Reforço de Potência de Venda Nova”.   

 
 
33..  CCOODDIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  

 

A codificação do Plano de Gestão Ambiental do Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A. e respectivos 

anexos, segue as seguintes regras: 

 

1. O Plano de Gestão Ambiental (PGAF) do Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A.para o projecto de 

Frades II evidencia a seguinte identificação: 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469  

 

2. Os diferentes anexos que integram o presente PGAF são identificados através da letra A e dos 

campos “Bloco 1” e “Bloco 2”. Cada um dos anexos assume um número sequencial. 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469 – ABloco 1– Bloco2 

 

A – Anexos 

Bloco 1 – Numeração sequencial dos documentos 

Bloco 2 – Versão da revisão dos documentos ( -, A, B, C, ...) 

 

Nota –  O Procedimento de Qualidade, Ambiente e Segurança “Requisitos de Qualidade, Ambiente e e 

Segurança e Saúde no Trabalho a Cumprir pelos Subempreiteiros / Subfornecedores” não segue a 

codificação definida para o Plano de Gestão Ambiental do Fornecimento, uma vez que é um documento 
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que pertence ao Sistema de Gestão Integrado de Qualidade, Ambiente e Higiene, Segurança e Saúde 

no Trabalho implementado na Siemens, S.A. e consequentemente, apresenta uma codificação própria. 

 

44..  RREEVVIISSÃÃOO  EE  AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  

 
A revisão e aprovação do Plano de Gestão Ambiental e respectiva documentação é da 

responsabilidade do Dono de Obra, sob proposta da Environmental Manager / Responsável Ambiental 

do projecto. 

 

As responsabilidades pela elaboração e aprovação da documentação mantém-se para as revisões do 

mesmo. 

Os documentos revistos são objecto de distribuição pelas entidades consideradas no Capítulo 5 

“Distribuição”. 

 

É da responsabilidade destas entidades a tomada de conhecimento do conteúdo dos documentos 

distribuidos, a adopção das medidas constantes da nova revisão, a divulgação pelos trabalhadores da 

sua responsabilidade e segregação das revisões obsoletas, por forma a garantir a existência apenas de 

exemplares actualizados no local designado para o efeito ou onde é realizada a operação que lhes diz 

respeito. 

 

55..  DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  

 
Os documentos originais encontram-se no poder da Responsável Ambiental para efeitos da respectiva 

manutenção.  

 

A distribuição do Plano de Gestão Ambiental do Fornecimento processa-se de forma controlada. As 

cópias poderão estar ao abrigo de um regime de substituição automática ou ser distribuídas apenas 

para informação. Neste caso, os documentos nunca poderão ser utilizados como base regular de 

trabalho, uma vez que não está garantida a actualização dos mesmo. 

 

O Plano de Gestão Ambiental é distribuído automaticamente às seguintes entidades: 

 

 Internas: 

- Representante do Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A. 

- Representante da Voith Hydro 

- Representante da Siemens, S.A. 
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 Externas: 

- Dono de Obra 

- Fiscalização 

- Subempreiteiros do Consórcio Voith Hydro/Siemens, S.A. 

 

A distribuição do Plano de Gestão Ambiental é objecto de registo, vide anexo 16.13 do PGAF. 

 

As disposições contidas neste Plano de Gestão Ambiental são de cumprimento obrigatório pelas 

diversas funções envolvidas no projecto, na extensão aplicável. 

 

66..  CCOONNTTRROOLLOO  DDEE  RREEGGIISSTTOOSS  

 
Todos os documentos que se considere necessário reter (por motivos legais ou preservação de 

conhecimento) devem estar devidamente identificados como desactualizados.  

  

O resumo das alterações introduzidas em cada revisão é suportado no próprio documento.  

 

São exemplos de registos os seguintes: 

• relatórios de acompanhamento ambiental; 

• registos de formação dos colaboradores; 

• relatórios de auditorias (internas e externas); 

• registos de acções correctivas e preventivas; 

• registos de não conformidades; 

• registos de fichas de ocorrência; 

• registos da verificação dos equipamentos. 

 

77..  AACCTTUUAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  

 
A actualização dos documentos é formalizada através de uma nova revisão dos mesmos. A versão da 

revisão dos documentos do Plano de Gestão Ambiental do Consórcio Voith Hydro/ Siemens, S.A. 

encontra-se indicado na respectiva codificação. 

 
88..  AALLTTEERRAAÇÇÕÕEESS  

 
Inexistentes. 
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PROCEDIMENTO DE CONTROLO DE REQUISITOS LEGAIS E 
OUTROS REQUISITOS AMBIENTAIS 
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CONTROLO DE REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS AMBIENTAIS 
 
 
11..  OOBBJJEECCTTIIVVOO  
 
Definir a forma de identificação e análise dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis às 

actividades e projectos da Siemens Energy, no que respeita ao Ambiente de modo a garantir o 

cumprimento legal. 

 
 
22..  ÂÂMMBBIITTOO  
 
O levantamento e controlo dos requisitos legais e outros requisitos ambientais aplica-se para todas as 

actividades inerentes ao projecto a desenvolver. A verificação da aplicabilidade dos requisitos é 

realizada, no mínimo, com uma periodicidade semestral e sempre que haja emissão de diplomas legais 

aplicáveis à obra. 

 
 
33..  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  
 
 
Direcção da Siemens 

    Aprova a metodologia de identificação dos requisitos legais e outros requisitos ambientais aplicáveis 

à Siemens, S.A.. 

 

Parceiro para Controlo da Legislação Ambiental  

    Identifica e analisa a aplicabilidade de requisitos legais ambientais nas diferentes áreas da Siemens, 

S.A..   

 

Assessoria da Direcção da Siemens, S.A. para o Ambiente 

    Disponibiliza a informação sobre os requisitos legais ambientais aplicáveis aos diferentes Sectores 

da Siemens, S.A.; 

    Identifica e analisa outros requisitos ambientais relevantes para constar na base de dados de 

referência; 

    Mantém permanentemente actualizada a base de dados dos requisitos legais e outros requisitos 

ambientais aplicáveis. 
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Responsável Ambiental Siemens Energy 

    Elabora o presente procedimento e controla a sua aplicação;  

    Analisa a base de dados da Siemens, S.A. de requisitos legais e outros requisitos ambientais, 

identificando os que são aplicáveis às actividades dos projectos em execução pelo Sector Energy; 

    Mantém actualizada uma base de dados com os requisitos ambientais. 

 

44..  DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  

 

4.1. Acesso, Identificação e Análise dos Requisitos Ambientais Aplicáveis 

 

O conhecimento e cumprimento dos requisitos legais e outros que a organização subscreva é de 

extrema importância para a Siemens, S.A..  

 

A legislação nacional e comunitária de Ambiente aplicável à Siemens é identificada por uma empresa 

externa e disponibilizada a todos os colaboradores pela Assessoria da Direcção da Siemens, S.A. para 

o Ambiente na intranet sob a forma de base de dados. Esta base de dados é actualizada mensalmente. 

Nesta base de dados, os requisitos legais encontram-se agrupados por descritores, de modo a facilitar 

a sua associação/aplicação aos aspectos ambientais e aos riscos.  

 

A Siemens Energy recorre a esta base de dados para identificar e avaliar os requisitos legais que se 

aplicam às suas actividades e projectos.  

 

O processo de acesso, identificação e análise dos requisitos de ambiente e segurança aplicáveis 

decorre de acordo com o representado na Figura I. 
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Figura I – Acesso, identificação e análise dos requisitos ambientais 
 
 

 

 

 

Identificação de outros 
requisitos 

(fontes de informação: CT150; IPQ; 
Siemens AG) 

Identificação mensal dos 
requisitos legais ambientais 
aplicáveis à Siemens, S.A. 

(Entidade Externa) 

Disponibilização dos 
requisitos legais aplicáveis 
aos Sectores da Siemens, 

S.A. 

 
Análise de outros requisitos 

ambientais 

Divulgação e disponibilização da 
informação aos interessados 

Actualização da base de dados dos 
requisitos ambientais aplicáveis às 

actividades a desenvolver no projecto 
 

Cumprimento dos requisitos legais e 
outros requisitos ambientais aplicáveis 

ao projecto a desenvolver  

Análise da adequabilidade dos 
requisitos legais e outros requisitos 

ambientais às actividades a 
desenvolver no projecto 
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A avaliação de eficácia das acções implementadas para cumprir os requisitos legais e outros requisitos 

aplicáveis à Siemens Energy é realizada através de avaliações de conformidade, com base em “Listas 

de Verificação de Conformidade Legal”. 

 

Os resultados da avaliação de conformidade com requisitos legais e outros requisitos ambientais 

constituem registos da Gestão Ambiental e os seus resultados devem ser comunicados às partes 

interessadas, nomeadamente, Gestor de Projecto e Dono de Obra, sempre que solicitado.  

 

 
55..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

    Listas de Verificação de Conformidade Legal. 

 
 
66..  AALLTTEERRAAÇÇÕÕEESS  

    Actualização do Ponto 2 - Âmbito. 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

     
 

FRADES II 
Procedimento de Ambiente 

VOITH HYDRO e SIEMENS 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A14.3-B 

Revision B 

 
 
 
 

Anexo 14.3 
 

PROCEDIMENTO DE AUDITORIAS AMBIENTAIS 

 
 

Executing OU Created by Checked by Approved by Issue Date 

Siemens Cláudia Rosado  João Festas    2013-09-30 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A14.3-B



     
 

FRADES II 
Procedimento de Ambiente 

VOITH HYDRO e SIEMENS 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A14.3-B 

Revision B 
 

Executing OU Created by Checked by Approved by Issue Date 

Siemens Cláudia 
Rosado  João Festas    2013-09-30 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A14.3-B Page 1 of 6 
 

  
  

AUDITORIAS AMBIENTAIS 
 
 
11..  OOBBJJEECCTTIIVVOO  
 
Estabelecer o procedimento para a realização de auditorias internas ao Plano de Gestão Ambiental 

(PGA) definido para o projecto em execução, como forma de avaliação sistemática e documentada, 

tendo como objectivo: 

    verificar se está implementado, adequado e mantido com eficácia; 

    verificar se está conforme os requisitos do Dono de Obra e requisitos da Norma NP EN ISO 14001; 

    verificar o cumprimento dos requisitos legais de referência. 

 
 
22..  EESSTTAABBEELLEECCIIMMEENNTTOO  DDOO  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AAUUDDIITTOORRIIAASS  
 
As auditorias de Gestão Ambiental são planeadas em períodos anuais com base no estado e na 

importância das actividades relevantes para a Qualidade. Para o efeito, é tomado em consideração o 

resultado da análise efectuada no âmbito da Revisão pela Gestão referente ao ano anterior. 

 

Do programa de auditorias constam as Auditorias Globais ao plano de Gestão Ambiental e as 

Auditorias aos Procedimentos Ambientais (Plano de Gestão de Resíduos, Plano de Emergências 

Ambientais). Será previsto, sempre que necessário, a realização de auditorias ao desempenho 

ambiental de subfornecedores.  

 

Auditorias internas consideradas necessárias por motivos específicos, como, por exemplo, seguimento 

de acções correctivas introduzidas ou requisitos especiais do Cliente contratualmente aceites, serão 

realizadas independentemente do plano de auditorias. 

 

O acompanhamento do Programa de Auditorias é efectuado pelo Responsável Ambiental. 

 
 
 
33..  QQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  EE  NNOOMMEEAAÇÇÃÃOO  DDEE  AAUUDDIITTOORREESS  
 
Uma vez que a confiança e credibilidade do processo de auditorias depende da competência de quem 

as conduz, as auditorias internas devem ser efectuadas por auditores internos ou por entidades 

externas à Organização devidamente formados, qualificados e com experiência demonstrada, tendo em 

vista a a garantia da objectividade e imparcialidade do processo. 
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44..  PPRREEPPAARRAAÇÇÃÃOO  DDAA  AAUUDDIITTOORRIIAA  
 
Previamente à realização da auditoria, a equipa auditora deverá analisar a documentação relevante 

para a auditoria de forma a determinar a conformidade do Plano de Gestão Ambiental, tal como está 

documentado, com os critérios da auditoria. 

 

Sempre que os documentos de trabalho utilizados durante a auditoria envolvam informação 

confidencial ou propriedade empresarial, a equipa auditora deve salvaguardar a confidencialidade dos 

mesmos de forma apropriada e em todas as circunstâncias. 

 
 
55..  DDEEFFIINNIIÇÇÃÃOO  DDEE  OOBBJJEECCTTIIVVOOSS,,  CCAAMMPPOO  DDEE  AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  EE  CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  PPAARRAA  AA  AAUUDDIITTOORRIIAA  
 
Cada auditoria possui objectivos, campo de aplicação e critérios documentados. 

 

Os objectivos da auditoria definem o que se pretende obter com a auditoria e incluem, entre outras, a 

seguinte informação: 

    Determinação da extensão da conformidade do PGA auditado, ou partes do mesmo, com os 

critérios da auditoria; 

    Avaliação da capacidade do PGA implementado para assegurar a conformidade com os requisitos 

ambientais aplicáveis; 

    Cumprimento eficaz da política ambiental implementada; 

    Avaliação da eficácia do PGA para ir ao encontro dos objectivos específicos; 

    Identificação das áreas de potencial de melhoria na gestão Ambiental. 

 

O campo de aplicação da auditoria descreve a extensão e os limites da auditoria, tais como locais, 

actividades e processos a auditar bem como o período de tempo em que decorre a auditoria. 

 

Os critérios da auditoria são utilizados como referência para a determinação da conformidade e 

incluem típicamente um conjunto de documentos relevantes para o PGA do projecto a auditar, 

designadamente: 

    Requisitos específicos do Ciente para o projecto; 

    Legislação nacional / comunitária; 

    Normalização; 

    Procedimentos de Ambiente específicos no âmbito do processo/actividade a auditar; 

    Relatórios de auditorias anteriores. 
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66..  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDAA  AAUUDDIITTOORRIIAA  
 
As auditorias são realizadas, por princípio, a título preventivo, de forma a permitir detectar e eliminar 

problemas potenciais. Poderão, no entanto, ter um carácter correctivo, investigando as causas de um 

problema real que afecte a eficácia ambiental de uma actividade ou serviço, ou mesmo a ineficácia do 

PGA. 

 

6.1. Recolha e Verificação da Informação 

 

Durante a auditoria, a informação relevante para os objectivos, campo de aplicação e critérios da 

auditoria, incluindo a informação que se relaciona com as interfaces entre funções, actividades e 

processos, deve ser recolhida, através de amostragem apropriada e deve ser verificada. Apenas a 

informação que é verificável pode constituir evidência da auditoria. As evidências da auditoria devem 

ser registadas. 

 

Os métodos para a recolha da informação podem incluir: 

    Observação das actividades; 

    Análise de documentos; 

    Entrevistas. 

 

Se a equipa auditora identificar desvios, deve ser alargada a amostragem para aferir a existência (ou 

inexistência) do carácter sistemático / generalizado dos mesmos. 

 

 
77..  RREESSUULLTTAADDOO  DDAA  AAUUDDIITTOORRIIAA  
 
Os resultados da auditoria podem indicar conformidades ou não conformidades com a norma de 

referência, procedimentos específicos e/ou identificar uma oportunidade de melhoria. 

 

Na eventualidade de identificação de não conformidades estas deverão ser tratadas conforme o 

procedimento “Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas” (Anexo 14.4 do PGAF). 

As não conformidades e o seu suporte de evidência devem ser registadas no Registo “Plano de Acções 

de Auditoria” (Anexo 16.28). 
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As não conformidades devem ser analisadas com o responsável da actividade/serviço auditada. O 

propósito da análise é obter aceitação de que as evidências da auditoria são adequadas e que as não 

conformidades são entendidas. Qualquer divergência de opinião referente às evidências e/ou 

resultados da auditoria, deverá ser resolvida; eventuais pontos sem acordo deverão ser registados. 

 
 
88..  EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDOO  RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDAA  AAUUDDIITTOORRIIAA  
 
O relatório da auditoria deve garantir um completo, exacto, conciso e claro registo da auditoria. O 

relatório deve ser objectivo, completo, preciso, suficientemente detalhado para permitir uma observação 

e apresentado de forma a proporcionar uma acção por parte dos auditados. 

 

Dada a sua relevância, o relatório da auditoria deve proporcionar: 

    Um claro e rigoroso levantamento das não conformidades e conclusões da auditoria; 

    Um retrato informativo e equilibrado do estado de conformidade do PGA; 

    Dados objectivos que permitam tomar decisões sobre possíveis melhorias do PGA. 

 

Para a execução do relatório da auditoria utiliza-se, preferencialmente o modelo de registo “Relatório de 

Auditoria”, como suporte (Anexo 16.12 do PGAF).  

 

 
99..  DDIIVVUULLGGAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDAA  AAUUDDIITTOORRIIAA  
 
Os relatórios das auditorias devem ser emitidos dentro de um prazo tão curto quanto possível. A 

respectiva distribuição deverá ser efectuada conforma descrito seguidamente: 

    Responsável Ambiental; 

    Gestor do Projecto; 

    Responsáveis das actividades auditadas; 

    Dono de Obra, sempre que solicitado. 

 
 
1100..  PPLLAANNEEAAMMEENNTTOO  EE  IIMMPPLLEEMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  AACCÇÇÕÕEESS  CCOORRRREECCTTIIVVAASS  
 
As conclusões da auditoria podem indicar a necessidade de acções correctivas, preventivas e 

melhorias, conforme aplicável. Essas acções são alocadas a responsáveis, dentro de um prazo pré-

definido. 
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Os responsáveis pelo processo / responsável pela acção correctiva deverão desenvolver adequada e 

atempadamente as acções acordadas, de forma a debelar as suas causas e prevenir a recorrência das 

não conformidades detectadas.  

 

Os registos de não conformidades e respectivas evidências de implementação das acções correctivas 

deverão ser devidamente arquivados. 

 

O responsável pela acção correctiva, após implementação da mesma, deverá enviar o registo da não 

conformidade ao Responsável Ambiental, com a indicação da data da implementação anexando, 

sempre que possível, cópias das evidências respectivas. 

 
 
1111..  FFEECCHHOO  DDAA  AAUUDDIITTOORRIIAA  
 
Após implementação das acções correctivas, o Responsável Ambiental envia à equipa auditora os 

registos de não conformidade preenchidos e acompanhados das evidências consideradas necessárias, 

com vista ao encerramento da auditoria. 

 

A equipa auditora, após avaliação da adequabilidade das medidas implementadas, poderá encerrar a 

auditoria ou recomendar auditoria de seguimento, no caso de considerar que as medidas não são as 

adequadas. O resultado da avaliação fica contemplado no Registo de Não conformidades e Acções 

Correctivas e Preventivas (Anexo 16.11 do PGAF). 
 
 
1122..    AARRQQUUIIVVOO  DDOOSS  RREEGGIISSTTOOSS  
 
Os relatórios da auditoria são Registos do Ambiente e como tal serão devidamente mantidos e 

disponibilizados ao Dono de Obra, sempre que solicitado. 
 

 
1133..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  
 
    Checklist de Auditoria de Ambiente; 

    Registo “Relatório de Auditoria”; 

    Procedimento “Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas”; 

    Registo “Plano de Acções de Auditoria”. 
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1144..  AALLTTEERRAAÇÇÕÕEESS  
 
    Actualização do Ponto 7 – Resultado da Auditoria; 

    Actualização do Ponto 8 – Elaboração do Relatório da Auditoria; 

    Actualização do Ponto 13 – Documentos relacionados. 

  



 

 

     
 

FRADES II 
Procedimento de Ambiente 

VOITH HYDRO e SIEMENS 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A14.4-D 

Revision D 

 
 

 

Anexo 14.4 
 

PROCEDIMENTO DE NÃO CONFORMIDADES, ACÇÕES 
CORRECTIVAS E ACÇÕES PREVENTIVAS 
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NÃO CONFORMIDADES, ACÇÕES CORRECTIVAS E ACÇÕES PREVENTIVAS 

  
 

1. OOBBJJEECCTTIIVVOO  
 
Identificação, investigação e eliminação das causas das não conformidades detectadas e 

estabelecimento de medidas para evitar a repetição da sua ocorrência, bem como eliminar as causas 

de potenciais não conformidades, tendo em vista prevenir a sua ocorrência.  

 
 
22..  DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  
  
  
22..11  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDEE  NNÃÃOO  CCOONNFFOORRMMIIDDAADDEESS  
 
Todas as Não Conformidades (NC) detectadas através de auditorias/inspecções/verificações ou 

sugestões/reclamações deverão ser comunicadas aos Responsáveis/Representantes para o Ambiente 

locais e deverão ser definidas acções correctivas. Esta informação deverá ser transmitida aos 

Responsáveis do Projecto. 

 

Todos os Trabalhadores têm o dever de reportar não conformidades em qualquer fase de execução de 

um projecto, por forma a assegurar a respectiva identificação e resolução em tempo útil. 

 

Todas as não conformidades identificadas deverão ser registadas nos respectivos modelos, de acordo 

com o seguinte: 

1) Reclamação do Cliente: Preenchimento do Registo de Ocorrência (Anexo 16.11); 

2) Anomalia detectada no decorrer de visita conjunta à obra: Preenchimento do Registo “Ficha de 

Verificação Ambiental” (Anexo 16.24); 

3) NC detectada em sede de auditoria: Preenchimento do Registo “Plano de Acções de Auditoria” 

(Anexo 16.28); 

4) Anomalias percepcionadas pelo Consórcio Voith/Siemens, S.A. (em visitas à obra, 

desempenho de subfornecedores, entre outros): Preenchimento do Registo “Não 

Conformidades Ambiente” (Anexo 16.30). 

 

Sempre que se justificar, os aspectos identificados serão tomados em consideração para melhoria dos 

processos/procedimentos de gestão ambiental. 

 
Para todas as não conformidades identificadas será efectuada a respectiva análise das causas, 

definição das acções apropriadas e controlo da respectiva implementação. 
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22..22  AACCÇÇÕÕEESS  CCOORRRREECCTTIIVVAASS  
 
Acções correctivas são utilizadas como uma ferramenta para melhoria. As acções definidas estão 

focadas na eliminação das causas das não conformidades de forma a evitar repetições. 

 

A implementação de acções correctivas pode resultar da análise de ocorrências com diversas origens: 

    Avaliação da satisfação dos clientes e gestão de reclamações; 

    Resultados de Auditorias / Visitas / Inspecções internas, externas ou do Cliente; 

    Indicadores internos de desempenho (relatórios de não conformidades, resultados de medição de 

processos, resultados de auto-avaliações); 

    Gestão Ambiental nos Projectos. 

 
O registo e controlo das acções correctivas definidas (acção, responsável e prazo de implementação) 

deverá ser efectuado no modelo respectivo, de acordo com o indicado no ponto anterior.  

 

Devem ser determinadas todas as causas possíveis que possam levar à ocorrência das não 

conformidades detectadas identificando os factores determinantes.  

 

O método utilizado para identificação das causas das não conformidades depende da respectiva 

complexidade, podendo envolver um só trabalhador ou uma equipa constituída especificamente para 

este fim. 

 

A determinação dos efeitos da não conformidade relativamente aos requisitos ambientais pré-definidos, 

deve ser efectuada de modo a poder avaliar qual a sua eventual repercussão em actividades ou 

serviços, na documentação ambiental e na satisfação do cliente, com vista à definição das acções 

correctivas adequadas. 

 

A responsabilidade pela implementação das acções nos prazos pré-definidos compete à entidade ou 

entidades designadas para o efeito. 

 

Após implementação das acções correctivas definidas, estas são avaliadas quanto à sua eficácia, de 

forma a verificar se os resultados satisfazem ou se existe a necessidade de efectuar acções de 

seguimento.  
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22..33  AACCÇÇÕÕEESS  PPRREEVVEENNTTIIVVAASS  
 
As acções preventivas permitem eliminar, ou minimizam apriori, as causas potenciais de não 

conformidades, com o objectivo de prevenir a ocorrência das mesmas, de forma a manter o 

desempenho dos processos/procedimentos.  

 

O planeamento das acções preventivas baseia-se em dados resultantes da aplicação de métodos 

apropriados e da avaliação das tendências e criticidade, com base em dados históricos. 

 

Os dados para a definição das acções preventivas podem ser gerados, por exemplo, a partir de: 

    Controlo de actividades a decorrer em projectos; 

    Controlo/revisão dos processos; 

    Registos relevantes do Sistema de Gestão Ambiental; 

    Resultados de auditorias/inspecções/verificações; 

    Avaliação regular dos indicadores ambientais do acompanhamento de projectos, processos e das 

auditorias ao Sistema de Gestão Ambiental; 

    Medições da satisfação das partes interessadas; 

    Registos de não conformidades / reclamações. 

 

Estes dados proporcionam informação para o desenvolvimento de um plano eficaz e eficiente de 

acções preventivas (Plano de Acções de Melhoria), por forma a satisfazer as necessidades e 

expectativas das partes interessadas. 

 

Tipicamente, a prevenção da ocorrência de não conformidades é realizada através das seguintes 

acções: 

    Documentação dos processos/procedimentos; 

    Formação apropriada dos trabalhadores; 

    Planeamento das actividades; 

    Realização de reuniões para partilha de experiências e melhores práticas. 

  

A implementação das acções preventivas é controlada no âmbito dos processos / actividades em 

causa, sendo nomeado um responsável por acção e atribuído um prazo para a respectiva execução. 
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33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  
  
    Procedimento de Auditorias Ambientais. 

    Registo de Ocorrências; 

    Registo “Ficha de Verificação Ambiental”; 

    Registo “Plano de Acções de Auditoria”; 

    Registo de “Não Conformidades – Ambiente”. 

 
  
44..  AALLTTEERRAAÇÇÕÕEESS  
 
    Actualização do Ponto 2.1 – Identificação de Não Conformidades. 
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Anexo 14.5 
 

PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E AVALIAÇÃO 
DE IMPACTES AMBIENTAIS 
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IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

 
11..  OOBBJJEECCTTIIVVOO  
 
Estabelecer as regras gerais para a identificação e avaliação dos aspectos e impactes ambientais 

associados às actividade desenvolvidas no projecto. 

A identificação e avaliação sistemática dos aspectos ambientais, tem como principal objectivo garantir 

que os aspectos ambientais, directos ou indirectos, considerados significativos são controlados. 

 
22..  ÂÂMMBBIITTOO  
 
O presente procedimento deverá ser aplicado a todos os aspectos ambientais resultantes das 

actividades do projecto a desenvolver e que estejam incluídos no âmbito do Plano de Gestão Ambiental 

implementado. 

 
 
33..  DDEEFFIINNIIÇÇÕÕEESS  
 
Aspecto Ambiental 

Elemento das actividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o 

Ambiente.  

Um aspecto ambiental poderá estar relacionado quer com as infraestruturas e respectivas actividades, 

quer com o negócio de produto/serviço e respectivas actividades. Um aspecto ambiental significativo 

tem, ou pode ter, um impacte ambiental significativo. 

 

Impacte Ambiental 

Qualquer alteração no Ambiente, adversa ou benéfica, resultante, total ou parcialmente, dos aspectos 

ambientais de uma organização. 

 
 
44..  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDEE  AASSPPEECCTTOOSS  AAMMBBIIEENNTTAAIISS  
 
A identificação e caracterização das actividades, produtos e serviços relevantes que podem ser 

controlados ou influenciados constitui a base para a identificação dos aspectos ambientais e possíveis 

impactes que destes possam resultar. 

 

Os recursos, emissões e risco potencial (casos de emergência) relacionados com cada actividade e/ou 

serviço a desenvolver na decorrer do projecto, deverão ser tipificados e analisados  tendo em 
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consideração as especifidades do local onde os trabalhos se irão desenvolver, bem como as seguintes 

fontes de informação existentes: 

- Estudos de Impacte Ambiental e Declarações de Impacte Ambiental; 

- Caderno de Encargos; 

- Plantas de Estaleiro. 

 
 
55..  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  AASSPPEECCTTOOSS  AAMMBBIIEENNTTAAIISS  
 
Para cada aspecto ambiental considera-se o maior número possível de impactes ambientais 

associados, tendo em conta as seguintes situações: 

 

  Normal (N): respeitante a situações operacionais recorrentes; 

  Ocasional (O): associada a operações casuais (ex: manutenção específica de equipamentos), mas 

que não constituem emergências; 

  Emergência (E): relacionado com situações críticas inerentes às actividades (ex: acidentes, falhas 

operacionais, etc.) e que possam causar impacte no meio ambiente. 

 

Consideram-se, ainda, os seguintes conceitos no processo de identificação dos aspectos e avaliação 

da significância dos impactes: 

 

Efeito: 

  Directo (D): advêm das actividades inerente à execução dos projectos.  

  Indirecto (I): desencadeado pelas actividades inerentes à execução dos projectos, sem contudo 

resultar directamente das acções nelas decorrentes.  

 
Incidência 

  Impacte Ambiental Positivo: provoca uma alteração favorável no Ambiente. 

  Impacte Ambiental Negativo: provoca uma alteração desfavorável no Ambiente. 

 
 
66..  AANNÁÁLLIISSEE  DDAA  SSIIGGNNIIFFIICCÂÂNNCCIIAA  DDEE  AASSPPEECCTTOOSS  AAMMBBIIEENNTTAAIISS  
 
A análise da significância dos aspectos ambientais identificados é realizada com vista à determinação 

dos aspectos que têm, ou podem ter, potencial impacte significativo sobre o Ambiente. Esta análise é 

determinada com base em dois critérios principais:  
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  Frequência (F) ou Quantidade (Q) (situações normais ou ocasionais) ou Probabilidade (P) 

(situações de emergência); e 

  Severidade (S) (impactes negativos) ou Benefício (B) (impactes positivos); 

 

A cada um dos critérios atribui-se um valor compreendido entre 1 e 3. Nos casos em que existe um 

impacte positivo, considera-se o valor zero para o benefício. 

 
A caracterização dos aspectos ambientais efectua-se de acordo com as seguintes tabelas.  

Situações Normais ou Ocasionais 

Critério 1  2  3  

F / Q Reduzido  
(instantâneo ou pontual) 

Moderado 
(Média) 

Elevado 
(Longa ou permanente) 

S 

Pouco 
(ex.:resíduos não perigosos 

enviados na sua maioria para 
reciclagem/ valorização; consumo 

de água de local com elevada 
disponibilidade hídrica; reduzida 

incomodidade acústica na 
vizinhança; descarga de efluentes 
não poluídos no solo; consumo de 
energia eléctrica da rede - fontes 

maioritariamente renováveis; 
consumo de combustíveis 

renováveis ou gás natural; emissão 
pontual de partículas difusas - 
poeiras; consumo de produtos 
químicos não nocivos para o 

ambiente 

Médio 
(ex.: resíduos não perigosos 

enviados maioritariamente para 
eliminação ou resíduos perigosos 

enviados para 
valorização/reciclagem; consumo 

de água de local com 
disponibilidade hídrica razoável; 

potencial de incomodidade 
acústica na vizinhança; descarga 

de efluentes equiparados a 
urbanos no colector municipal e/ 
ou com tratamento posterior por 
ex. fossa estanque; consumo de 
energia eléctrica da rede - fontes 
maioritariamente não renováveis; 
consumo de gás butano/ propano; 
emissão de gases de combustão 
de máquinas de baixa potência; 
consumo de produtos tóxicos/ 
nocivos não persistentes no 

ambiente  

Elevado 
(ex.: resíduos perigosos enviados 
maioritariamente para eliminação; 

consumo de água de local com 
escassez hídrica; incomodidade 

acústica na vizinhança com 
existência de reclamações; 
descarga de efluentes com 
substâncias perigosas sem 

tratamento prévio; consumo de 
energia somente a partir de 
combustíveis petrolíferos e 
derivados por ex. gasóleo; 

emissão de gases de combustão 
de máquinas de alta potência; 
consumo de produtos tóxicos/ 

nocivos persistentes no ambiente 

Situações de Emergência 

Critério 1  2  3  

P Baixa 
(muito improvável) 

Média 
(pouco provável) 

Elevada 
(provável) 

S 

Pouca 
(ex.: derrame de substâncias não 

perigosas em pavimento 
impermeabilizado e/ou com meios 

de contenção) 

Média 
(ex.: incêndio controlável por 

meios de 1ª intervenção; derrame 
de substâncias perigosas em 

locais impermeabilizados e com 
meios de contenção) 

Elevada 
(ex.: necessidade de recorrer a 

meios de intervenção exteriores - 
bombeiros - para controlar 

incêndio; derrame de substâncias 
perigosas em locais não 

impermeabilizados) 
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A identificação e análise dos aspectos ambientais e respectivos impactes associados é, sempre que 

possível, baseada em dados objectivos, de forma a garantir a sua reprodutibilidade. Quando tal se 

revela impossível é utilizado o bom senso e a conjugação da experiência do Gestor do Projecto e do 

Responsável Ambiental. 

 
 
77..  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDAA  SSIIGGNNIIFFIICCÂÂNNCCIIAA  DDOO  AASSPPEECCTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  
 
A classificação quanto à significância dos impactes ambientais é obtida aplicando a seguinte fórmula: 

 

Significância do Aspecto Ambiental = F/Q/P x S/B 

 

sendo considerados significativos todos os aspectos com o resultado igual ou superior a 4. 

Pontualmente podem ser considerados outros aspectos ambientais como significativos, se devidamente 

justificado. 

 

Para os aspectos ambientais negativos considerados como significativos serão definidas medidas para 

a sua minimização, nomeadamente, definição de procedimentos de controlo operacional, 

implementação do Plano de Gestão de Resíduos e/ou Plano de Emergência Ambiental, entre outros. 

Independentemente da sua significância, os aspectos ambientais sujeitos a valores limites impostos por 

requisitos legais ou outros requisitos encontram-se sujeitos a controlo operacional.  

 
 
88..  RREEVVIISSÃÃOO  EE  RREEGGIISSTTOO  
 
A identificação / avaliação dos aspectos ambientais resultantes das actividades a desenvolver no 

projecto deve ser revista sempre que: 

  se verifique ou esteja prevista uma alteração nas actividades, produtos ou serviços que, 

potencialmente, influencie a identificação de aspectos ambientais;  

  se verifique ou esteja prevista a alteração ou a introdução de novos requisitos legais ou outros 

requisitos; 

  se detectem não conformidades (através de incidentes/acidentes, auditorias, reclamações) 

relacionadas com a identificação de aspectos ambientais. 

 

A identificação e avaliação de aspectos ambientais é registada na Matriz “Identificação e Avaliação de 

Aspectos e Impactes Ambientais”.  
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Independentemente da verificação das condições acima descritas, a identificação de aspectos e 

avaliação dos impactes ambientais das actividades desenvolvidas no decurso do projecto é revista, 

pelo menos, anualmente. 

 
99..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  
 
  Matriz de “Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactes Ambientais” 

 
 
1100..  AALLTTEERRAAÇÇÕÕEESS  
 
  Actualização do Ponto 1 – Objectivo; 

  Actualização do Ponto 7 – Avaliação da Significância do Aspecto Ambiental; 

  Actualização do Ponto 8 – Revisão e Registo. 
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1 OBJECTIVO

Estabelecer os requisitos gerais de Qualidade (Q), Ambiente (A) e Segurança e Saúde no
Trabalho (S) aplicáveis a todos os subempreiteiros /subfornecedores que executem actividades /
serviços no âmbito dos projectos da Power Generation (Divisons “Power&Gas” e “Power
Generation Services”), por forma a garantir que se encontram devidamente comunicadas as
responsabilidades e requisitos que deverão ser cumpridos por estas entidades.

2 ÂMBITO

O presente Procedimento é válido para todas as unidades organizacionais da “Power
Generation”, designadamente nas actividades e/ou serviços a desenvolver pelos
subempreiteiros/subfornecedores em obra, não substituindo nem invalidando qualquer outro
requisito definido contratualmente.

3 REQUISITOS DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO A
CUMPRIR PELOS SUBEMPREITEIROS/SUBFORNECEDORES

O compromisso da “Power Generation” é garantir que as actividades a desenvolver no decorrer
dos seus projectos são executadas de forma adequada e que não provocam qualquer dano para
a saúde humana e para o Ambiente.

Para assegurar este compromisso e responder às exigências legais aplicáveis, a “Power
Generation” estabeleceu um conjunto de requisitos que deverão ser cumpridos pelos
subempreiteiros / subfornecedores na execução da sua actividade. Estes requisitos encontram-se
definidos no documento em anexo a este Procedimento (PT-PG/PS-QAS-VA01-**).

Para a obtenção de informação mais detalhada sobre os “Requisitos de QAS”, os subempreiteiros
/ subfornecedores deverão consultar a documentação específica aplicável ao projecto e / ou
recorrer aos responsáveis por cada um dos temas.

4 RESPONSABILIDADES

A comunicação do presente procedimento e dos respectivos requisitos QAS junto dos
subempreiteiros / subfornecedores é da responsabilidade do Bid Manager ou do Project
Manager, consoante essa abordagem seja feita em fase de consulta ou em fase de execução.

Os subempreiteiros / subfornecedores deverão garantir, não só que a informação contida no
presente Procedimento é comunicada e compreendida pelos seus colaboradores e
subcontratados afectos ao projecto, como que a mesma é rigorosamente cumprida.

5 CONTROLO DAS ACTIVIDADES E/OU SERVIÇOS DOS
SUBEMPREITEIROS/SUBFORNECEDORES

A verificação do cumprimento deste Procedimento por parte de todos os subempreiteiros /
subfornecedores e sucessiva cadeia de subcontratação é da responsabilidade da “Power
Generation”.
Para tal, esta reserva-se o direito de, não só acompanhar os trabalhos realizados pelos
subempreiteiros / subfornecedores, como também efectuar auditorias / verificações como forma
de avaliação do seu desempenho.

No âmbito destas auditorias / verificações serão monitorizados os pontos descritos no presente
Procedimento.
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Na eventualidade de serem detectadas não conformidades nas verificações a efectuar, os
subempreiteiros / subfornecedores deverão disponibilizar-se para esclarecer o que for
necessário e participar na definição das acções correctivas adequadas.

É dos subempreiteiros / subfornecedores a responsabilidade por eventuais custos causados pelo
desrespeito das regras estabelecidas.

6 DOCUMENTOS RELACIONADOS

· Legislação e regulamentação aplicável.
· NP EN ISO 9001:2008, Sistemas de gestão da qualidade. Requisitos.
· NP EN ISO 14001:2004, Sistemas de gestão ambiental. Requisitos e linhas de orientação

para a sua utilização.
· OHSAS 18001:2007 / NP 4397:2008, Sistemas de gestão da segurança e saúde do

trabalho. Requisitos.
· “Requisitos de Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho Aplicáveis a

Subempreiteiros/Subfornecedores” - PT-PG/PS-QAS-VA01-**
· Procedimento de Segurança  - PT-PG/PS-S-V13-** – “Validação Documental para

Admissão de Subcontratados em Obra”
· Procedimento de Segurança – PT-PG/PS-S-V14-** – “Validação Documental para

Admissão de Trabalhadores em Obra”

7 ALTERAÇÕES

Não Aplicável.

Novo documento baseado no Procedimento PT2-QAS-V01-05, do ex-Sector Energy, entretanto
anulado.
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N.º REQUISITOS PERIODICIDADE 

1. Documentação  

1.1 Submeter à aprovação da Siemens a documentação da empresa e respetivos trabalhadores afetos ao projeto Previamente à entrada em 
obra 

1.2 Fornecer, para aprovação da Siemens, os métodos de trabalho, procedimentos e instruções específicas relativas às atividades a desenvolver Previamente ao início dos 
trabalhos 

1.3 Disponibilizar em obra e manter os registos da Qualidade, de Ambiente e de Segurança aplicáveis No decurso dos trabalhos 

1.4 

Reportar mensalmente aos Gestores de Ambiente e Segurança do projeto, até ao 5º dia útil do mês, a seguinte informação, conforme aplicável: 

• Consumos mensais (água, eletricidade e combustível) 
• Tipologia de resíduos produzidos e respetiva quantidade (Guias de Acompanhamento de Resíduos – GAR e Certificados de Receção) 
• Número de horas trabalhadas (deverão ser considerados todos os fornecedores de serviços e respetiva cadeia de subcontratação, inclusive 

fornecedores de serviços de trabalho temporário) 

Mensal 

2. Inspeções e Ensaios (em Fábrica e em Obra)   

2.1 Planear as atividades de inspeção e ensaio para os equipamentos principais, componentes e materiais bem como para a montagem e submeter o Plano de 
Inspeção e Ensaio (ou Plano da Qualidade) respetivo à aprovação da Siemens  

Previamente ao início dos 
trabalhos e sempre que 

necessário 

2.2 Manter os registos dos ensaios efetuados (por exemplo através de protocolos / relatórios de ensaios) Após a realização dos 
ensaios 

2.3 Utilizar, obrigatoriamente, Equipamentos de Medição e Monitorização (EMM) devidamente calibrados Em permanência 

2.4 Manter os certificados de calibração dos EMM, nos quais devem estar evidentes os critérios de aceitação definidos  Em permanência 
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N.º REQUISITOS PERIODICIDADE 

3. Identificação de Perigos / Aspetos Ambientais e Avaliação de Riscos / Impactes Ambientais  

3.1 
Enviar ao Gestor de Ambiente do projeto uma matriz de identificação de aspetos e avaliação de impactes ambientais, referente às atividades a desenvolver 
em obra. 

Proceder à atualização desta informação, sempre que necessário 

Previamente ao início dos 
trabalhos e sempre que 

necessário 

3.2 Enviar ao Gestor de SST uma matriz de identificação de perigos e riscos, referente às atividades a desenvolver em obra. 

Proceder à atualização desta informação sempre que necessário 

Previamente ao início dos 
trabalhos e sempre que 

necessário 

4 Gestão dos Resíduos Produzidos em Obra  

4.1 Informar o Gestor de Ambiente do projeto sobre os resíduos passíveis de serem produzidos em obra. 

Proceder à atualização desta informação sempre que necessário 

Previamente ao início dos 
trabalhos e sempre que 

necessário 

4.2 Submeter para aprovação do Gestor de Ambiente do projeto informação sobre os operadores selecionados para a recolha, transporte e encaminhamento dos 
resíduos, através do envio das respetivas autorizações / licenças, quando aplicável 

Previamente ao 
encaminhamento dos 

resíduos 

4.3 Notificar o Gestor de Ambiente do projeto das datas das operações de recolha de resíduos, permitindo assim a presença nestas operações de um 
representante da Gestão Ambiental do projeto 

Previamente ao 
encaminhamento dos 

resíduos 

4.4 Segregar os resíduos por tipologia, em recipientes apropriados e identificados com o respetivo Código LER, por forma a permitir o seu encaminhamento 
adequado No decurso dos trabalhos 

4.5 Fornecer ao Gestor de Ambiente do projeto as “Guias de Acompanhamento de Resíduos” (GAR) e respetivos “Certificados de Receção” relativos a cada 
operação de recolha 

Sempre que ocorre uma 
recolha de resíduos 

4.6 
Águas residuais (instalações sanitárias temporárias / fossa): 

i. Assegurar a respetiva recolha por empresa qualificada, antes de atingir o seu volume máximo 
ii. Enviar os comprovativos da recolha para o Gestor de Ambiente do projeto  

Quando aplicável. No 
decurso dos trabalhos. 
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N.º REQUISITOS PERIODICIDADE 

5. Gestão de Emergências  

5.1 

Identificar potenciais riscos e/ou situações de emergência nas respetivas atividades e garantir que, em obra, estão disponíveis os meios de atuação em caso 
de ocorrência, como por exemplo: 

• Dispositivos de contenção de derrames (materiais absorventes, pá e vassoura, bacias de retenção e ferramentas que permitam proceder à 
remoção do material contaminado) junto dos locais com maior risco de ocorrência 

• Equipamento adequado de combate a incêndios 
• Equipamento adequado de apoio ao socorro básico (malas ou caixas de primeiros socorros) 

No início dos trabalhos e 
sempre que se verificar 
necessário 

6. Gestão de Substâncias Químicas  

6.1 Submeter à aprovação do Gestor de SST / Gestor de Ambiente do projeto a lista de substâncias químicas a utilizar em obra e respetivas Fichas de Dados de 
Segurança em Português 

Previamente à entrada em 
obra (manter atualizado no 
decurso dos trabalhos) 

6.2 Garantir que as substâncias químicas se encontram adequadamente identificadas e acompanhadas das respetivas Fichas de Dados de Segurança em 
Português Em permanência 

6.3 
Garantir que as substâncias químicas se encontram devidamente acondicionadas e armazenadas (exemplo: armazenamento sobre bacia de retenção, não 
permitir a prática de armazenamento em altura para evitar o perigo de derrame e consequente risco de contaminação do solo, armazenar e manusear as 
substâncias, separadamente e em segurança, por forma a que não reajam entre si)  

No início dos trabalhos 
(manter no decurso dos 
trabalhos) 

7. Equipamentos de Trabalho (DL 50/2005: Equipamento de Trabalho = qualquer máquina, aparelho, ferramenta ou instalação utilizada no trabalho)  

7.1  Fornecer os equipamentos de trabalho adequados para a realização das atividades contratadas Em permanência 

7.2 

Garantir que os equipamentos de trabalho disponíveis em obra satisfazem os requisitos mínimos de segurança (DL 50/2005). Por forma a permitir a 
verificação dos requisitos mínimos de segurança, deverá estar acessível em obra a seguinte documentação (na extensão aplicável):  

i. Ficha do equipamento 
ii. Manual de instruções em Português 
iii. Plano de manutenções do equipamento 
iv. Relatório da última verificação ou ensaio do equipamento 
v. Registo da última manutenção efetuada ao equipamento 
vi. Declaração de conformidade CE ou outra (DL 103/2008)  
vii. Marca de conformidade visível no equipamento 
viii. Certificado de conformidade acústica para os equipamentos abrangidos pelo DL 221/2006 
ix. Seguro de responsabilidade civil, ou seguro “casco” 

Previamente à entrada em 
obra (manter atualizado no 
decurso dos trabalhos) 
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N.º REQUISITOS PERIODICIDADE 

8. Equipamentos de Proteção Individual  

8.1 Garantir a atribuição aos trabalhadores em obra dos equipamentos de protecção individual (EPI’s) adequados aos riscos subjacentes às actividades e 
especificidades dos trabalhos a desenvolver  Em permanência 

8.2 Garantir o controlo de validade dos equipamentos de protecção individual, sempre que aplicável. Em permanência 

9. Equipamentos de Proteção Coletiva  

 Garantir o fornecimento dos equipamentos de proteção coletiva (barreiras, painéis de vedação, rede laranja, corrente de plástico e fita de sinalização). 
Nota: Para trabalhos de vedação no exterior não está autorizada a utilização de fita de sinalização em grandes áreas  Em permanência 

10.  Requisitos Genéricos  

10.1 Comunicar à Siemens não conformidades / ocorrências / reclamações / acidentes detetados em obra Imediatamente após a 
ocorrência 

10.2 Acompanhar auditorias à obra a realizar pela Siemens, Dono de Obra ou seu representante Quando aplicável 

10.3 

Deverão ainda ser observadas as seguintes boas práticas:  

• Racionalizar o uso dos recursos naturais (água, energia elétrica ou combustíveis) não os desperdiçando 
• Não queimar resíduos ou qualquer outro tipo de materiais em obra 
• Não abandonar resíduos no local de trabalho ou em qualquer outro lugar 
• Não circular com veículos fora dos locais definidos para tal 
• Não prejudicar o Ambiente, maltratando a fauna e flora locais 
• Colocar fósforos ou cigarros nos locais previstos para o efeito, certificando-se de que estão bem apagados 
• Não poluir o solo, linhas de água existentes ou sistemas de esgotos com substâncias químicas ou outras 
• Intervir sempre que sejam detectadas situações e comportamentos perigosos 
• Zelar pelo bem estar individual e colectivo. 

 

Em permanência 

10.4 Após a conclusão das atividades, garantir que as áreas de trabalho ficam devidamente organizadas e limpas No final dos trabalhos 
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Anexo 15.1 
 

DOCUMENTO DE APOIO PARA PREENCHIMENTO DE GUIAS DE 

ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS 
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO 

 

DOCUMENTO DE APOIO PARA PREENCHIMENTO DE  

GUIAS DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS 
  
 
1 Objectivo 

A presente instrução de trabalho aplica-se a todas as actividades de transporte de resíduos e tem como 

objectivo fornecer indicações para o correcto preenchimento das Guias de Acompanhamento de 

Resíduos (GAR), conforme diplomas legais em vigor. 

As GAR são documentos obrigatórios para o transporte de resíduos. 

 

 
2  GAR de Resíduos de Construção e Demolição  

O transporte de resíduos de construção e demolição (RCD) deve ser acompanhado de guias de 

acompanhamento de resíduos próprias. Estão incluídas neste âmbito todas as tipologias de resíduos 

que são produzidas em Obra.  

A. Consoante os RCD são provenientes de um ou mais produtores, assim deverá ser preenchido um 

tipo modelo de guia de transporte:  

Modelo I - deve acompanhar o transporte de RCD provenientes de um único produtor ou detentor, 

podendo constar de uma mesma guia o registo do transporte de mais do que um movimento de 

resíduos.  

Modelo II - deve acompanhar o transporte de RCD provenientes de mais do que um produtor ou 

detentor.  

B. Os modelos das guias de acompanhamento RCD são disponibilizados no sítio da Agência 

Portuguesa do Ambiente na Internet. Tratando-se de um modelo de guia, é possível proceder a 

alterações do modelo no que respeita aos espaços a utilizar, sendo que a informação solicitada 

em cada um dos campos da guia, é inalterável.  

Com vista ao controlo interno dos resíduos encaminhados para os operadores de gestão RCD 

licenciados poderá ser inserida uma numeração nas guias.  

C. Caso o destinatário não seja operador de gestão de resíduos deve fornecer ao produtor ou ao 

detentor, no prazo de 30 dias contados da data da recepção dos resíduos, uma cópia do exemplar 

da guia de acompanhamento.  
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Não obstante, o operador de gestão de RCD envia ao produtor, no prazo máximo de 30 dias, um 

certificado de recepção dos RCD recebidos na sua instalação.  

D. Manter em arquivo, por um período de cinco anos, a cópia da guia de acompanhamento RCD 

(totalmente preenchida) e/ou o respectivo um certificado de recepção dos RCD do operador de 

gestão de RCD.  

 

 
2.1  Modelo I (Anexo I da Portaria nº 417/2008, de 11 de Junho) 

Este modelo deve acompanhar o transporte de RCD provenientes de um único produtor/detentor, 

podendo constar de uma mesma guia o registo do transporte de mais do que um movimento de 

resíduos, ou seja, a mesma guia pode ser usada para vários transportes de RCD produzidos pelo 

mesmo produtor na mesma obra, desde que esses movimentos tenham lugar no mesmo dia.  

O produtor ou detentor deve preencher os Campos II, III e IV do Modelo I e certificar-se que o 

destinatário as licenças necessárias, caso seja um operador de gestão de RCD.  

Campo I – Identificação do transportador  

• O campo I deste modelo deve ser preenchido pelo transportador.  

 

Campo II – Identificação da Obra  

• O campo correspondente ao “nº de alvará” só não é de preenchimento obrigatório caso não seja 

aplicável, devendo ser justificada a ausência desta informação nesse mesmo campo (p.e. uma obra 

que esteja isenta de licenciamento ao abrigo do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 

instituído pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, não tem disponível esta informação).  

 

Campo III – Identificação do Produtor ou Detentor  

• O campo correspondente ao “nº de alvará ou título de registo do InCI” só não é de preenchimento 

obrigatório caso não seja aplicável, devendo ser justificada a ausência desta informação nesse 

mesmo campo (p.e. caso de obras que não necessitem que o produtor detenha alvará).  

• A guia de acompanhamento de cada movimento deve contemplar a assinatura do produtor, conforme 

requerido na legislação em vigor (na alínea b do artigo 2º da Portaria nº 417/2008). Uma vez que os 

movimentos diários podem ser em número maior do que um (podem acontecer vários transportes no 

mesmo dia com a mesma guia), fica ao critério dos utilizadores a escolha da etapa em que o produtor 

assina.  

 
 



     
 

FRADES II 

IT – Preenchimento de GARs 
VOITH HYDRO e SIEMENS 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A15.1-B 

Revision B 
 

Executing OU Created by Checked by Approved by Issue Date 

Siemens Cláudia Rosado  João Festas    2015-08-28 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A15.1-B                                                                                                                                                    Page 3 of 11 

 

Campo IV –Classificação e quantificação dos RCD e identificação do respectivo operador de gestão  

• O número de campos constantes do modelo que corresponde aos “movimentos” efectuados e aos 

“códigos LER” dos resíduos transportados, é indicativo.  

• O destinatário deve confirmar a recepção dos RCD mediante assinatura dos campos respectivos 

(Campo IV). O campo correspondente ao destinatário é único por motivos de confidencialidade de 

dados (por exemplo, a guia serve para acompanhar diferentes movimentos diários provenientes de 

um mesmo produtor de RCD que são encaminhados para o mesmo destinatário), sendo possível o 

preenchimento de mais do que um destinatário apenas nos casos em que a questão da 

confidencialidade não se coloca, ou seja, quando a mesma guia serve para acompanhar mais 

movimentos provenientes da mesma obra para o respectivo estaleiro central da empresa e, no 

mesmo dia, serve para acompanhar esses mesmos resíduos para destino final. 

MODELO I 
RCD provenientes de um único produtor/detentor 
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2.2  Modelo II (Anexo II da Portaria nº 417/2008, de 11 de Junho) 

Este modelo deve acompanhar o transporte de RCD provenientes de mais do que um 

produtor/detentor, ou seja, a mesma guia poderá servir para o acompanhamento de um transporte de 

RCD provenientes de vários produtores pertencentes à mesma obra, desde que esse transporte tenha 

lugar no mesmo dia (por exemplo, o transporte de resíduos de uma obra que conta com vários 

empreiteiros na sua execução).  

O produtor ou detentor deve preencher os Campos II e III do Modelo II e certificar-se que o destinatário 

as licenças necessárias, caso seja um operador de gestão de RCD.  

Campo I – Identificação do transportador  

• O campo I deste modelo deve ser preenchido pelo transportador.  

 

Campo II – Identificação da Obra  

• O campo correspondente ao “nº de alvará” só não é de preenchimento obrigatório caso não seja 

aplicável, devendo ser justificada a ausência desta informação nesse mesmo campo (p.e. uma obra 

que esteja isenta de licenciamento ao abrigo do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 

instituído pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, não tem disponível esta informação). 
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Campo III – Classificação e quantificação do resíduo, identificação do produtor/detentor e respectivo 

operador de gestão  

• O campo correspondente ao nº de alvará ou título de registo do InCI só não é de preenchimento 

obrigatório caso não seja aplicável, devendo ser justificada a ausência desta informação nesse 

mesmo campo (p.e. caso de obras que não necessitem que o produtor detenha alvará).  

• A guia de acompanhamento de cada movimento deve contemplar a assinatura de todos os 

produtores, conforme requerido na legislação em vigor (na alínea b do artigo 2º da Portaria nº 

417/2008). O destinatário deve confirmar a recepção dos RCD mediante assinatura dos campos 

respectivos (Campo III).  

• O número de campos constantes do modelo que corresponde ao produtor/detentor e aos códigos 

LER dos resíduos transportados, é indicativo. 

• O campo correspondente ao destinatário é único por motivos de confidencialidade de dados (por 

exemplo, a guia serve para acompanhar 1 movimento diário proveniente de diferentes produtores de 

RCD da mesma obra que são encaminhados para o mesmo destinatário), sendo possível o 

preenchimento de mais do que um destinatário apenas nos casos em que a questão da 

confidencialidade não se coloca, ou seja, quando a mesma guia serve para acompanhar 1 

movimento de RCD proveniente da mesma obra com cargas de vários produtores para o respectivo 

estaleiro central da empresa, continuando a acompanhar, no mesmo dia, esses mesmos resíduos 

para destino final. 
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MODELO II 
 
 

RCD provenientes de mais de um produtor/detentor 
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3 Certificado de Recepção RCD  

O operador de gestão de RCD envia ao produtor, no prazo máximo de 30 dias, um certificado de 

recepção dos RCD recebidos na sua instalação, que deverá conter os seguintes elementos:  

(de acordo com o anexo III do Decreto-Lei 46/2008)  

1 - Entidade que emite certificado de recepção:  

• Denominação  

• Sede social  

• Telefone e fax  

• Número da licença  

• Número de contribuinte  

• Número de registo no SIRAPA  

2 - Produtor/detentor:  

• Denominação  

• Sede social  

• Número de contribuinte  

• Alvará ou título de registo do InCI  

3 - Transportador:  

• Denominação  

• Sede social  

• Número de contribuinte  

4 - Gestão dos RCD:  

• Classificação dos RCD de acordo com Decisão 2014/955/EU, de 18 de Dezembro de 2014 (lista 

europeia de resíduos)  

• Quantificação dos RCD  

• Identificação das operações de valorização ou de eliminação dos RCD  

5 - Data da emissão do certificado e período a que respeita.  

6 - Assinatura e carimbo do emissor do certificado 
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4 GAR de Resíduos Domésticos/ Industriais  

O transporte de resíduos deverá ser acompanhado por uma Guia de Acompanhamento de Resíduos – 

Modelo A (GAR).  

As GARs são impressos exclusivos da Imprensa Nacional – Casa da Moeda n.º 1428 - modelo A, 

previstas na portaria nº 335/97, de 16 de Maio.  

A Guia de Acompanhamento de Resíduos dispõe de numeração sequencial e funciona em triplicado, 

sendo da responsabilidade do produtor, transportador e destinatário o preenchimento correcto da 

mesma, de acordo com os seguintes pontos:  

1. Preencher o campo 1 – “Produtor ou Detentor” (ou assegurar o seu correcto preenchimento) da 

folha identificada lateralmente com a denominação “EXEMPLAR PARA O PRODUTOR OU 

DETENTOR” – cor azul (de acordo com as instruções da página seguinte).  

2. Verificar o preenchimento pelo transportador do campo 2 – “Transportador”.  

3. Preencher o Nome e a Morada do Destinatário dos resíduos no campo 3 – “Destinatário”.  

4. Reter o primeiro dos três exemplares da GAR (cor azul) entregando as folhas verde e vermelha 

ao transportador.  

5. Garantir que recebe do destinatário dos resíduos uma cópia carimbada e assinada do exemplar 

(cor vermelha), devidamente preenchido, num prazo máximo de 30 dias após a recepção dos 

resíduos. Se a cópia não chegar no prazo de 30 dias deve ser contactado o destinatário para 

regularizar a situação. Os contactos deverão ser mantidos até à obtenção deste documento.  

6. Manter em arquivo, por um período de cinco anos, a cópia da folha vermelha (totalmente 

preenchida) agrafada à folha azul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

FRADES II 

IT – Preenchimento de GARs 
VOITH HYDRO e SIEMENS 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A15.1-B 

Revision B 
 

Executing OU Created by Checked by Approved by Issue Date 

Siemens Cláudia Rosado  João Festas    2015-08-28 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A15.1-B                                                                                                                                                    Page 10 of 
11 

 

4.1  Guia de Acompanhamento de Resíduos - Modelo A  (Modelo 1428 da INCM): 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados do produtor, que expede 
os resíduos. 

Designação e código do resíduo 
segundo a Lista Europeia de 
Resíduos (LER). Assinalar o 
estado em que se encontra o 
resíduo. 

O responsável pela expedição 
dos resíduos deve indicar o local 
para onde os resíduos serão 
enviados (nome da empresa) e 
operação (aterro sanitário, 
reciclagem, etc.), bem como as 
quantidades transportadas 
(mesmo que estimadas). 

Campo 1- Produtor 

Data da recolha e assinatura de 
quem acompanha a expedição 
dos resíduos. 

Campo 2- Transportador 

Dados da empresa 
transportadora. 

Matrícula do veículo de 
transporte dos resíduos. 

Indicar o tipo, material e n.º de 
embalagens/ recipientes de 
armazenamento dos resíduos. 

Data da recolha e assinatura do 
motorista. 

Campo 3- Destinatário 

Dados da empresa para onde 
são encaminhados os resíduos / 
Destinatário Final. 

Data da recepção dos resíduos e 
identificação do veículo de 
entrega. 

Solicitar assinatura e carimbo 

do destinatário. 
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5   Arquivo das Guias de Acompanhamento de Resíduos 

  

O Responsável Ambiental do projecto, ou seu representante, com responsabilidade no 

acompanhamento da operação de recolha dos resíduos, deverá arquivar no local de produção dos 

resíduos os exemplares das GAR – Modelo A relativos ao produtor juntamente com cópia do 

comprovativo de destino final, de todos os resíduos produzidos na obra. 

De acordo com a legislação em vigor, as GAR’s deverão ser mantidas em arquivo por um período de 5 

anos, findo o qual, deverão ser eliminados todos os documentos obsoletos arquivados. 
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Anexo 15.2 
 

METODOLOGIAS DE ACTUAÇÃO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

AMBIENTAL 
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Substância Características da 
Zona Afectada Forma de Actuação 

• Óleos ou massas 

lubrificantes 

• Óleos hidráulicos 

• Combustíveis 

(gasóleo,gasolina) 

• Óleo ou massa 

descofrante 

• Tintas, 

solventes,… 

Solo nú 

1. Contenção do alastramento do derrame com absorvente 

hidrófobo prevendo situações de chuva ou saturação dos 

solos. 

2. Colocação de recipiente/tabuleiro por baixo do 

veículo/máquina/equipamento no local onde se registar a 

fuga/derrame. 

3. Remoção e acondicionamento do material absorvente e solo 

contaminado, que deverão ser geridos como resíduos 

perigosos. 

4. Deverão ser tidas em conta as medidas referidas nas Fichas 

de Dados de Segurança das substâncias respectivas.  

Área 

Impermeabilizada 

1. Contenção do alastramento do derrame com absorvente 

hidrófobo prevendo situações de chuva ou saturação dos 

solos. 

2. Colocação de recipiente / tabuleiro por baixo do 

veículo/máquina/equipamento no local onde se registar a 

fuga/derrame. 

3. Remoção e acondicionamento do material absorvente 

contaminado, que deverá ser gerido como resíduo perigoso 

e limpeza da área afectada. 

4. Deverão ser tidas em conta as medidas referidas nas Fichas 

de Dados de Segurança das substâncias respectivas. 

Área de contenção 

secundária 

1. Verificação da necessidade de contenção adicional se se 

verificar extravasamento do sistema de contenção 

secundária através da aplicação de absorvente; 

2. Remoção e acondicionamento das substâncias 

derramadas não reutilizáveis, que deverão ser geridas 

como resíduos perigosos; 

3. Remoção do absorvente contaminado, se aplicável, que 

deverá ser gerido como resíduo perigoso. 

Derrames ou Fugas de Produtos Perigosos 
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Substância Características da 
Zona Afectada Forma de Actuação 

Proximidade de linhas 

e massas de água ou 

redes de drenagem 

1. Contenção do alastramento do derrame com absorvente 

hidrófobo; 

2. Colocação de recipiente/tabuleiro por baixo do 

veículo/máquina/equipamento no local onde se registar a 

fuga/derrame; 

3. Aplicação de sistema de contenção de derrame, caso se 

trate de uma massa de água; 

4. Remoção e acondicionamento do material absorvente 

contaminado, que deverá ser gerido como resíduo perigoso; 

5. Deverão ser tidas em conta as medidas referidas nas Fichas 

de Dados de Segurança das substâncias respectivas. 

Estaleiro (derrame 

resultante de uma 

inundação) 

1. Remoção dos recipientes contendo substâncias químicas, 

combustíveis, resíduos perigosos e armazenamento em 

zona não inundada; 

2. Actuação idêntica à apresentada face à proximidade de 

linhas de água. 

 

 
NOTAS: 

1. Em situações de derrames ou fugas de substâncias químicas nunca usar jactos de água, para evitar 

a dispersão do derrame. 
 

2. Se o derrame é resultante do rebentamento ou fugas de óleo de tubos hidráulicos de equipamentos, 

o operador do equipamento deverá pará-lo de imediato; 

 
3. Caso a extensão do derrame seja tal que não permita a sua contenção com os meios existentes, o 

Responsável em Obra ou Encarregado da Frente de Obra deverá contactar de imediato os 

Bombeiros Voluntários. 
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Local do Incêndio Forma de Actuação 

Estaleiro  

1. Utilização dos meios de combate a incêndios disponíveis no estaleiro 

(pó químico ABC ou extintores de CO2), evitando na maior extensão 

possível a produção de escorrências. 

2. Remoção e acondicionamento dos resíduos de incêndio (areias, solos 

contaminados, embalagens e equipamentos danificados, etc.) que 

deverão ser geridos como resíduos perigosos no que se refere à sua 

armazenagem. 

3. Deverão ser tidas em conta as medidas referidas nas Fichas de Dados 

de Segurança das substâncias armazenadas. 

Frentes de Obra 

1. Utilização dos meios de combate a incêndios disponíveis no estaleiro 

(pó químico ABC ou extintores de CO2), evitando na maior extensão 

possível a produção de escorrências. 

2. Remoção e acondicionamento dos resíduos de incêndio (areias, solos 

contaminados, equipamentos danificados, etc.) que deverão ser 

geridos como resíduos potencialmente perigosos no que se refere à 

sua armazenagem temporária e encaminhamento para destino final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incêndio 
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Local Forma de Actuação 

Estaleiro  

1. Caso se identifique a mistura de resíduos de diferentes tipos:  

(i) se um destes resíduos for perigoso, a totalidade deverá ser tratada como 

resíduo perigoso e acondicionado e armazenado como tal;  

(ii) se todos forem inertes, proceder à sua segregação e 

acondicionamento/armazenamento adequado;  

(iii) se dois dos resíduos forem perigosos, deverá proceder-se à reavaliação da 

perigosidade do conjunto e à avaliação nas condições de 

acondicionamento/armazenamento mais adequadas e actuação em 

conformidade; 

2. Caso se verifique o armazenamento de resíduos em condições não adequadas 

à sua tipologia, proceder imediatamente ao seu transporte para o local definido 

em Planta de Estaleiro. 

Frentes de Obra 

1. Proceder à recolha e acondicionamento de resíduos, sempre que identificados 

nas frentes de obra e com uma periodicidade, no mínimo, diária; 

2. No caso de deposição de resíduos no solo nú, avaliar a ocorrência de 

espalhamento dos resíduos e proceder à recolha de terras contaminadas; 

3. No caso de deposição de resíduos em linhas ou massas de água, proceder 

imediatamente à recolha dos resíduos. Caso se verifique a presença de 

hidrocarbonetos nas águas, proceder igualmente à sua recolha com 

absorvente, para posterior tratamento enquanto resíduo perigoso. 

 
 
 
 
 
 

Gestão Inadequada de Resíduos 
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Local Forma de Actuação 

Estaleiro  

1. Caso se encontre um animal ferido, debilitado ou morto ou crias deslocadas, a 

fiscalização ambiental deverá ser devidamente informada pelo Consórcio Voith 

Hydro/Siemens, S.A. para imediata informação do SEPNA (Serviço de 

Protecção da Natureza e do Ambiente); 

2. Apenas se poderão desenvolver acções previamente validadas pelo SEPNA. 

Em particular, qualquer contacto ou transporte de indivíduos é expressamente 

proibido, salvo indicação daquela entidade. 

Frentes de Obra 

1. Caso se encontre um animal ferido, debilitado ou morto ou crias deslocadas, a 

fiscalização ambiental deverá ser devidamente informada pelo Consórcio Voith 

Hydro/Siemens, S.A. para imediata informação do SEPNA (Serviço de 

Protecção da Natureza e do Ambiente); 

2. Apenas se poderão desenvolver acções previamente validadas pelo SEPNA. 

Em particular, qualquer contacto ou transporte de indivíduos é expressamente 

proibido, salvo indicação daquela entidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aparecimento de Animais Feridos, Debilitados ou Crias Deslocadas 



 

     
 

FRADES II 
IT – Cenários de Emergência 

VOITH HYDRO e SIEMENS 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A15.2-B 

Revision B 
 

Executing OU Created by Checked by Approved by Issue Date 

Siemens Cláudia Rosado  João Festas    2013-06-18 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469–A15.2-B  

 
 
 
 

Local Forma de Actuação 

Estaleiro  

Inundações: 

1. Perante uma inundação do estaleiro deverão ser imediatamente 

inspeccionados todos os locais de armazenamento de substâncias perigosas e 

de resíduos, procedendo-se à recolha e acondicionamento em local seguro de 

todos os recipientes/contentores que estejam ou possam vir a estar em risco de 

serem atingidos pela inundação. 

Cheias naturais: 

1. Quando for dado o alerta pela ARH, Bombeiros Voluntários ou Comando 

Distrital de Operações e Socorro, deverão ser retiradas todas as estruturas, 

equipamentos e produtos afectados; 

2. Os trabalhadores deverão ser evacuados para pontos altos de refúgio e pontos 

de encontro; 

3. Deverá ser efectuado o corte de abastecimento de energia eléctrica; 

4. Deverá ser efectuada a cessação da captação de água superficial. 

Frentes de Obra 

1. Caso ocorra uma inundação ou uma cheia natural, deverão ser retiradas todas 

as estruturas, equipamentos e produtos afectados; 

2. Os trabalhadores deverão ser evacuados para pontos altos de refúgio e pontos 

de encontro; 

3. Deverá proceder-se ao corte de abastecimento de energia eléctrica. 

 
 
 
 
 
 
 

Inundações e Cheias 
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Local  Forma de Actuação 

Frentes de Obra 

1. Evacuar a área; 

2. Assegurar uma adequada ventilação de ar. A ventilação deve ser 

especialmente eficiente no pavimento, uma vez que o SF6 concentra-

se junto do solo ou nos locais mais baixos (o SF6 é aproximadamente 

6 vezes mais pesado do que o ar); 

3. Se for necessário entrar na área, utilizar equipamentos de protecção 

individual apropriados, a não ser que se comprove que a atmosfera é 

respirável. O acesso à instalação é apenas permitido a técnicos 

devidamente qualificados; 

4. Tentar eliminar a fuga ou derrame; 

5. Impedir a entrada do produto em esgotos, fossas, caves ou qualquer 

outro lugar onde sua acumulação possa ser perigosa; 

6. Em caso de necessidade de aplicação de Primeiros Socorros, deverão 

ser tidas em conta as medidas referidas na Ficha de Dados de 

Segurança do produto. 

 
 
 
 

Fuga de Gás SF6 
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Anexo 15.3 
 

DOCUMENTO DE APOIO PARA CONTROLO DE DERRAMES 
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INSTRUÇÃO DE ACTUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA: 
 

Documento de Apoio para Controlo de Derrames 

 

Procedimento Resp. Descrição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1ª Pessoa a 
detectar 
 
 
Resp. em Obra 
/ encarregado 
frente de 
Obra 
 
Resp. em Obra 
/ encarregado 
frente de 
Obra 
 
 
 
Responsável 
Ambiental 
 
 
 
Responsável 
Ambiental 
 
 
 
Responsável 
Ambiental 

 
 
 
 
 
 

 
Aquando da contenção do derrame, sempre que possível 
e aplicável, evitar as escorrências para o sistema de 
drenagem. Deve ser utilizado como material de 
contenção: material absorvente próprio, terra ou areia  
Nota: caso existam escorrências no solo, este deve ser removido 
(descontaminação do local) 
 
 
O contentor deve localizar-se em local específico, 
coberto e estar devidamente identificado “Absorventes 
Contaminados” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de Registo de Acidentes Ambientais 

 

Como conter um derrame? 
 
 

 

 

 

Derrame Combustível / 
Produto Perigoso / 

 Óleos 

Contenção imediata do derrame por 
aplicação de material absorvente 

 

Encaminhamento do material 
absorvente contaminado, como resíduo 

perigoso, para operador autorizado 
 

Recolha do material absorvente 
contaminado para recipiente próprio 

 

Informação da ocorrência ao 
Responsável em Obra 

 

Desligar fontes de ignição próximas 

3. Colocar o material 
absorvente sobre o 
derrame 

1. Derrame 

 

Preenchimento do registo de 
acidentes ambientais 

2. Colocar o material 
absorvente à volta 
do derrame 
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Anexo 15.4 
 

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO 
 

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
 
1 Objectivo 
 

A presente instrução de trabalho pretende definir as regras ambientais a aplicar em operações de 

reparação de equipamentos, tais como: 

    Pequenas reparações (mudança de lâmpadas ou pneus); 

    Mudança de filtros;  

    Outros. 

 

Note-se que, devido à inexistência em obra de locais apropriados para a realização de manutenções, 

estas não são permitidas em obra, devendo assim ser efectuadas em oficinas devidamente autorizadas 

para o efeito. 

 

2 Definições 
 

Reparação 

Acto ou efeito de reparar. Conserto de pequenas avarias que impedem o funcionamento normal de uma 

máquina ou de qualquer tipo de equipamento. 

 

Manuntenção 

Acto ou efeito de manter, conservar. Conjunto de medidas indispensáveis ao funcionamento normal de 

uma máquina ou de qualquer tipo de equipamento. 

 
 
3 Regras para a realização de operações de reparação 
 

Em situações de necessidade de proceder à reparação de equipamentos/maquinaria em obra, deverão 

ser tomadas as medidas necessárias para que se evitem situações que, eventualmente, possam ter 

consequências negativas no ambiente, nomeadamente, derrames. 

 
As operações de reparação ao ar livre não devem ser efectuadas na presença de chuva, para evitar 

possíveis escorrências. 
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Sempre que numa pequena reparação seja necessário efectuar a remoção de óleos, deverá ser 

assegurado o cumprimento dos seguintes pontos: 

    Realização da operação em zona impermeabilizada; 

    Zona pavimentada dotada de meios de contenção de derrames – efectuar a operação com auxilio 

de uma bacia de retenção ou utilização de barreira absorvente no perímetro do pavimento ou da 

área afecta à operação de reparação (ex.: absorvente, areia, etc);  

    Zona coberta por tela plástica em cujo perímetro se colocará uma barreira absorvente (ex.: 

absorvente, areia, etc.); 

    Recolha do óleo usado para um recipiente estanque (ex.: tabuleiro) e posteriormente vertê-lo para 

um recipiente adequado (estanque e devidamente identificado); 

    Assegurar que os recipientes com óleos são colocados em condições estáveis e em zona 

impermeabilizada ou sobre bacia de retenção (na zona de resíduos perigosos), quando se termina 

a operação de reparação; 

    Assegurar, no transporte de óleos (usados ou novos), condições que evitem situações de acidente 

(ex. derrames), nomeadamente recipientes bem escorados, colocados sobre outro recipiente que 

recolha eventuais derrames (ex. bacia de retenção) e possuir materiais que possam absorver um 

derrame caso este ocorra; 

    Sempre que ocorra um derrame proceder, imediatamente, à sua contenção (de acordo com a 

metodologia proposta no Plano de Emergência Ambental), e de seguida remover e colocar o solo e 

o material utilizado para absorver e conter o derrame, em contentor apropriado (contentor de 

“Materiais absorventes contaminados”). 

 

4 Documentação Associada 
 

    Plano de Emergência Ambiental 

    Metodologias de actuação em situações de emergência ambiental 

 
 
5 Alterações 
 
    Alteração da denominação da Instrução de Trabalho; 

    Inclusão do Ponto “Definições”; 

    Substituição da palavra “Manutenção” por “Reparação”. 
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MODELOS DE REGISTOS AMBIENTAIS 
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Formação Ministrada:  

Formador:  

Data: Duração: Nº de Formandos: 

 
Declaração dos Formandos 

Eu, abaixo-assinado, declaro que recebi e compreendi a formação/informação referida no “Conteúdo da Formação” e comprometo-

me a cumprir as instruções recebidas. 

Nome Completo Categoria Empresa Assinatura 
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Conteúdo da Formação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentação Entregue:  

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da Formação  
(Verificar 1 mês após a data da formação, através da aplicação dos conhecimentos em obra pelos formandos) 

          Conteúdo da formação compreendido e assimilado pelos formandos      
                                                 
          Conteúdo da formação não foi compreendido pelos formandos      
 
Realizada por:                                                                                                                                                            Data: 
 

Observações: 
 

 
 

Nome do Formador Categoria Data 
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA FORMAÇÃO/INFORMAÇÃO 
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Nome do Projecto: 

Designação da Formação / Informação: 

Data:  

 

Este questionário enquadra-se no âmbito da Avaliação da Eficácia da Formação, visando identificar a adequação 

do conteúdo programático e o impacto da acção de formação ao nível do desempenho das actividades a 

desenvolver. 

Agradecemos a sua colaboração, no sentido de adequarmos e melhorarmos continuamente as nossas acções de 

formação. 

 

Questionário 
 
A) Considere cada uma das questões seguintes e avalie numa escala de 1 a 4 pontos, onde 1 é Fraco e 4 Muito 
Bom. 
 
 
Conteúdo da Acção 
 Questão 1 2 3 4 NA 

1 Formação adaptada às necessidades profissionais dos formandos.      

2 Compreensão dos temas      

3 Duração da formação      

 
 
 
Formador 
 Questão 1 2 3 4 NA 

4 Domínio dos assuntos      

5 Clareza na exposição      

6 Adequação dos métodos pedagógicos      
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Avaliação Global 
 Questão 1 2 3 4 NA 

7 Utilidade da formação / informação ministrada      

8 Utilidade da documentação distribuída       

9 Qualidade e eficácia da transmissão de conhecimentos      

10 Grau de satisfação em relação à formação / informação recebida      

 
 
 
 
 
 
B) Observações 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Nome / Categoria (Facultativo):   _______________________________                    Data: __________ 
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CONTROLO DE ASSINATURAS E RÚBRICAS 
Fornecimento: Fornecimento de Equipamentos para o Reforço de Potência de Venda Nova Nº do Projecto: 40PO - 00146 
Dono de Obra: EDP – Gestão da Produção de Energia S.A. Fiscalização: FASE / GIBB 

 
 

NOME ENTIDADE FUNÇÃO DOCUMENTOS QUE PODE ASSINAR ASSINATURA RUBRICA 

Teresa Cavaco 
EDP – Gestão de 

Produção de 
Energia, S.A. 

Supervisora de 
Ambiente 

Plano de Gestão Ambiental  
  

Actas de Reunião 

Francisco Pinheiro FASE / GIBB  Fiscalização 

Plano de Gestão Ambiental (Aprovação) 

  

Relatório de Acompanhamento Ambiental 
(Aprovação) 

Relatórios Ambientais 

Relatórios de Auditorias 

Relatórios de Visitas / Inspecções 

Registos de Ocorrência / Não Conformidade 

Actas de Reunião 

Inês Pereira FASE / GIBB  Fiscalização 

Relatório de Acompanhamento Ambiental 

  

Relatórios Ambientais 

Relatórios de Auditorias 

Relatórios de Visitas / Inspecções 

Registos de Ocorrência / Não Conformidade 

Actas de Reunião 
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NOME ENTIDADE FUNÇÃO DOCUMENTOS QUE PODE ASSINAR ASSINATURA RUBRICA 

João Festas  Consórcio Voith 
Hydro/ Siemens, S.A. 

Project 
Manager 

Plano de Gestão Ambiental (Verificação) 

 
 
 

 

Relatório de Acompanhamento Ambiental 
(Verificação) 

Actas de Reunião 

Registos de Ocorrência / Não Conformidade 

Registo de acidentes ambientais 

Herbert Mildner Consórcio Voith 
Hydro/ Siemens, S.A. 

Voith Hydro & 
Siemens 

General Site 
Manager 

Registos de Acompanhamento e 
Controlo/Verificações Ambientais 

  

Registos de Formação/Informação 

Registos de Ocorrência / Não Conformidade 

Registo de acidentes ambientais 

Guias de Acompanhamento de Resíduos 

Actas de Reunião 

Cláudia Rosado Consórcio Voith 
Hydro/ Siemens, S.A. 

Environmental 
Manager 

Plano de Gestão Ambiental (elaboração) 

  

Procedimentos e Instruções de Trabalho 

Registos de Acompanhamento e 
Controlo/Verificações Ambientais 

Relatórios de Visitas/Auditorias Internas/ 
Simulacros 

Registos de Ocorrência / Não Conformidade 
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NOME ENTIDADE FUNÇÃO DOCUMENTOS QUE PODE ASSINAR ASSINATURA RUBRICA 

Planos de Monitorização Ambiental (ex: 
PGR, PEA, Planos de Inspecção e 
Manutenção) 

Reclamações do Cliente e Externas 

Registos de Formação/Informação 

Registo de acidentes ambientais 

Relatórios de Acompanhamento Ambiental 

Actas de Reunião 

Cecília Dias Consórcio Voith 
Hydro/ Siemens, S.A. 

Responsável 
Ambiental do 

Consórcio 

Procedimentos e Instruções de Trabalho 

  

Registos de Acompanhamento e 
Controlo/Verificações Ambientais 

Relatórios de Visitas/Auditorias Internas/ 
Simulacros 

Registos de Ocorrência / Não Conformidade 

Planos de Monitorização Ambiental (ex: 
PGR, PEA, Planos de Inspecção e 
Manutenção) 

Reclamações do Cliente e Externas 

Registos de Formação/Informação 

Registo de acidentes ambientais 

Relatórios de Acompanhamento Ambiental 

Actas de Reunião 
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NOME ENTIDADE FUNÇÃO DOCUMENTOS QUE PODE ASSINAR ASSINATURA RUBRICA 

A indicar pelo 
Subfornecedor Subfornecedor  

Encarregado 
Responsável 
por frente de 

trabalho 

Registos de verificação do preconizado no 
Plano de Gestão Ambiental 

--- --- Registos de Formação/Informação 

Guias de Acompanhamento de Resíduos 
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Elaborado por: Cláudia Rosado Verificado por: João Festas
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LISTA DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE LEGAL DE AMBIENTE Data: 

ÂMBITO DESCRITOR DIPLOMA ALTERAÇÕES/ 
RECTIFICAÇÕES REF.ª N/A C N/C CONSTATAÇÃO/ 

EVIDÊNCIA
RESPONSÁVEIS 
CONTACTADOS

Legenda:
A - Ambiente
S - Segurança

AVALIAÇÃO
OBRIGAÇÕES LEGAIS

IDENTIFICAÇÃO
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Dono de Obra: 

Fornecimento: 

Local inspeccionado: Duração: 

Responsável pela Inspecção: Data:  

 

Verificação 
Métodos de 

Verificação / Doc. 
de Referência 

Conformida
de Necessidade de Manutenção 

Observações 
Sim Não Acção Correctiva Responsável Prazo 

Correcta segregação de resíduos 
(deposição dos resíduos nos recipientes 
correctos) 

Visual       

Recipientes de contenção de resíduos 
dentro dos limites de contenção (não existe 
necessidade de encaminhamento imediato 
a destino final adequado) 

Visual       

Pavimentos nos locais de armazenamento 
apresentam-se limpos Visual       
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Verificação 
Métodos de 

Verificação / Doc. 
de Referência 

Conformida
de Necessidade de Manutenção 

Observações 
Sim Não Acção Correctiva Responsável Prazo 

Ausência de defeitos ou danos estruturais 
nos locais de armazenamento e nos 
recipientes 

Visual       

Ausência de defeitos ou danos na 
identificação e sinalização dos recipientes Visual       

Operações de recolha de resíduos por 
empresa externa efectuados correctamente  

- Licenças de 
operadores 
- Guias 
acompanhamento 
de  resíduos 

      

Existência de registo de encaminhamento 
de resíduos  

Mapa de resíduos 
produzidos        

Registo actualizado no SIRAPA Registo SIRAPA       

 

 

 

        Responsável pela Inspecção: 
     

(Nome / Função)  Data  Assinatura 
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CHECKLIST DE VERIFICAÇÃO DOS LOCAIS DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS 
 

Projecto:  N.º de Projecto:  

Dono da Obra:  Fiscalização:  

N.º de Verificação:         /                                                (N.º sequencial / Ano) Data de Verificação:        /       /            (Dia / Mês / Ano) 

Responsável pela Verificação: Função: 
 

Estaleiro Social (Escritórios) 

Pontos a verificar Conforme 
Não 

Conforme 
Observações / Medidas a 

adoptar 

Contentores de resíduos estão identificados com o 
nome e código LER do resíduo para o qual se 
destinam? 

   

Correcta segregação e deposição dos resíduos nos 
contentores adequados? 

   

Contentores de resíduos em quantidade suficiente 
para o tipo de resíduos produzidos? 

   

Armazenamento de resíduos em condições que 
evitem a contaminação do solo? 

   

Os pavimentos nos locais de armazenamento 
encontram-se limpos? 

   

Não se verifica a produção de resíduo(s) que não 
estava(m) considerado/previsto(s), para o(s) qual(is) 
seja necessário definir medidas? 

   

Os contentores encontram-se em locais compatíveis 
com as operações de recolha e transporte? 

   

Existência de contentores para a deposição de 
resíduos fora das áreas definidas como estaleiro? 

   

Existe a dispersão de resíduos em resultado de 
condições climatéricas adversas? 

   

 

Parque de Resíduos 

Pontos a verificar Conforme 
Não 

Conforme 
Observações / Medidas a 

adoptar 

Contentores de resíduos estão identificados com o 
nome e código LER do resíduo para o qual se 
destinam? 

   

Correcta segregação e deposição dos resíduos nos 
contentores adequados? 

   

Contentores de resíduos em quantidade suficiente 
para o tipo de resíduos produzidos? 

   

Armazenamento de resíduos em condições que 
evitem a contaminação do solo? 
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Parque de Resíduos 

Pontos a verificar Conforme 
Não 

Conforme 
Observações / Medidas a 

adoptar 

Os pavimentos nos locais de armazenamento 
encontram-se limpos? 

   

Não se verifica a produção de resíduo (s) que não 
estava(m) considerado/previsto (s), para o (s) qual(is) 
seja necessário definir medidas? 

   

Os contentores encontram-se em locais compatíveis 
com as operações de recolha e transporte? 

   

Existência de contentores para a deposição de 
resíduos fora das áreas definidas como estaleiro? 

   

Não existe a dispersão de resíduos em resultado de 
condições climáticas adversas? 

   

O KIT anti-derrame (absorvente, pá e contentor) 
encontra-se em condições de ser usado? 

   

 

Frentes de Obra 

Pontos a verificar Conforme 
Não 

Conforme 
Observações / Medidas a 

adoptar 

Contentores de resíduos estão identificados com o 
nome e código LER do resíduo para o qual se 
destinam? 

   

Correcta segregação e deposição dos resíduos nos 
contentores adequados? 

   

Contentores de resíduos em quantidade suficiente 
para o tipo de resíduos produzidos? 

   

Armazenamento de resíduos em condições que 
evitem a contaminação do solo? 

   

Os pavimentos nos locais de armazenamento 
encontram-se limpos? 

   

Não se verifica a produção de resíduo(s) que não 
estava(m) considerado/previsto(s), para o(s) qual(is) 
seja necessário definir medidas? 

   

Os contentores encontram-se em locais compatíveis 
com as operações de recolha e transporte? 

   

Existência de contentores para a deposição de 
resíduos fora das áreas definidas como estaleiro? 

   

Não existe a dispersão de resíduos em resultado de 
condições climáticas adversas? 

   

O KIT anti-derrame (absorvente, pá e contentor) 
encontra-se em condições de ser usado? 
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Responsável pela Verificação: 
 
 
 
                         (Nome / Função)                                                                    Data                                                             Assinatura 
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Projecto: FRADES II - Fornecimento de Equipamentos para o Reforço de Potência 
de Venda Nova Nº do Projecto: 40PO - 00146 

Dono de Obra: EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. Fiscalização: FASE 

 
 

DATA DE LIMPEZA DA FOSSA QUANTIDADE DE EFLUENTE 
ENCAMINHADO A DESTINO FINAL OBSERVAÇÕES 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Elaborado por: _____________________________                        Data:____/___/_____ 
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 MAPA DE RESÍDUOS PRODUZIDOS 
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Projecto: FRADES II - Fornecimento de Equipamentos para o Reforço de Potência de Venda Nova Nº do Projecto: 40PO - 00146 

Dono de Obra: EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. Fiscalização: FASE 

 

 

 

DESIGNAÇÃO DO 

RESÍDUO PRODUZIDO 
CÓDIGO 

LER
a)

 

REGISTOS 

ASSOCIADOS 

(Nº GARCD) 

IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR IDENTIFICAÇÃO DO DESTINO FINAL 

EMPRESA 
DATA 

TRANSPORTE 
QUANTIDADE / 

UNIDADE  
ACONDICIONAMENTO EMPRESA 

DATA DA 

RECEPÇÃO 
TRATAMENTO 

CERTIFICADO DE 

RECEPÇÃO 

           

           

           

           

           

           

           

 

a) Código do resíduo, conforme Lista Europeia de Resíduos (com Decisão 2014/955/EU, de 18 de Dezembro de 2014) 

 

Elaborado por: _____________________________                        Data:____/___/_____ 
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 
AMBIENTAL 

 
 

FRADES II 
Reforço de Potência de Venda Nova 

 
 
 
 

 
Elaborado por Data Aprovado por Data 
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1 Introdução 
 
O Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal sintetiza todas as actividades realizadas e 

principais constatações ambientais que decorreram na empreitada de “FRADES II - Fornecimento 

de Equipamentos para o Reforço de Potência de Venda Nova” no decorrer do mês de ..........., 

nomedamente: 

 

    Acompanhamento dos trabalhos da presente empreitada; 

    Gestão dos resíduos produzidos em obra; 

    Implementação das medidas de Gestão Ambiental definidas para a obra. 

 
 
 
1.1 Identificação das Entidades Intervenientes  
 
As principais entidades intervenientes no decorrer da obra no período em questão foram as que a 

seguir se apresentam: 

 

    Dono de Obra: ............. 

    Fiscalização: ............. 

    Empreiteiro: ............. 

    Subempreiteiro: ............. 

    Subempreiteiro: ............. 
 
 
 

2 Síntese das actividades desenvolvidas na Obra 
 

2.1 Actividades desenvolvidas 
 

No decorrer do mês de ......... foram realizadas as seguintes actividades na presente empreitada 

de “FRADES II - Fornecimento de Equipamentos para o Reforço de Potência de Venda Nova”: 

................................. 
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2.2 Aspectos ambientais associados 
 

Os aspectos ambientais mais relevantes associados às actividades desenvolvidas foram os que a 

seguir se apresentam: 

    ........................ 

 

 

2.3 Actividades a desenvolver no próximo mês 
 

Para o mês de ............ encontra-se previstas as seguintes actividades: 

    ........................ 

 

 
3 Conformidade do Estaleiro e Frente de Obra 
 

No período a que reporta o presente relatório, foram desenvolvidas as seguintes actividades de 

acordo com o disposto no Plano de Gestão Ambiental da presente empreitada: 

 

    ........................; 

    ........................; 

    ........................; 

    ........................ 

 

 
4 Acções de Formação / Sensibilização Ambiental 
 

Durante o mês de ......  foram realizadas .......... acções de formação/sensibilização ambiental em 

obra, na sequência de ................. 

 

As formações incidiram, essencialmente, em ........................, nomeadamente: 

    ........................; 

    ........................; 

    ........................; 

    ........................; 
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Os registos das acções de formação/sensibilização constituem registos do Sistema de Gestão 

Ambiental e como tal, encontram-se apresentadas em anexo, estando disponíveis no contentor 

no estaleiro de obra. 

 

 

5 Controlo Operacional e Monitorização Ambiental 
 
Os valores apresentados neste ponto correspondem aos dados de consumos de recursos desde 

o ínicio da presente empreitada – indicar o período a que reporta o presente relatório. 
 
 
5.1 Consumo de Recursos 
 

    Consumo de Água (exemplo) 
 
 
Tabela com indicações dos consumos e tratamento estatístico dos dados 

 
O consumo de água em obra resultou das actividades de .......................... 

 
 
5.2 Produção de Resíduos 
 

Indicação dos resíduos produzidos mensalmente e acumulados desde início do fornecimento, 

respectivas formas de acondicionamento e encaminhamento a destino final. 
 
 
5.3 Produção de Águas Residuais 
 
Indicação dos efluentes produzidos, destino final e apresentação de cópia do “Registo de 

Verificação do Nível de Fossa Séptica”. 

 
5.4 Objectivos e Metas 
 
Análise dos objectivos e metas para períodos de 6 meses.  

 

5.5 Plano de Medidas Ambientais 
 

Apresentação do Registo de Verificação das Medidas Ambientais que tem uma periodicidade 

mensal. 
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6 Licenciamentos e Contactos com Entidades Oficiais 
 
Indicação do status dos processos de licenciamento e eventuais contactos estabelecidos com 

Entidades Oficiais, no mês a que reporta o Relatório de Acompanhamento Ambiental. 
 
 

7 Lista de Substâncias Químicas 
 
Indicação das substâncias químicas existentes em obra, bem como apresentação das 

respectivas fichas de segurança. 
 

8 Lista de Substâncias Regulamentadas 
 

Lista de substância regulamentadas presentes em obra: 

Substância Quantidade 
(g) 

Tipo de 
Utilização 

Tipo de 
Equipamento  Localização 

Capacidade de 
Refrigeração do 

Equipamento (W) 
   

 
   

   
 

   

   
 

   

 
 

 
9 Verificação 
 
Indicação de auditorias, visitas, inspecções e reuniões efectuadas mensalmente, bem como 

indicação das verificações dos locais de armazenamento temporário de resíduos realizadas 

semanalmente. 

 
10 Não Conformidades / Reclamações 
 
Indicação da existência ou não de não conformidades/reclamações relativas ao desempenho 

ambiental ou situações de emergência ambiental, no decorrer da Empreitada de “FRADES II - 

Fornecimento de Equipamentos para o Reforço de Potência de Venda Nova”. Descrição e 

avaliação das ocorrências, causas e consequências, acções correctivas, alterações de 

procedimentos ou instruções daí decorrentes para prevenir a reincidência da ocorrência. 

Deverão ainda ser apresentadas quaisquer outras exigências efectuadas por entidades oficiais, 

associações, particulares ou partes interessadas. 
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11 Verificação da Conformidade Legal 
 
Indicação dos novos diplomas legais (ou sua revisão) aplicáveis ao projecto de “FRADES II - 

Fornecimento de Equipamentos para o Reforço de Potência de Venda Nova”. 
 
 
12 Inspecções Técnicas Periódicas 
 
Indicação das Inspecções Técnicas Periódicas realizadas.  

 
 
13 Factos relevantes positivos e negativos  
 

Levantamento dos factos relevantes positivos e negativos ocorridos em obra no período em 

causa e indicação dos pontos fortes, fracos e oportunidades de melhoria. 

 
 
14 Documentação Emitida 
 
Foram emitidos, para além do presente relatório, os seguintes documentos: 

    Plano de Gestão Ambiental; 

    Plano de Gestão de Resíduos; 

    Plano de Emergências Ambientais; 

    Registo de Presenças de Acção de Formação / Sensibilização; 

    Quadro Resumo - Guias de Acompanhamento de Resíduos; 

    Relatórios de Acompanhamento Ambiental Mensais; 

    ................ 

    ............... 
 
 
15 Planeamento para o período seguinte 
 

    ..................... 

    ..................... 

    ..................... 

    ..................... 
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Dono de Obra: 

Fornecimento: 

Local/ Actividade verificada: Duração da Verificação: 

Responsável pela Verificação: Data da Verificação::  

 

Verificação 

Métodos de 
Verificação / 

Doc. de 
Referência 

Conformida
de Necessidade de Manutenção 

Observações  
Sim Não Acção Correctiva Responsável Prazo 

Plano de Emergências Ambientais - PEA       

Definição de responsabilidades dos 
intervenientes em situações de 
emergência ambiental 

Registos       

Programa de Formação (acções de 
sensibilização, simulacros) 

- Programa de 
Formação 

- Registos de 
Formação 

- Relatórios de 
simulacros 
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Verificação 
Métodos de 
Verificação / 

Doc. de 
Referência 

Conformida
de Necessidade de Intervenção 

Observações  
Sim Não Acção Correctiva Responsável Prazo 

Listagem de Contactos de Emergência - Lista de 
contactos       

Meios de contenção / controlo de 
emergências ambientais em obra Visual       

Indicação da localização de meios de 
contenção de emergências ambientais 

- Registos 
- Plantas 

      

Metodologias de actuação em caso de 
emergência ambiental disponíveis em 
locais onde decorrem actividades que 
apresentem riscos 

Visual       

Substâncias perigosas devidamente 
armazenadas (bacias de retenção, solo 
impermeabilizado, ...) 

Visual       
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Verificação 
Métodos de 
Verificação / 

Doc. de 
Referência 

Conformida
de Necessidade de Intervenção 

Observações 
Sim Não Acção Correctiva Responsável Prazo 

Fichas de segurança dos produtos nos 
locais de armazenamento 

- Fichas de 
segurança dos 

produtos 
      

Existência de um modelo de registos de 
acidentes ambientais - Registo       

 
 

Existem Registos de Ocorrência de Acidentes Ambientais / Reclamações do Cliente ou outra entidade? ________________________________________________ 

Em caso afirmativo, foi evidenciado o correcto acompanhamento?______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

        Responsável pela Verificação: 
     

(Nome / Função)  Data  Assinatura 
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REGISTO DE OCORRÊNCIA 
 Qualidade           Ambiente           Segurança 

Número Página 

      1/1  

Empreendimento: Reforço de Potência do Aproveitamento de Venda Nova – Venda Nova III Código Aconex:       

Empreitada/Fornecimento:       Fiscalização / CSO:       

Dono da Obra: EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. Empreiteiro/Fornecedor:       
 

Descrição da ocorrência:  Não Conformidade           Conformidade Parcial           Oportunidade de Melhoria 
 
       

 
 
 

Localização:       Documentos de referência: 
      

 

Descrito por:             -     -      

Identificação das causas: 
       

 Descrição das acções:  Não Conformidade           Conformidade Parcial           Oportunidade de Melhoria  
 
       

 Aceite a acção proposta  

 Aceite nas condições em anexo 

 Rejeitado 

       

 

Corrigir até:       -     -      

Proposto por:                                                                           -     -      Decidido por:                                                               -     -      

 Execução das acções correctivas / preventivas: 
       

 Verificação das acções correctivas / preventivas: 



 

VNIII.FGTB.01.v4 

Responsável pela implementação:             -     -      Responsável verificação:                                          -     -      
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 
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Relatório de Auditoria Interna 

                                                                        Data do relatório:      

Emissor: 

 

Distribuição: 

 
 

Data de realização da auditoria:  

Local:  

Objectivo: 

 

 

Âmbito da auditoria: 

 

 

Equipa auditora: 

 

 

Documentação de referência: 

 

 

Interlocutor/ Área auditada: 
 

 

 

 

Resultados: 
 

 

 

 

 

 

 

Conclusões: 
 

 

A equipa auditora 

 

 
Anexo:  
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS REGRAS E  

PROCEDIMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL 

 
 
 

 
na qualidade de Subfornecedor do Consórcio Voith Hydro / Siemens, S.A. na obra de 

“FRADES II - Fornecimento dos Equipamentos para o Reforço de Potência de Venda 

Nova”, declara, sob compromisso de honra, que: 

a) recepcionou o Plano de Gestão Ambiental para o mencionado fornecimento e 

que tem conhecimento de todas as regras e procedimentos de Gestão Ambiental 

nele definidas, e que se compromete ao cumprimento integral das prescrições 

de ambiente, bem como de diplomas legais aplicáveis; 

b) se compromete desde já, a comunicar todas as regras e procedimentos de 

Gestão Ambiental aos seus colaboradores e garante que serão compreendidas e 

rigorosamente cumpridas, assumindo idêntico compromisso no que respeita a 

eventuais subcontratados. 

  

______ de ______________________ de _____ 

 

O Subempreiteiro (ou seu representante) 

 
______________________________________________________ 
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REGISTO DE INCIDENTES AMBIENTAIS 
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Registo de Incidentes Ambientais 

Nº de Registo: Data de registo: 

Projecto: Nº do Projecto: 

Dono da Obra: Fiscalização: 
 

Localização do incidente em obra: Data do Incidente:   __/___/_____                                           
 

Descrição do Incidente Ambiental: 
 
 
 
 

Descrição dos danos ambientais causados: 
 
 

Descrito por:                                                                                Função:                                                                                           Data: ___ / ___ / ______ 

 

Acções imediatas: (Acções imediatas desencadeadas para minimizar/conter o 
incidente ambiental) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foi accionado o Plano de Emergência Ambiental (PEA)?  

 Sim 

 Não. Foram accionadas outras medidas. Indicar quais: _____________ 

___________________________________________________________ 
 

O incidente ambiental foi controlado com os meios de 1ª Intervenção? 

 Sim. Quais: ______________________________________________ 

 Não. Foi necessária a intervenção de meios exteriores?___________ 

__________________________________________________________ Responsável:                                                                    Data:__/___/______ 
 

Fiscalização foi informada do incidente ambiental?        
 

Causas apuradas do incidente: (condições que contribuiram para o incidente) 
 
 
 
 
 
 
Responsável:                                                                                                                  Data: ___ / ___ / ______ 

 

Acções correctivas / preventivas planeadas: 
 
 
 
 
 
  
Responsável:                                                                                             Data planeada: ___/___ /______ 

 

Acções correctivas / preventivas implementadas: 
 
 
 
 
 
 
Responsável:                                                                                                               Data efectiva: ___/___ /______ 

 

Data de Conclusão:  (Data de encerramento do Incidente Ambiental) 
 
                                              Assinatura:                                                                                           Data:__/___/______ 

 

Observações:   
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CONTABILIZAÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS PELOS 
SUBEMPREITEIROS 
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Contabilização semanal dos resíduos gerados pelos Subfornecedores 

 

Designação do 
Resíduo Produzido Código LER Identificação do 

produtor 

Quantidade colocada no:  

Unidade Tipo de acondicionamento Data Parque de 
resíduos não 

perigosos 

Parque de 
resíduos 

perigosos 

        

        

        

        

        

        

        

 
 
Pelo Subfornecedor 
 

Empresa     
 

 

Assinatura do Representante 
 

 
 

 
Pelo representante do Consórcio Voith Hydro / Siemens S.A. 
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LISTA DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS 
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LISTA DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS 
 

 

Designação Comercial Tipo de Produto Ficha de Dados 
de Segurança 

Riscos Ambientais 
Associados 

     Sim           Não     

     Sim           Não     

     Sim           Não     

     Sim           Não     

     Sim           Não     

     Sim           Não     

     Sim           Não     

     Sim           Não     

     Sim           Não     

     Sim           Não     

     Sim           Não     

     Sim           Não     

     Sim           Não     

     Sim           Não     

     Sim           Não     

     Sim           Não     

 

 

Elaborado por: _____________________________                        Data:____/___/_____ 
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LISTA DE EQUIPAMENTOS COM SUBSTÂNCIAS REGULAMENTADAS 
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Lista de Equipamentos com Substâncias Regulamentadas ou Gases Fluorados com Efeito de Estufa 
 

 

Equipamento 
Proprietário / 

Detentor 
Localização  Nº Série Marca Modelo 

Data  de 
Fabrico 

(mês/ano) 

Tipo 
de 

Fluído  

Carga de 
Fluido 

(ton eq 
CO2) 

Potencial 
de efeito 

estufa 
(GWP) 

Verificação 
obrigatória de 

fugas?
i
 

 
(Sim/Não) 

Capacidade 
Refrigeração 

Necessidade 
Intervenção/
Manutenção 

(Sim/Não) 

Obs. 

                

          

 

 kW   

          

 

 kW   

          

 

 kW   

          

 

 kW   

          

 

 kW   

          

 

 kW   

          

 

 kW   
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I 
 

a) Para o equipamento que contenha gases fluorados com efeito de estufa em quantidades iguais ou superiores a cinco toneladas de equivalente de CO 2 , mas inferiores 

a 50 toneladas de equivalente de CO 2 : pelo menos de 12 em 12 meses ou, no caso de ter instalado um sistema de deteção de fugas, pelo menos de 24 em 24 meses; 

 

b) Para o equipamento que contenha gases fluorados com efeito de estufa em quantidades iguais ou superiores a 50 toneladas de equivalente de CO 2 , mas inferiores a 

500 toneladas de equivalente de CO 2 : pelo menos de seis em seis meses ou, no caso de ter instalado um sistema de deteção de fugas, pelo menos de 12 em 12 meses; 

 

c) Para o equipamento que contenha gases fluorados com efeito de estufa em quantidades iguais ou superiores a 500 toneladas de equivalente de CO 2 : pelo menos de 

três em três meses ou, no caso de ter instalado um sistema de deteção de fugas, pelo menos de seis em seis meses.PT L 150/202 Jornal Oficial da União Europeia 

20.5.2014 
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FICHA DE VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM SUBSTÂNCIAS 
REGULAMENTADAS OU GASES FLUORADOS COM EFEITO DE 

ESTUFA 
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Ficha de Verificação de Equipamentos com Substâncias Regulamentadas 

ou Gases Fluorados com Efeito de Estufa 

 

Equipamento: 

          
        Substância Regulamentada                                                           Gás Fluorado com Efeito de Estufa 

Nº Série: Localização do Equipamento: 

N.º de Verificação:       ____ / _______                  

                                 (N.º sequencial / Ano) 

Data de Verificação:  ___ / ___ /____                                                 

                                             (Dia/Mês/Ano) 

Responsável pela Verificação: Função: 

 
 
 
 

Parâmetros a Verificar Conforme 
Não 

Conforme 
N/A 

Acções Correctivas/ 
Preventivas / Observações 

O equipamento encontra-se em bom estado de 
conservação? 

    

O equipamento necessita de uma operação de 
manutenção / assistência? 

    

Da observação do equipamento é possível 
verificar que o equipamento se encontra com 
fuga da substância (ex.: através da verificação 
do manómetro) 

    

Encontra-se definida uma periodicidade para a 
manutenção do equipamento? 

    

O equipamento contém gases fluorados com 
efeito de estufa em quantidades iguais ou 
superiores a 5 toneladas de equivalente de 
CO2? Se sim, encontra-se prevista verificação 
para deteção de eventuais fugas?  

    

O equipamento que contém gás fluorado com 
efeito estufa encontra-se rotulado em 
português? (Quando aplicável) 
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Parâmetros a Verificar Conforme 
Não 

Conforme 
N/A 

Acções Correctivas/ 
Preventivas / Observações 

Na eventualidade de ter sido efectuada uma 
intervenção técnica de manutenção/assistência 
ao equipamento em análise:   

    

a) A intervenção foi efectuada por um técnico 
qualificado (requisitos estabelecidos no DL 
56/2011 / DL 152/2005 com as respectivas 
alterações)? 

    

b) Encontra-se disponível o certificado do 
técnico que o reconhece como técnico 
qualificado? 

    

c) O certificado encontra-se dentro do período 
de validade (5 anos DL 152/2005/ 7 anos DL 
56/2011)? 

    

Intervenções em Equipamentos com Substâncias Regulamentadas (se aplicável) 

d) O técnico procedeu ao preenchimento de 
uma “Ficha de Intervenção” (de acordo com 
os modelos constantes dos anexos II e III do 
DL 152/2005 alterado pelo Decreto-Lei n.º 
35/2008")? 

    

e) O registo de intervenção encontra-se 
arquivado? (garantir um período mínimo de 
5 anos)  

    

Intervenções em Equipamentos com Gases Fluorados com Efeito de Estufa (se aplicável) 

f) Foi devidamente registada a quantidade de 
gás fluorado com efeito de estufa que: 

1 - tenha sido instalado (toneladas de 
equivalente de CO2); 

2 - tenha sido recuperado para efeitos de 
recarga (toneladas de equivalente de CO2); 

3 - tenha sido recuperado para efeitos de 
regeneração ou destruição (toneladas de 
equivalente de CO2). 

    

 
 

Responsável pela Verificação: 
 
 
                     (Nome / Função)                                         Data                                                 Assinatura 
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Lista de Equipamentos Ruidosos para Utilização no Exterior 
 

 

Equipamento Marca Modelo Nº Identificação 
(nº Série, matríc ula) 

Nível de 
Potência 
Sonora  

Proprietário / Detentor Localização do 
Equipamento 

        

     dB   

     dB   

     dB   

     dB   

     dB   

     dB   

     dB   

     dB   
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Ficha de Verificação de Equipamentos Ruidosos 

 

Equipamento: 

Nº de Identificação: Localização do Equipamento: 

N.º de Verificação:       ____ / _______                  
                                 (N.º sequencial / Ano) 

Data de Verificação:  ___ / ___ /____                                                 
                                             (Dia/Mês/Ano) 

Responsável pela Verificação: Função: 

 
 
 

Parâmetros a Verificar Conforme Não 
Conforme N/A Acções Correctivas/ 

Preventivas / Observações 

O equipamento possui a marcação CE de 
conformidade? 

    

O equipamento possui uma Declaração CE de 
Conformidade na língua portuguesa, por forma 
a certificar a sua conformidade com o Decreto-
Lei nº 221/2006? 

    

O equipamento possui indicação do nível de 
potência sonora garantido? 

    

A marcação CE de conformidade e a indicação 
do nível de potência sonora garantido 
encontram-se colocadas de modo visível, legível 
e indelével (que não se apaga)? 

    

O equipamento possui documentação técnica? 
    

O equipamento encontra-se em bom estado de 
conservação? 

    

O equipamento necessita de uma operação de 
manutenção / assistência? 
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Parâmetros a Verificar Conforme Não 
Conforme N/A Acções Correctivas/ 

Preventivas / Observações 

O equipamento possui uma periodicidade 
definida para a sua manutenção? 

    

Se aplicável, é possível evidenciar o registo da 
última Inspecção Técnica Periódica obrigatória 
do equipamento? 

    

 
 
 
 
 
Responsável pela Verificação: 
 
 
 
 
                     (Nome / Função)                                         Data                                                 Assinatura 
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Checklist de Verificação do Desempenho Ambiental dos Subcontratados em Obra 
 

 Dono de Obra:  

Designação:  

Nº Projecto:  

Identificação do Subempreiteiro / Subcontratado:  

Actividade a desenvolver em obra:  

Responsável pela Verificação / Função:  

Data da Verificação: 
         ______ -  ___ - ___ 

        (Ano –  Mês  –  Dia) 
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Requisitos 
Avaliação 

da Conformidade Constatações, Evidências , Observações 
Sim Não N/A 

Recursos e Definição de Responsabilidades 

O Subfornecedor designou um colaborador responsável pelo desempenho ambiental da 
empresa em obra?     

Os colaboradores do Subfornecedor conhecem os responsáveis e representantes  para 
o Ambiente em obra? (responsável nomeado pelo Subfornecedor e Responsável 
Ambiental do Consórcio) 

    

Os colaboradores do Subfornecedor têm conhecimento de quais as actividades que 
podem causar impactes ambientais significativos?     

As pessoas que as desempenham têm conhecimento dos impactes ambientais 
associados às suas actividades?     

Formação e Sensibilização dos Colaboradores 

Todos os colaboradores do Subfornecedor receberam formação  inicial de acolhimento?     

A formação inicial de acolhimento teve lugar antes do início dos trabalhos?     

A formação aos colaboradores do Subfornecedor contemplou os impactes ambientais 
associados às suas actividades, bem como os procedimentos a cumprir para os evitar e 
os procedimentos a seguir em caso de emergência? 

    

Gestão de Resíduos  

Estão identificados todos os resíduos passíveis de serem produzidos pelo 
Subfornecedor no decorrer das suas actividades?     
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Requisitos 
Avaliação 

da Conformidade Constatações, Evidências , Observações 
Sim Não N/A 

Encontram-se em obra contentores de resíduos em quantidade suficiente para o tipo de 
resíduos produzidos?     

Os contentores de resíduos estão identificados com o nome e código LER do resíduo 
para o qual se destinam?     

Os locais de armazenamento de resíduos e/ou os contentores de resíduos apresentam 
defeitos ou danos estruturais?     

Os contentores encontram-se em locais compatíveis com as operações de recolha e 
transporte?     

Verifica-se a existência de contentores para a deposição de resíduos fora das áreas 
definidas como estaleiro?     

Verifica-se a correcta segregação e deposição dos resíduos nos contentores 
adequados?     

Os recipientes de contenção de resíduos encontram-se dentro dos limites de contenção 
(não existe necessidade de encaminhamento imediato a destino final adequado)?     

O armazenamento de resíduos é efectuado em condições que evitem a contaminação 
do solo?     

Os pavimentos nos locais de armazenamento de resíduos encontram-se limpos?     

Verifica-se a produção de resíduo(s) que não estava(m) considerado/previsto(s), para 
o(s) qual(is) seja necessário definir medidas?     

Verifica-se a dispersão de resíduos em resultado de condições climáticas adversas?     
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Requisitos 
Avaliação 

da Conformidade Constatações, Evidências , Observações 
Sim Não N/A 

As operações de recolha de resíduos são efectuadas por entidades 
licenciadas/autorizadas para o efeito?      

As respectivas licenças/autorizações foram disponibilizadas previamente ao Consórcio 
para validação/aprovação?     

Verifica-se a existência de registos de encaminhamento de resíduos?     

O Subfornecedor disponibiliza ao Consórcio cópias de registos de encaminhamento de 
resíduos?     

Substâncias Químicas 

Estão identificadas as substâncias químicas a utilizar em obra pelo Subfornecedor?     

As Fichas de Segurança dos produtos estão disponibilizadas para consulta junto às 
respectivas Substâncias Químicas?     

O Subfornecedor garante o correcto armazenamento  das substâncias químicas? (ex: 
bacias de retenção, solo impermeabilizado, sinalização, acessos restritos)     

Preparação e Resposta a Emergências 

Encontram-se definidas as responsabilidades dos intervenientes em situações de 
emergência ambiental? (Ex: derrames de substâncias, incêndio)     
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Requisitos 
Avaliação 

da Conformidade Constatações, Evidências , Observações 
Sim Não N/A 

As metodologias de actuação em caso de emergência ambiental encontram-se 
disponíveis em locais onde decorrem actividades que apresentem riscos?     

Os colaboradores do Subfornecedor têm conhecimento das  metodologias de actuação 
em caso de emergência ambiental?     

Existem e estão disponíveis em obra os meios de resposta a emergências (ex: kit de 
contenção de derrames, extintores)?     

O KIT anti-derrame (absorvente, pá e contentor) encontra-se em condições de ser 
usado?     

Os colaboradores do Subfornecedor têm conhecimento da localização dos meios de 
contenção de emergências ambientais?     

Não Conformidades 

Foi registada, ou mantêm-se em em aberto, alguma Ocorrência / Acidente Ambiental / 
Reclamação / Não Conformidade ao Subfornecedor em análise?     

Na sequência do ponto anterior, é possível evidenciar que foram definidas acções 
correctivas apropriadas para evitar a repetição da ocorrência? É possível evidenciar  
que é efectuado o controlo da respectiva implementação? 

    

Existem registos?     
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         Responsável pela Inspecção: 
     

(Nome / Função)  Data  Assinatura 
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Mapa de Consumo de Recursos 
 
 
 

MÊS / ANO CONSUMO DE ÀGUA (M3) CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (L) CONSUMO DE ELECTRICIDADE (KW) 

    

    

    

    

    

    

    

Total acumulado    

 
 

 
Elaborado por: _____________________________                        Data:____/___/_____ 
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REGISTOS AMBIENTAIS 
 

Registo Ambiental 
Número 

do 
Anexo 

Periodicidade de 
Preenchimento 

Periodicidade e Forma de 
Comunicação ao Dono de 

Obra/Fiscalização 

Registo de Formação e Informação em 
Ambiente 16.1 

Sempre que se realizem 
acções de Formação e 
Informação dos 
Trabalhadores 

Mensal, no Relatório de 
Acompanhamento Ambiental 

Registo de Avaliação da Eficácia da 
Formação 16.2 

Após a realização de acções 
de Formação e Informação 
dos Trabalhadores 

Mensal, no Relatório de 
Acompanhamento Ambiental 

Registo de Controlo de Assinaturas e 
Rúbricas 16.3 No início dos trabalhos e 

sempre que se justificar Parte integrante do PGAF 

Lista de Verificação de Conformidade 
Legal 16.4 

Semestral e sempre que 
ocorra emissão de um 
diploma aplicável 

Semestral (ou sempre que 
ocorra emissão de um 
diploma aplicável), no 
Relatório de 
Acompanhamento Ambiental 

Registo de Inspecção e Manutenção 
de Locais de Armazenamento 
Temporário de Resíduos   

16.5 Mensal Mensal, no Relatório de 
Acompanhamento Ambiental 

Checklist de Verificação dos Locais de 
Armazenamento Temporário de 
Resíduos 

16.6 Semanal Mensal, no Relatório de 
Acompanhamento Ambiental 

Registo de Limpeza da Fossa  16.7 Aquando da recolha 

Sempre que ocorra uma 
recolha das águas residuais, 
no Relatório de 
Acompanhamento Ambiental 

Mapa de Resíduos Produzidos 16.8 Mensal Mensal, no Relatório de 
Acompanhamento Ambiental 

Relatório de Acompanhamento 
Ambiental 16.9 Mensal Mensal - Relatório de 

Acompanhamento Ambiental 

Registo de Verificação de 
Implementação /Adequação do PEA 16.10 Mensal Mensal, no Relatório de 

Acompanhamento Ambiental 

Registo de Ocorrências  16.11 

Após a identificação em obra 
de Ocorrências/Não 
Conformidades relativas ao 
Desempenho Ambiental  

Reportar através da 
plataforma Aconex, com a 
brevidade possível 

Relatório de Auditoria Interna 16.12 Após a realização auditorias 
em obra 

Reportar através da 
plataforma Aconex, com a 
brevidade possível 

Declaração de Recepção do PGAF 16.13 Aquando da entrada de um 
novo subfornecedor em obra 

Mensal, no Relatório de 
Acompanhamento Ambiental 
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Registo Ambiental 
Número 

do 
Anexo 

Periodicidade de 
Preenchimento 

Periodicidade e Forma de 
Comunicação ao Dono de 

Obra/Fiscalização 

Registo de Incidentes Ambientais  16.14 Após a ocorrência de um 
incidente ambiental em obra 

Reportar através da 
plataforma Aconex, com a 
brevidade possível 

Lista de Substâncias Químicas  16.16 Mensal Mensal, no Relatório de 
Acompanhamento Ambiental 

Plano de Manutenção de 
Equipamentos com Substâncias 
Regulamentadas ou Gases Fluorados 
com Efeito de Estufa 

9.1 

Aquando da entrada em obra 
de equipamentos com 
substâncias regulamentadas 
+ trimestral 

Trimestral, no Relatório de 
Acompanhamento Ambiental 

Lista de Equipamentos com 
Substâncias Regulamentadas ou 
Gases Fluorados com Efeito de Estufa 

16.17 

Aquando da entrada em obra 
de equipamentos com 
substâncias regulamentadas 
+ trimestral 

Trimestral, no Relatório de 
Acompanhamento Ambiental 

Ficha de Verificação de Equipamentos 
com Substâncias Regulamentadas 16.18 

Aquando da entrada em obra 
de equipamentos com 
substâncias regulamentadas 
+ trimestral 

Trimestral, no Relatório de 
Acompanhamento Ambiental 

Plano de Manutenção de 
Equipamentos Ruidosos 10.1 

Aquando da entrada em obra 
de equipamentos ruidosos + 
trimestral 

Trimestral, no Relatório de 
Acompanhamento Ambiental 

Lista de Equipamentos Ruidosos 16.19 
Aquando da entrada em obra 
de equipamentos ruidosos + 
trimestral 

Trimestral, no Relatório de 
Acompanhamento Ambiental 

Ficha de Verificação de Equipamentos 
Ruidosos 16.20 

Aquando da entrada em obra 
de equipamentos ruidosos + 
trimestral 

Trimestral, no Relatório de 
Acompanhamento Ambiental 

Mapa de Consumo de Recursos  16.22 Mensal (a preencher pelos 
subfornecedores do Consórcio) 

Mensal, no Relatório de 
Acompanhamento Ambiental 

Ficha de Verificação Ambiental  16.24 
Em resposta a ocorrências 
detectadas no decorrer de 
visitas conjuntas à obra 

Sempre que detectada uma 
ocorrência no decorrer de 
visitas conjuntas à obra, 
Relatório de 
Acompanhamento Ambiental 

Registo de Verificação de Medidas 
Ambientais 16.25 Mensal Mensal, no Relatório de 

Acompanhamento Ambiental 
Registo de Controlo de Objectivos e 
Metas 16.26 Semestral Semestral, no Relatório de 

Acompanhamento Ambiental 

Relatório de Simulacro de Derrame 16.27 Após a realização de 
simulacros 

Reportar através da 
plataforma Aconex, com a 
brevidade possível 

Plano de Acções de Auditoria  16.28 
Em resposta a auditorias 
efectuadas ao Consórcio 
Voith Hydro / Siemens, S.A. 

Reportar através da 
plataforma Aconex, com a 
brevidade possível 
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Registo Ambiental 
Número 

do 
Anexo 

Periodicidade de 
Preenchimento 

Periodicidade e Forma de 
Comunicação ao Dono de 

Obra/Fiscalização 

Contactos Efectuados com Entidades 
Oficiais 16.29 Sempre que se verificar 

necessário 

Sempre que se verificar 
necessário, no Relatório de 
Acompanhamento Ambiental 

Registo de Não Conformidades 
Ambiente 16.30 

Sempre que percepcionadas 
anomalias pelo Consórcio 
Voith/Siemens, S.A. 

Sempre que se verificar 
necessário, no Relatório de 
Acompanhamento Ambiental 

Resíduos de Construção e Demolição 
Produzidos 16.31 Anual Anual, no Relatório de 

Acompanhamento Ambiental 

Outros Resíduos Produzidos 16.32 Anual Anual, no Relatório de 
Acompanhamento Ambiental 

 
 
 
 

Nota – É de referir que no projecto “FRADES II - Fornecimento dos Equipamentos para o Reforço de Potência 

de Venda Nova”, os serviços de gestão da informação e documentação encontram-se assegurados pela 

Plataforma Aconex, devendo-se cumprir para este efeito a “Matriz de Distribuição de Documentação e 

Correspondência” (documento que integra a documentação do Projecto). 
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Ficha de Verificação Ambiental nº  Inspeccionado por: 

Data da Inspecção: Data limite de resposta:  

 

Nº Zona Actividade Anomalias detectadas / Causas Medidas Correctivas Planeadas Medidas Correctivas Implementadas Observações / 
Fotografias Data 

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

        Verificado por: 
     

(Nome / Função)  Data  Assinatura 
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Nº MEDIDA AMBIENTAL LOCAIS ONDE SE 
APLICA 

NÍVEL DE 
GRAVIDADE EM 

CASO DE 
INCUMPRIMENTO 

C NC NA OBSERVAÇÕES 

CARÁCTER CONTRATUAL 

1 Cumprimento da legislação nacional, comunitária, internacional --- Muito Grave 
   

 

2 Cumprimento das disposições do Caderno de Encargos (CE). --- Muito Grave 
   

 

3 Implementação dos Planos Monitorização. 
Globalidade da 

obra e respectiva 
envolvente 

Muito Grave 
   

 

4 Implementação dos Planos Específicos de Prevenção e Controlo Ambiental (PGR, 
PMER, PMSER) 

Globalidade da 
obra e respectiva 

envolvente 
Muito Grave 

   
 

5 Implementação do Plano de Emergência Ambiental 
Globalidade da 

obra e respectiva 
envolvente 

Muito Grave 
   

 

6 Implementação de Planos de Manutenção 
Globalidade da 

obra e respectiva 
envolvente 

Muito Grave 
   

 

7 Implementação das soluções técnicas e instalação dos equipamentos para o 
tratamento de águas residuais (industriais e domésticas), referenciadas no CE. 

Frentes de Obra e 
Estaleiros Muito Grave 

   
 

8 

Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da 
execução de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das 
medidas de minimização a implementar na fase de execução das obras, e 
respectiva calendarização. Este PGA deverá incluir um capítulo referente ao 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da obra. (medida 18 da DIA) 

Globalidade da 
obra e respectiva 

envolvente 
Muito Grave 
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Nº MEDIDA AMBIENTAL LOCAIS ONDE SE 
APLICA 

NÍVEL DE 
GRAVIDADE EM 

CASO DE 
INCUMPRIMENTO 

C NC NA OBSERVAÇÕES 

CARÁCTER GERAL 

9 

Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 
encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às acções 
susceptíveis de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a 
implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 
(medida 19 da DIA) 

Frentes de Obra e 
Estaleiro Grave 

   

 

10 Todos os veículos afectos à obra deverão estar identificados em local visível. 
(medida 37 da DIA) Frentes de Obra Ligeira 

   

 

11 

Implementar e manter o balizamento dos espaços disponíveis para estaleiro e 
parqueamento de equipamentos. O balizamento deve ser feito com material eficaz 
(rede plástica de resistência adequada) e substituído sempre que necessário, de 
forma a manter-se claramente visível durante todo o período do Fornecimento. A 
definição das áreas e elementos a balizar é feita com base na Planta de Estaleiro e 
na visita à obra com a fiscalização antes da montagem do estaleiro. (similar à 
medida 35 da DIA) 

Estaleiro Grave 

   

 

12 

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

Estaleiro Muito Grave 

   

 

13 Limitar a destruição de coberto vegetal às áreas postas à disposição e estritamente 
necessárias para a execução dos trabalhos. (similar à medida 61 da DIA) Estaleiro Grave 

   
 

14 

A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via 
pública deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afectação por 
arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, 
deverão ser instalados dispositivos adequados de lavagem dos rodados e 
procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos. (medida 69 da 
DIA) 

Frentes de Obra e 
Estaleiro Grave 
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APLICA 

NÍVEL DE 
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CASO DE 
INCUMPRIMENTO 

C NC NA OBSERVAÇÕES 

15 
O estacionamento das máquinas e viaturas deve ser efectuado em locais 
adequados e dotados de sistemas de drenagem de água pluviais. (similar à medida 
70 da DIA) 

Estaleiro Grave 

   

 

16 
Deverá ser interdita a circulação de máquinas no Caminho de Santa Leocádia e no 
Caminho da Ponte de Mizarela, ocorrências patrimoniais 16 e 18. (medida 71 da 
DIA) 

Locais envolvente 
da obra Grave 

   

 

17 
Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de 
drenagem que possam ter sido afectados pelas obra de construção. (medida 74 da 
DIA) 

Frentes de Obra e 
Estaleiro Grave 

   

 

18 Após a conclusão da obra, deverão ser restabelecidas as condições de circulação 
que tenham sido interrompidas. (medida 77 da DIA) 

Globalidade da 
obra e respectiva 

envolvente 
Grave 

   
 

19 

É interdita a utilização de áreas que não as disponíveis para a instalação do 
estaleiro. É portanto interdita a circulação ou parqueamento de máquinas ou 
equipamentos, o estabelecimento de depósitos de materiais e quaisquer outras 
acções associadas aos trabalhos fora das áreas disponíveis (acessos, estaleiro, 
frentes de obra). 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

   

 

20 

Realizar a decapagem da camada superficial do solo (terra viva) nas zonas de obra 
e proceder ao seu armazenamento, sob a forma de pargas, em depósitos 
adequados, para utilização posterior. A decapagem do terreno compreende a 
remoção da terra arável e da terra vegetal com elevado teor em matéria orgânica. 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

   

 

21 Proceder à limpeza prévia de pedra grossa, detritos e vegetação lenhosa (arbustos 
e árvores) das superfícies dos terrenos a decapar. Estaleiro Grave 
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22 

Armazenar terras vegetais em pargas inferiores a 1,5/3 m de altura, com 
revestimento herbáceo, através de sementeira de uma leguminosa ou incorporação 
de fertilizantes químicos ou orgânicos, protegidos com vedação apropriada, e 
deverão ser devidamente defendidas do arrastamento das águas superficiais. 
Estes depósitos devem localizar-se em locais onde a morfologia seja favorável à 
sua posterior retirada, devendo esses locais ser submetidos à aprovação da 
Fiscalização. 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

   

 

23 
Proceder no final da obra à demolição de todas as estruturas provisórias 
construídas para apoio ao Fornecimento (placas de betão, edifícios provisórios e 
outras). 

Globalidade da 
obra Muito grave 

   

 

24 

Minimizar as áreas afectadas na envolvente exterior das zonas de desmatação e 
desarborização, confinando-as às estritamente necessárias e durante o mínimo 
período de tempo, garantindo a preservação da vegetação arbustiva e arbórea 
existente. (similar à medida 57 da DIA) 

Globalidade da 
obra e respectiva 

envolvente 
Grave 

   

 

25 
Instruir os processos de licenciamento de captações de águas, dependendo da 
obtenção das licenças necessárias o início da realização de quaisquer actividades 
geradoras de efluentes domésticos e/ou industriais, caso aplicável. 

--- Grave 
   

 

26 Realizar monitorização dos consumos de água efectuados, caso aplicável. --- Ligeira 
   

 

27 

Criar zonas específicas devidamente equipadas para as seguintes actividades: 
• Manutenção dos equipamentos, maquinaria e viaturas; 
• Armazenamento de combustíveis e lubrificantes e outros produtos químicos 
(tintas, solventes, aditivos de betão, gases, …); 
• Armazenamento de equipamentos que contenham produtos químicos; 
• Armazenamento de resíduos perigosos e não perigosos. 
Todas estas zonas de manutenção e de armazenamento de produtos químicos e 
resíduos devem ter dimensões apropriadas, cobertura eficaz, pavimento 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 
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Nº MEDIDA AMBIENTAL LOCAIS ONDE SE 
APLICA 

NÍVEL DE 
GRAVIDADE EM 

CASO DE 
INCUMPRIMENTO 

C NC NA OBSERVAÇÕES 

completamente impermeável com pendente para um sistema de recolha de 
escorrências (derrames acidentais e/ou águas de limpeza). Este sistema deve 
incluir uma fossa, também impermeável e estanque, com separador de 
hidrocarbonetos, de onde periodicamente se procede à recolha do seu conteúdo, o 
qual deve ser tratado como resíduo perigoso. Devem estar sempre presentes 
nestas áreas materiais eficazes e em quantidades adequadas para a contenção e 
limpeza de eventuais derrames de óleos ou combustível. 

28 

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

Rede de 
drenagem e 
descarga de 

águas residuais 

Grave 

   

 

29 
Cumprir todas as condições estabelecidas no(s) título(s) de utilização do domínio 
hídrico (captações de água e licenças de descarga) e evidenciar esse 
cumprimento, caso aplicável. 

Captações de 
água, redes de 

drenagem e 
descarga de 

águas residuais 

Grave 

   

 

30 São interditas as descargas directas de efluente (doméstico ou industrial) sem 
tratamento prévio para o solo ou água.  

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

   

 

31 

Durante a fase de instalação das estruturas de apoio ao Fornecimento e em todas 
as situações que impliquem a circulação de veículos pesados e de maquinaria em 
vias existentes ou a construir que passem junto a elementos patrimoniais, deverá 
ser divulgada a sua importância a proibição de afectação destes elementos, junto 
das equipas de trabalho. 

Globalidade da 
obra e respectiva 

envolvente 
Grave 

   

 

32 
Recorrer, tanto quanto possível, à mão-de-obra local e aos serviços e 
fornecimentos de base local, de forma a potenciar-se, ao máximo, os benefícios 
socioeconómicos locais possibilitados pela realização do empreendimento. 

Globalidade da 
obra e respectiva 

envolvente 
Ligeira 
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Nº MEDIDA AMBIENTAL LOCAIS ONDE SE 
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NÍVEL DE 
GRAVIDADE EM 

CASO DE 
INCUMPRIMENTO 

C NC NA OBSERVAÇÕES 

33 Promover a integração social dos trabalhadores exteriores à região. 
Globalidade da 

obra e respectiva 
envolvente 

Ligeira 
   

 

34 Elaborar Planta de estaleiro, e implementar todos os requisitos enunciados no 
Anexo 10 do CE, aquando da sua instalação. Estaleiros Grave 

   
 

35 Manter actualizados os Requisitos Legais aplicáveis ao Fornecimento e montagem 
de equipamentos. 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

   

 

36 
Manter actualizada a Calendarização dos trabalhos integrando a componente 
ambiental (calendarização de colocação de equipamentos e dispositivos e/ou 
realização de acções de preparação diversas). 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

   

 

GESTÃO DE RESÍDUOS 

37 

Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os 
resíduos susceptíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e 
classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a 
definição de responsabilidades de gestão e identificação dos destinos finais mais 
adqueados para os diferentes fluxos de resíduos. Este Plano deve incluir um Plano 
de Prevenção e Gestão e Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD). 
(Medida nº 38 da DIA) 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Muito Grave 

   

 

38 

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

Locais de trabalho Ligeira 
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INCUMPRIMENTO 

C NC NA OBSERVAÇÕES 

39 
Verificar que a deposição de resíduos se está a processar de forma correcta, 
corrigindo eventuais desvios e actuando junto dos trabalhadores para que estes 
cumpram as regras de deposição dos resíduos. (similar à medida 40 da DIA) 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira, 
passando a 

grave ao cabo 
de 3 

observações 

   

 

40 
Os resíduos não devem permanecer no local de produção, mas sim imediatamente 
transportados para os seus locais e recipientes próprios definidos no PGR. (similar 
à medida 45 da DIA) 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira, 
passando a 

grave ao cabo 
de 3 

observações 

   

 

41 

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

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira 

   

 

42 

Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será 
responsável pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da 
recolha e acondicionamento temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e 
destino final, recorrendo para o efeito a operadores licenciados. (Medida nº 39 da 
DIA) 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira 

   

 

43 

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

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira 

   

 

44 
Os resíduos resultantes das diferentes actividades, deverão ser armazenados 
temporariamente num contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte 
para local autorizado.(similar à medida 44 da DIA) 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 
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45 

Os resíduos sólidos urbanos e equiparáveis deverão ser triados de acordo com as 
seguintes categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes 
resíduos poderão ser encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de 
RSU do município ou por uma empresa designada para o efeito. (Medida nº 43 da 
DIA) 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira 

   

 

46 

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

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

   

 

47 Proteger os depósitos de materiais finos da acção dos ventos e das chuvas. 
(Medida nº 47 da DIA) 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira 

   

 

48 

No caso de recolha de óleos usados, o responsável designado pelo Adjudicatário 
deve verificar se a matrícula do veículo que vem recolher os óleos usados 
corresponde à que consta da respectiva licença para recolha/transporte de óleos 
usados (n.º de registo da Agência Portuguesa do Ambiente) e ainda se: 
• Está presente na cabine de veículo uma ficha de formato A4, conforme modelo do 
Anexo II-C do Despacho 10863/2004 de 16 de Abril. 
É realizada uma amostragem dos óleos recolhidos, conforme definido no Decreto-
Lei n.º 153/2003. 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira 

   

 

49 
Sempre que ocorrer uma operação de recolha de resíduos por operador externo 
devem ser preenchidas as Guias de Acompanhamento de Resíduos, conforme 
normativo legal em vigor. 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 
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50 
Após preenchimento da guia pelo representante do Adjudicatário (produtor/detentor 
de resíduos) e pelo transportador, o Adjudicatário deve guardar um exemplar do 
triplicado. Deverá enviar uma cópia desse exemplar ao Dono da Obra. 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

   

 

51 
No prazo máximo de 40 dias, deverá o Adjudicatário enviar ao Dono da Obra uma 
cópia do triplicado da Guia Acompanhamento Resíduos devidamente assinado e 
carimbado pelo destinatário final dos resíduos. 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

   

 

52 

Anualmente, e até ao final do mês de Março do ano seguinte àquele a que se 
reporta o registo, deverá o Adjudicatário preencher on-line o mapa de registo de 
resíduos industriais através do Portal do SIRAPA - Sistema Integrado de Registo 
da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), disponível na página da APA. 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

   

 

EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS 

53 

Manter um registo actualizado trimestralmente com informações relativas às 
quantidades e características dos óleos usados produzidos, ao processo que lhes 
deu origem e ao respectivo destino. Anualmente, e até ao final do mês de Março do 
ano seguinte aquele que reporta o registo, deverá o Adjudicatário preencher on-line 
o mapa de registo de resíduos industriais através do Portal do SIRAPA - Sistema 
Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), disponível na 
página da APA. 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

   

 

54 

Para os equipamentos que têm de permanecer obrigatoriamente nas frentes de 
trabalho, deverão ser tomadas as medidas necessárias para que as operações de 
manutenção decorram em condições que não possam vir a representar uma fonte 
de risco de poluição do solo ou da água. Devem estar sempre presentes nas 
frentes de obra materiais eficazes e em quantidades adequadas para a contenção 
e limpeza de eventuais derrames de óleos ou combustível (mantas absorventes, 
tinas de contenção, depósitos para colocação de solos contaminados, ou outros). 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 
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Nº MEDIDA AMBIENTAL LOCAIS ONDE SE 
APLICA 

NÍVEL DE 
GRAVIDADE EM 

CASO DE 
INCUMPRIMENTO 

C NC NA OBSERVAÇÕES 

55 

A zona de armazenamento de produtos deve estar devidamente dotada de uma 
bacia de retenção, impermeabiliada, de forma a evitar que os derrames acidentais 
de produtos perigosos contaminem os solos e as águas. (similar à medida 42 da 
DIA) 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

   

 

56 
Deverão ser acordadas com o Dono da Obra as rotas preferenciais para os 
veículos na entrega de equipamentos, de modo a prevenir situações de 
emergência ambiental. 

Globalidade da 
obra e respectiva 

envolvente 
Grave 

   

 

57 
Não verter para o solo ou para a água qualquer tipo de óleo ou outro produto 
químico, em qualquer circunstância, qualquer que seja o local ou as quantidades 
envolvidas. (similar à medida 46 da DIA) 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

   

 

58 

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

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

   

 

59 

Em caso de eventual derrame para o solo ou água, deverão ser adoptadas as 
formas de actuação adequadas, conforme Plano de Emergência Ambiental. Deve 
ser realizada a limpeza imediata do local afectado através da remoção dos solos 
contaminados ou das águas contaminadas e seu encaminhamento como resíduo 
perigoso para destino adequado. (similar à medida 41 da DIA) 

Globalidade da 
obra e respectiva 

envolvente 
Grave 

   

 

60 

Não lançar para o solo ou linhas de água qualquer efluente proveniente das 
actividades a desenvolver no âmbito do Fornecimento sem o necessário tratamento 
prévio e sem a respectiva autorização concedida por uma licença de descarga 
emitida pelas entidades competentes. 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 
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Nº MEDIDA AMBIENTAL LOCAIS ONDE SE 
APLICA 

NÍVEL DE 
GRAVIDADE EM 

CASO DE 
INCUMPRIMENTO 

C NC NA OBSERVAÇÕES 

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

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

   

 

62 
Elaborar e manter actualizada: 
• Listagem de Actividades com Riscos Ambientais Associados 
• Listagem de Substâncias Químicas e respectivas Fichas de Segurança 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira 

   

 

QUALIDADE DO AR 

63 É interdita a queima a céu aberto de qualquer tipo de materiais ou resíduos, como 
por exemplo madeiras, ou óleos usados. 

Globalidade da 
obra e respectiva 

envolvente Muito grave 

   

 

64 
As emissões gasosas e de poeiras deverão ser reduzidas aos valores legalmente 
estabelecidos, através da realização de acções e utilização dos equipamentos 
considerados mais adequados, sempre que tal se justifique. 

Globalidade da 
obra e respectiva 

envolvente 
Grave 

   

 

65 

Durante os períodos secos do ano o Adjudicatário deverá proceder ao 
humedecimento, através de aspersão com água, dos acessos não pavimentados e 
dos locais onde decorram actividades susceptíveis de provocar emissão de 
poeiras. (similar às medidas 63 e 68 da DIA) 

Globalidade da 
obra e respectiva 

envolvente 
Ligeira 

   

 

66 
Deverá ser limitada a velocidade de circulação de veículos pesados na zona de 
implantação da obra e, em especial, na proximidade de núcleos habitacionais. 
(similar à medida 65 da DIA) 

Globalidade da 
obra e respectiva 

envolvente 
Ligeira 
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Nº MEDIDA AMBIENTAL LOCAIS ONDE SE 
APLICA 

NÍVEL DE 
GRAVIDADE EM 

CASO DE 
INCUMPRIMENTO 

C NC NA OBSERVAÇÕES 

67 No caso de circulação de veículos fora da zona de estaleiro, as cargas 
transportadas terão que ser sempre cobertas. 

Globalidade da 
obra e respectiva 

envolvente 
Ligeira 

   

 

AMBIENTE SONORO 

68 

Nos casos em que haja necessidade imperiosa de realizar actividades fora do 
período diurno (7:00-20:00 horas), deverá o Adjudicatário: 
• Solicitar o licenciamento, junto das entidades competentes, para a realização de 
actividades ruidosas de carácter temporário, de acordo com o preceituado na 
legislação aplicável; 
• Cumprir as medidas definidas na referida licença. 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

   

 

69 

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

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

   

 

70 

Procurar que a circulação de veículos pesados seja efectuada com mais incidência 
durante o dia, entre as 7 e as 20 horas. Se durante a execução o Fornecimento se 
verificar existirem situações regulares de incomodidade em termos de ruído junto 
da população local, deverão instalar-se barreiras acústicas de forma a minimizar 
esse impacte. 

Globalidade da 
obra e respectiva 

envolvente 
Grave 

   

 

71 Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que 
originem o menor ruído possível. (Medida nº 66 da DIA) 

Globalidade da 
obra e respectiva 

envolvente 
Grave 
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Nº MEDIDA AMBIENTAL LOCAIS ONDE SE 
APLICA 

NÍVEL DE 
GRAVIDADE EM 

CASO DE 
INCUMPRIMENTO 

C NC NA OBSERVAÇÕES 

SUBSTÂNCIAS REGULAMENTADAS E EQUIPAMENTOS 

72 

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

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

   

 

73 
Apresentar lista de todos os equipamentos que utilizam substâncias 
regulamentadas, bem como a quantidade de substância contida em cada um dos 
equipamentos constantes da lista. 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira 

   

 

74 

As intervenções - na acepção do disposto no Decreto-Lei n.º 152/2005 de 31 de 
Agosto - em equipamentos com substâncias regulamentadas apenas poderão ser 
realizadas por técnicos qualificados com certificado válido emitido pela Agência 
Portuguesa do Ambiente. 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

   

 

75 

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

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira 

   

 

76 

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

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira 
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Nº MEDIDA AMBIENTAL LOCAIS ONDE SE 
APLICA 

NÍVEL DE 
GRAVIDADE EM 

CASO DE 
INCUMPRIMENTO 

C NC NA OBSERVAÇÕES 

77 

Deverá garantir-se que os veículos e maquinaria em utilização na obra tenham sido 
sujeitos às inspecções técnicas periódicas e sido aprovados, como forma de 
comprovar a manutenção das boas condições de funcionamento e níveis de 
emissão de poluentes atmosféricos e níveis de ruído inferiores aos máximos 
definidos na legislação aplicável. (similar à medida 67 da DIA) 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Ligeira 

   

 

78 
No que respeita aos equipamentos, garantir o cumprimento do disposto no 
normativo legal em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de 
Novembro. 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

   

 

79 Os equipamentos incluídos no âmbito do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de 
Novembro, deverão possuir Marcação CE. 

Locais de trabalho, 
estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

   

 

RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA 

80 

Na fse de conclusão da obra e desativação do estaleiro deve proceder-se à 
remoção de todo o material excedente e arranjo paisagísticodas zonas ocupadas, 
mediante a restituição do coberto vegetal original e a reposição da morfologia dos 
terrenos. (Medida nº 72 da DIA) 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 

   

 

81 
Deverão ser objecto de recuperação paisagística todas as áreas previstas para 
estaleiros ou edifícios de apoio, ocupem ou não solos da REN. (Medida nº 73 da 
DIA) 

Locais de 
trabalho, 

estaleiros e 
envolventes 
respectivas 

Grave 
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Dono de Obra: EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. Fornecimento: FRADES II - Fornecimento de Equipamentos para o Reforço de Potência de Venda Nova 

Responsável pela Verificação:  Data:  

Período em análise:  

 

Objectivo Meta Monitorização / Grau de Alcance 

1. Consumo de água 0.3 m
3
 / colaborador  

2. Consumo de electricidade 500 kWh / colaborador  

3. Fração de resíduos enviados para valorização 85 % (taxa de valorização de resíduos)  

4. Ações de formação na vertente de actuação em 

casos de emergência ambiental 

Cumprimento do Plano de Formação no que se 
refere às acções que permitem evitar eventuais 

situações de emergência ambiental 
 

5. Desempenho Ambiental 

Muito Bom  
Em alinhamento com os níveis de desempenho 
ambiental definidos em Caderno de Encargos: 
Nº de Não conformidades: Ligeiras ≤ 5 

                  Graves ≤ 3 
                          Muito Graves =1 
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Relatório de Simulacro
(nome do simulacro)
Frades II - Reforço de Potência de Venda Nova

Edição XX, XXXX-XX-XX

1. Dados Gerais

Data do Simulacro:

Local:

Cenário:

Intervenientes:

Formador:

2. Objectivos

3. Factos
Relevantes

4. Recomendações

5. Registo Fotográfico



Relatório de Simulacro
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6. Alterações
relativamente à
edição anterior

Responsável Ambiental:

Anexo:
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Auditoria:  Equipa Auditora: 

Data da Auditoria: Data da Resposta: 

 

Refª Requisito Descrição Causas 
Acções Planeadas 

(Responsável / Prazo) 
Acções Implementadas 

(Responsável / Data) 
Observações 

   
 

   

   
 

   

   
 

   

 

 

 Elaborado por: 

 

 

 

 

 

Função Data Assinatura 
 
 

Aprovado por: 

 

 

 

 

 

Função Data Assinatura 
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Entidade Contactada Motivo 
Pessoa 

Responsável 
(Consórcio) 

Data Inicial 
de Contacto Ref.ª do Processo Data de 

conclusão Observações 
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FDII-000-2PPE05-0201-01153922 Rev.-

ENERGY

1.   Descrição

8.   Fecho

Data: _________________________________

Observações:

2.   Acções Imediatas

Identificação: FDII_ANO_MÊS_DIA_RNCxxx-Entidade XPTO

Responsável/Data

Registo de Não-Conformidades 
Ambiente

         (Acções desencadeadas para minimizar o efeito indesejável)

         (Acções para eliminar a causa e prevenir repetições)

Responsável/Data

Responsável/Data Prevista

3.   Causas Apuradas 

4.   Acções Correctivas Planeadas

6.  Acções de Seguimento (se aplicável)

5.   Acções Correctivas Implementadas

Responsável/Data

         (Acções de acompanhamento da implementação das acções correctivas)

7.   Verificação da eficácia da acção correctiva

Responsável/Data Efectiva

Responsável/Data
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RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO PRODUZIDOS 
 
Período a que reporta o registo: _____________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Produção de RCD 

Código LER 
Quantidades 
produzidas 

(t) 

Quantidade para 
reciclagem 

 (%) 

Operação de 
reciclagem 

Quantidade para 
valorização 

(%) 

Operação de 
valorização 

Quantidade para 
eliminação (%) 

Operação de 
eliminação 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Total        

 
Nota - Nas operações de valorização de resíduos encontram-se também incluídas as operações de reciclagem. Nesta medida, na coluna “Quantidade para valorização (%)” assumiu-se o somatório da percentagem 

de resíduos encaminhados para reciclagem e valorização. As operações de destino final de cada resíduo encontram-se de acordo com as operações para os quais o operador de gestão de resíduos seleccionado se 

encontra autorizado. 
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Lista de Operações de Valorização de Resíduos 
(1)

 

R1 - Utilização principal como combustível ou outros meios de produção de energia. 

R2 - Recuperação/regeneração de solventes. 

R3 - Reciclagem/recuperação de compostos orgânicos que não são utilizados como solventes (incluindo as operações de compostagem e outras transformações 

biológicas). 

R4 - Reciclagem/recuperação de metais e de ligas. 

R5 - Reciclagem/recuperação de outras matérias inorgânicas. 

R6 - Regeneração de ácidos ou de bases. 

R7 - Recuperação de produtos utilizados na luta contra a poluição. 

R8 - Recuperação de componentes de catalisadores. 

R9 - Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos. 

R10 - Tratamento no solo em benefício da agricultura ou para melhorar o ambiente. 

R11 - Utilização de resíduos obtidos em virtude das operações enumeradas de R1 a R10. 

R12 - Troca de resíduos com vista a, submetê-los a uma das operações enumeradas de R1 a R11. 

R13 - Acumulação de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde 

esta é efectuada). 

 

        Elaborado por: 

     

(Nome / Função)  Data  Assinatura 

 



 

     
 

FRADES II 

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO PRODUZIDOS 
VOITH HYDRO e SIEMENS 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.31-A 

Revision A 

 

Executing OU Created by Checked by Approved by Issue Date 

Siemens Cláudia Rosado  João Festas    2015-08-28 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.31-A Page 3 of 3 

 

 

 

Lista de Operações de Eliminação de Resíduos 
(1) 

D1 - Deposição sobre o solo ou no seu interior (por exemplo, aterro sanitário, etc.). 

D2 - Tratamento no solo (por exemplo, biodegradação de efluentes líquidos ou de lamas de depuração nos solos, etc.). 

D3 - Injecção em profundidade (por exemplo, injecção de resíduos por bombagem em poços, cúpulas salinas ou depósitos naturais, etc.). 

D4 - Lagunagem (por exemplo, descarga de resíduos líquidos ou de lamas de depuração em poços, lagos naturais ou artificiais, etc.) 

D5 - Depósitos subterrâneos especialmente concebidos (por exemplo, deposição em alinhamentos de células que são seladas e isoladas umas das outras e do ambiente, 

etc.). 

D6 - Descarga para massas de águas, com excepção dos mares e dos oceanos. 

D7 - Descarga para os mares e ou oceanos, incluindo inserção nos fundos marinhos. 

D8 - Tratamento biológico não especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produz compostos ou misturas finais que são rejeitados por meio de qualquer 

das operações enumeradas de D1 a D12. 

D9 - Tratamento fisico-químico não especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produz compostos ou misturas finais rejeitados por meio de qualquer das 

operações enumeradas de D1 a D12 (por exemplo, evaporação, secagem, calcinação, etc.). 

D10 - Incineração em terra. 

D11 - Incineração no mar. 

D12 - Armazenagem permanente (por exemplo, armazenagem de contentores numa mina, etc.). 

D13 - Mistura anterior à execução de uma das operações enumeradas de D1 a D12. 

D14 - Reembalagem anterior a uma das operações enumeradas de D1 a D13. 

D15 - Armazenagem enquanto se aguarda a execução de uma das operações enumeradas de D1 a D14 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, 

no local onde esta é efectuada 

 
(1)

 De acordo com Decisão 2014/955/EU, de 18 de Dezembro de 2014. 
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OUTROS RESÍDUOS PRODUZIDOS 

 
Período a que reporta o registo: ____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Produção de Resíduos 

Descrição   Código LER 
Quantidades produzidas 

(t) 
Operação de Valorização Operação de Eliminação 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        Elaborado por: 

     

(Nome / Função)  Data  Assinatura 
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Nota - As operações de destino final de cada resíduo encontram-se de acordo com as operações para os quais o operador de gestão de resíduos seleccionado se 

encontra autorizado. 

 
Lista de Operações de Valorização de Resíduos 

(1)
 

R1 - Utilização principal como combustível ou outros meios de produção de energia. 

R2 - Recuperação/regeneração de solventes. 

R3 - Reciclagem/recuperação de compostos orgânicos que não são utilizados como solventes (incluindo as operações de compostagem e outras transformações 

biológicas). 

R4 - Reciclagem/recuperação de metais e de ligas. 

R5 - Reciclagem/recuperação de outras matérias inorgânicas. 

R6 - Regeneração de ácidos ou de bases. 

R7 - Recuperação de produtos utilizados na luta contra a poluição. 

R8 - Recuperação de componentes de catalisadores. 

R9 - Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos. 

R10 - Tratamento no solo em benefício da agricultura ou para melhorar o ambiente. 

R11 - Utilização de resíduos obtidos em virtude das operações enumeradas de R1 a R10. 

R12 - Troca de resíduos com vista a, submetê-los a uma das operações enumeradas de R1 a R11. 

R13 - Acumulação de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde 

esta é efectuada). 

 

 

Lista de Operações de Eliminação de Resíduos 
(1) 

D1 - Deposição sobre o solo ou no seu interior (por exemplo, aterro sanitário, etc.). 

D2 - Tratamento no solo (por exemplo, biodegradação de efluentes líquidos ou de lamas de depuração nos solos, etc.). 

D3 - Injecção em profundidade (por exemplo, injecção de resíduos por bombagem em poços, cúpulas salinas ou depósitos naturais, etc.). 

D4 - Lagunagem (por exemplo, descarga de resíduos líquidos ou de lamas de depuração em poços, lagos naturais ou artificiais, etc.) 

D5 - Depósitos subterrâneos especialmente concebidos (por exemplo, deposição em alinhamentos de células que são seladas e isoladas umas das outras e do ambiente, 

etc.). 



 

     
 

FRADES II 

OUTROS RESÍDUOS PRODUZIDOS 
VOITH HYDRO e SIEMENS 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.32-A 

Revision A 

 

Executing OU Created by Checked by Approved by Issue Date 

Siemens Cláudia Rosado  João Festas    2015-08-28 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A16.32-A Page 3 of 3 

 

 

D6 - Descarga para massas de águas, com excepção dos mares e dos oceanos. 

D7 - Descarga para os mares e ou oceanos, incluindo inserção nos fundos marinhos. 

D8 - Tratamento biológico não especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produz compostos ou misturas finais que são rejeitados por meio de qualquer 

das operações enumeradas de D1 a D12. 

D9 - Tratamento fisico-químico não especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produz compostos ou misturas finais rejeitados por meio de qualquer das 

operações enumeradas de D1 a D12 (por exemplo, evaporação, secagem, calcinação, etc.). 

D10 - Incineração em terra. 

D11 - Incineração no mar. 

D12 - Armazenagem permanente (por exemplo, armazenagem de contentores numa mina, etc.). 

D13 - Mistura anterior à execução de uma das operações enumeradas de D1 a D12. 

D14 - Reembalagem anterior a uma das operações enumeradas de D1 a D13. 

D15 - Armazenagem enquanto se aguarda a execução de uma das operações enumeradas de D1 a D14 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, 

no local onde esta é efectuada 

 
(1)

 De acordo com Decisão 2014/955/EU, de 18 de Dezembro de 2014. 
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Ficha de Verificação nº  Data da Inspeção:  

 Periodicidade:  Inspecionado por:  

 

Manómetro 
Nº 

Grupo Localização Conforme/ Não Conforme Observações / Fotografias  

     

 

 

 

 

 

        Verificado por: 
 

   

 

  

(Nome / Função)  Data  Assinatura 
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MOULDMAN – GESTÃO DE MOLDES S.A.   
Rua da Cerâmica - BROEGA 
2870-502 Montijo – Portugal  
Tel (351) 212 899 650 
Fax (351) 212 899 655 
Capital Social:  € 200.000,00 
NIF 505 686 899 
CRC Lisboa 10536 

 

 
CERTIFICADO 

 
Os Reservatórios e demais produtos fabricados pela MOULDMAN, S.A., cumprem todos os 

requisitos e especificações para o armazenamento de água potável e líquidos alimentares. 

Todos os produtos são fabricados pelo processo de Rotomoldagem e têm como matéria-

prima o polietileno de alta ou média densidade. Toda a matéria-prima utilizada pela MOULDMAN é 

acompanhada de certificado de conformidade de produto de acordo com os parâmetros em vigor 

na comunidade europeia - de acordo com a Comissão Directiva de 23 de Fevereiro de 1990 

relativamente a materiais e artigos a entrarem em contacto com produtos alimentares – Normativa / 

Licença N90/128/EEC, publicada no jornal oficial das Comunidades Europeias de 21 de Março de 

1990, e a sua 1ª emenda de 92/39/EEC (OJEC 23.6.92). 

O polietileno de alta e média densidade permite a criação de peças resistentes, leves, 

compactas, opacas, com protecção UV e é compatível com os mais diversos reagentes químicos, 

permitindo a fabricação da mais variada gama de produtos para guarda e transporte de água, 

produtos alimentares, combustíveis, depuração e produtos químicos, entre outros. 

O nosso método de transformação de plástico, por Rotomoldagem, baseia-se na aplicação de 

calor e rotação ao molde contendo a matéria-prima, de modo a que esta se agregue 

homogeneamente e de maneira estanque. Este método aplica-se a produtos de utilização 

exaustiva e em que a resistência e a durabilidade sejam fundamentais. 

Os reservatórios fabricados pela MOULDMAN têm uma duração nunca inferior a 5 anos e são 

100 % recicláveis. 
p/Administração 

  

______________________________________________  

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Identificação do Fabricante: 
 
TUBOFURO – TUBOS EM PVC, S.A. com sede na E.N. 109 Km 160,3, 2425-737 Ortigosa, 

com o número de contribuinte 504 086 685, matriculado na Conservatória do Registo Civil de 

Leiria, sob o n.º 5864. 

 

Identificação do equipamento: 
 
Modelo: FE30000P14  

 
  
 
 

 
 
  

  

 

 
 

Normas: EN 12566-1 

Reservatório tipo: Subterrâneo Horizontal 

Material: 

Eficiência de Tratamento 

PEAD 

20 – 40% 

 
 

Declaração Conformidade: 

 
A TUBOFURO – TUBOS EM PVC, S.A. certifica que a Fossa Estanque se destina ao 

armazenamento de água residuais, cumprido os requisitos de construção dispostos na norma 

EN 12566-1 

 

 

 

Responsável pela emissão: __________________________ (Filipe Martinho, Resp. Qualidade) 

 

                                             

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 
 

FOSSA ESTANQUE 
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CONTROLO DE ASSINATURAS E RÚBRICAS 
 
 
 

Executing OU Created by Checked by Approved by Issue Date 

Siemens Cláudia Rosado  João Festas    2015-07-10 

FDII-000-2PSM02-3301-00874469-A19-A 










	PGAF RevK_corpo.pdf
	Introdução
	Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	Política Ambiental
	Caracterização do Fornecimento
	Documentação do PGAF
	Organograma Funcional e Definição de Funções
	Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	Comissão de Acompanhamento Ambiental
	Aspectos Ambientais
	Requisitos Legais e Outros Requisitos
	Implementação e Operação
	Plano de Formação e  Informação dos Trabalhadores
	Organização da Documentação, Dados e Registos
	Controlo Operacional
	Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	Verificação
	Medição e Monitorização Ambiental
	Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	Indicadores de Desempenho Ambiental
	Auditorias ao PGAF
	Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	Controlo de Subcontratados
	Controlo de Revisões
	Referências
	Alterações

	Anexo 1 - Certificados.pdf
	Anexo 1 - Certificate_Voith.pdf
	Zeichnung1
	Seite 1


	Certificate_VHH_en12.pdf
	Zeichnung30
	Seite 1



	Anexo 3.2 - Prog Gestao Amb.pdf
	Programa de Gestão Ambiental

	Anexo 4.1 - Organograma Nominal Ambiente_20120106.pdf
	Slide Number 1

	Anexo 5 - Mat Iden Ava Asp Amb_revF.pdf
	Sheet2
	Sheet1

	Anexo 6 - Lista de verificacao da Conformidade Legal_Set_2013.pdf
	Lista de Verificação

	Anexo 6 - Nº APA SIRAPA.pdf
	Slide Number 1

	Anexo 9 - PMESR.pdf
	Objectivo
	Inspecção e Manutenção
	Qualificações Mínimas dos Técnicos
	Fichas de intervenções técnicas em equipamentos contendo substâncias regulamentadas

	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 9.1 - PMESR.pdf
	Plano de Manutenção de Equipamentos com Substâncias Regulamentadas 
	Equipamento
	Nº Série
	Localização do Equipamento
	Peridocidade de Verificação
	Responsável pela verificação
	Data Prevista
	Data Efectiva
	Nº Ficha de Verificação
	Resultado da Verificação
	Observações


	Anexo 10 - PMER_compilacao.pdf
	1 Objectivo
	2 Inspecção e Manutenção
	3 Auditorias
	4 Documentação Associada
	5 Alterações
	Anexo 10.1 - PMER.pdf
	Plano de Manutenção de Equipamentos Ruidosos 
	Equipamento
	Nº Identificação
	(nº Série, matrícula)
	Localização do Equipamento
	Peridocidade de Verificação
	Responsável pela verificação
	Data Prevista
	Data Efectiva
	Nº Ficha de Verificação
	Resultado da Verificação
	Observações



	Anexo 10 - PMER.pdf
	Objectivo
	Inspecção e Manutenção
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 10.1 - PMER.pdf
	Plano de Manutenção de Equipamentos Ruidosos 
	Equipamento
	Nº Identificação
	(nº Série, matrícula)
	Localização do Equipamento
	Peridocidade de Verificação
	Responsável pela verificação
	Data Prevista
	Data Efectiva
	Nº Ficha de Verificação
	Resultado da Verificação
	Observações


	Anexo 11 - PGR (revI).pdf
	Objectivo
	Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	Armazenamento de Resíduos Perigosos

	Identificação e Gestão dos Resíduos
	Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	Inspecção e Manutenção
	Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 11 - PGR (revI).pdf
	Objectivo
	Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	Armazenamento de Resíduos Perigosos

	Identificação e Gestão dos Resíduos
	Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	Inspecção e Manutenção
	Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)

	Anexo 11.3 - PGOR.pdf
	Plano de Gestão de Outros Resíduos (PGOR)

	Anexo 12 - PEA.pdf
	Introdução
	Objectivo
	Siglas e Definições
	Siglas
	Definições

	Organização e Responsabilidades
	Responsabilidades
	Coordenação com Serviços Internos e Externos

	Apectos Ambientais
	Actividades que podem originar situações de Emergência
	Substâncias Químicas a utilizar em Obra

	Riscos Ambientais
	Medidas de Actuação em Caso de Emergência Ambiental
	Investigação e seguimento das situações de emergência ocorridas
	Registo de Incidentes Ambientais
	Meios de Combate a Emergências Ambientais
	Medidas Preventivas
	Acções de Formação aos Trabalhadores
	Verificação do Plano de Emergência Ambiental
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 12 2 PEA - Lista de Contactos.pdf
	TELEFONES DE EMERGÊNCIA EXTERNOS
	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
	ENTIDADES CONCESSIONÁRIAS

	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria Internas ao PGAF
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Observações
	Status
	Objectivo
	Auditoria do Cliente ao PGAF

	Anexo 14.2 - Procedimento Req Legais.pdf
	Direcção da Siemens
	Parceiro para Controlo da Legislação Ambiental
	Assessoria da Direcção da Siemens, S.A. para o Ambiente
	Responsável Ambiental Siemens Energy

	Anexo 14.3 - Procedimento Auditorias Ambientais_A.pdf
	1. Objectivo
	2. Estabelecimento do Programa de Auditorias
	3. Qualificação e Nomeação de Auditores
	4. Preparação da Auditoria
	5. Definição de Objectivos, Campo de Aplicação e Critérios para a Auditoria
	6. Execução da Auditoria
	7. Resultado da Auditoria
	8. Elaboração do Relatório da Auditoria
	9. Divulgação dos Resultados da Auditoria
	10. Planeamento e Implementação de Acções Correctivas
	11. Fecho da Auditoria
	12.  Arquivo dos Registos
	13. Documentos Relacionados
	14. Alterações

	Anexo 14.4 - Procedimento NC_AC_AP.pdf
	Actualização do Ponto 2.1 – Identificação de Não Conformidades;
	Actualização do Ponto 3 – Documentos Relacionados.

	Anexo 14.5 - Proc_Identificacao Asp e Aval Imp Ambientais.pdf
	1. Objectivo
	2. Âmbito
	3. Definições
	4. Identificação de Aspectos Ambientais
	5. Avaliação de Aspectos Ambientais
	6. Análise da Significância de Aspectos Ambientais
	7. Avaliação da Significância do Aspecto Ambiental
	8. Revisão e Registo
	9. Documentos Relacionados
	10. Alterações

	PT2-QAS-V01-04 - Requisitos QAS - Subempreiteiros_Subfornecedores.pdf
	Índice
	Objectivo
	Âmbito
	Referências
	Requisitos de Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho a cumprir pelos Subempreiteiros/Subfornecedores
	Controlo das Actividades e/ou Serviços dos Subempreiteiros/Subfornecedores
	Documentos Relacionados
	Alterações

	Anexo 15.pdf
	PGAF_RevD.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	3 Política Ambiental
	4 Caracterização do Fornecimento
	5 Documentação do PGAF
	5.1 Organograma Funcional e Definição de Funções
	5.2 Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	5.3 Comissão de Acompanhamento Ambiental
	5.4 Aspectos Ambientais
	5.5 Requisitos Legais e Outros Requisitos
	5.6 Implementação e Operação
	5.7 Verificação

	6 Controlo de Subcontratados
	7 Controlo de Revisões
	8 Referências
	9 Alterações

	A_Certificado_Ambiente_V&S_FINAL.pdf
	C_Certificate_Germany_Voith_Hydro_GmbH_Co._KG_English[1].pdf
	Zeichnung1
	Seite 1



	Anexo 2 - Politica Ambiente EDP.pdf
	Slide Number 1

	Anexo 4.1 - Organograma Nominal Ambiente_20120106.pdf
	Slide Number 1

	Anexo 5 - Matriz Identificacao e Avaliacao Aspectos Ambientais_revD.pdf
	1ª Página
	Actividades Gerais de Estaleiro
	Mont Equip Hidrom
	Mont Apar Elevação
	Grupos Reversíveis
	Transformador de Grupo
	Inst Equip Tensão Produção
	Inst. Emissão Energia (400kV)
	Inst. Aux. CA e CC
	Inst. Comando e Controlo
	Inst. Segurança

	Anexo 6 - Lista de verificação da Conformidade Legal_Março2012.pdf
	Lista de Verificação

	Anexo 9 - PMESR.pdf
	1 Objectivo
	2 Inspecção e Manutenção
	2.1 Qualificações Mínimas dos Técnicos
	2.2 Fichas de intervenções técnicas em equipamentos contendo substâncias regulamentadas

	3 Auditorias
	4 Documentação Associada
	5 Alterações

	Anexo 9.1 - PMESR.pdf
	Plano de Manutenção de Equipamentos com Substâncias Regulamentadas 
	Equipamento
	Nº Série
	Localização do Equipamento
	Peridocidade de Verificação
	Responsável pela verificação
	Data Prevista
	Data Efectiva
	Nº Ficha de Verificação
	Resultado da Verificação
	Observações


	Anexo 10 - PMER_compilacao.pdf
	1 Objectivo
	2 Inspecção e Manutenção
	3 Auditorias
	4 Documentação Associada
	5 Alterações
	Anexo 10.1 - PMER.pdf
	Plano de Manutenção de Equipamentos Ruidosos 
	Equipamento
	Nº Identificação
	(nº Série, matrícula)
	Localização do Equipamento
	Peridocidade de Verificação
	Responsável pela verificação
	Data Prevista
	Data Efectiva
	Nº Ficha de Verificação
	Resultado da Verificação
	Observações



	Anexo 11 - PGR (revC).pdf
	1 Objectivo
	2 Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	2.1 Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	2.2 Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	2.3 Armazenamento de Resíduos Perigosos

	3 Águas Residuais
	4 Identificação e Gestão dos Resíduos
	5 Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	6 Inspecção e Manutenção
	7 Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	8 Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	9 Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	10 Auditorias
	11 Documentação Associada
	12 Alterações

	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)

	Anexo 11.3 - PGOR.pdf
	Plano de Gestão de Outros Resíduos (PGOR)

	Anexo 12 - PEA.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivo
	3 Siglas e Definições
	3.1 Siglas
	3.2 Definições

	4 Organização e Responsabilidades
	4.1 Responsabilidades
	4.2 Coordenação com Serviços Internos e Externos

	5 Apectos Ambientais
	5.1 Actividades que podem originar situações de Emergência
	5.2 Substâncias Químicas a utilizar em Obra

	6 Riscos Ambientais
	7 Medidas de Actuação em Caso de Emergência Ambiental 
	8 Investigação e seguimento das situações de emergência ocorridas
	9 Registo de Ocorrências
	10 Meios de Combate a Emergências Ambientais
	11 Medidas Preventivas
	12 Acções de Formação aos Trabalhadores
	13 Verificação do Plano de Emergência Ambiental
	14 Documentação Associada
	15 Alterações

	Anexo 12 - PEA.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivo
	3 Siglas e Definições
	3.1 Siglas
	3.2 Definições

	4 Organização e Responsabilidades
	4.1 Responsabilidades
	4.2 Coordenação com Serviços Internos e Externos

	5 Apectos Ambientais
	5.1 Actividades que podem originar situações de Emergência
	5.2 Substâncias Químicas a utilizar em Obra

	6 Riscos Ambientais
	7 Medidas de Actuação em Caso de Emergência Ambiental 
	8 Investigação e seguimento das situações de emergência ocorridas
	9 Registo de Ocorrências
	10 Meios de Combate a Emergências Ambientais
	11 Medidas Preventivas
	12 Acções de Formação aos Trabalhadores
	13 Verificação do Plano de Emergência Ambiental
	14 Documentação Associada
	15 Alterações

	Anexo 12 2 PEA - Lista de Contactos.pdf
	TELEFONES DE EMERGÊNCIA EXTERNOS
	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
	ENTIDADES CONCESSIONÁRIAS
	TELEFONES DE EMERGÊNCIA INTERNOS

	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Auditoria Internas ao PGAF
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações / Doc. de suporte
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações


	Anexo 14.2 - Procedimento Req Legais.pdf
	Direcção da Siemens
	Parceiro para Controlo da Legislação Ambiental 
	Assessoria da Direcção da Siemens, S.A. para o Ambiente
	Responsável Ambiental Siemens Energy

	PT2-QAS-V01-03 - Proc_Requisitos QAS - Subempreiteiros_Subfornecedores.pdf
	Índice
	1 Objectivo
	2 Âmbito
	3 Referências
	4 Requisitos de Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho a cumprir pelos Subempreiteiros/Subfornecedores
	5 Controlo das Actividades e/ou Serviços dos Subempreiteiros/Subfornecedores
	6 Documentos Relacionados
	7 Alterações 

	Anexo 15.1- IT Preenchimento das GAR_cod.pdf
	1 Objectivo
	2  GAR de Resíduos de Construção e Demolição 
	3 Certificado de Recepção RCD 
	4 GAR de Resíduos Domésticos/ Industriais 
	5   Arquivo das Guias de Acompanhamento de Resíduos

	Anexo 15.4 - IT - Manutencao de Maq e Equip.pdf
	1 Objectivo
	2 Definições
	3 Regras para a realização de operações de reparação
	4 Documentação Associada
	5 Alterações

	Anexo 16.4 - Lista de verificacao da Conformidade Legal.pdf
	Lista de Verificação

	Anexo 16.9 - Modelo de Relatorio de Acompanhamento Ambiental.pdf
	1 Introdução
	1.1 Identificação das Entidades Intervenientes 

	2 Síntese das actividades desenvolvidas na Obra
	2.1 Actividades desenvolvidas
	2.2 Aspectos ambientais associados
	2.3 Actividades a desenvolver no próximo mês

	3 Conformidade do Estaleiro e Frente de Obra
	4 Acções de Formação / Sensibilização Ambiental
	5 Controlo Operacional e Monitorização Ambiental
	5.1 Consumo de Recursos
	5.2 Produção de Resíduos
	5.3 Produção de Águas Residuais

	6 Licenciamentos e Contactos com Entidades Oficiais
	7 Lista de Substâncias Químicas
	8 Lista de Substâncias Regulamentadas
	9 Verificação
	10 Não Conformidades / Reclamações
	11 Verificação da Conformidade Legal
	12 Inspecções Técnicas Periódicas
	13 Factos relevantes positivos e negativos 
	14 Documentação Emitida
	15 Planeamento para o período seguinte

	Anexo 16.12 - Modelo Relatorio Auditoria.pdf
	Data de realização da auditoria: 
	Local: 
	Objectivo:
	Âmbito da auditoria:
	Equipa auditora:
	Documentação de referência:
	Interlocutor/ Área auditada:
	Resultados:

	Anexo 16.17- Lista Equi Subs Reg.pdf
	Equipamento
	Proprietário / Detentor
	Localização 
	Nº Série
	Marca
	Modelo
	Data  de Fabrico
	Tipo de Fluído 
	Carga de Fluido
	Necessidade Verificação Anual (1)
	Capacidade Refrigeração
	Necessidade Intervenção/Manutenção
	Observações

	Anexo 16.19 - Lista Equip Ruidosos.pdf
	Equipamento
	Marca
	Modelo
	Nº Identificação
	Nível de Potência Sonora 
	Proprietário / Detentor
	Localização do Equipamento

	Anexo 6 - Lista de verificação da Conformidade Legal_Janeiro2012.pdf
	Lista de Verificação

	Anexo 11 - PGR (revD).pdf
	1 Objectivo
	2 Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	2.1 Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	2.2 Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	2.3 Armazenamento de Resíduos Perigosos

	3 Identificação e Gestão dos Resíduos
	4 Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	5 Inspecção e Manutenção
	6 Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	7 Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	8 Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	9 Auditorias
	10 Documentação Associada
	11 Alterações
	Anexos PGR.pdf
	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)



	Anexo 12 2 PEA - Lista de Contactos.pdf
	TELEFONES DE EMERGÊNCIA EXTERNOS
	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
	ENTIDADES CONCESSIONÁRIAS

	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Auditoria Internas ao PGAF
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações / Doc. de suporte
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações


	PGAF_RevE_.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	3 Política Ambiental
	4 Caracterização do Fornecimento
	5 Documentação do PGAF
	5.1 Organograma Funcional e Definição de Funções
	5.2 Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	5.3 Comissão de Acompanhamento Ambiental
	5.4 Aspectos Ambientais
	5.5 Requisitos Legais e Outros Requisitos
	5.6 Implementação e Operação
	5.7 Verificação

	6 Controlo de Subcontratados
	7 Controlo de Revisões
	8 Referências
	9 Alterações

	PGAF_RevF.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	3 Política Ambiental
	4 Caracterização do Fornecimento
	5 Documentação do PGAF
	5.1 Organograma Funcional e Definição de Funções
	5.2 Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	5.3 Comissão de Acompanhamento Ambiental
	5.4 Aspectos Ambientais
	5.5 Requisitos Legais e Outros Requisitos
	5.6 Implementação e Operação
	5.7 Verificação

	6 Controlo de Subcontratados
	7 Controlo de Revisões
	8 Referências
	9 Alterações

	Anexo 5 - Mat Iden Ava Asp Amb_revE.pdf
	Sheet2
	Sheet1

	Anexo 5 - Mat Iden Ava Asp Amb_revE.pdf
	Sheet2
	Sheet1

	Anexo 6.pdf
	Anexo 6 - Lista de verificação da Conformidade Legal_Maio2012.pdf
	Lista de Verificação


	Anexo 11 - PGR (revD).pdf
	1 Objectivo
	2 Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	2.1 Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	2.2 Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	2.3 Armazenamento de Resíduos Perigosos

	3 Identificação e Gestão dos Resíduos
	4 Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	5 Inspecção e Manutenção
	6 Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	7 Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	8 Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	9 Auditorias
	10 Documentação Associada
	11 Alterações

	Anexo 11.pdf
	Anexo 11 - PGR (revD).pdf
	1 Objectivo
	2 Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	2.1 Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	2.2 Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	2.3 Armazenamento de Resíduos Perigosos

	3 Identificação e Gestão dos Resíduos
	4 Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	5 Inspecção e Manutenção
	6 Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	7 Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	8 Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	9 Auditorias
	10 Documentação Associada
	11 Alterações

	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)

	Anexo 11.3 - PGOR.pdf
	Plano de Gestão de Outros Resíduos (PGOR)


	Anexo 13.pdf
	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Auditoria Internas ao PGAF
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações / Doc. de suporte
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações



	Anexo 6.pdf
	Anexo 6 - Lista de verificação da Conformidade Legal_Maio2012.pdf
	Lista de Verificação


	Anexo 1_.pdf
	Anexo 1 - Certificate_Voith.pdf
	Zeichnung1
	Seite 1



	PGAF RevG.pdf
	Introdução
	Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	Política Ambiental
	Caracterização do Fornecimento
	Documentação do PGAF
	Organograma Funcional e Definição de Funções
	Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	Comissão de Acompanhamento Ambiental
	Aspectos Ambientais
	Requisitos Legais e Outros Requisitos
	Implementação e Operação
	Plano de Formação e  Informação dos Trabalhadores
	Organização da Documentação, Dados e Registos
	Controlo Operacional
	Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	Verificação
	Medição e Monitorização Ambiental
	Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	Indicadores de Desempenho Ambiental
	Auditorias ao PGAF
	Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	Controlo de Subcontratados
	Controlo de Revisões
	Referências
	Alterações

	Anexo 9 - PMESR.pdf
	Objectivo
	Inspecção e Manutenção
	Qualificações Mínimas dos Técnicos
	Fichas de intervenções técnicas em equipamentos contendo substâncias regulamentadas

	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 10 - PMER.pdf
	Objectivo
	Inspecção e Manutenção
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 11 - PGR.pdf
	Objectivo
	Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	Armazenamento de Resíduos Perigosos

	Identificação e Gestão dos Resíduos
	Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	Inspecção e Manutenção
	Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 12 - PEA.pdf
	Introdução
	Objectivo
	Siglas e Definições
	Siglas
	Definições

	Organização e Responsabilidades
	Responsabilidades
	Coordenação com Serviços Internos e Externos

	Apectos Ambientais
	Actividades que podem originar situações de Emergência
	Substâncias Químicas a utilizar em Obra

	Riscos Ambientais
	Medidas de Actuação em Caso de Emergência Ambiental
	Investigação e seguimento das situações de emergência ocorridas
	Registo de Ocorrências
	Meios de Combate a Emergências Ambientais
	Medidas Preventivas
	Acções de Formação aos Trabalhadores
	Verificação do Plano de Emergência Ambiental
	Documentação Associada
	Alterações

	PGAF RevH_corpo.pdf
	Introdução
	Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	Política Ambiental
	Caracterização do Fornecimento
	Documentação do PGAF
	Organograma Funcional e Definição de Funções
	Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	Comissão de Acompanhamento Ambiental
	Aspectos Ambientais
	Requisitos Legais e Outros Requisitos
	Implementação e Operação
	Plano de Formação e  Informação dos Trabalhadores
	Organização da Documentação, Dados e Registos
	Controlo Operacional
	Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	Verificação
	Medição e Monitorização Ambiental
	Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	Indicadores de Desempenho Ambiental
	Auditorias ao PGAF
	Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	Controlo de Subcontratados
	Controlo de Revisões
	Referências
	Alterações

	Anexo 11 - PGR (revF).pdf
	Objectivo
	Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	Armazenamento de Resíduos Perigosos

	Identificação e Gestão dos Resíduos
	Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	Inspecção e Manutenção
	Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)

	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria Internas ao PGAF
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo

	Anexo 14.2 - Procedimento Req Legais.pdf
	Direcção da Siemens
	Parceiro para Controlo da Legislação Ambiental
	Assessoria da Direcção da Siemens, S.A. para o Ambiente
	Responsável Ambiental Siemens Energy

	Anexo 16.9 - Modelo de Relatorio de Acompanhamento Ambiental.pdf
	Introdução
	Identificação das Entidades Intervenientes

	Síntese das actividades desenvolvidas na Obra
	Actividades desenvolvidas
	Aspectos ambientais associados
	Actividades a desenvolver no próximo mês

	Conformidade do Estaleiro e Frente de Obra
	Acções de Formação / Sensibilização Ambiental
	Controlo Operacional e Monitorização Ambiental
	Consumo de Recursos
	Produção de Resíduos
	Produção de Águas Residuais
	Objectivos e Metas
	Plano de Medidas Ambientais

	Licenciamentos e Contactos com Entidades Oficiais
	Lista de Substâncias Químicas
	Lista de Substâncias Regulamentadas
	Verificação
	Não Conformidades / Reclamações
	Verificação da Conformidade Legal
	Inspecções Técnicas Periódicas
	Factos relevantes positivos e negativos
	Documentação Emitida
	Planeamento para o período seguinte

	Anexo 16.17- Lista Equi Subs Reg.pdf
	Necessidade Verificação Anual (1)
	Potencial de efeito estufa (GWP)
	Necessidade Intervenção/Manutenção
	Tipo de Fluído 
	Data  de Fabrico
	Capacidade Refrigeração
	Carga de Fluido
	Proprietário / Detentor
	Obs.
	Modelo
	Marca
	Nº Série
	Localização 
	Equipamento

	Anexo 1_.pdf
	Anexo 1 - Certificate_Voith.pdf
	Zeichnung1
	Seite 1



	PGAF RevH_corpo.pdf
	Introdução
	Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	Política Ambiental
	Caracterização do Fornecimento
	Documentação do PGAF
	Organograma Funcional e Definição de Funções
	Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	Comissão de Acompanhamento Ambiental
	Aspectos Ambientais
	Requisitos Legais e Outros Requisitos
	Implementação e Operação
	Plano de Formação e  Informação dos Trabalhadores
	Organização da Documentação, Dados e Registos
	Controlo Operacional
	Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	Verificação
	Medição e Monitorização Ambiental
	Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	Indicadores de Desempenho Ambiental
	Auditorias ao PGAF
	Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	Controlo de Subcontratados
	Controlo de Revisões
	Referências
	Alterações

	Anexo 11 - PGR (revF).pdf
	Objectivo
	Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	Armazenamento de Resíduos Perigosos

	Identificação e Gestão dos Resíduos
	Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	Inspecção e Manutenção
	Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	PGAF RevI_corpo.pdf
	Introdução
	Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	Política Ambiental
	Caracterização do Fornecimento
	Documentação do PGAF
	Organograma Funcional e Definição de Funções
	Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	Comissão de Acompanhamento Ambiental
	Aspectos Ambientais
	Requisitos Legais e Outros Requisitos
	Implementação e Operação
	Plano de Formação e  Informação dos Trabalhadores
	Organização da Documentação, Dados e Registos
	Controlo Operacional
	Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	Verificação
	Medição e Monitorização Ambiental
	Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	Indicadores de Desempenho Ambiental
	Auditorias ao PGAF
	Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	Controlo de Subcontratados
	Controlo de Revisões
	Referências
	Alterações

	Anexo 6_7_8A.pdf
	Anexo 6 - Lista de verificacao da Conformidade Legal.pdf
	Lista de Verificação


	Anexo 11.pdf
	Anexo 11 - PGR (revG).pdf
	Objectivo
	Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	Armazenamento de Resíduos Perigosos

	Identificação e Gestão dos Resíduos
	Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	Inspecção e Manutenção
	Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexos 11 PGR.pdf
	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)

	Anexo 11.3 - PGOR.pdf
	Plano de Gestão de Outros Resíduos (PGOR)



	Anexo 12 e 13.pdf
	Anexo 12 - PEA.pdf
	Introdução
	Objectivo
	Siglas e Definições
	Siglas
	Definições

	Organização e Responsabilidades
	Responsabilidades
	Coordenação com Serviços Internos e Externos

	Apectos Ambientais
	Actividades que podem originar situações de Emergência
	Substâncias Químicas a utilizar em Obra

	Riscos Ambientais
	Medidas de Actuação em Caso de Emergência Ambiental
	Investigação e seguimento das situações de emergência ocorridas
	Registo de Ocorrências
	Meios de Combate a Emergências Ambientais
	Medidas Preventivas
	Acções de Formação aos Trabalhadores
	Verificação do Plano de Emergência Ambiental
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria Internas ao PGAF
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo


	Anexo 13.pdf
	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria Internas ao PGAF
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo


	PGAF RevJ_corpo.pdf
	Introdução
	Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	Política Ambiental
	Caracterização do Fornecimento
	Documentação do PGAF
	Organograma Funcional e Definição de Funções
	Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	Comissão de Acompanhamento Ambiental
	Aspectos Ambientais
	Requisitos Legais e Outros Requisitos
	Implementação e Operação
	Plano de Formação e  Informação dos Trabalhadores
	Organização da Documentação, Dados e Registos
	Controlo Operacional
	Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	Verificação
	Medição e Monitorização Ambiental
	Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	Indicadores de Desempenho Ambiental
	Auditorias ao PGAF
	Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	Controlo de Subcontratados
	Controlo de Revisões
	Referências
	Alterações

	Anexos PGA_6 ao 9.pdf
	Anexo 6 - Lista de verificacao da Conformidade Legal.pdf
	Lista de Verificação

	Anexo 6 - Nº APA SIRAPA.pdf
	Slide Number 1

	Anexo 9 - PMESR.pdf
	Objectivo
	Inspecção e Manutenção
	Qualificações Mínimas dos Técnicos
	Fichas de intervenções técnicas em equipamentos contendo substâncias regulamentadas

	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações


	Anexo 11.pdf
	Anexo 11 - PGR (revH).pdf
	Objectivo
	Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	Armazenamento de Resíduos Perigosos

	Identificação e Gestão dos Resíduos
	Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	Inspecção e Manutenção
	Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações


	Anexos 11.1 e 11.2.pdf
	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)


	Anexo 12 - PEA.pdf
	Introdução
	Objectivo
	Siglas e Definições
	Siglas
	Definições

	Organização e Responsabilidades
	Responsabilidades
	Coordenação com Serviços Internos e Externos

	Apectos Ambientais
	Actividades que podem originar situações de Emergência
	Substâncias Químicas a utilizar em Obra

	Riscos Ambientais
	Medidas de Actuação em Caso de Emergência Ambiental
	Investigação e seguimento das situações de emergência ocorridas
	Registo de Incidentes Ambientais
	Meios de Combate a Emergências Ambientais
	Medidas Preventivas
	Acções de Formação aos Trabalhadores
	Verificação do Plano de Emergência Ambiental
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 12.2.pdf
	Anexo 12 2 PEA - Lista de Contactos.pdf
	TELEFONES DE EMERGÊNCIA EXTERNOS
	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
	ENTIDADES CONCESSIONÁRIAS


	Anexo 13.pdf
	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria Internas ao PGAF
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Observações
	Status
	Objectivo
	Auditoria do Cliente ao PGAF


	PT2-QAS-V01-04 - Requisitos QAS - Subempreiteiros_Subfornecedores.pdf
	Índice
	Objectivo
	Âmbito
	Referências
	Requisitos de Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho a cumprir pelos Subempreiteiros/Subfornecedores
	Controlo das Actividades e/ou Serviços dos Subempreiteiros/Subfornecedores
	Documentos Relacionados
	Alterações

	PGAF RevJ_corpo.pdf
	Introdução
	Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	Política Ambiental
	Caracterização do Fornecimento
	Documentação do PGAF
	Organograma Funcional e Definição de Funções
	Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	Comissão de Acompanhamento Ambiental
	Aspectos Ambientais
	Requisitos Legais e Outros Requisitos
	Implementação e Operação
	Plano de Formação e  Informação dos Trabalhadores
	Organização da Documentação, Dados e Registos
	Controlo Operacional
	Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	Verificação
	Medição e Monitorização Ambiental
	Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	Indicadores de Desempenho Ambiental
	Auditorias ao PGAF
	Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	Controlo de Subcontratados
	Controlo de Revisões
	Referências
	Alterações


	Anexos 16.2 ao 16.13.pdf
	PGAF_RevD.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	3 Política Ambiental
	4 Caracterização do Fornecimento
	5 Documentação do PGAF
	5.1 Organograma Funcional e Definição de Funções
	5.2 Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	5.3 Comissão de Acompanhamento Ambiental
	5.4 Aspectos Ambientais
	5.5 Requisitos Legais e Outros Requisitos
	5.6 Implementação e Operação
	5.7 Verificação

	6 Controlo de Subcontratados
	7 Controlo de Revisões
	8 Referências
	9 Alterações

	A_Certificado_Ambiente_V&S_FINAL.pdf
	C_Certificate_Germany_Voith_Hydro_GmbH_Co._KG_English[1].pdf
	Zeichnung1
	Seite 1



	Anexo 2 - Politica Ambiente EDP.pdf
	Slide Number 1

	Anexo 4.1 - Organograma Nominal Ambiente_20120106.pdf
	Slide Number 1

	Anexo 5 - Matriz Identificacao e Avaliacao Aspectos Ambientais_revD.pdf
	1ª Página
	Actividades Gerais de Estaleiro
	Mont Equip Hidrom
	Mont Apar Elevação
	Grupos Reversíveis
	Transformador de Grupo
	Inst Equip Tensão Produção
	Inst. Emissão Energia (400kV)
	Inst. Aux. CA e CC
	Inst. Comando e Controlo
	Inst. Segurança

	Anexo 6 - Lista de verificação da Conformidade Legal_Março2012.pdf
	Lista de Verificação

	Anexo 9 - PMESR.pdf
	1 Objectivo
	2 Inspecção e Manutenção
	2.1 Qualificações Mínimas dos Técnicos
	2.2 Fichas de intervenções técnicas em equipamentos contendo substâncias regulamentadas

	3 Auditorias
	4 Documentação Associada
	5 Alterações

	Anexo 9.1 - PMESR.pdf
	Plano de Manutenção de Equipamentos com Substâncias Regulamentadas 
	Equipamento
	Nº Série
	Localização do Equipamento
	Peridocidade de Verificação
	Responsável pela verificação
	Data Prevista
	Data Efectiva
	Nº Ficha de Verificação
	Resultado da Verificação
	Observações


	Anexo 10 - PMER_compilacao.pdf
	1 Objectivo
	2 Inspecção e Manutenção
	3 Auditorias
	4 Documentação Associada
	5 Alterações
	Anexo 10.1 - PMER.pdf
	Plano de Manutenção de Equipamentos Ruidosos 
	Equipamento
	Nº Identificação
	(nº Série, matrícula)
	Localização do Equipamento
	Peridocidade de Verificação
	Responsável pela verificação
	Data Prevista
	Data Efectiva
	Nº Ficha de Verificação
	Resultado da Verificação
	Observações



	Anexo 11 - PGR (revC).pdf
	1 Objectivo
	2 Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	2.1 Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	2.2 Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	2.3 Armazenamento de Resíduos Perigosos

	3 Águas Residuais
	4 Identificação e Gestão dos Resíduos
	5 Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	6 Inspecção e Manutenção
	7 Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	8 Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	9 Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	10 Auditorias
	11 Documentação Associada
	12 Alterações

	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)

	Anexo 11.3 - PGOR.pdf
	Plano de Gestão de Outros Resíduos (PGOR)

	Anexo 12 - PEA.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivo
	3 Siglas e Definições
	3.1 Siglas
	3.2 Definições

	4 Organização e Responsabilidades
	4.1 Responsabilidades
	4.2 Coordenação com Serviços Internos e Externos

	5 Apectos Ambientais
	5.1 Actividades que podem originar situações de Emergência
	5.2 Substâncias Químicas a utilizar em Obra

	6 Riscos Ambientais
	7 Medidas de Actuação em Caso de Emergência Ambiental 
	8 Investigação e seguimento das situações de emergência ocorridas
	9 Registo de Ocorrências
	10 Meios de Combate a Emergências Ambientais
	11 Medidas Preventivas
	12 Acções de Formação aos Trabalhadores
	13 Verificação do Plano de Emergência Ambiental
	14 Documentação Associada
	15 Alterações

	Anexo 12 - PEA.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivo
	3 Siglas e Definições
	3.1 Siglas
	3.2 Definições

	4 Organização e Responsabilidades
	4.1 Responsabilidades
	4.2 Coordenação com Serviços Internos e Externos

	5 Apectos Ambientais
	5.1 Actividades que podem originar situações de Emergência
	5.2 Substâncias Químicas a utilizar em Obra

	6 Riscos Ambientais
	7 Medidas de Actuação em Caso de Emergência Ambiental 
	8 Investigação e seguimento das situações de emergência ocorridas
	9 Registo de Ocorrências
	10 Meios de Combate a Emergências Ambientais
	11 Medidas Preventivas
	12 Acções de Formação aos Trabalhadores
	13 Verificação do Plano de Emergência Ambiental
	14 Documentação Associada
	15 Alterações

	Anexo 12 2 PEA - Lista de Contactos.pdf
	TELEFONES DE EMERGÊNCIA EXTERNOS
	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
	ENTIDADES CONCESSIONÁRIAS
	TELEFONES DE EMERGÊNCIA INTERNOS

	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Auditoria Internas ao PGAF
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações / Doc. de suporte
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações


	Anexo 14.2 - Procedimento Req Legais.pdf
	Direcção da Siemens
	Parceiro para Controlo da Legislação Ambiental 
	Assessoria da Direcção da Siemens, S.A. para o Ambiente
	Responsável Ambiental Siemens Energy

	PT2-QAS-V01-03 - Proc_Requisitos QAS - Subempreiteiros_Subfornecedores.pdf
	Índice
	1 Objectivo
	2 Âmbito
	3 Referências
	4 Requisitos de Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho a cumprir pelos Subempreiteiros/Subfornecedores
	5 Controlo das Actividades e/ou Serviços dos Subempreiteiros/Subfornecedores
	6 Documentos Relacionados
	7 Alterações 

	Anexo 15.1- IT Preenchimento das GAR_cod.pdf
	1 Objectivo
	2  GAR de Resíduos de Construção e Demolição 
	3 Certificado de Recepção RCD 
	4 GAR de Resíduos Domésticos/ Industriais 
	5   Arquivo das Guias de Acompanhamento de Resíduos

	Anexo 15.4 - IT - Manutencao de Maq e Equip.pdf
	1 Objectivo
	2 Definições
	3 Regras para a realização de operações de reparação
	4 Documentação Associada
	5 Alterações

	Anexo 16.4 - Lista de verificacao da Conformidade Legal.pdf
	Lista de Verificação

	Anexo 16.9 - Modelo de Relatorio de Acompanhamento Ambiental.pdf
	1 Introdução
	1.1 Identificação das Entidades Intervenientes 

	2 Síntese das actividades desenvolvidas na Obra
	2.1 Actividades desenvolvidas
	2.2 Aspectos ambientais associados
	2.3 Actividades a desenvolver no próximo mês

	3 Conformidade do Estaleiro e Frente de Obra
	4 Acções de Formação / Sensibilização Ambiental
	5 Controlo Operacional e Monitorização Ambiental
	5.1 Consumo de Recursos
	5.2 Produção de Resíduos
	5.3 Produção de Águas Residuais

	6 Licenciamentos e Contactos com Entidades Oficiais
	7 Lista de Substâncias Químicas
	8 Lista de Substâncias Regulamentadas
	9 Verificação
	10 Não Conformidades / Reclamações
	11 Verificação da Conformidade Legal
	12 Inspecções Técnicas Periódicas
	13 Factos relevantes positivos e negativos 
	14 Documentação Emitida
	15 Planeamento para o período seguinte

	Anexo 16.12 - Modelo Relatorio Auditoria.pdf
	Data de realização da auditoria: 
	Local: 
	Objectivo:
	Âmbito da auditoria:
	Equipa auditora:
	Documentação de referência:
	Interlocutor/ Área auditada:
	Resultados:

	Anexo 16.17- Lista Equi Subs Reg.pdf
	Equipamento
	Proprietário / Detentor
	Localização 
	Nº Série
	Marca
	Modelo
	Data  de Fabrico
	Tipo de Fluído 
	Carga de Fluido
	Necessidade Verificação Anual (1)
	Capacidade Refrigeração
	Necessidade Intervenção/Manutenção
	Observações

	Anexo 16.19 - Lista Equip Ruidosos.pdf
	Equipamento
	Marca
	Modelo
	Nº Identificação
	Nível de Potência Sonora 
	Proprietário / Detentor
	Localização do Equipamento

	Anexo 6 - Lista de verificação da Conformidade Legal_Janeiro2012.pdf
	Lista de Verificação

	Anexo 11 - PGR (revD).pdf
	1 Objectivo
	2 Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	2.1 Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	2.2 Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	2.3 Armazenamento de Resíduos Perigosos

	3 Identificação e Gestão dos Resíduos
	4 Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	5 Inspecção e Manutenção
	6 Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	7 Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	8 Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	9 Auditorias
	10 Documentação Associada
	11 Alterações
	Anexos PGR.pdf
	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)



	Anexo 12 2 PEA - Lista de Contactos.pdf
	TELEFONES DE EMERGÊNCIA EXTERNOS
	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
	ENTIDADES CONCESSIONÁRIAS

	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Auditoria Internas ao PGAF
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações / Doc. de suporte
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações


	PGAF_RevE_.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	3 Política Ambiental
	4 Caracterização do Fornecimento
	5 Documentação do PGAF
	5.1 Organograma Funcional e Definição de Funções
	5.2 Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	5.3 Comissão de Acompanhamento Ambiental
	5.4 Aspectos Ambientais
	5.5 Requisitos Legais e Outros Requisitos
	5.6 Implementação e Operação
	5.7 Verificação

	6 Controlo de Subcontratados
	7 Controlo de Revisões
	8 Referências
	9 Alterações

	PGAF_RevF.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	3 Política Ambiental
	4 Caracterização do Fornecimento
	5 Documentação do PGAF
	5.1 Organograma Funcional e Definição de Funções
	5.2 Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	5.3 Comissão de Acompanhamento Ambiental
	5.4 Aspectos Ambientais
	5.5 Requisitos Legais e Outros Requisitos
	5.6 Implementação e Operação
	5.7 Verificação

	6 Controlo de Subcontratados
	7 Controlo de Revisões
	8 Referências
	9 Alterações

	Anexo 5 - Mat Iden Ava Asp Amb_revE.pdf
	Sheet2
	Sheet1

	Anexo 5 - Mat Iden Ava Asp Amb_revE.pdf
	Sheet2
	Sheet1

	Anexo 6.pdf
	Anexo 6 - Lista de verificação da Conformidade Legal_Maio2012.pdf
	Lista de Verificação


	Anexo 11 - PGR (revD).pdf
	1 Objectivo
	2 Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	2.1 Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	2.2 Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	2.3 Armazenamento de Resíduos Perigosos

	3 Identificação e Gestão dos Resíduos
	4 Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	5 Inspecção e Manutenção
	6 Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	7 Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	8 Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	9 Auditorias
	10 Documentação Associada
	11 Alterações

	Anexo 11.pdf
	Anexo 11 - PGR (revD).pdf
	1 Objectivo
	2 Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	2.1 Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	2.2 Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	2.3 Armazenamento de Resíduos Perigosos

	3 Identificação e Gestão dos Resíduos
	4 Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	5 Inspecção e Manutenção
	6 Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	7 Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	8 Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	9 Auditorias
	10 Documentação Associada
	11 Alterações

	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)

	Anexo 11.3 - PGOR.pdf
	Plano de Gestão de Outros Resíduos (PGOR)


	Anexo 13.pdf
	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Auditoria Internas ao PGAF
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações / Doc. de suporte
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações



	Anexo 6.pdf
	Anexo 6 - Lista de verificação da Conformidade Legal_Maio2012.pdf
	Lista de Verificação


	Anexo 1_.pdf
	Anexo 1 - Certificate_Voith.pdf
	Zeichnung1
	Seite 1



	PGAF RevG.pdf
	Introdução
	Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	Política Ambiental
	Caracterização do Fornecimento
	Documentação do PGAF
	Organograma Funcional e Definição de Funções
	Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	Comissão de Acompanhamento Ambiental
	Aspectos Ambientais
	Requisitos Legais e Outros Requisitos
	Implementação e Operação
	Plano de Formação e  Informação dos Trabalhadores
	Organização da Documentação, Dados e Registos
	Controlo Operacional
	Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	Verificação
	Medição e Monitorização Ambiental
	Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	Indicadores de Desempenho Ambiental
	Auditorias ao PGAF
	Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	Controlo de Subcontratados
	Controlo de Revisões
	Referências
	Alterações

	Anexo 9 - PMESR.pdf
	Objectivo
	Inspecção e Manutenção
	Qualificações Mínimas dos Técnicos
	Fichas de intervenções técnicas em equipamentos contendo substâncias regulamentadas

	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 10 - PMER.pdf
	Objectivo
	Inspecção e Manutenção
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 11 - PGR.pdf
	Objectivo
	Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	Armazenamento de Resíduos Perigosos

	Identificação e Gestão dos Resíduos
	Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	Inspecção e Manutenção
	Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 12 - PEA.pdf
	Introdução
	Objectivo
	Siglas e Definições
	Siglas
	Definições

	Organização e Responsabilidades
	Responsabilidades
	Coordenação com Serviços Internos e Externos

	Apectos Ambientais
	Actividades que podem originar situações de Emergência
	Substâncias Químicas a utilizar em Obra

	Riscos Ambientais
	Medidas de Actuação em Caso de Emergência Ambiental
	Investigação e seguimento das situações de emergência ocorridas
	Registo de Ocorrências
	Meios de Combate a Emergências Ambientais
	Medidas Preventivas
	Acções de Formação aos Trabalhadores
	Verificação do Plano de Emergência Ambiental
	Documentação Associada
	Alterações

	PGAF RevH_corpo.pdf
	Introdução
	Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	Política Ambiental
	Caracterização do Fornecimento
	Documentação do PGAF
	Organograma Funcional e Definição de Funções
	Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	Comissão de Acompanhamento Ambiental
	Aspectos Ambientais
	Requisitos Legais e Outros Requisitos
	Implementação e Operação
	Plano de Formação e  Informação dos Trabalhadores
	Organização da Documentação, Dados e Registos
	Controlo Operacional
	Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	Verificação
	Medição e Monitorização Ambiental
	Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	Indicadores de Desempenho Ambiental
	Auditorias ao PGAF
	Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	Controlo de Subcontratados
	Controlo de Revisões
	Referências
	Alterações

	Anexo 11 - PGR (revF).pdf
	Objectivo
	Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	Armazenamento de Resíduos Perigosos

	Identificação e Gestão dos Resíduos
	Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	Inspecção e Manutenção
	Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)

	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria Internas ao PGAF
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo

	Anexo 14.2 - Procedimento Req Legais.pdf
	Direcção da Siemens
	Parceiro para Controlo da Legislação Ambiental
	Assessoria da Direcção da Siemens, S.A. para o Ambiente
	Responsável Ambiental Siemens Energy

	Anexo 16.9 - Modelo de Relatorio de Acompanhamento Ambiental.pdf
	Introdução
	Identificação das Entidades Intervenientes

	Síntese das actividades desenvolvidas na Obra
	Actividades desenvolvidas
	Aspectos ambientais associados
	Actividades a desenvolver no próximo mês

	Conformidade do Estaleiro e Frente de Obra
	Acções de Formação / Sensibilização Ambiental
	Controlo Operacional e Monitorização Ambiental
	Consumo de Recursos
	Produção de Resíduos
	Produção de Águas Residuais
	Objectivos e Metas
	Plano de Medidas Ambientais

	Licenciamentos e Contactos com Entidades Oficiais
	Lista de Substâncias Químicas
	Lista de Substâncias Regulamentadas
	Verificação
	Não Conformidades / Reclamações
	Verificação da Conformidade Legal
	Inspecções Técnicas Periódicas
	Factos relevantes positivos e negativos
	Documentação Emitida
	Planeamento para o período seguinte

	Anexo 16.17- Lista Equi Subs Reg.pdf
	Necessidade Verificação Anual (1)
	Potencial de efeito estufa (GWP)
	Necessidade Intervenção/Manutenção
	Tipo de Fluído 
	Data  de Fabrico
	Capacidade Refrigeração
	Carga de Fluido
	Proprietário / Detentor
	Obs.
	Modelo
	Marca
	Nº Série
	Localização 
	Equipamento

	Anexo 1_.pdf
	Anexo 1 - Certificate_Voith.pdf
	Zeichnung1
	Seite 1



	PGAF RevH_corpo.pdf
	Introdução
	Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	Política Ambiental
	Caracterização do Fornecimento
	Documentação do PGAF
	Organograma Funcional e Definição de Funções
	Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	Comissão de Acompanhamento Ambiental
	Aspectos Ambientais
	Requisitos Legais e Outros Requisitos
	Implementação e Operação
	Plano de Formação e  Informação dos Trabalhadores
	Organização da Documentação, Dados e Registos
	Controlo Operacional
	Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	Verificação
	Medição e Monitorização Ambiental
	Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	Indicadores de Desempenho Ambiental
	Auditorias ao PGAF
	Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	Controlo de Subcontratados
	Controlo de Revisões
	Referências
	Alterações

	Anexo 11 - PGR (revF).pdf
	Objectivo
	Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	Armazenamento de Resíduos Perigosos

	Identificação e Gestão dos Resíduos
	Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	Inspecção e Manutenção
	Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	PGAF RevI_corpo.pdf
	Introdução
	Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	Política Ambiental
	Caracterização do Fornecimento
	Documentação do PGAF
	Organograma Funcional e Definição de Funções
	Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	Comissão de Acompanhamento Ambiental
	Aspectos Ambientais
	Requisitos Legais e Outros Requisitos
	Implementação e Operação
	Plano de Formação e  Informação dos Trabalhadores
	Organização da Documentação, Dados e Registos
	Controlo Operacional
	Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	Verificação
	Medição e Monitorização Ambiental
	Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	Indicadores de Desempenho Ambiental
	Auditorias ao PGAF
	Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	Controlo de Subcontratados
	Controlo de Revisões
	Referências
	Alterações

	Anexo 6_7_8A.pdf
	Anexo 6 - Lista de verificacao da Conformidade Legal.pdf
	Lista de Verificação


	Anexo 11.pdf
	Anexo 11 - PGR (revG).pdf
	Objectivo
	Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	Armazenamento de Resíduos Perigosos

	Identificação e Gestão dos Resíduos
	Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	Inspecção e Manutenção
	Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexos 11 PGR.pdf
	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)

	Anexo 11.3 - PGOR.pdf
	Plano de Gestão de Outros Resíduos (PGOR)



	Anexo 12 e 13.pdf
	Anexo 12 - PEA.pdf
	Introdução
	Objectivo
	Siglas e Definições
	Siglas
	Definições

	Organização e Responsabilidades
	Responsabilidades
	Coordenação com Serviços Internos e Externos

	Apectos Ambientais
	Actividades que podem originar situações de Emergência
	Substâncias Químicas a utilizar em Obra

	Riscos Ambientais
	Medidas de Actuação em Caso de Emergência Ambiental
	Investigação e seguimento das situações de emergência ocorridas
	Registo de Ocorrências
	Meios de Combate a Emergências Ambientais
	Medidas Preventivas
	Acções de Formação aos Trabalhadores
	Verificação do Plano de Emergência Ambiental
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria Internas ao PGAF
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo


	Anexo 13.pdf
	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria Internas ao PGAF
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo


	PGAF RevJ_corpo.pdf
	Introdução
	Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	Política Ambiental
	Caracterização do Fornecimento
	Documentação do PGAF
	Organograma Funcional e Definição de Funções
	Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	Comissão de Acompanhamento Ambiental
	Aspectos Ambientais
	Requisitos Legais e Outros Requisitos
	Implementação e Operação
	Plano de Formação e  Informação dos Trabalhadores
	Organização da Documentação, Dados e Registos
	Controlo Operacional
	Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	Verificação
	Medição e Monitorização Ambiental
	Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	Indicadores de Desempenho Ambiental
	Auditorias ao PGAF
	Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	Controlo de Subcontratados
	Controlo de Revisões
	Referências
	Alterações

	Anexos PGA_6 ao 9.pdf
	Anexo 6 - Lista de verificacao da Conformidade Legal.pdf
	Lista de Verificação

	Anexo 6 - Nº APA SIRAPA.pdf
	Slide Number 1

	Anexo 9 - PMESR.pdf
	Objectivo
	Inspecção e Manutenção
	Qualificações Mínimas dos Técnicos
	Fichas de intervenções técnicas em equipamentos contendo substâncias regulamentadas

	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações


	Anexo 11.pdf
	Anexo 11 - PGR (revH).pdf
	Objectivo
	Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	Armazenamento de Resíduos Perigosos

	Identificação e Gestão dos Resíduos
	Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	Inspecção e Manutenção
	Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações


	Anexos 11.1 e 11.2.pdf
	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)


	Anexo 12 - PEA.pdf
	Introdução
	Objectivo
	Siglas e Definições
	Siglas
	Definições

	Organização e Responsabilidades
	Responsabilidades
	Coordenação com Serviços Internos e Externos

	Apectos Ambientais
	Actividades que podem originar situações de Emergência
	Substâncias Químicas a utilizar em Obra

	Riscos Ambientais
	Medidas de Actuação em Caso de Emergência Ambiental
	Investigação e seguimento das situações de emergência ocorridas
	Registo de Incidentes Ambientais
	Meios de Combate a Emergências Ambientais
	Medidas Preventivas
	Acções de Formação aos Trabalhadores
	Verificação do Plano de Emergência Ambiental
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 12.2.pdf
	Anexo 12 2 PEA - Lista de Contactos.pdf
	TELEFONES DE EMERGÊNCIA EXTERNOS
	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
	ENTIDADES CONCESSIONÁRIAS


	Anexo 13.pdf
	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria Internas ao PGAF
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Observações
	Status
	Objectivo
	Auditoria do Cliente ao PGAF


	PT2-QAS-V01-04 - Requisitos QAS - Subempreiteiros_Subfornecedores.pdf
	Índice
	Objectivo
	Âmbito
	Referências
	Requisitos de Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho a cumprir pelos Subempreiteiros/Subfornecedores
	Controlo das Actividades e/ou Serviços dos Subempreiteiros/Subfornecedores
	Documentos Relacionados
	Alterações

	PGAF RevJ_corpo.pdf
	Introdução
	Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	Política Ambiental
	Caracterização do Fornecimento
	Documentação do PGAF
	Organograma Funcional e Definição de Funções
	Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	Comissão de Acompanhamento Ambiental
	Aspectos Ambientais
	Requisitos Legais e Outros Requisitos
	Implementação e Operação
	Plano de Formação e  Informação dos Trabalhadores
	Organização da Documentação, Dados e Registos
	Controlo Operacional
	Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	Verificação
	Medição e Monitorização Ambiental
	Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	Indicadores de Desempenho Ambiental
	Auditorias ao PGAF
	Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	Controlo de Subcontratados
	Controlo de Revisões
	Referências
	Alterações


	Anexos 16.15 ao 16.22.pdf
	PGAF_RevD.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	3 Política Ambiental
	4 Caracterização do Fornecimento
	5 Documentação do PGAF
	5.1 Organograma Funcional e Definição de Funções
	5.2 Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	5.3 Comissão de Acompanhamento Ambiental
	5.4 Aspectos Ambientais
	5.5 Requisitos Legais e Outros Requisitos
	5.6 Implementação e Operação
	5.7 Verificação

	6 Controlo de Subcontratados
	7 Controlo de Revisões
	8 Referências
	9 Alterações

	A_Certificado_Ambiente_V&S_FINAL.pdf
	C_Certificate_Germany_Voith_Hydro_GmbH_Co._KG_English[1].pdf
	Zeichnung1
	Seite 1



	Anexo 2 - Politica Ambiente EDP.pdf
	Slide Number 1

	Anexo 4.1 - Organograma Nominal Ambiente_20120106.pdf
	Slide Number 1

	Anexo 5 - Matriz Identificacao e Avaliacao Aspectos Ambientais_revD.pdf
	1ª Página
	Actividades Gerais de Estaleiro
	Mont Equip Hidrom
	Mont Apar Elevação
	Grupos Reversíveis
	Transformador de Grupo
	Inst Equip Tensão Produção
	Inst. Emissão Energia (400kV)
	Inst. Aux. CA e CC
	Inst. Comando e Controlo
	Inst. Segurança

	Anexo 6 - Lista de verificação da Conformidade Legal_Março2012.pdf
	Lista de Verificação

	Anexo 9 - PMESR.pdf
	1 Objectivo
	2 Inspecção e Manutenção
	2.1 Qualificações Mínimas dos Técnicos
	2.2 Fichas de intervenções técnicas em equipamentos contendo substâncias regulamentadas

	3 Auditorias
	4 Documentação Associada
	5 Alterações

	Anexo 9.1 - PMESR.pdf
	Plano de Manutenção de Equipamentos com Substâncias Regulamentadas 
	Equipamento
	Nº Série
	Localização do Equipamento
	Peridocidade de Verificação
	Responsável pela verificação
	Data Prevista
	Data Efectiva
	Nº Ficha de Verificação
	Resultado da Verificação
	Observações


	Anexo 10 - PMER_compilacao.pdf
	1 Objectivo
	2 Inspecção e Manutenção
	3 Auditorias
	4 Documentação Associada
	5 Alterações
	Anexo 10.1 - PMER.pdf
	Plano de Manutenção de Equipamentos Ruidosos 
	Equipamento
	Nº Identificação
	(nº Série, matrícula)
	Localização do Equipamento
	Peridocidade de Verificação
	Responsável pela verificação
	Data Prevista
	Data Efectiva
	Nº Ficha de Verificação
	Resultado da Verificação
	Observações



	Anexo 11 - PGR (revC).pdf
	1 Objectivo
	2 Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	2.1 Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	2.2 Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	2.3 Armazenamento de Resíduos Perigosos

	3 Águas Residuais
	4 Identificação e Gestão dos Resíduos
	5 Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	6 Inspecção e Manutenção
	7 Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	8 Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	9 Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	10 Auditorias
	11 Documentação Associada
	12 Alterações

	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)

	Anexo 11.3 - PGOR.pdf
	Plano de Gestão de Outros Resíduos (PGOR)

	Anexo 12 - PEA.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivo
	3 Siglas e Definições
	3.1 Siglas
	3.2 Definições

	4 Organização e Responsabilidades
	4.1 Responsabilidades
	4.2 Coordenação com Serviços Internos e Externos

	5 Apectos Ambientais
	5.1 Actividades que podem originar situações de Emergência
	5.2 Substâncias Químicas a utilizar em Obra

	6 Riscos Ambientais
	7 Medidas de Actuação em Caso de Emergência Ambiental 
	8 Investigação e seguimento das situações de emergência ocorridas
	9 Registo de Ocorrências
	10 Meios de Combate a Emergências Ambientais
	11 Medidas Preventivas
	12 Acções de Formação aos Trabalhadores
	13 Verificação do Plano de Emergência Ambiental
	14 Documentação Associada
	15 Alterações

	Anexo 12 - PEA.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivo
	3 Siglas e Definições
	3.1 Siglas
	3.2 Definições

	4 Organização e Responsabilidades
	4.1 Responsabilidades
	4.2 Coordenação com Serviços Internos e Externos

	5 Apectos Ambientais
	5.1 Actividades que podem originar situações de Emergência
	5.2 Substâncias Químicas a utilizar em Obra

	6 Riscos Ambientais
	7 Medidas de Actuação em Caso de Emergência Ambiental 
	8 Investigação e seguimento das situações de emergência ocorridas
	9 Registo de Ocorrências
	10 Meios de Combate a Emergências Ambientais
	11 Medidas Preventivas
	12 Acções de Formação aos Trabalhadores
	13 Verificação do Plano de Emergência Ambiental
	14 Documentação Associada
	15 Alterações

	Anexo 12 2 PEA - Lista de Contactos.pdf
	TELEFONES DE EMERGÊNCIA EXTERNOS
	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
	ENTIDADES CONCESSIONÁRIAS
	TELEFONES DE EMERGÊNCIA INTERNOS

	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Auditoria Internas ao PGAF
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações / Doc. de suporte
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações


	Anexo 14.2 - Procedimento Req Legais.pdf
	Direcção da Siemens
	Parceiro para Controlo da Legislação Ambiental 
	Assessoria da Direcção da Siemens, S.A. para o Ambiente
	Responsável Ambiental Siemens Energy

	PT2-QAS-V01-03 - Proc_Requisitos QAS - Subempreiteiros_Subfornecedores.pdf
	Índice
	1 Objectivo
	2 Âmbito
	3 Referências
	4 Requisitos de Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho a cumprir pelos Subempreiteiros/Subfornecedores
	5 Controlo das Actividades e/ou Serviços dos Subempreiteiros/Subfornecedores
	6 Documentos Relacionados
	7 Alterações 

	Anexo 15.1- IT Preenchimento das GAR_cod.pdf
	1 Objectivo
	2  GAR de Resíduos de Construção e Demolição 
	3 Certificado de Recepção RCD 
	4 GAR de Resíduos Domésticos/ Industriais 
	5   Arquivo das Guias de Acompanhamento de Resíduos

	Anexo 15.4 - IT - Manutencao de Maq e Equip.pdf
	1 Objectivo
	2 Definições
	3 Regras para a realização de operações de reparação
	4 Documentação Associada
	5 Alterações

	Anexo 16.4 - Lista de verificacao da Conformidade Legal.pdf
	Lista de Verificação

	Anexo 16.9 - Modelo de Relatorio de Acompanhamento Ambiental.pdf
	1 Introdução
	1.1 Identificação das Entidades Intervenientes 

	2 Síntese das actividades desenvolvidas na Obra
	2.1 Actividades desenvolvidas
	2.2 Aspectos ambientais associados
	2.3 Actividades a desenvolver no próximo mês

	3 Conformidade do Estaleiro e Frente de Obra
	4 Acções de Formação / Sensibilização Ambiental
	5 Controlo Operacional e Monitorização Ambiental
	5.1 Consumo de Recursos
	5.2 Produção de Resíduos
	5.3 Produção de Águas Residuais

	6 Licenciamentos e Contactos com Entidades Oficiais
	7 Lista de Substâncias Químicas
	8 Lista de Substâncias Regulamentadas
	9 Verificação
	10 Não Conformidades / Reclamações
	11 Verificação da Conformidade Legal
	12 Inspecções Técnicas Periódicas
	13 Factos relevantes positivos e negativos 
	14 Documentação Emitida
	15 Planeamento para o período seguinte

	Anexo 16.12 - Modelo Relatorio Auditoria.pdf
	Data de realização da auditoria: 
	Local: 
	Objectivo:
	Âmbito da auditoria:
	Equipa auditora:
	Documentação de referência:
	Interlocutor/ Área auditada:
	Resultados:

	Anexo 16.17- Lista Equi Subs Reg.pdf
	Equipamento
	Proprietário / Detentor
	Localização 
	Nº Série
	Marca
	Modelo
	Data  de Fabrico
	Tipo de Fluído 
	Carga de Fluido
	Necessidade Verificação Anual (1)
	Capacidade Refrigeração
	Necessidade Intervenção/Manutenção
	Observações

	Anexo 16.19 - Lista Equip Ruidosos.pdf
	Equipamento
	Marca
	Modelo
	Nº Identificação
	Nível de Potência Sonora 
	Proprietário / Detentor
	Localização do Equipamento

	Anexo 6 - Lista de verificação da Conformidade Legal_Janeiro2012.pdf
	Lista de Verificação

	Anexo 11 - PGR (revD).pdf
	1 Objectivo
	2 Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	2.1 Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	2.2 Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	2.3 Armazenamento de Resíduos Perigosos

	3 Identificação e Gestão dos Resíduos
	4 Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	5 Inspecção e Manutenção
	6 Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	7 Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	8 Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	9 Auditorias
	10 Documentação Associada
	11 Alterações
	Anexos PGR.pdf
	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)



	Anexo 12 2 PEA - Lista de Contactos.pdf
	TELEFONES DE EMERGÊNCIA EXTERNOS
	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
	ENTIDADES CONCESSIONÁRIAS

	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Auditoria Internas ao PGAF
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações / Doc. de suporte
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações


	PGAF_RevE_.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	3 Política Ambiental
	4 Caracterização do Fornecimento
	5 Documentação do PGAF
	5.1 Organograma Funcional e Definição de Funções
	5.2 Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	5.3 Comissão de Acompanhamento Ambiental
	5.4 Aspectos Ambientais
	5.5 Requisitos Legais e Outros Requisitos
	5.6 Implementação e Operação
	5.7 Verificação

	6 Controlo de Subcontratados
	7 Controlo de Revisões
	8 Referências
	9 Alterações

	PGAF_RevF.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	3 Política Ambiental
	4 Caracterização do Fornecimento
	5 Documentação do PGAF
	5.1 Organograma Funcional e Definição de Funções
	5.2 Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	5.3 Comissão de Acompanhamento Ambiental
	5.4 Aspectos Ambientais
	5.5 Requisitos Legais e Outros Requisitos
	5.6 Implementação e Operação
	5.7 Verificação

	6 Controlo de Subcontratados
	7 Controlo de Revisões
	8 Referências
	9 Alterações

	Anexo 5 - Mat Iden Ava Asp Amb_revE.pdf
	Sheet2
	Sheet1

	Anexo 5 - Mat Iden Ava Asp Amb_revE.pdf
	Sheet2
	Sheet1

	Anexo 6.pdf
	Anexo 6 - Lista de verificação da Conformidade Legal_Maio2012.pdf
	Lista de Verificação


	Anexo 11 - PGR (revD).pdf
	1 Objectivo
	2 Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	2.1 Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	2.2 Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	2.3 Armazenamento de Resíduos Perigosos

	3 Identificação e Gestão dos Resíduos
	4 Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	5 Inspecção e Manutenção
	6 Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	7 Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	8 Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	9 Auditorias
	10 Documentação Associada
	11 Alterações

	Anexo 11.pdf
	Anexo 11 - PGR (revD).pdf
	1 Objectivo
	2 Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	2.1 Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	2.2 Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	2.3 Armazenamento de Resíduos Perigosos

	3 Identificação e Gestão dos Resíduos
	4 Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	5 Inspecção e Manutenção
	6 Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	7 Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	8 Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	9 Auditorias
	10 Documentação Associada
	11 Alterações

	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)

	Anexo 11.3 - PGOR.pdf
	Plano de Gestão de Outros Resíduos (PGOR)


	Anexo 13.pdf
	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Auditoria Internas ao PGAF
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações / Doc. de suporte
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações



	Anexo 6.pdf
	Anexo 6 - Lista de verificação da Conformidade Legal_Maio2012.pdf
	Lista de Verificação


	Anexo 1_.pdf
	Anexo 1 - Certificate_Voith.pdf
	Zeichnung1
	Seite 1



	PGAF RevG.pdf
	Introdução
	Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	Política Ambiental
	Caracterização do Fornecimento
	Documentação do PGAF
	Organograma Funcional e Definição de Funções
	Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	Comissão de Acompanhamento Ambiental
	Aspectos Ambientais
	Requisitos Legais e Outros Requisitos
	Implementação e Operação
	Plano de Formação e  Informação dos Trabalhadores
	Organização da Documentação, Dados e Registos
	Controlo Operacional
	Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	Verificação
	Medição e Monitorização Ambiental
	Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	Indicadores de Desempenho Ambiental
	Auditorias ao PGAF
	Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	Controlo de Subcontratados
	Controlo de Revisões
	Referências
	Alterações

	Anexo 9 - PMESR.pdf
	Objectivo
	Inspecção e Manutenção
	Qualificações Mínimas dos Técnicos
	Fichas de intervenções técnicas em equipamentos contendo substâncias regulamentadas

	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 10 - PMER.pdf
	Objectivo
	Inspecção e Manutenção
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 11 - PGR.pdf
	Objectivo
	Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	Armazenamento de Resíduos Perigosos

	Identificação e Gestão dos Resíduos
	Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	Inspecção e Manutenção
	Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 12 - PEA.pdf
	Introdução
	Objectivo
	Siglas e Definições
	Siglas
	Definições

	Organização e Responsabilidades
	Responsabilidades
	Coordenação com Serviços Internos e Externos

	Apectos Ambientais
	Actividades que podem originar situações de Emergência
	Substâncias Químicas a utilizar em Obra

	Riscos Ambientais
	Medidas de Actuação em Caso de Emergência Ambiental
	Investigação e seguimento das situações de emergência ocorridas
	Registo de Ocorrências
	Meios de Combate a Emergências Ambientais
	Medidas Preventivas
	Acções de Formação aos Trabalhadores
	Verificação do Plano de Emergência Ambiental
	Documentação Associada
	Alterações

	PGAF RevH_corpo.pdf
	Introdução
	Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	Política Ambiental
	Caracterização do Fornecimento
	Documentação do PGAF
	Organograma Funcional e Definição de Funções
	Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	Comissão de Acompanhamento Ambiental
	Aspectos Ambientais
	Requisitos Legais e Outros Requisitos
	Implementação e Operação
	Plano de Formação e  Informação dos Trabalhadores
	Organização da Documentação, Dados e Registos
	Controlo Operacional
	Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	Verificação
	Medição e Monitorização Ambiental
	Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	Indicadores de Desempenho Ambiental
	Auditorias ao PGAF
	Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	Controlo de Subcontratados
	Controlo de Revisões
	Referências
	Alterações

	Anexo 11 - PGR (revF).pdf
	Objectivo
	Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	Armazenamento de Resíduos Perigosos

	Identificação e Gestão dos Resíduos
	Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	Inspecção e Manutenção
	Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)

	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria Internas ao PGAF
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo

	Anexo 14.2 - Procedimento Req Legais.pdf
	Direcção da Siemens
	Parceiro para Controlo da Legislação Ambiental
	Assessoria da Direcção da Siemens, S.A. para o Ambiente
	Responsável Ambiental Siemens Energy

	Anexo 16.9 - Modelo de Relatorio de Acompanhamento Ambiental.pdf
	Introdução
	Identificação das Entidades Intervenientes

	Síntese das actividades desenvolvidas na Obra
	Actividades desenvolvidas
	Aspectos ambientais associados
	Actividades a desenvolver no próximo mês

	Conformidade do Estaleiro e Frente de Obra
	Acções de Formação / Sensibilização Ambiental
	Controlo Operacional e Monitorização Ambiental
	Consumo de Recursos
	Produção de Resíduos
	Produção de Águas Residuais
	Objectivos e Metas
	Plano de Medidas Ambientais

	Licenciamentos e Contactos com Entidades Oficiais
	Lista de Substâncias Químicas
	Lista de Substâncias Regulamentadas
	Verificação
	Não Conformidades / Reclamações
	Verificação da Conformidade Legal
	Inspecções Técnicas Periódicas
	Factos relevantes positivos e negativos
	Documentação Emitida
	Planeamento para o período seguinte

	Anexo 16.17- Lista Equi Subs Reg.pdf
	Necessidade Verificação Anual (1)
	Potencial de efeito estufa (GWP)
	Necessidade Intervenção/Manutenção
	Tipo de Fluído 
	Data  de Fabrico
	Capacidade Refrigeração
	Carga de Fluido
	Proprietário / Detentor
	Obs.
	Modelo
	Marca
	Nº Série
	Localização 
	Equipamento

	Anexo 1_.pdf
	Anexo 1 - Certificate_Voith.pdf
	Zeichnung1
	Seite 1



	PGAF RevH_corpo.pdf
	Introdução
	Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	Política Ambiental
	Caracterização do Fornecimento
	Documentação do PGAF
	Organograma Funcional e Definição de Funções
	Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	Comissão de Acompanhamento Ambiental
	Aspectos Ambientais
	Requisitos Legais e Outros Requisitos
	Implementação e Operação
	Plano de Formação e  Informação dos Trabalhadores
	Organização da Documentação, Dados e Registos
	Controlo Operacional
	Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	Verificação
	Medição e Monitorização Ambiental
	Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	Indicadores de Desempenho Ambiental
	Auditorias ao PGAF
	Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	Controlo de Subcontratados
	Controlo de Revisões
	Referências
	Alterações

	Anexo 11 - PGR (revF).pdf
	Objectivo
	Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	Armazenamento de Resíduos Perigosos

	Identificação e Gestão dos Resíduos
	Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	Inspecção e Manutenção
	Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	PGAF RevI_corpo.pdf
	Introdução
	Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	Política Ambiental
	Caracterização do Fornecimento
	Documentação do PGAF
	Organograma Funcional e Definição de Funções
	Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	Comissão de Acompanhamento Ambiental
	Aspectos Ambientais
	Requisitos Legais e Outros Requisitos
	Implementação e Operação
	Plano de Formação e  Informação dos Trabalhadores
	Organização da Documentação, Dados e Registos
	Controlo Operacional
	Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	Verificação
	Medição e Monitorização Ambiental
	Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	Indicadores de Desempenho Ambiental
	Auditorias ao PGAF
	Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	Controlo de Subcontratados
	Controlo de Revisões
	Referências
	Alterações

	Anexo 6_7_8A.pdf
	Anexo 6 - Lista de verificacao da Conformidade Legal.pdf
	Lista de Verificação


	Anexo 11.pdf
	Anexo 11 - PGR (revG).pdf
	Objectivo
	Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	Armazenamento de Resíduos Perigosos

	Identificação e Gestão dos Resíduos
	Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	Inspecção e Manutenção
	Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexos 11 PGR.pdf
	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)

	Anexo 11.3 - PGOR.pdf
	Plano de Gestão de Outros Resíduos (PGOR)



	Anexo 12 e 13.pdf
	Anexo 12 - PEA.pdf
	Introdução
	Objectivo
	Siglas e Definições
	Siglas
	Definições

	Organização e Responsabilidades
	Responsabilidades
	Coordenação com Serviços Internos e Externos

	Apectos Ambientais
	Actividades que podem originar situações de Emergência
	Substâncias Químicas a utilizar em Obra

	Riscos Ambientais
	Medidas de Actuação em Caso de Emergência Ambiental
	Investigação e seguimento das situações de emergência ocorridas
	Registo de Ocorrências
	Meios de Combate a Emergências Ambientais
	Medidas Preventivas
	Acções de Formação aos Trabalhadores
	Verificação do Plano de Emergência Ambiental
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria Internas ao PGAF
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo


	Anexo 13.pdf
	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria Internas ao PGAF
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo


	PGAF RevJ_corpo.pdf
	Introdução
	Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	Política Ambiental
	Caracterização do Fornecimento
	Documentação do PGAF
	Organograma Funcional e Definição de Funções
	Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	Comissão de Acompanhamento Ambiental
	Aspectos Ambientais
	Requisitos Legais e Outros Requisitos
	Implementação e Operação
	Plano de Formação e  Informação dos Trabalhadores
	Organização da Documentação, Dados e Registos
	Controlo Operacional
	Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	Verificação
	Medição e Monitorização Ambiental
	Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	Indicadores de Desempenho Ambiental
	Auditorias ao PGAF
	Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	Controlo de Subcontratados
	Controlo de Revisões
	Referências
	Alterações

	Anexos PGA_6 ao 9.pdf
	Anexo 6 - Lista de verificacao da Conformidade Legal.pdf
	Lista de Verificação

	Anexo 6 - Nº APA SIRAPA.pdf
	Slide Number 1

	Anexo 9 - PMESR.pdf
	Objectivo
	Inspecção e Manutenção
	Qualificações Mínimas dos Técnicos
	Fichas de intervenções técnicas em equipamentos contendo substâncias regulamentadas

	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações


	Anexo 11.pdf
	Anexo 11 - PGR (revH).pdf
	Objectivo
	Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	Armazenamento de Resíduos Perigosos

	Identificação e Gestão dos Resíduos
	Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	Inspecção e Manutenção
	Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações


	Anexos 11.1 e 11.2.pdf
	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)


	Anexo 12 - PEA.pdf
	Introdução
	Objectivo
	Siglas e Definições
	Siglas
	Definições

	Organização e Responsabilidades
	Responsabilidades
	Coordenação com Serviços Internos e Externos

	Apectos Ambientais
	Actividades que podem originar situações de Emergência
	Substâncias Químicas a utilizar em Obra

	Riscos Ambientais
	Medidas de Actuação em Caso de Emergência Ambiental
	Investigação e seguimento das situações de emergência ocorridas
	Registo de Incidentes Ambientais
	Meios de Combate a Emergências Ambientais
	Medidas Preventivas
	Acções de Formação aos Trabalhadores
	Verificação do Plano de Emergência Ambiental
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 12.2.pdf
	Anexo 12 2 PEA - Lista de Contactos.pdf
	TELEFONES DE EMERGÊNCIA EXTERNOS
	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
	ENTIDADES CONCESSIONÁRIAS


	Anexo 13.pdf
	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria Internas ao PGAF
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Observações
	Status
	Objectivo
	Auditoria do Cliente ao PGAF


	PT2-QAS-V01-04 - Requisitos QAS - Subempreiteiros_Subfornecedores.pdf
	Índice
	Objectivo
	Âmbito
	Referências
	Requisitos de Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho a cumprir pelos Subempreiteiros/Subfornecedores
	Controlo das Actividades e/ou Serviços dos Subempreiteiros/Subfornecedores
	Documentos Relacionados
	Alterações

	PGAF RevJ_corpo.pdf
	Introdução
	Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	Política Ambiental
	Caracterização do Fornecimento
	Documentação do PGAF
	Organograma Funcional e Definição de Funções
	Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	Comissão de Acompanhamento Ambiental
	Aspectos Ambientais
	Requisitos Legais e Outros Requisitos
	Implementação e Operação
	Plano de Formação e  Informação dos Trabalhadores
	Organização da Documentação, Dados e Registos
	Controlo Operacional
	Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	Verificação
	Medição e Monitorização Ambiental
	Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	Indicadores de Desempenho Ambiental
	Auditorias ao PGAF
	Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	Controlo de Subcontratados
	Controlo de Revisões
	Referências
	Alterações


	Anexo 16.30 - FDII_RNCxxx_Template(1).pdf
	Sheet1

	Anexos 17_18_19.pdf
	PGAF_RevD.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	3 Política Ambiental
	4 Caracterização do Fornecimento
	5 Documentação do PGAF
	5.1 Organograma Funcional e Definição de Funções
	5.2 Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	5.3 Comissão de Acompanhamento Ambiental
	5.4 Aspectos Ambientais
	5.5 Requisitos Legais e Outros Requisitos
	5.6 Implementação e Operação
	5.7 Verificação

	6 Controlo de Subcontratados
	7 Controlo de Revisões
	8 Referências
	9 Alterações

	A_Certificado_Ambiente_V&S_FINAL.pdf
	C_Certificate_Germany_Voith_Hydro_GmbH_Co._KG_English[1].pdf
	Zeichnung1
	Seite 1



	Anexo 2 - Politica Ambiente EDP.pdf
	Slide Number 1

	Anexo 4.1 - Organograma Nominal Ambiente_20120106.pdf
	Slide Number 1

	Anexo 5 - Matriz Identificacao e Avaliacao Aspectos Ambientais_revD.pdf
	1ª Página
	Actividades Gerais de Estaleiro
	Mont Equip Hidrom
	Mont Apar Elevação
	Grupos Reversíveis
	Transformador de Grupo
	Inst Equip Tensão Produção
	Inst. Emissão Energia (400kV)
	Inst. Aux. CA e CC
	Inst. Comando e Controlo
	Inst. Segurança

	Anexo 6 - Lista de verificação da Conformidade Legal_Março2012.pdf
	Lista de Verificação

	Anexo 9 - PMESR.pdf
	1 Objectivo
	2 Inspecção e Manutenção
	2.1 Qualificações Mínimas dos Técnicos
	2.2 Fichas de intervenções técnicas em equipamentos contendo substâncias regulamentadas

	3 Auditorias
	4 Documentação Associada
	5 Alterações

	Anexo 9.1 - PMESR.pdf
	Plano de Manutenção de Equipamentos com Substâncias Regulamentadas 
	Equipamento
	Nº Série
	Localização do Equipamento
	Peridocidade de Verificação
	Responsável pela verificação
	Data Prevista
	Data Efectiva
	Nº Ficha de Verificação
	Resultado da Verificação
	Observações


	Anexo 10 - PMER_compilacao.pdf
	1 Objectivo
	2 Inspecção e Manutenção
	3 Auditorias
	4 Documentação Associada
	5 Alterações
	Anexo 10.1 - PMER.pdf
	Plano de Manutenção de Equipamentos Ruidosos 
	Equipamento
	Nº Identificação
	(nº Série, matrícula)
	Localização do Equipamento
	Peridocidade de Verificação
	Responsável pela verificação
	Data Prevista
	Data Efectiva
	Nº Ficha de Verificação
	Resultado da Verificação
	Observações



	Anexo 11 - PGR (revC).pdf
	1 Objectivo
	2 Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	2.1 Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	2.2 Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	2.3 Armazenamento de Resíduos Perigosos

	3 Águas Residuais
	4 Identificação e Gestão dos Resíduos
	5 Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	6 Inspecção e Manutenção
	7 Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	8 Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	9 Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	10 Auditorias
	11 Documentação Associada
	12 Alterações

	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)

	Anexo 11.3 - PGOR.pdf
	Plano de Gestão de Outros Resíduos (PGOR)

	Anexo 12 - PEA.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivo
	3 Siglas e Definições
	3.1 Siglas
	3.2 Definições

	4 Organização e Responsabilidades
	4.1 Responsabilidades
	4.2 Coordenação com Serviços Internos e Externos

	5 Apectos Ambientais
	5.1 Actividades que podem originar situações de Emergência
	5.2 Substâncias Químicas a utilizar em Obra

	6 Riscos Ambientais
	7 Medidas de Actuação em Caso de Emergência Ambiental 
	8 Investigação e seguimento das situações de emergência ocorridas
	9 Registo de Ocorrências
	10 Meios de Combate a Emergências Ambientais
	11 Medidas Preventivas
	12 Acções de Formação aos Trabalhadores
	13 Verificação do Plano de Emergência Ambiental
	14 Documentação Associada
	15 Alterações

	Anexo 12 - PEA.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivo
	3 Siglas e Definições
	3.1 Siglas
	3.2 Definições

	4 Organização e Responsabilidades
	4.1 Responsabilidades
	4.2 Coordenação com Serviços Internos e Externos

	5 Apectos Ambientais
	5.1 Actividades que podem originar situações de Emergência
	5.2 Substâncias Químicas a utilizar em Obra

	6 Riscos Ambientais
	7 Medidas de Actuação em Caso de Emergência Ambiental 
	8 Investigação e seguimento das situações de emergência ocorridas
	9 Registo de Ocorrências
	10 Meios de Combate a Emergências Ambientais
	11 Medidas Preventivas
	12 Acções de Formação aos Trabalhadores
	13 Verificação do Plano de Emergência Ambiental
	14 Documentação Associada
	15 Alterações

	Anexo 12 2 PEA - Lista de Contactos.pdf
	TELEFONES DE EMERGÊNCIA EXTERNOS
	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
	ENTIDADES CONCESSIONÁRIAS
	TELEFONES DE EMERGÊNCIA INTERNOS

	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Auditoria Internas ao PGAF
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações / Doc. de suporte
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações


	Anexo 14.2 - Procedimento Req Legais.pdf
	Direcção da Siemens
	Parceiro para Controlo da Legislação Ambiental 
	Assessoria da Direcção da Siemens, S.A. para o Ambiente
	Responsável Ambiental Siemens Energy

	PT2-QAS-V01-03 - Proc_Requisitos QAS - Subempreiteiros_Subfornecedores.pdf
	Índice
	1 Objectivo
	2 Âmbito
	3 Referências
	4 Requisitos de Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho a cumprir pelos Subempreiteiros/Subfornecedores
	5 Controlo das Actividades e/ou Serviços dos Subempreiteiros/Subfornecedores
	6 Documentos Relacionados
	7 Alterações 

	Anexo 15.1- IT Preenchimento das GAR_cod.pdf
	1 Objectivo
	2  GAR de Resíduos de Construção e Demolição 
	3 Certificado de Recepção RCD 
	4 GAR de Resíduos Domésticos/ Industriais 
	5   Arquivo das Guias de Acompanhamento de Resíduos

	Anexo 15.4 - IT - Manutencao de Maq e Equip.pdf
	1 Objectivo
	2 Definições
	3 Regras para a realização de operações de reparação
	4 Documentação Associada
	5 Alterações

	Anexo 16.4 - Lista de verificacao da Conformidade Legal.pdf
	Lista de Verificação

	Anexo 16.9 - Modelo de Relatorio de Acompanhamento Ambiental.pdf
	1 Introdução
	1.1 Identificação das Entidades Intervenientes 

	2 Síntese das actividades desenvolvidas na Obra
	2.1 Actividades desenvolvidas
	2.2 Aspectos ambientais associados
	2.3 Actividades a desenvolver no próximo mês

	3 Conformidade do Estaleiro e Frente de Obra
	4 Acções de Formação / Sensibilização Ambiental
	5 Controlo Operacional e Monitorização Ambiental
	5.1 Consumo de Recursos
	5.2 Produção de Resíduos
	5.3 Produção de Águas Residuais

	6 Licenciamentos e Contactos com Entidades Oficiais
	7 Lista de Substâncias Químicas
	8 Lista de Substâncias Regulamentadas
	9 Verificação
	10 Não Conformidades / Reclamações
	11 Verificação da Conformidade Legal
	12 Inspecções Técnicas Periódicas
	13 Factos relevantes positivos e negativos 
	14 Documentação Emitida
	15 Planeamento para o período seguinte

	Anexo 16.12 - Modelo Relatorio Auditoria.pdf
	Data de realização da auditoria: 
	Local: 
	Objectivo:
	Âmbito da auditoria:
	Equipa auditora:
	Documentação de referência:
	Interlocutor/ Área auditada:
	Resultados:

	Anexo 16.17- Lista Equi Subs Reg.pdf
	Equipamento
	Proprietário / Detentor
	Localização 
	Nº Série
	Marca
	Modelo
	Data  de Fabrico
	Tipo de Fluído 
	Carga de Fluido
	Necessidade Verificação Anual (1)
	Capacidade Refrigeração
	Necessidade Intervenção/Manutenção
	Observações

	Anexo 16.19 - Lista Equip Ruidosos.pdf
	Equipamento
	Marca
	Modelo
	Nº Identificação
	Nível de Potência Sonora 
	Proprietário / Detentor
	Localização do Equipamento

	Anexo 6 - Lista de verificação da Conformidade Legal_Janeiro2012.pdf
	Lista de Verificação

	Anexo 11 - PGR (revD).pdf
	1 Objectivo
	2 Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	2.1 Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	2.2 Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	2.3 Armazenamento de Resíduos Perigosos

	3 Identificação e Gestão dos Resíduos
	4 Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	5 Inspecção e Manutenção
	6 Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	7 Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	8 Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	9 Auditorias
	10 Documentação Associada
	11 Alterações
	Anexos PGR.pdf
	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)



	Anexo 12 2 PEA - Lista de Contactos.pdf
	TELEFONES DE EMERGÊNCIA EXTERNOS
	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
	ENTIDADES CONCESSIONÁRIAS

	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Auditoria Internas ao PGAF
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações / Doc. de suporte
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações


	PGAF_RevE_.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	3 Política Ambiental
	4 Caracterização do Fornecimento
	5 Documentação do PGAF
	5.1 Organograma Funcional e Definição de Funções
	5.2 Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	5.3 Comissão de Acompanhamento Ambiental
	5.4 Aspectos Ambientais
	5.5 Requisitos Legais e Outros Requisitos
	5.6 Implementação e Operação
	5.7 Verificação

	6 Controlo de Subcontratados
	7 Controlo de Revisões
	8 Referências
	9 Alterações

	PGAF_RevF.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	3 Política Ambiental
	4 Caracterização do Fornecimento
	5 Documentação do PGAF
	5.1 Organograma Funcional e Definição de Funções
	5.2 Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	5.3 Comissão de Acompanhamento Ambiental
	5.4 Aspectos Ambientais
	5.5 Requisitos Legais e Outros Requisitos
	5.6 Implementação e Operação
	5.7 Verificação

	6 Controlo de Subcontratados
	7 Controlo de Revisões
	8 Referências
	9 Alterações

	Anexo 5 - Mat Iden Ava Asp Amb_revE.pdf
	Sheet2
	Sheet1

	Anexo 5 - Mat Iden Ava Asp Amb_revE.pdf
	Sheet2
	Sheet1

	Anexo 6.pdf
	Anexo 6 - Lista de verificação da Conformidade Legal_Maio2012.pdf
	Lista de Verificação


	Anexo 11 - PGR (revD).pdf
	1 Objectivo
	2 Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	2.1 Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	2.2 Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	2.3 Armazenamento de Resíduos Perigosos

	3 Identificação e Gestão dos Resíduos
	4 Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	5 Inspecção e Manutenção
	6 Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	7 Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	8 Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	9 Auditorias
	10 Documentação Associada
	11 Alterações

	Anexo 11.pdf
	Anexo 11 - PGR (revD).pdf
	1 Objectivo
	2 Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	2.1 Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	2.2 Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	2.3 Armazenamento de Resíduos Perigosos

	3 Identificação e Gestão dos Resíduos
	4 Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	5 Inspecção e Manutenção
	6 Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	7 Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	8 Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	9 Auditorias
	10 Documentação Associada
	11 Alterações

	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)

	Anexo 11.3 - PGOR.pdf
	Plano de Gestão de Outros Resíduos (PGOR)


	Anexo 13.pdf
	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Auditoria Internas ao PGAF
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações / Doc. de suporte
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Actividade a auditar
	Objectivo
	Equipa auditora
	Data prevista
	Data efectiva
	Status
	Observações



	Anexo 6.pdf
	Anexo 6 - Lista de verificação da Conformidade Legal_Maio2012.pdf
	Lista de Verificação


	Anexo 1_.pdf
	Anexo 1 - Certificate_Voith.pdf
	Zeichnung1
	Seite 1



	PGAF RevG.pdf
	Introdução
	Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	Política Ambiental
	Caracterização do Fornecimento
	Documentação do PGAF
	Organograma Funcional e Definição de Funções
	Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	Comissão de Acompanhamento Ambiental
	Aspectos Ambientais
	Requisitos Legais e Outros Requisitos
	Implementação e Operação
	Plano de Formação e  Informação dos Trabalhadores
	Organização da Documentação, Dados e Registos
	Controlo Operacional
	Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	Verificação
	Medição e Monitorização Ambiental
	Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	Indicadores de Desempenho Ambiental
	Auditorias ao PGAF
	Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	Controlo de Subcontratados
	Controlo de Revisões
	Referências
	Alterações

	Anexo 9 - PMESR.pdf
	Objectivo
	Inspecção e Manutenção
	Qualificações Mínimas dos Técnicos
	Fichas de intervenções técnicas em equipamentos contendo substâncias regulamentadas

	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 10 - PMER.pdf
	Objectivo
	Inspecção e Manutenção
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 11 - PGR.pdf
	Objectivo
	Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	Armazenamento de Resíduos Perigosos

	Identificação e Gestão dos Resíduos
	Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	Inspecção e Manutenção
	Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 12 - PEA.pdf
	Introdução
	Objectivo
	Siglas e Definições
	Siglas
	Definições

	Organização e Responsabilidades
	Responsabilidades
	Coordenação com Serviços Internos e Externos

	Apectos Ambientais
	Actividades que podem originar situações de Emergência
	Substâncias Químicas a utilizar em Obra

	Riscos Ambientais
	Medidas de Actuação em Caso de Emergência Ambiental
	Investigação e seguimento das situações de emergência ocorridas
	Registo de Ocorrências
	Meios de Combate a Emergências Ambientais
	Medidas Preventivas
	Acções de Formação aos Trabalhadores
	Verificação do Plano de Emergência Ambiental
	Documentação Associada
	Alterações

	PGAF RevH_corpo.pdf
	Introdução
	Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	Política Ambiental
	Caracterização do Fornecimento
	Documentação do PGAF
	Organograma Funcional e Definição de Funções
	Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	Comissão de Acompanhamento Ambiental
	Aspectos Ambientais
	Requisitos Legais e Outros Requisitos
	Implementação e Operação
	Plano de Formação e  Informação dos Trabalhadores
	Organização da Documentação, Dados e Registos
	Controlo Operacional
	Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	Verificação
	Medição e Monitorização Ambiental
	Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	Indicadores de Desempenho Ambiental
	Auditorias ao PGAF
	Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	Controlo de Subcontratados
	Controlo de Revisões
	Referências
	Alterações

	Anexo 11 - PGR (revF).pdf
	Objectivo
	Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	Armazenamento de Resíduos Perigosos

	Identificação e Gestão dos Resíduos
	Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	Inspecção e Manutenção
	Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)

	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria Internas ao PGAF
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo

	Anexo 14.2 - Procedimento Req Legais.pdf
	Direcção da Siemens
	Parceiro para Controlo da Legislação Ambiental
	Assessoria da Direcção da Siemens, S.A. para o Ambiente
	Responsável Ambiental Siemens Energy

	Anexo 16.9 - Modelo de Relatorio de Acompanhamento Ambiental.pdf
	Introdução
	Identificação das Entidades Intervenientes

	Síntese das actividades desenvolvidas na Obra
	Actividades desenvolvidas
	Aspectos ambientais associados
	Actividades a desenvolver no próximo mês

	Conformidade do Estaleiro e Frente de Obra
	Acções de Formação / Sensibilização Ambiental
	Controlo Operacional e Monitorização Ambiental
	Consumo de Recursos
	Produção de Resíduos
	Produção de Águas Residuais
	Objectivos e Metas
	Plano de Medidas Ambientais

	Licenciamentos e Contactos com Entidades Oficiais
	Lista de Substâncias Químicas
	Lista de Substâncias Regulamentadas
	Verificação
	Não Conformidades / Reclamações
	Verificação da Conformidade Legal
	Inspecções Técnicas Periódicas
	Factos relevantes positivos e negativos
	Documentação Emitida
	Planeamento para o período seguinte

	Anexo 16.17- Lista Equi Subs Reg.pdf
	Necessidade Verificação Anual (1)
	Potencial de efeito estufa (GWP)
	Necessidade Intervenção/Manutenção
	Tipo de Fluído 
	Data  de Fabrico
	Capacidade Refrigeração
	Carga de Fluido
	Proprietário / Detentor
	Obs.
	Modelo
	Marca
	Nº Série
	Localização 
	Equipamento

	Anexo 1_.pdf
	Anexo 1 - Certificate_Voith.pdf
	Zeichnung1
	Seite 1



	PGAF RevH_corpo.pdf
	Introdução
	Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	Política Ambiental
	Caracterização do Fornecimento
	Documentação do PGAF
	Organograma Funcional e Definição de Funções
	Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	Comissão de Acompanhamento Ambiental
	Aspectos Ambientais
	Requisitos Legais e Outros Requisitos
	Implementação e Operação
	Plano de Formação e  Informação dos Trabalhadores
	Organização da Documentação, Dados e Registos
	Controlo Operacional
	Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	Verificação
	Medição e Monitorização Ambiental
	Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	Indicadores de Desempenho Ambiental
	Auditorias ao PGAF
	Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	Controlo de Subcontratados
	Controlo de Revisões
	Referências
	Alterações

	Anexo 11 - PGR (revF).pdf
	Objectivo
	Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	Armazenamento de Resíduos Perigosos

	Identificação e Gestão dos Resíduos
	Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	Inspecção e Manutenção
	Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	PGAF RevI_corpo.pdf
	Introdução
	Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	Política Ambiental
	Caracterização do Fornecimento
	Documentação do PGAF
	Organograma Funcional e Definição de Funções
	Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	Comissão de Acompanhamento Ambiental
	Aspectos Ambientais
	Requisitos Legais e Outros Requisitos
	Implementação e Operação
	Plano de Formação e  Informação dos Trabalhadores
	Organização da Documentação, Dados e Registos
	Controlo Operacional
	Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	Verificação
	Medição e Monitorização Ambiental
	Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	Indicadores de Desempenho Ambiental
	Auditorias ao PGAF
	Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	Controlo de Subcontratados
	Controlo de Revisões
	Referências
	Alterações

	Anexo 6_7_8A.pdf
	Anexo 6 - Lista de verificacao da Conformidade Legal.pdf
	Lista de Verificação


	Anexo 11.pdf
	Anexo 11 - PGR (revG).pdf
	Objectivo
	Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	Armazenamento de Resíduos Perigosos

	Identificação e Gestão dos Resíduos
	Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	Inspecção e Manutenção
	Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexos 11 PGR.pdf
	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)

	Anexo 11.3 - PGOR.pdf
	Plano de Gestão de Outros Resíduos (PGOR)



	Anexo 12 e 13.pdf
	Anexo 12 - PEA.pdf
	Introdução
	Objectivo
	Siglas e Definições
	Siglas
	Definições

	Organização e Responsabilidades
	Responsabilidades
	Coordenação com Serviços Internos e Externos

	Apectos Ambientais
	Actividades que podem originar situações de Emergência
	Substâncias Químicas a utilizar em Obra

	Riscos Ambientais
	Medidas de Actuação em Caso de Emergência Ambiental
	Investigação e seguimento das situações de emergência ocorridas
	Registo de Ocorrências
	Meios de Combate a Emergências Ambientais
	Medidas Preventivas
	Acções de Formação aos Trabalhadores
	Verificação do Plano de Emergência Ambiental
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria Internas ao PGAF
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo


	Anexo 13.pdf
	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria Internas ao PGAF
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo


	PGAF RevJ_corpo.pdf
	Introdução
	Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	Política Ambiental
	Caracterização do Fornecimento
	Documentação do PGAF
	Organograma Funcional e Definição de Funções
	Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	Comissão de Acompanhamento Ambiental
	Aspectos Ambientais
	Requisitos Legais e Outros Requisitos
	Implementação e Operação
	Plano de Formação e  Informação dos Trabalhadores
	Organização da Documentação, Dados e Registos
	Controlo Operacional
	Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	Verificação
	Medição e Monitorização Ambiental
	Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	Indicadores de Desempenho Ambiental
	Auditorias ao PGAF
	Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	Controlo de Subcontratados
	Controlo de Revisões
	Referências
	Alterações

	Anexos PGA_6 ao 9.pdf
	Anexo 6 - Lista de verificacao da Conformidade Legal.pdf
	Lista de Verificação

	Anexo 6 - Nº APA SIRAPA.pdf
	Slide Number 1

	Anexo 9 - PMESR.pdf
	Objectivo
	Inspecção e Manutenção
	Qualificações Mínimas dos Técnicos
	Fichas de intervenções técnicas em equipamentos contendo substâncias regulamentadas

	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações


	Anexo 11.pdf
	Anexo 11 - PGR (revH).pdf
	Objectivo
	Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	Armazenamento de Resíduos Perigosos

	Identificação e Gestão dos Resíduos
	Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	Inspecção e Manutenção
	Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	Auditorias
	Documentação Associada
	Alterações


	Anexos 11.1 e 11.2.pdf
	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)


	Anexo 12 - PEA.pdf
	Introdução
	Objectivo
	Siglas e Definições
	Siglas
	Definições

	Organização e Responsabilidades
	Responsabilidades
	Coordenação com Serviços Internos e Externos

	Apectos Ambientais
	Actividades que podem originar situações de Emergência
	Substâncias Químicas a utilizar em Obra

	Riscos Ambientais
	Medidas de Actuação em Caso de Emergência Ambiental
	Investigação e seguimento das situações de emergência ocorridas
	Registo de Incidentes Ambientais
	Meios de Combate a Emergências Ambientais
	Medidas Preventivas
	Acções de Formação aos Trabalhadores
	Verificação do Plano de Emergência Ambiental
	Documentação Associada
	Alterações

	Anexo 12.2.pdf
	Anexo 12 2 PEA - Lista de Contactos.pdf
	TELEFONES DE EMERGÊNCIA EXTERNOS
	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
	ENTIDADES CONCESSIONÁRIAS


	Anexo 13.pdf
	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria Internas ao PGAF
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Observações
	Status
	Objectivo
	Auditoria do Cliente ao PGAF


	PT2-QAS-V01-04 - Requisitos QAS - Subempreiteiros_Subfornecedores.pdf
	Índice
	Objectivo
	Âmbito
	Referências
	Requisitos de Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho a cumprir pelos Subempreiteiros/Subfornecedores
	Controlo das Actividades e/ou Serviços dos Subempreiteiros/Subfornecedores
	Documentos Relacionados
	Alterações

	PGAF RevJ_corpo.pdf
	Introdução
	Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	Política Ambiental
	Caracterização do Fornecimento
	Documentação do PGAF
	Organograma Funcional e Definição de Funções
	Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	Comissão de Acompanhamento Ambiental
	Aspectos Ambientais
	Requisitos Legais e Outros Requisitos
	Implementação e Operação
	Plano de Formação e  Informação dos Trabalhadores
	Organização da Documentação, Dados e Registos
	Controlo Operacional
	Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	Verificação
	Medição e Monitorização Ambiental
	Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	Indicadores de Desempenho Ambiental
	Auditorias ao PGAF
	Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	Controlo de Subcontratados
	Controlo de Revisões
	Referências
	Alterações


	PGAF RevL_corpo.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	3 Política Ambiental
	4 Caracterização do Fornecimento
	5 Documentação do PGAF
	5.1 Organograma Funcional e Definição de Funções
	5.2 Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	5.3 Comissão de Acompanhamento Ambiental
	5.4 Aspectos Ambientais
	5.5 Requisitos Legais e Outros Requisitos
	5.6 Implementação e Operação
	5.6.1 Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores
	5.6.2 Organização da Documentação, Dados e Registos
	5.6.3 Controlo Operacional
	5.6.4 Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	5.7 Verificação
	5.7.1  Medição e Monitorização Ambiental
	5.7.2 Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	5.7.3 Indicadores de Desempenho Ambiental
	5.7.4 Auditorias ao PGAF
	5.7.5 Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	6 Controlo de Subcontratados
	7 Controlo de Revisões
	8 Referências
	9 Alterações

	Anexo 1 - Certificados.pdf
	Anexo 1 - Certificate_Voith.pdf
	Zeichnung1
	Seite 1


	Certificate_VHH_en12.pdf
	Zeichnung30
	Seite 1



	Anexo 6 - Lista de verificacao da Conformidade Legal_2014.pdf
	Lista de Verificação

	Anexo 9 - PMESR.pdf
	1 Objectivo
	2 Inspecção e Manutenção
	2.1 Qualificações Mínimas dos Técnicos
	2.2 Fichas de intervenções técnicas em equipamentos contendo substâncias regulamentadas ou Gases Fluorados com Efeito de Estufa

	3 Comunicação de Dados - Gases Fluorados com Efeito de Estufa
	4 Auditorias
	5 Documentação Associada
	6 Alterações

	Anexo 9.1 - PMESR.pdf
	Plano de Manutenção de Equipamentos com Substâncias Regulamentadas ou Gases Fluorados com Efeitos de Estufa
	Resultado da Verificação
	Nº Ficha de Verificação
	Data Efectiva
	Data Prevista
	Responsável pela verificação
	Peridocidade de Verificação
	Localização do Equipamento
	Observações
	Nº Série
	Equipamento

	Anexo 11 - PGR (revJ).pdf
	1 Objectivo
	2 Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	2.1 Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	2.2 Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	2.3 Armazenamento de Resíduos Perigosos

	3 Identificação e Gestão dos Resíduos
	4 Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	5 Inspecção e Manutenção
	6 Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	7 Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	8 Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	9 Auditorias
	10 Documentação Associada
	11 Alterações

	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)

	Anexo 12 - PEA.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivo
	3 Siglas e Definições
	3.1 Siglas
	3.2 Definições

	4 Organização e Responsabilidades
	4.1 Responsabilidades
	4.2 Coordenação com Serviços Internos e Externos

	5 Apectos Ambientais
	5.1 Actividades que podem originar situações de Emergência
	5.2 Substâncias Químicas a utilizar em Obra

	6 Riscos Ambientais
	7 Medidas de Actuação em Caso de Emergência Ambiental
	8 Investigação e seguimento das situações de emergência ocorridas
	9 Registo de Incidentes Ambientais
	10 Meios de Combate a Emergências Ambientais
	11 Medidas Preventivas
	12 Acções de Formação aos Trabalhadores
	13 Verificação do Plano de Emergência Ambiental
	14 Documentação Associada
	15 Alterações

	Anexo 12 - PEA.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivo
	3 Siglas e Definições
	3.1 Siglas
	3.2 Definições

	4 Organização e Responsabilidades
	4.1 Responsabilidades
	4.2 Coordenação com Serviços Internos e Externos

	5 Apectos Ambientais
	5.1 Actividades que podem originar situações de Emergência
	5.2 Substâncias Químicas a utilizar em Obra

	6 Riscos Ambientais
	7 Medidas de Actuação em Caso de Emergência Ambiental
	8 Investigação e seguimento das situações de emergência ocorridas
	9 Registo de Incidentes Ambientais
	10 Meios de Combate a Emergências Ambientais
	11 Medidas Preventivas
	12 Acções de Formação aos Trabalhadores
	13 Verificação do Plano de Emergência Ambiental
	14 Documentação Associada
	15 Alterações

	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria Internas ao PGAF
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Observações
	Status
	Objectivo
	Auditoria do Cliente ao PGAF

	Anexo 14.4 - Procedimento NC_AC_AP.pdf
	 Actualização do Ponto 2.1 – Identificação de Não Conformidades.

	Anexo 16.17- Lista Equi Subs Reg.pdf
	Necessidade Verificação Anual (1)
	Potencial de efeito estufa (GWP)
	Necessidade Intervenção/Manutenção
	Tipo de Fluído 
	Data  de Fabrico
	Capacidade Refrigeração
	Carga de Fluido
	Proprietário / Detentor
	Obs.
	Modelo
	Marca
	Nº Série
	Localização 
	Equipamento

	Anexo 16.31 - Residuos produzidos.pdf
	Resíduos de Construção e Demolição Produzidos

	Anexo 16.32 - OR Produzidos.pdf
	Outros Resíduos Produzidos

	Frades II Capa PGA.pdf
	PGAF RevM_corpo.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	3 Política Ambiental
	4 Caracterização do Fornecimento
	5 Documentação do PGAF
	5.1 Organograma Funcional e Definição de Funções
	5.2 Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	5.3 Comissão de Acompanhamento Ambiental
	5.4 Aspectos Ambientais
	5.5 Requisitos Legais e Outros Requisitos
	5.6 Implementação e Operação
	5.6.1 Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores
	5.6.2 Organização da Documentação, Dados e Registos
	5.6.3 Controlo Operacional
	5.6.4 Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	5.7 Verificação
	5.7.1  Medição e Monitorização Ambiental
	5.7.2 Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	5.7.3 Indicadores de Desempenho Ambiental
	5.7.4 Auditorias ao PGAF
	5.7.5 Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	6 Controlo de Subcontratados
	7 Controlo de Revisões
	8 Referências
	9 Alterações


	Anexo 3.2.pdf
	Anexo 3.2 - Prog Gestao Amb.pdf
	Programa de Gestão Ambiental


	Anexo 11.pdf
	Anexo 11 - PGR (revK).pdf
	1 Objectivo
	2 Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	2.1 Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	2.2 Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	2.3 Armazenamento de Resíduos Perigosos

	3 Identificação e Gestão dos Resíduos
	4 Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	5 Inspecção e Manutenção
	6 Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	7 Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	8 Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	9 Auditorias
	10 Documentação Associada
	11 Alterações


	Anexos 11 PGR.pdf
	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)

	Anexo 11.3 - PGOR.pdf
	Plano de Gestão de Outros Resíduos (PGOR)


	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria Internas ao PGAF
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Observações
	Status
	Objectivo
	Auditoria do Cliente ao PGAF

	Anexos 11.2 e 11.3 PGR.pdf
	Anexo 11.3 - PGOR.pdf
	Plano de Gestão de Outros Resíduos (PGOR)


	PGAF RevN_corpo.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	3 Política Ambiental
	4 Caracterização do Fornecimento
	5 Documentação do PGAF
	5.1 Organograma Funcional e Definição de Funções
	5.2 Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	5.3 Comissão de Acompanhamento Ambiental
	5.4 Aspectos Ambientais
	5.5 Requisitos Legais e Outros Requisitos
	5.6 Implementação e Operação
	5.6.1 Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores
	5.6.2 Organização da Documentação, Dados e Registos
	5.6.3 Controlo Operacional
	5.6.4 Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	5.7 Verificação
	5.7.1  Medição e Monitorização Ambiental
	5.7.2 Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	5.7.3 Indicadores de Desempenho Ambiental
	5.7.4 Auditorias ao PGAF
	5.7.5 Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	6 Controlo de Subcontratados
	7 Controlo de Revisões
	8 Referências
	9 Alterações

	Anexos 5 e 6 -PGA.pdf
	Anexo 5 - Mat Iden Ava Asp Amb_revG.pdf
	Sheet2
	Sheet1

	Anexo 6 - Lista de verificacao da Conformidade Legal_2014_.pdf
	Lista de Verificação


	Anexo 5 - Mat Iden Ava Asp Amb_revG.pdf
	Sheet2
	Sheet1

	Anexo 11 PGA.pdf
	Anexo 11 - PGR (revL).pdf
	1 Objectivo
	2 Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	2.1 Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	2.2 Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	2.3 Armazenamento de Resíduos Perigosos

	3 Identificação e Gestão dos Resíduos
	4 Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	5 Inspecção e Manutenção
	6 Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	7 Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	8 Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	9 Auditorias
	10 Documentação Associada
	11 Alterações

	Anexos 11.2 e 11.3 PGR.pdf
	Anexo 11.3 - PGOR.pdf
	Plano de Gestão de Outros Resíduos (PGOR)



	Anexo 13 PGA.pdf
	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria Internas ao PGAF
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Observações
	Status
	Objectivo
	Auditoria do Cliente ao PGAF


	Anexo 14.6 - PT2-QAS-V01-05 - Requisitos QAS - Subempreiteiros_Subfornecedores_com anexo.pdf
	Índice
	1 Objectivo
	2 Âmbito
	3 Referências
	4 Requisitos de Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho a cumprir pelos Subempreiteiros/Subfornecedores
	5 Responsabilidades
	6 Controlo das Actividades e/ou Serviços dos Subempreiteiros/Subfornecedores
	7 Documentos Relacionados
	8 Alterações

	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)

	PGAF RevO_corpo.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	3 Política Ambiental
	4 Caracterização do Fornecimento
	5 Documentação do PGAF
	5.1 Organograma Funcional e Definição de Funções
	5.2 Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	5.3 Comissão de Acompanhamento Ambiental
	5.4 Aspectos Ambientais
	5.5 Requisitos Legais e Outros Requisitos
	5.6 Implementação e Operação
	5.6.1 Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores
	5.6.2 Organização da Documentação, Dados e Registos
	5.6.3 Controlo Operacional
	5.6.4 Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	5.7 Verificação
	5.7.1  Medição e Monitorização Ambiental
	5.7.2 Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	5.7.3 Indicadores de Desempenho Ambiental
	5.7.4 Auditorias ao PGAF
	5.7.5 Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	6 Controlo de Subcontratados
	7 Controlo de Revisões
	8 Referências
	9 Alterações

	Anexo 3.2 - Prog Gestao Amb.pdf
	Programa de Gestão Ambiental

	Anexo 6 - Lista de verificacao da Conformidade Legal_2014_.pdf
	Lista de Verificação

	Anexo 9 - PMESR.pdf
	1 Objectivo
	2 Inspecção e Manutenção
	2.1 Qualificações Mínimas dos Técnicos
	2.2 Fichas de intervenções técnicas em equipamentos contendo substâncias regulamentadas ou Gases Fluorados com Efeito de Estufa

	3 Comunicação de Dados - Gases Fluorados com Efeito de Estufa
	4 Auditorias
	5 Documentação Associada
	6 Alterações

	Anexo 9.1 - PMESR.pdf
	Plano de Manutenção de Equipamentos com Substâncias Regulamentadas ou Gases Fluorados com Efeitos de Estufa
	Resultado da Verificação
	Nº Ficha de Verificação
	Data Efectiva
	Data Prevista
	Responsável pela verificação
	Peridocidade de Verificação
	Localização do Equipamento
	Observações
	Nº Série
	Equipamento

	Anexo 11 - PGR (revM).pdf
	1 Objectivo
	2 Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	2.1 Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	2.2 Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	2.3 Armazenamento de Resíduos Perigosos

	3 Identificação e Gestão dos Resíduos
	4 Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	5 Inspecção e Manutenção
	6 Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	7 Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	8 Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	9 Auditorias
	10 Documentação Associada
	11 Alterações

	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)

	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria Internas ao PGAF
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Observações
	Status
	Objectivo
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Observações
	Status
	Objectivo
	Auditoria do Cliente ao PGAF

	PGAF RevP_corpo.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	3 Política Ambiental
	4 Caracterização do Fornecimento
	5 Documentação do PGAF
	5.1 Organograma Funcional e Definição de Funções
	5.2 Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	5.3 Comissão de Acompanhamento Ambiental
	5.4 Aspectos Ambientais
	5.5 Requisitos Legais e Outros Requisitos
	5.6 Implementação e Operação
	5.6.1 Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores
	5.6.2 Organização da Documentação, Dados e Registos
	5.6.3 Controlo Operacional
	5.6.4 Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	5.7 Verificação
	5.7.1  Medição e Monitorização Ambiental
	5.7.2 Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	5.7.3 Indicadores de Desempenho Ambiental
	5.7.4 Auditorias ao PGAF
	5.7.5 Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	6 Controlo de Subcontratados
	7 Controlo de Revisões
	8 Referências
	9 Alterações

	Anexo 3.2 - Prog Gestao Amb.pdf
	Programa de Gestão Ambiental

	Anexo 6 - Lista de verificacao da Conformidade Legal_2014_.pdf
	Lista de Verificação

	Anexo 11 - PGR (rev N).pdf
	1 Objectivo
	2 Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	2.1 Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	2.2 Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	2.3 Armazenamento de Resíduos Perigosos

	3 Identificação e Gestão dos Resíduos
	4 Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	5 Inspecção e Manutenção
	6 Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	7 Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	8 Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	9 Auditorias
	10 Documentação Associada
	11 Alterações

	Anexo 11.2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)

	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria Internas ao PGAF
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Status
	Objectivo
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Status
	Objectivo
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Status
	Objectivo
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria do Cliente ao PGAF

	Anexo 9 - PMESR.pdf
	1 Objectivo
	2 Inspecção e Manutenção
	2.1 Qualificações Mínimas dos Técnicos
	2.2 Fichas de intervenções técnicas em equipamentos contendo substâncias regulamentadas ou Gases Fluorados com Efeito de Estufa

	3 Comunicação de Dados - Gases Fluorados com Efeito de Estufa
	4 Auditorias
	5 Documentação Associada
	6 Alterações

	PGAF RevQ_corpo.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	3 Política Ambiental
	4 Caracterização do Fornecimento
	5 Documentação do PGAF
	5.1 Organograma Funcional e Definição de Funções
	5.2 Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	5.3 Comissão de Acompanhamento Ambiental
	5.4 Aspectos Ambientais
	5.5 Requisitos Legais e Outros Requisitos
	5.6 Implementação e Operação
	5.6.1 Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores
	5.6.2 Organização da Documentação, Dados e Registos
	5.6.3 Controlo Operacional
	5.6.4 Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	5.7 Verificação
	5.7.1  Medição e Monitorização Ambiental
	5.7.2 Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	5.7.3 Indicadores de Desempenho Ambiental
	5.7.4 Auditorias ao PGAF
	5.7.5 Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	6 Controlo de Subcontratados
	7 Controlo de Revisões
	8 Referências
	9 Alterações

	Certificado_ISO14001_APCER.pdf
	Certificado_Siemens S.A. ISO14001

	PGAF RevT_corpo.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	3 Política Ambiental
	4 Caracterização do Fornecimento
	5 Documentação do PGAF
	5.1 Organograma Funcional e Definição de Funções
	5.2 Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	5.3 Comissão de Acompanhamento Ambiental
	5.4 Aspectos Ambientais
	5.5 Requisitos Legais e Outros Requisitos
	5.6 Implementação e Operação
	5.6.1 Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores
	5.6.2 Organização da Documentação, Dados e Registos
	5.6.3 Controlo Operacional
	5.6.4 Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	5.7 Verificação
	5.7.1  Medição e Monitorização Ambiental
	5.7.2 Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	5.7.3 Indicadores de Desempenho Ambiental
	5.7.4 Auditorias ao PGAF
	5.7.5 Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	6 Controlo de Subcontratados
	7 Controlo de Revisões
	8 Referências
	9 Alterações

	Anexo 11 - PGR.pdf
	1 Objectivo
	2 Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	2.1 Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	2.2 Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	2.3 Armazenamento de Resíduos Perigosos

	3 Identificação e Gestão dos Resíduos
	4 Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	5 Inspecção e Manutenção
	6 Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	7 Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	8 Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	9 Auditorias
	10 Documentação Associada
	11 Alterações

	Anexo 11 2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)

	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria Internas ao PGAF
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Status
	Objectivo
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Status
	Objectivo
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Status
	Objectivo
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria do Cliente ao PGAF

	PGAF RevU_corpo.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	3 Política Ambiental
	4 Caracterização do Fornecimento
	5 Documentação do PGAF
	5.1 Organograma Funcional e Definição de Funções
	5.2 Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	5.3 Comissão de Acompanhamento Ambiental
	5.4 Aspectos Ambientais
	5.5 Requisitos Legais e Outros Requisitos
	5.6 Implementação e Operação
	5.6.1 Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores
	5.6.2 Organização da Documentação, Dados e Registos
	5.6.3 Controlo Operacional
	5.6.4 Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	5.7 Verificação
	5.7.1  Medição e Monitorização Ambiental
	5.7.2 Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	5.7.3 Indicadores de Desempenho Ambiental
	5.7.4 Auditorias ao PGAF
	5.7.5 Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	6 Controlo de Subcontratados
	7 Controlo de Revisões
	8 Referências
	9 Alterações

	PGAF RevU_corpo.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	3 Política Ambiental
	4 Caracterização do Fornecimento
	5 Documentação do PGAF
	5.1 Organograma Funcional e Definição de Funções
	5.2 Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	5.3 Comissão de Acompanhamento Ambiental
	5.4 Aspectos Ambientais
	5.5 Requisitos Legais e Outros Requisitos
	5.6 Implementação e Operação
	5.6.1 Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores
	5.6.2 Organização da Documentação, Dados e Registos
	5.6.3 Controlo Operacional
	5.6.4 Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	5.7 Verificação
	5.7.1  Medição e Monitorização Ambiental
	5.7.2 Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	5.7.3 Indicadores de Desempenho Ambiental
	5.7.4 Auditorias ao PGAF
	5.7.5 Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	6 Controlo de Subcontratados
	7 Controlo de Revisões
	8 Referências
	9 Alterações

	Anexo 9 - PMESR.pdf
	1 Objectivo
	2 Inspecção e Manutenção
	2.1 Qualificações Mínimas dos Técnicos
	2.2 Fichas de intervenções técnicas em equipamentos contendo substâncias regulamentadas ou Gases Fluorados com Efeito de Estufa

	3 Comunicação de Dados - Gases Fluorados com Efeito de Estufa
	4 Auditorias
	5 Documentação Associada
	6 Alterações

	Anexo 11 2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)

	PGAF RevU_corpo.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	3 Política Ambiental
	4 Caracterização do Fornecimento
	5 Documentação do PGAF
	5.1 Organograma Funcional e Definição de Funções
	5.2 Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	5.3 Comissão de Acompanhamento Ambiental
	5.4 Aspectos Ambientais
	5.5 Requisitos Legais e Outros Requisitos
	5.6 Implementação e Operação
	5.6.1 Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores
	5.6.2 Organização da Documentação, Dados e Registos
	5.6.3 Controlo Operacional
	5.6.4 Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	5.7 Verificação
	5.7.1  Medição e Monitorização Ambiental
	5.7.2 Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	5.7.3 Indicadores de Desempenho Ambiental
	5.7.4 Auditorias ao PGAF
	5.7.5 Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	6 Controlo de Subcontratados
	7 Controlo de Revisões
	8 Referências
	9 Alterações

	Anexo 12 - PEA.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivo
	3 Siglas e Definições
	3.1 Siglas
	3.2 Definições

	4 Organização e Responsabilidades
	4.1 Responsabilidades
	4.2 Coordenação com Serviços Internos e Externos

	5 Apectos Ambientais
	5.1 Actividades que podem originar situações de Emergência
	5.2 Substâncias Químicas a utilizar em Obra

	6 Riscos Ambientais
	7 Medidas de Actuação em Caso de Emergência Ambiental
	8 Investigação e seguimento das situações de emergência ocorridas
	9 Registo de Incidentes Ambientais
	10 Meios de Combate a Emergências Ambientais
	11 Medidas Preventivas
	12 Acções de Formação aos Trabalhadores
	13 Verificação do Plano de Emergência Ambiental
	14 Documentação Associada
	15 Alterações

	PGAF RevV_corpo.pdf
	1 Introdução
	2 Objectivos e Âmbito de Aplicação do PGAF
	3 Política Ambiental
	4 Caracterização do Fornecimento
	5 Documentação do PGAF
	5.1 Organograma Funcional e Definição de Funções
	5.2 Controlo de Assinaturas e Rúbricas
	5.3 Comissão de Acompanhamento Ambiental
	5.4 Aspectos Ambientais
	5.5 Requisitos Legais e Outros Requisitos
	5.6 Implementação e Operação
	5.6.1 Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores
	5.6.2 Organização da Documentação, Dados e Registos
	5.6.3 Controlo Operacional
	5.6.4 Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências

	5.7 Verificação
	5.7.1  Medição e Monitorização Ambiental
	5.7.2 Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
	5.7.3 Indicadores de Desempenho Ambiental
	5.7.4 Auditorias ao PGAF
	5.7.5 Relatório de Acompanhamento Ambiental Mensal


	6 Controlo de Subcontratados
	7 Controlo de Revisões
	8 Referências
	9 Alterações

	Anexo 3.2 - Prog Gestao Amb.pdf
	Programa de Gestão Ambiental

	Anexo 11 - PGR.pdf
	1 Objectivo
	2 Armazenamento Temporário de Resíduos em Estaleiro
	2.1 Requisitos mínimos para os locais de armazenamento temporário de resíduos
	2.2 Armazenamento de Resíduos Não Perigosos
	2.3 Armazenamento de Resíduos Perigosos

	3 Identificação e Gestão dos Resíduos
	4 Deposição dos Resíduos durante o Fornecimento
	5 Inspecção e Manutenção
	6 Recolha, Transporte e Destino Final de Resíduos
	7 Formação e Sensibilização dos Trabalhadores
	8 Registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
	9 Auditorias
	10 Documentação Associada
	11 Alterações

	Anexo 13 - Programa de Auditorias Internas.pdf
	Programa de Auditorias / Verificações Internas
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria Internas ao PGAF
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Status
	Objectivo
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Status
	Objectivo
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Auditoria de controlo ambiental de Subcontratados 
	Status
	Objectivo
	Observações / Doc. de suporte
	Data efectiva
	Data prevista
	Equipa auditora
	Actividade a auditar
	Status
	Objectivo
	Auditoria do Cliente ao PGAF

	Anexo 6 - Lista de verificacao da Conformidade Legal_29_04_2016.pdf
	Lista de Verificação

	Anexo 11 2 - PPGRCD.pdf
	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)




