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11  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

O presente documento constitui o Plano de Gestão Ambiental em Obra (PGAO) da Empreitada 

Geral de Construção do Reforço de Potência do Aproveitamento de Venda Nova - Venda Nova III, 

que envolve as seguintes entidades: 

 

DONO DE OBRA 

 

EDP Produção  

Morada: Rua Ofélia Diogo da Costa nº39, 4050 – 009 Porto 
Telefone: 22 001 30 00 
Fax: 22 001 35 09 
E-mail: edpproducao@edp.pt 
Website: http://www.a-nossa-energia.edp.pt 

 

FISCALIZAÇÃO  

 
Fase Estudos e Projectos, SA  

Morada: Rua Manuel Pinto de Azevedo, 711 - 3º a 6º, 4100 - 321 Porto 
Telefone: 226 191 400 
Fax: 226 108 055 
E-mail: geral@fase.pt 
Website: www.fase.pt 

 

 
 
GIBB Portugal, Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente S.A 

Morada: Av. Eng. Duarte Pacheco Amoreiras, Torre I - 14º Piso 1070-101 Lisboa  
Telefone: 213 861 523  
Fax: 213 855 750  
E-mail: gibb@gibbportugal.com  

Website: www.gibbportugal.com 
 

 

 

 

mailto:edpproducao@edp.pt
http://www.a-nossa-energia.edp.pt/
mailto:geral@fase.pt
http://www.fase.pt/
mailto:gibb@gibbportugal
http://www.gibbportugal.com/
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COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA 

 
Tabique - Engenharia, Lda. 

Morada: Av Robert Smith, 19 4715-249 Braga 
Telefone: 253 220 575 / 253 220 573 
Fax: 253 220 574 
E-mail: tabique@tabique.pt 
Website: www.tabique.pt 

 

ENTIDADE EXECUTANTE  

 

Reforço de Potência da Barragem de Venda Nova III, ACE 

Sede: R. Frederico George nº 37 – Alto da Faia 1600-468 Lisboa 
Estaleiro de Obras: EN 103, Km 89,5, S/N, 4850-336 Ruivães, Vieira do Minho 

 

EMPRESAS QUE CONSTITUEM O ACE 

 
MSF Engenharia, S.A., com sede na R. Frederico George nº 37 – Alto da Faia 1600-468 Lisboa – 
Portugal, com o número de Pessoa Colectiva e de Registo da Conservatória Comercial 
500.195.838 e titular do alvará de construção n.º 103. 
 

 
SOMAGUE ENGENHARIA, S.A., com sede na Rua da Tapada da Quinta de Cima, Linhó, 
Freguesia de São Pedro de Penaferrim - Sintra, com o número de Pessoa Colectiva e de Registo 
da Conservatória Comercial 503.156.000 e titular do alvará de construção n.º 20496. 
 

 
MOTA-ENGIL ENGENHARIA, S.A., com sede na Casa da Calçada - Largo do Paço, 6, Cepelos - 
Amarante, com o número de Pessoa Colectiva e de Registo da Conservatória Comercial 
500.197.814 e titular do alvará de construção n.º 10. 
 

 
SPIE BATIGNOLLES EUROPE, com sede na 10 Rue Victor Nouir, Neuilly-sur-Seine (92200), 
France e Sucursal na Rua Campos Júnior, 7B, 1070-306 em Lisboa, com o número de Pessoa 
Colectiva 980.272.610 e Registo da Conservatória Comercial 13074 e titular do alvará de 
construção n.º 48600. 

mailto:tabique@tabique.pt
http://www.tabique.pt/
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1.1. OBJECTIVO 

Este Plano de Gestão Ambiental em Obra (PGAO) tem como objectivo documentar a política e os 

objectivos de ambiente, referindo as linhas de orientação, as responsabilidades atribuídas e os 

meios adoptados pelo Reforço de Potência da Barragem de Venda Nova III, ACE, para a 

Empreitada Geral de Construção do Reforço de Potência do Aproveitamento de Venda Nova – 

Venda Nova III, constituindo assim o suporte documental que descreve a organização e 

funcionamento do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da empreitada. Este SGA segue o 

preconizado na NP EN ISO 14 001:2004+ Emenda 1:2006. 

Neste documento constam os procedimentos e trabalhos a serem desenvolvidos em matéria de 

ambiente, nomeadamente as medidas de minimização de impactes, as acções de controlo e 

monitorização a adoptar e os recursos humanos e equipamentos afectos à sua operacionalidade 

no terreno. Pretende-se, desta forma, enquadrar todas as acções a desenvolver no âmbito do 

acompanhamento ambiental da empreitada, sendo que o seu conteúdo dá cumprimento à Política 

Ambiental a aplicar em Obra. 

Com a implementação do PGAO, o ACE pretende evidenciar um elevado grau de desempenho 

ambiental da empreitada, adequado às características e condicionantes do meio envolvente e que 

actue no sentido da prevenção dos impactes negativos e da sua minimização quando a prevenção 

não for suficiente, contribuindo deste modo para o desenvolvimento sustentável. 

Importa salientar que, todas as entidades intervenientes em obra, ficam obrigados ao 

cumprimento das medidas de minimização ambiental definidas neste PGAO, no âmbito dos seus 

trabalhos. 
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1.2. ÃMBITO  

Este Plano de Gestão Ambiental em Obra aplica-se a todas as actividades a executar durante a 

fase de construção do Reforço de Potência do Aproveitamento de Venda Nova que provoquem 

e/ou induzam impactes negativos significativos sobre o Meio Ambiente. 

Este plano é um documento dinâmico que, durante a fase de construção da empreitada, será 

sujeito a revisões, sempre que se justifiquem, De modo a englobar todos os elementos 

representativos da implementação das acções definidas, apresentam-se Anexos que englobam 

todos os documentos, acções e dados necessários à sua análise. 

Importa ainda referir que o presente documento terá forçosamente de ser evolutivo, ao qual serão 

feitos ajustamentos sempre que necessário e justificável, só assim será possível manter a 

utilidade deste documento, como ferramenta de gestão ambiental da empreitada, desde a sua 

fase inicial até à sua conclusão, numa perspectiva de Melhoria Contínua do desempenho 

ambiental. 

As adaptações e/ou complementos ao PGAO serão sempre feitas em função das questões de 

carácter ambiental levantadas ao longo da presente empreitada e em concordância com os 

processos construtivos e métodos de trabalho a utilizar na execução dos trabalhos, tendo em 

conta os condicionalismos existentes, a organização do estaleiro e o planeamento detalhado da 

obra. 
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22  MMEEIIOOSS  EE  OORRGGAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  
 
 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DA EMPREITADA 

A presente empreitada insere-se na zona do Aproveitamento Hidroeléctrico de Venda Nova – 

Reforço de Potência de Venda Nova II (Central de Frades), que se situa na região de Entre o 

Douro e Minho.  

As principais zonas de intervenção, relacionadas com a implantação do novo reforço de potência, 

estão localizadas nas freguesias de Campos, Ruivães e Salamonde, pertencentes ao concelho de 

Vieira do Minho, distrito de Braga. 

A área para implantação do Aproveitamento não se insere em nenhuma área protegida, situando-

se na margem esquerda do rio Rabagão, margem oposta aquela em que se situa o Parque 

Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) e Sítio PTCON0001 (Peneda-Gerês). A distância à Zona de 

Protecção Especial PTZPE0002 (Serra do Gerês) e à Important Bird Area (área importante para 

as aves), IBA PT002 (Serras da Peneda e Gerês) é de cerca de 1 km. 

Na Figura seguinte apresenta-se o enquadramento regional e administrativo da área envolvente. 
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Figura 1 - Enquadramento regional e administrativo da área envolvente 

O aproveitamento da bacia hidrográfica do rio Cávado, para fins hidroeléctricos, teve início na 

década de 1950 com a construção, no rio Rabagão, da barragem de Venda Nova e da central de 

Vila Nova, cuja entrada em serviço ocorreu em 1951, a qual constituiu na época o primeiro grande 

esquema hidroeléctrico destinado ao abastecimento público de electricidade. 
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As importantes disponibilidades hídricas da região, e a possibilidade de tirar partido de uma queda 

de cerca de 420 m num trecho do rio da ordem dos 4 km, motivaram, desde a década de 1970, o 

interesse no reforço da potência instalada neste local. 

O primeiro reforço de potência do Aproveitamento de Venda Nova (Venda Nova II), cuja 

construção teve início em 1997 e se encontra em serviço industrial desde 2005, tira partido da 

instalação de equipamento reversível e das albufeiras já existentes de Venda Nova e de 

Salamonde para bombagem, possibilitando também a recuperação de alguns descarregamentos 

da barragem de Venda Nova nas épocas mais húmidas. 

O estudo de um novo reforço de potência do Aproveitamento Hidroeléctrico de Venda Nova, que 

se convencionou designar por Venda Nova III, foi iniciado em 2003, visando avaliar a sua 

viabilidade técnica e económica. Em 2007, foram iniciados os estudos preliminares, centrados na 

análise de soluções alternativas e, em 2008, o desenvolvimento do projecto, para efeitos de 

licenciamento e a elaboração do EIA. 

As principais obras associadas à empreitada são as relacionadas com o circuito hidráulico 

propriamente dito, com a caverna da central, onde se inserem os grupos geradores e a câmara 

dos transformadores e, por fim, com as obras anexas, referentes às galerias de acesso definitivo e 

de ataque, ao posto de corte e ao edifício de apoio.  

De seguida descrevem-se as principais componentes da empreitada: 

O circuito hidráulico será composto por: 

 Uma tomada de água, constituída por um bocal, dotado de uma grade fixa e uma estrutura 

destinada ao abrigo e manobra das comportas; 

 Um túnel em carga com inclinação de cerca de 13,8 %, na maior parte da sua extensão, e 

com secção transversal do tipo circular modificada, não revestida, que se desenvolve entre 

a tomada de água e o início do trecho revestido que faz a transição para a central; 
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 Uma chaminé de equilíbrio superior, constituída por dois poços verticais de ligação entre o 

túnel em carga e o poço da chaminé propriamente dito cuja ligação à superfície se realiza 

através de um reservatório que constitui uma câmara de expansão; 

 Um trecho imediatamente a montante da central constituído pelo desarenador, o bocal 

para o trecho inclinado a 45º, a que se segue uma transição para o trecho blindado que se 

desenvolve até à entrada da espiral; 

 Um trecho imediatamente a jusante da central, com revestimento em betão cofrado, 

desenvolvendo-se entre a saída do difusor e o final da transição para a secção corrente do 

túnel de restituição, em que se inserem os poços das comportas ensecadeiras e a chaminé 

de equilíbrio inferior; 

 Uma chaminé de equilíbrio inferior, constituída por um poço vertical; 

 Um túnel de restituição com um trecho sub horizontal, com o ponto mais baixo numa zona 

intermédia onde se encontra a instalação destinada ao seu esvaziamento, e um trecho 

final com inclinação ascendente a 15%, e com secção transversal do tipo circular 

modificada, não revestida; 

 Uma restituição, constituída por um bocal com ranhuras destinadas à colocação alternativa 

das grades amovíveis e das ensecadeiras e por uma soleira de controlo do escoamento na 

sua ligação ao leito do rio Rabagão; 

 Um canal escavado no leito do rio Rabagão destinado a garantir as adequadas condições 

de alimentação em bombagem. 

Por sua vez, a central subterrânea, que se localiza no terço inferior do circuito hidráulico, será 

composta por uma grande caverna com dimensões em planta de 103,0 x 25,0 m2, onde serão 

instalados os dois grupos reversíveis de 2x 373,5 MW / 410 MVA, e uma caverna contígua, de 

menores dimensões, onde serão instalados os transformadores que elevam a tensão de produção 
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de 21 kV para 400 kV. A saída da energia será feita através de cabos a instalar num túnel que 

estabelece a ligação com uma plataforma exterior onde será construído um novo posto de corte e 

um edifício de apoio. 

Para além das instalações principais referidas, serão construídos um conjunto de túneis de acesso 

e de apoio à construção. 

Na Figura seguinte apresenta-se uma localização esquemática das componentes do Projecto:  

 
        FONTE: Extracto do Desenho do Projecto PRT 2009 00120 

 

Figura 2 - Localização esquemática das componentes do Projecto 
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2.2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE 

Venda Nova foi o primeiro grande empreendimento construído na bacia hidrográfica do rio Cávado 

(inserido no sistema de aproveitamentos hidroeléctricos Cávado – Rabagão – Homem), sendo 

actualmente constituído por dois aproveitamentos denominados por Venda Nova / Vila Nova, que 

entrou em exploração em 1951, e Venda Nova II/Frades, com entrada em exploração no ano de 

2005. A albufeira de alimentação deste empreendimento é a albufeira de Venda Nova localizada 

no rio Rabagão, cujo principal afluente é o rio Borralha. A restituição da água do circuito, depois 

de turbinada, é feita na albufeira de Salamonde, localizada no rio Cávado, cujos principais 

afluentes são o rio Cabreira, o rio Cabril e o rio Cavadas. 

Assim, no que respeita aos recursos hídricos, para além dos caudais que circulam entre estas 

duas albufeiras (caudais turbinados e bombados), verifica-se a transferência de caudais da 

albufeira de Paradela para Salamonde e de Salamonde para a da Caniçada. Da albufeira de 

Venda Nova são transferidos caudais, por bombagem, para a albufeira do Alto Rabagão.  

A variação do nível da água nas albufeiras de Venda Nova e Salamonde apenas sofreu uma 

alteração significativa e irreversível nos anos 90, a partir da qual estas albufeiras passaram a ter a 

água a níveis próximos do seu Nível de Pleno Armazenamento (NPA). Verificou-se também que 

não houve variações significativas, mesmo depois da entrada em exploração do reforço de Venda 

Nova II, com excepção do período da respectiva construção. 

Relativamente à qualidade da água, devido à reduzida intervenção humana nas áreas que para 

elas drenam, as albufeiras da Venda Nova e de Salamonde têm água de qualidade semelhante e, 

duma forma geral, boa, embora pontualmente ocorram algumas perturbações pouco importantes 

(baixas concentrações de oxigénio nas camadas mais profundas da albufeira da Venda Nova, no 

Verão, e concentrações expressivas de matéria orgânica e bactérias fecais na albufeira de 

Salamonde). 
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A influência da poluição proveniente das águas drenadas das escombreiras das minas da 

Borralha não constitui um problema grave para as utilizações da albufeira de Venda Nova. 

Na envolvente próxima das albufeiras de Venda Nova e Salamonde foram identificados diferentes 

usos, na albufeira de Venda Nova destacam-se as zonas de praia fluvial, não classificadas, mas 

cujo uso no período estival é conhecido, uma marina de apoio à “Estalagem do Morgado”, que 

está actualmente inactiva, dois pequenos ancoradouros, um parque de merendas, uma escol e 

uma captação de água para abastecimento público. Na albufeira de Salamonde identificaram-se 

mais duas zonas de praia fluvial, não classificadas, a Ponte de Mizarela, a Ponte de Cabril, duas 

pontes na confluência de ribeiras com a albufeira e zonas de habitação muito próximas da 

albufeira.  

A margem direita do rio Cávado caracteriza-se pela inserção no complexo montanhoso da Serra 

do Gerês, com características bastante naturalizadas, enquanto na margem esquerda se verifica 

que a área envolvente constitui uma área bastante intervencionada. A ocupação do solo reflecte 

os condicionalismos impostos pela fisiografia do território, sendo caracterizada pelos matos e 

povoamentos florestais nas zonas de encosta e de maior declive, e por áreas agrícolas, nas zonas 

mais planas junto às povoações e aos cursos de água. 

Os solos predominantes resultam da degradação ou destruição do coberto vegetal natural, através 

da agricultura, pastorícia ou da instalação de plantações florestais, e apresentam uma aptidão 

agrícola reduzida, tendo maior aptidão para matos e ocupação florestal. Contudo, encontram-se 

algumas áreas de solos com boa aptidão agrícola em redor das localidades de Ruivães, Vale, 

Quintã, Botica ou Campos, entre outras, os quais estão classificados como Reserva Agrícola 

Nacional (RAN). 

Em termos de geologia, geomorfologia, geotecnia e hidrogeologia a região está integrada 

numa grande unidade geotectónica denominada Zona Centro–Ibérica, mais propriamente na 

subzona Galiza Média/Trás-os-Montes, onde ocorre um conjunto de formações rochosas 

constituídas maioritariamente por rochas eruptivas graníticas e por metassedimentos muito 

antigos atribuídos ao Paleozóico. 
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A unidade hidrogeológica onde se insere o Projecto denomina-se A0 - Maciço Antigo 

Indiferenciado, localmente constituído por formações com escassa aptidão aquífera, ocorrendo no 

entanto pontualmente casos particulares que, devido à fracturação mais penetrativa e onde as 

descontinuidades se mostram mais abertas, permitem geralmente a obtenção de caudais mais 

avultados.  

O meio aquífero apresenta dupla porosidade, ou seja, é mais poroso nas zonas mais superficiais e 

menos permeável nas camadas mais profundas. 

A caracterização da qualidade química da água subterrânea permite concluir que nas zonas mais 

superficiais a água é de natureza bicarbonatada e predominantemente sódica. A água de 

circulação mais profunda apresenta uma estrutura físico-química bastante semelhante às águas 

do aquífero superficial, sendo no entanto mais básica e tendo mais minerais devido ao maior 

tempo de contacto com o material rochoso. 

As formações geológicas que se encontram abrangidas pelo Projecto apresentam baixa 

vulnerabilidade à poluição. 

A paisagem desta área é caracterizada por cumes arredondados, com encostas por vezes 

acidentadas, e algumas zonas de planalto. Em todo o conjunto o substracto é granítico, o que se 

reflecte claramente na morfologia. Para além de alguns afloramentos rochosos, as encostas estão 

sobretudo cobertas por matos e, também, por plantações florestais de pinheiro bravo. Nas zonas 

mais planas dominam as pastagens, tanto cultivadas como naturais, por vezes com algum mato 

rasteiro. Nos vales, próximo das linhas de água, surgem os terrenos agrícolas, caracterizados por 

lameiros e relvados naturais. O povoamento humano desta paisagem é, de uma forma geral, 

disperso ao longo das estradas. 

O clima da região é temperado, húmido e muito chuvoso e as fortes características rurais da 

região contribuem para uma boa qualidade do ar, verificando-se apenas pontualmente 

concentrações um pouco elevadas de ozono. As únicas fontes poluentes identificadas são os 

veículos motorizados que transitam nos eixos viários locais. As unidades industriais presentes na 
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área envolvente não contribuem para a emissão de poluentes; as únicas unidades industriais 

identificadas na área são centrais hidroeléctricas, não contribuindo para a emissão de poluentes; 

pelo contrário, contribuem indirectamente para a redução da emissão dos principais poluentes 

atmosféricos, em virtude de poderem substituir a produção de energia eléctrica a partir de 

combustíveis fósseis. 

No que respeita ao ruído, as características da área envolvente também contribuem para a 

definição de um ambiente sonoro típico de meios rurais, apenas condicionado pelo ruído gerado 

pelo tráfego rodoviário. 

Numa análise global da flora, vegetação e habitats da área envolvente, verifica-se que existem 

habitats importantes do ponto de vista conservacionista, como os carvalhais e os afloramentos 

rochosos, embora a sua representatividade esteja reduzida. A sua importância reflecte-se, além 

da capacidade de abrigo de espécies faunísticas, no potencial de ocorrência de espécies 

florísticas raras ou pouco comuns. Regista-se também um conjunto significativo de áreas que 

representam uma degradação avançada do coberto vegetal potencial e têm pouco interesse 

ecológico, por oferecerem pouco ou nenhum suporte ecológico a espécies de interesse 

conservacionista. 

Em relação à fauna, foram inventariados como de ocorrência provável peixes, anfíbios, répteis, 

aves e mamíferos. Estas comunidades estão compostas por espécies de distribuição ampla em 

Portugal e estatutos de conservação maioritariamente pouco preocupantes. Na área envolvente 

apenas foram encontrados no local, ou vistos indícios das mesmas, algumas espécies, 

nomeadamente sapos, rãs, lagartixas, águias, toupeiras e raposas, para além de vários pássaros. 

Em termos socioeconómicos, a área envolvente insere-se numa região eminentemente rural, 

com baixos índices de desenvolvimento económico, com baixas densidades populacionais, 

envelhecida e na qual se tem vindo a registar um decréscimo da população, alta taxa de 

analfabetismo e baixa taxa de actividade económica. 
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No património a análise incide sobre um território com sensibilidade, devido a diversos 

testemunhos bastante antigos da ocupação humana. As prospecções efectuadas permitiram 

ainda detectar 14 elementos inéditos, inseridos tanto na categoria “Arquitectónico”, como na 

categoria “Etnológico”, não tendo sido identificado nenhuma ocorrência na categoria 

“Arqueológico”. Das ocorrências patrimoniais encontradas apenas a Ponte da Mizarela está 

classificada como imóvel de interesse público, tendo o aglomerado urbano de Ruivães várias 

classificações e valor patrimonial elevado. 

 

2.3. DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

A empreitada é constituída essencialmente por obras subterrâneas, o circuito hidráulico e a 

central. A sua visibilidade à superfície traduz-se, fundamentalmente, pela presença das zonas de 

estaleiro e frentes de obra e de depósitos de materiais provenientes das escavações 

(escombreiras), pelo posto de corte e edifício de apoio e pelo emboquilhamento do túnel de saída 

de energia e construção e chaminé de equilíbrio superior. 

Os elementos de carácter temporário (frentes de obra, estaleiro industrial e social) e definitivo 

(escombreiras, acessos, posto de corte e edifício de apoio, chaminé de equilíbrio superior) 

localizam-se maioritariamente em zonas que já foram intervencionadas aquando da construção de 

Venda Nova II, sendo, em algumas destas zonas, ainda bastante visíveis as marcas dessa 

anterior utilização. 

De seguida referem-se as áreas de intervenção previstas: 

 

 Estaleiro Social 

 Estaleiro Industrial  

 Restituição 

 Túnel de Saída de Energia e Construção 

 Posto de Corte e Edifício de Apoio 

 Chaminé de Equilíbrio Superior  
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 Túnel de ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior 

 Túnel de ataque à Tomada de Água  

 Tomada de Água. 

 Escombreira de Montante 

 Escombreira Principal 
 

Os estaleiros e as frentes de obra, são alguns dos aspectos ambientais que serão localmente alvo 

de controlo e monitorização ambiental, a sua localização e descrição detalhada, os acessos e 

infra-estruturas (rede de abastecimento de água, rede de águas residuais, rede eléctrica, zonas de 

armazenamento temporário de resíduos, parque de resíduos perigosos e não perigosos), as 

condicionantes e acessibilidades às frentes de obra e estaleiros, são identificados em conjunto 

com definições no âmbito do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, 

nomeadamente no Projecto de Estaleiros e no Plano de Acessos, Circulação e Sinalização e com 

base nas Condicionantes identificadas no projecto e aferidas no início da empreitada. 

No ANEXO 2 apresentam-se todas as plantas inerentes ao Sistema de Gestão Ambiental assim 

como a Planta de Condicionantes. 
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2.1. POLÍTICA DE AMBIENTE 

Tendo por base os princípios de aplicação da Política de Ambiente previstos pela EDP e os 

pressupostos do ACE, é definida uma Política de Ambiente como parte integrante dos requisitos 

para a implementação do Sistema de Gestão Ambiental da empreitada. 

São assim objectivos ambientais: 

• Seguindo a estratégia definida pelo ACE, integrar as oportunidades e constrangimentos 
ambientais no planeamento e execução da Empreitada; 

• Incorporar, os princípios do desenvolvimento sustentável na gestão da empreitada, 
perspectivando a melhoria contínua na execução das actividades; 

• Cumprir a Legislação, os requisitos contratuais e outros especificados, satisfazendo as 
expectativas da EDP, no prazo, nos custos e zelando pela sua propriedade; 

• Racionalizar o consumo de energia, água e matérias-primas, visando um aproveitamento 
mais eficiente dos recursos naturais energéticos; 

• Minimizar a produção de desperdícios e de resíduos, garantindo a gestão responsável e 
eficaz dos que forem produzidos, promovendo a sua reciclagem e reutilização; 

• Evoluir para a implementação das melhores técnicas disponíveis, incrementando o uso de 
tecnologias “limpas” economicamente viáveis; 

• Integrar os fornecedores e subempreiteiros no compromisso com a protecção ambiental; 

• Respeitar a Sociedade envolvente e implementar canais de informação e comunicação 
com o público em geral; 

• Sensibilizar, informar e formar os seus Colaboradores, internos e externos, de forma a 
mantê-los actualizados relativamente às questões ambientais e salientando a importância 
da sua participação individual e colectivamente, na implementação e melhoria do Sistema 
de Gestão Ambiental; 

• Monitorizar a aplicação do Sistema de Gestão Ambiental, para assegurar a sua contínua 
adequaçãoà melhoria. 
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Importa referir que a Política Ambiental da EDP – Gestão da Produção de Energia SA bem como 

os princípios gerais de aplicação da política de ambiente da empreitada, serão igualmente 

comunicadas a todos os trabalhadores e afixadas nos locais definidos pelo Dono de Obra. 

No ANEXO 3 apresentam-se as Políticas de Ambiente (ACE e EDP). 
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33  PPLLAANNEEAAMMEENNTTOO  
 

3.1. PROGRAMA DE TRABALHOS 

O planeamento dos trabalhos definido é apresentado no ANEXO 1. 

O acompanhamento do programa de trabalhos é estabelecido em Programas de Trabalho 

Quinzenais, sendo esta informação incluída nos Relatórios Mensais de Acompanhamento 

Ambiental. 

 
 

3.2. ASPECTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS 

Para todas as actividades consideradas como sensíveis no âmbito da empreitada, são 

identificados os aspectos ambientais relevantes e avaliados os seus impactes de acordo com o 

Procedimento de Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactes Ambientais (PIAAIA.VNIII) 

(ANEXO 4). 

A identificação dos aspectos ambientais e a sua avaliação é realizada no âmbito deste 

procedimento, com base: 

 Nos resultados obtidos na actualização do levantamento da situação de referência 

ambiental na área de intervenção; 

 Na análise dos principais trabalhos que constituem a empreitada, do estaleiro e de outras 

áreas de apoio. 

São igualmente tidos em conta os aspectos ambientais identificados no Anexo 3 do Volume IV do 

Caderno de Encargos. 

A identificação e avaliação dos aspectos ambientais e respectivos impactes é efectuada antes do 

início das actividades de construção mais relevantes, possibilitando desta forma a identificação 
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dos potenciais impactes ambientais associados a cada actividade/operação da obra e do 

estaleiro. 

De forma a facilitar a operacionalização das acções subsequentes, tanto no âmbito do 

planeamento, como da implementação, funcionamento, controlo e verificação, a identificação e 

avaliação de impactes foi efectuada por actividade de construção e/ou operação. 

De acordo com o Procedimento de Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactes Ambientais 

(PIAAIA.VNIII), foi elaborada uma Matriz de Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactes 

Ambientais associados à fase de construção (ANEXO 4). 

Após a definição dos impactes ambientais, determinados pela identificação dos aspectos 

ambientais, foi definido o controlo operacional dos mesmos através de procedimentos a 

implementar aquando da realização dos processos construtivos/actividades, nomeadamente 

através da implementação do Plano de Medidas Ambientais a aplicar em obra (PMA), dos Planos 

Específicos de Prevenção e Controlo Ambiental (PEPCA), nomeadamente do Plano de Gestão de 

Resíduos (PGR), Plano de Gestão de outros Resíduos (PGOR), Plano de Acompanhamento 

Arqueológico (PAA), Plano de Monitorização do Ruído (PMR), Plano de Controlo de Águas 

Residuais (PCAR), dos Planos de Manutenção tais como o Plano de Inspecção e Manutenção de 

Infra-estruturas de Águas Residuais (PIMIAR), Plano de Inspecções e Operações de Manutenção 

para os Locais de Armazenamento Temporário de Resíduos (PIOMLATR), Plano de Inspecções e 

Operações de Manutenção para os Locais de Armazenamento Temporário de Materiais   

(PIOMLATM) Plano de Manutenção de Equipamentos com Substâncias Regulamentadas 

(PMESR), do Plano de Emergência Ambiental (PEA), e registos associados. 

Desta forma, pretende-se evitar, reduzir e/ou compensar os eventuais impactes ambientais na 

“fonte”, através da gestão das actividades, processos produtivos e operações, sendo previamente 

definidas e atribuídas as responsabilidades pela sua execução e acompanhamento, bem como os 

registos de controlo associados. 
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3.3. REQUISITOS LEGAIS 

A identificação e o acesso a requisitos legais e outros requisitos é feita através da compilação de 

toda a legislação e normas ambientais aplicáveis, comunicação das principais obrigações legais e 

normativas aos colaboradores envolvidos, manutenção de registos de legislação e normas 

ambientais actualizados, durante o decorrer da obra e comunicação das novas obrigações legais 

e normativas aos colaboradores envolvidos. 

No início da empreitada, são analisados os requisitos legais a serem cumpridos, constantes na 

legislação ambiental em vigor, bem como os requisitos definidos pelo Dono de Obra. Através do 

registo de verificação da conformidade legal (RVCL), modelo 234.VNIII, constante no anexo 5 do 

PGAO, é periodicamente verificada a conformidade com os requisitos legais aplicáveis à 

empreitada. 

 

3.4. OBJECTIVOS AMBIENTAIS  

A protecção do meio ambiente assume-se como uma prioridade na execução das actividades de 

produção, paralelamente à gestão da qualidade e da segurança e saúde. 

Assim, o cumprimento de todos os requisitos legais e outros aplicáveis à Empreitada no campo 

ambiental é um dos seus compromissos, como indicado na respectiva Política de Ambiente. 

São seleccionados métodos, processos construtivos e equipamentos que prejudiquem o menos 

possível o ambiente, que reduzam ao máximo o consumo de recursos naturais e que causem a 

menor incomodidade possível à comunidade envolvente (incluindo protecção da fauna, flora e 

património existente). É preferido o princípio da prevenção em detrimento do da correcção. 

Este requisito irá permitir que surjam novas oportunidades de melhoria e a definição das acções 

prioritárias na Empreitada.  
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Pretende-se também o envolvimento de todos os colaboradores em obra, que estes sejam cada 

vez mais agentes actuantes e que possuam uma consciência colectiva das preocupações 

ambientais durante as suas diversas actividades da obra. Assim são promovidas acções de 

sensibilização / formação em obra, procurando transmitir e sugerir toda uma série de boas 

práticas para que estas possam ser aplicadas e seguidas na execução dos trabalhos. 

A Direcção de Obra tem também preocupações na sensibilização dos seus fornecedores e 

subempreiteiros para as questões ambientais aplicáveis à sua actividade, alertando e solicitando o 

cumprimento de determinadas medidas de protecção ambiental. 

De modo a cumprir os objectivos gerais de ambiente e as metas anuais definido pelo ACE, são 

estabelecidas e controladas metas quantificáveis para a Empreitada, promovendo assim a 

melhoria contínua do Sistema de Gestão Ambiental no seu âmbito de acção. 

O controlo das metas é realizado semestralmente, actualizando o documento Objectivos de 

Qualidade e Ambiente (Modelo de Registo 034.VNIII) (ANEXO 6).  

Anualmente, e na sequência da análise dos dados referentes às metas estabelecidas, são 

definidas novas metas para o ano seguinte. 

Relativamente ao indicador relativo ao desempenho ambiental do ACE, este é 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, 

Auditorias do Dono de Obra e/ou visitas de inspecção de acompanhamento de obra – 

relativamente à implementação de todas as medidas preconizadas no Anexo 5 do Caderno de 

Encargos e constantes no Plano de Medidas Ambientais a Aplicar em Obra (PMA.VNIII),    

ANEXO 10. 

As não conformidades têm um grau de gravidade consoante o tipo de medidas a que reportam, 

identificando-se no referido anexo do caderno de encargos e no Plano de Medidas Ambientais a 

Aplicar em Obra os graus de gravidade correspondentes a cada medida preconizada. 
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São considerados quatro níveis de desempenho (A – Muito Bom, B - Bom, C - Satisfatório e D - 

Insatisfatório), sendo adoptado para a respectiva avaliação o nível inferior de desempenho, 

decorrente do número e gravidade das Não Conformidades identificadas, com base na tabela 

seguinte: 

Tabela 1: Níveis de Desempenho Ambiental 

DESEMPENHO AMBIENTAL 

NÃO CONFORMIDADES 

LIGEIRAS GRAVES MUITO GRAVES 

A MUITO BOM ≤6 ≤5 =1 

B BOM >6 a ≤12 >5 a ≤8 =2 

C SATISFATÓRIO >12 a ≤18 >8 a ≤15 =3 

D INSATISFATÓRIO >18 >15 >3 

A classificação da gravidade das Não Conformidades identificadas poderá vir a ser corrigida, caso 

seja excedido o prazo definido nos respectivos registos para a implementação das acções 

correctivas. Assim: 

 As Não Conformidades Ligeiras passarão a ser consideradas Graves, sempre que o prazo 

de implementação da acção correctiva for excedido em 15 ou mais dias; 

 As Não Conformidades Graves passarão a ser consideradas Muito Graves, sempre que o 

prazo de implementação da acção correctiva for excedido em 5 ou mais dias; 

O prazo para a implementação das acções correctivas será submetido à aprovação da 

Fiscalização. Na eventualidade de não se obter acordo sobre o prazo das acções correctivas, 

serão adoptados os seguintes prazos: 

 48 horas para as Não Conformidades graves e muito graves; 

 24 horas para as Não Conformidades ligeiras. 
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44  IIMMPPLLEEMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  EE  OOPPEERRAAÇÇÃÃOO  
 

4.1. ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL EM OBRA 

É fundamental definir-se todas competências e responsabilidades, no que respeita a toda a 

estrutura organizacional da obra e, particularmente, no que respeita à gestão ambiental da obra. 

Procura-se através desta definição, designar o responsável pela área de ambiente, que tem 

autoridade para garantir que os requisitos do SGA são estabelecidos, aplicados e mantidos, assim 

como para informar a direcção da obra, o dono de obra e a fiscalização sobre o desempenho 

ambiental na obra. 

O desenvolvimento, implementação e manutenção do presente Plano de Gestão Ambiental em 

Obra é da responsabilidade do Director Técnico da Empreitada, o qual terá o apoio de elementos 

afectos à estrutura do Ambiente / Qualidade / Segurança / Produção / Gabinete Técnico / 

Administrativo e Financeiro, de acordo com o Organograma nominal da empreitada (ANEXO 7). 

Os subempreiteiros encontram-se contratualmente obrigados a cumprir os requisitos ambientais 

definidos para a Empreitada, sendo o ACE responsável por assegurar que todos os 

subempreiteiros afectos à obra cumprem os requisitos do SGA definido e aprovado.  

Todos os trabalhadores intervenientes em Obra, aquando da formação de acolhimento, 

preenchem e assinam uma declaração, Declaração de Manual de Acolhimento (106.VNIII), onde 

se comprometem a cumprir e manter todas os requisitos ambientais definidos para empreitada. 

Será também mantida uma “Lista de Assinaturas Autorizadas” dos responsáveis da empreitada 

(Modelo de Registo 056.VNIII), parte integrante do Plano de Qualidade em Obra (PGQO.VNIII). 

Conforme definido no Manual Operacional de Procedimentos (MOP.VNIII), parte integrante do 

PGQO.VNIII, no ponto relativo à descrição de funções, cada colaborador desenvolve tarefas 

relacionadas com a implementação do SGA de acordo com as funções que desempenha.  
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Na tabela seguinte resumem-se as responsabilidades no âmbito do Sistema de Gestão Ambiental 

atribuídas a cada responsável de departamento e respectivos colaboradores. 

Tabela 2: Responsabilidades no Sistema de Gestão Ambiental 

POSTO FUNCIONAL RESPONSABILIDADES  

Director Técnico da 
Empreitada 

 

 Garantir a implementação e cumprimento do Sistema de Gestão Ambiental da 

obra (SGA), bem como o cumprimento de todas as especificações contidas no 

Plano de Gestão Ambiental em Obra (PGAO). 

 Responsável pela aprovação e implementação do PGAO. 

 Monitorizar o avanço, o ambiente e controlo de custos da construção, para 

quando necessário tomar atitudes adequadas com vista ao cumprimento dos 

requisitos pré-estabelecidos. 

 Assegurar que a responsabilidade, a autoridade e a inter-relação de todos os 

responsáveis em obra que gerem, efectuam e/ou verificam parâmetros que 

afectam o ambiente, estão definidas e são do conhecimento dos intervenientes. 

 Garantir o cumprimento dos objectivos e metas e medidas de minimização 

ambiental preconizadas. 

Director de Produção 

 Garantir a implementação e cumprimento do Sistema de Gestão Ambiental da 

obra (SGA), bem como o cumprimento de todas as especificações contidas no 

Plano de Gestão Ambiental em Obra (PGAO). 

 Responsável pela verificação e implementação do PGAO. 

 Monitorizar o avanço, o ambiente e controlo de custos da construção, para 

quando necessário tomar atitudes adequadas com vista ao cumprimento dos 

requisitos pré-estabelecidos. 

 Assegurar que a responsabilidade, a autoridade e a inter-relação de todos os 

responsáveis em obra que gerem, efectuam e/ou verificam parâmetros que 

afectam o ambiente, estão definidas e são do conhecimento dos intervenientes. 

 Fornecer todas as informações indispensáveis ao Gestor de Ambiente, de modo a 

que os trabalhos sejam acompanhados em conformidade; 

 Zelar pelo correcto preenchimento dos registos e/ou verificações por parte dos 

Encarregados; 

 Informar o Gestor de Ambiente das ocorrências detectadas. 

 Estabelecer o tratamento das Ocorrências e as respectivas acções a tomar. 

Gestor de Ambiente 
  

 Garantir a estruturação, implementação e cumprimento do Sistema de Gestão 

Ambiental da obra (SGA), bem como o cumprimento de todas as especificações 

contidas no Plano de Gestão Ambiental em Obra (PGAO). 

 Responsável pela elaboração e revisão do Plano de Gestão Ambiental em Obra 

(PGAO). 
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POSTO FUNCIONAL RESPONSABILIDADES  

 Apoiar o Director de Obra em todas as questões relativas ao Ambiente, 

nomeadamente no que se refere à implementação e revisão do SGA da Obra. 

 Coordenar com as restantes estruturas da obra a preparação dos elementos 

necessários à implementação do SGA da Obra, incluindo documentação de 

subempreiteiros. 

 Coordenar a realização de auditorias internas e, externamente, a subempreiteiros 

e fornecedores relevantes. 

 Coordenar a implementação dos Planos de Monitorização 

 Identificar as necessidades de formação. 

 Proceder à análise das não conformidades e à definição e seguimento das 

acções correctivas e preventivas. 

 Elaborar o relatório mensal relativo à implementação do PGAO e o relatório Final 

de Acompanhamento Ambiental. 

Técnico de Ambiente 

 Apoiar o Gestor de Ambiente em todas as questões operacionais relativas ao 

Ambiente. 

 Cumprir fazer cumprir o Plano de Gestão Ambiental em Obra (PGAO). 

 Proceder às acções necessárias à constante actualização do PGAO e 

documentação de acompanhamento associada. 

 Assegurar nos estaleiros e frentes de trabalho um permanente controlo da 

implementação das medidas preconizadas no PGAO. 

 Recolher e compilar os dados necessários à elaboração do Relatório de 

Acompanhamento Ambiental. 

 Organizar e manter actualizado o sistema de registos ambientais. 

 Coordenar as operações de gestão de resíduos. 

 Assegurar a formação dos trabalhadores. 

Arqueologia 

 Responsável pela implementação do Plano de Acompanhamento Arqueológico 

(PAA) e pelo acompanhamento arqueológico das actividades de desmatação, 

decapagem e movimentação de terras. 

 Responsável pela paragem de trabalhos em caso de achados arqueológicos. 

 Implementação dos procedimentos operativos decorrentes do Sistema de Gestão 

Ambiental que lhe sejam associados. 

Engenheiros de Frente 

 Assegurar a implementação do Plano de Gestão Ambiental em Obra nas frentes 

de trabalho sob sua coordenação, garantindo a distribuição aos seus 

colaboradores das versões actualizadas de documentos preparatórios ou outros e 

que as frentes se desenvolvam sob condições controladas, como evidenciado nos 

documentos de acompanhamento de execução, incluindo as subempreitadas sob 

a sua responsabilidade. 
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POSTO FUNCIONAL RESPONSABILIDADES  

 Fornecer todas as informações indispensáveis ao Gestor de Ambiente, de modo a 

que os trabalhos sejam acompanhados em conformidade; 

 Zelar pelo correcto preenchimento dos registos e/ou verificações por parte dos 

Encarregados e transmitir essas informações ao Gestor de Ambiente; 

 Controlar a estrutura operacional de modo a garantir a existência de zonas 

adequadas à armazenagem de resíduos e materiais. 

 Informar o Gestor de Ambiente das ocorrências detectadas. 

 Estabelecer o tratamento das Ocorrências e as respectivas acções a tomar. 

 Identificar situações de risco ou potencial emergência e informar o Gestor de 

Ambiente ou accionar o Plano de Emergência Ambiental (PEA). 

Serviços de 
Electromecânica 

 Cumprir e fazer cumprir o PGAO. 

 Assegurar o planeamento e a realização da manutenção dos equipamentos, 

próprios ou alugados, respeitando os requisitos ambientais. 

 Identificar situações de risco ou ocorrência ambiental e accionar o Plano de 

Emergência Ambiental. 

Encarregados  

 Cumprir e fazer cumprir o PGAO. 

 Responsáveis pela implementação de medidas minimizadoras de impactes e pela 

monitorização ambiental no decorrer dos trabalhos. 

 Assegurar a existência dos meios necessários para a limpeza e arrumação dos 

estaleiros e frentes de obra e manutenção da integridade dos contentores de 

recolha e separação de resíduos. 

 Participar na recolha e separação selectiva de resíduos afectos aos estaleiros, 

frentes de trabalho e instalações sociais, e sempre que designado para o 

cumprimento de acções definidas no âmbito do Sistema de Gestão. 

 Assegurar o preenchimento dos registos de verificação relativos ao ambiente, 

preconizados nos projectos, planos, e restantes documentos do PGAO. 

 Informar o Gestor de Ambiente para as situações que foram comunicadas como 

relevantes para o controlo de emissões, contaminações, intersecções com 

terceiros ou áreas naturais envolventes. 

 Transmissão ao Gestor de Ambiente dos aspectos relevantes de projecto que 

afectam os descritores identificados: ar, água, solos, flora e fauna protegidas, 

gestão de resíduos e armazenamento de produtos perigosos. 

 Identificar situações de risco ou ocorrência ambiental e accionar o Plano de 

Emergência. 

 Participar nas acções de formação em que foi inscrito, auxílio nas campanhas de 

monitorização e acompanhamento da implementação das acções de minimização 

onde foi nomeado. 
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POSTO FUNCIONAL RESPONSABILIDADES  

 Acompanhar e supervisionar os trabalhos de subempreitadas, de modo a que as 

regras e medidas minimizadoras sejam implementadas conforme definidas. 

Gabinete Técnico 

 Cumprir e fazer cumprir o PGAO. 

 Verificação do projecto para efeitos de detecção e inventariação de erros, 

contradições e/ou divulgação. 

 Colaboração na identificação de requisitos a incluir nas especificações de compra 

e subempreitada. 

 Implementação dos procedimentos operativos decorrentes do Sistema de Gestão 

Ambiental que lhe sejam associados. 

Administrativo e 
Financeiro 

 Secretariado, recepção, economato e arquivo geral. 

 Controlo normativo/legal dos subempreiteiros e dos trabalhadores em obra. 

 Implementação dos procedimentos operativos decorrentes do Sistema de Gestão 

Ambiental que lhe sejam associados. 

Topografia 

 Implementação dos procedimentos operativos decorrentes do Sistema de Gestão 

Ambiental que lhe sejam associados. 

 Identificar situações de risco ou ocorrência ambiental e accionar o Plano de 

Emergência. 

 Informar o Gestor de Ambiente para as situações que foram comunicadas como 

relevantes para o controlo de emissões, contaminações, intersecções com 

terceiros ou áreas naturais envolventes. 

 Participar na recolha e separação selectiva de resíduos e sempre que designado 

para o cumprimento de acções definidas no âmbito dos procedimentos 

ambientais. 

Laboratório 

 Gerir o arquivo dos registos de ambiente que lhe estejam atribuídos. 

 Informar o Gestor de Ambiente das ocorrências detectadas. 

 Verificar a implementação e a eficácia das acções correctivas e preventivas que 

possam ser definidas. 

 Cumprir as funções que lhe sejam atribuídas no âmbito do PGAO. 

 Participar na recolha e separação selectiva de resíduos afectos às actividades e 

ensaios realizados. 

Armazém 

 Cumprir e fazer cumprir o PGAO. 

 Participar na recolha e separação selectiva de resíduos, resultantes das 

actividades de armazenamento, cargas e descargas, e sempre que designado 

para o cumprimento de acções definidas no âmbito dos procedimentos 

ambientais. 
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4.2. PLANO DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO AMBIENTAL 

No âmbito da Empreitada foi definido um Plano de Formação e Informação em Ambiente (ANEXO 

8), de forma a assegurar que as diversas funções atribuídas a cada trabalhador são efectuadas 

tendo em conta os objectivos e metas ambientais previamente estabelecidos, cumprindo os 

requisitos da legislação e contemplando naturalmente as exigências do Dono de Obra em matéria 

ambiental.  

Serão ministradas acções de sensibilização ambiental de acolhimento a todos os trabalhadores, 

previamente à sua entrada em obra. 

Em termos de aspectos programáticos a desenvolver, as acções de formação deverão ter como 

objectivo primordial a sensibilização dos colaboradores para questões como: 

 Os impactes ambientais mais significativos decorrentes da obra e os benefícios que podem 

advir do desempenho individual de cada colaborador; 

 A importância da conformidade das suas actividades com a política de ambiente assumida 

pelas entidades responsáveis pela obra e com os procedimentos estabelecidos; 

 As funções e responsabilidades específicas dos trabalhadores, particularmente em 

situações de emergência; 

 As potenciais consequências que o não cumprimento individual dos procedimentos 

estabelecidos possa ter para o desempenho ambiental da obra. 

Outras situações que podem dar origem a acções de formação adicionais são: 

 Constatações de auditorias realizadas; 

 Não conformidades detectadas; 

 Ocorrência de acidentes ou situações de emergência; 

 Acções correctivas desencadeadas; 
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 Reclamações; 

O Plano de Formação e Informação incluirá acções de diversos tipos, nomeadamente: 

 Acções de sensibilização da generalidade dos trabalhadores para preservação do meio 

ambiente; 

 Afixação de Informações gerais sobre protecção do ambiente, realçando os aspectos 

essenciais; 

 Acções de formação específica a trabalhadores sempre que se justifique. 

 

ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 

O ACE, garantirá que os colaboradores com responsabilidades e atribuições delegadas na área 

ambiental, tenham a formação e qualificação adequadas, para que estejam conscientes da 

importância do cumprimento da política e objectivos ambientais, das exigências legais e de outras 

definidas pela organização. 

A formação terá em consideração todos os impactes ambientais reais ou potenciais, associados 

às suas actividades de trabalho. 

Será implementado um Plano de Formação que terá como objectivo dotar os vários intervenientes 

na empreitada dos conhecimentos base necessários para garantia da adopção de práticas 

ambientais adequadas à presente empreitada, tendo em vista o seu bom desempenho ambiental.  

Proceder-se-á por isso, à avaliação das necessidades de formação de cada um dos 

intervenientes, face aos trabalhos em que estarão envolvidos, de modo a dirigir a cada um deles a 

formação ambiental mais adequada. 

Os planos/acções de formação têm como objectivo, atendendo às actividades que terão maior 

impacte ambiental face às características da obra, apresentar os principais impactes que estão 
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associados a este tipo de obra, bem como as medidas de minimização e/ou compensação que 

serão adoptadas por todos por forma ao bom desempenho ambiental da empreitada. 

Todas as acções efectuadas no âmbito da Formação e Informação dos trabalhadores serão 

devidamente registadas, contendo toda a informação respectiva, designadamente, registos de 

presenças, identificação do formador, temas abordados, duração, etc. e incluídas no relatório 

mensal relativo ao período em causa. 

Complementarmente, o ACE disponibilizará o seu pessoal para frequentar acções de 

sensibilização ambiental, organizadas e coordenadas pelo Dono de Obra, sempre que este o 

entenda como necessário. Estas acções terão em consideração a natureza dos diversos trabalhos 

e riscos associados, a sua duração e os meios envolvidos, podendo, em casos particulares, ser 

efectuadas antes do início dos mesmos. 

AFIXAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

Serão identificados locais próprios, nomeadamente em vitrinas a colocar nas instalações do 

Estaleiro e noutros locais de grande visibilidade para os trabalhadores - escritórios, dormitórios, 

refeitórios, locais de lazer, armazéns, contentores de apoio, para afixação de informações 

ambientais relevantes tais como: 

 Política de Ambiente da Empreitada; 

 Acções que decorrerão no estaleiro sobre prevenção ambiental; 

 Fichas de procedimentos para trabalhos específicos; 

 Plano de Emergência Ambiental; 

 Folhetos de Sensibilização Ambiental. 
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REUNIÕES PERIÓDICAS POR GRUPOS DE TRABALHO 

Sempre que se detectem insuficiências nos conhecimentos necessários ao desempenho de 

funções ou a necessidade da melhoria e actualização desses conhecimentos serão 

desencadeadas, para além das apresentadas anteriormente, acções de sensibilização específicas 

nas próprias frentes de obra com grupos restritos de colaboradores, visando, de um modo geral, a 

melhoria dos conhecimentos e a optimização da relação entre o desempenho pessoal e os 

impactes ambientais resultantes da actividade. A duração destas reuniões cingir-se-á ao mínimo 

indispensável, dependendo, naturalmente, da complexidade de cada tipo de trabalho. 

 

4.3. COMUNICAÇÃO 

A comunicação e interface entre o cliente e o ACE é garantida pela Direcção de Fiscalização e 

pelo Director Técnico da Empreitada.  

Se a Fiscalização ou outra entidade nomeada não representarem a EDP em todos os assuntos, o 

ACE encaminhará os assuntos fora do âmbito da sua autoridade para a própria EDP. 

Para efeitos de gestão de comunicação associada à empreitada é utilizada uma plataforma 

informática denominada ACONEX. 

Internamente a comunicação é feita através de Comunicações de Serviço, Reuniões, Acções de 

Sensibilização, Folhetos ou Relatórios.  

A Documentação de carácter informativo e de sensibilização é afixada por pessoal autorizado em 

local visível. 

A comunicação com entidades externas será feita por Carta, FAX ou E-Mail. 
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4.4. DOCUMENTAÇÃO 

A documentação em obra encontra-se estruturada de acordo com o definido pelo ACE e tendo em 

conta as exigências do Dono de Obra e a especificidade dos trabalhos a realizar, sendo o seu 

controle e organização definido na Norma Operacional de Procedimento (NOP) que define o 

controlo de registos e os planos de arquivo, parte integrante do PGQO.VNIII. 

Para efeitos de gestão de documentação associada à empreitada é utilizada uma plataforma 

informática denominada ACONEX. 

Os documentos do presente Plano de Gestão Ambiental em Obra dividem-se em Documentos 

Preparatórios, que são documentos preparados pelas entidades intervenientes e que constituem a 

estrutura formal do SGA da obra, em Documentos de Acompanhamento de Execução, que são 

documentos que fornecem a evidência objectiva da conformidade das tarefas desenvolvidas com 

os requisitos definidos em matéria ambiental e em Relatórios, onde se descreve a implementação 

e acompanhamento de todas as acções de gestão ambiental. 

Documentos Preparatórios 

Os Documentos Preparatórios estão associados à gestão do sistema, organização da obra e 

descrição do modo de realização e controlo das actividades e processos construtivos da 

empreitada. 

Fundamentalmente, fazem parte dos Documentos Preparatórios: 

 O Plano de Gestão Ambiental em Obra (PGAO), que constitui o documento de referência 

do Sistema de Gestão em Obra e menciona em cada capítulo os procedimentos aplicáveis, 

 A Matriz de Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactes Ambientais, onde todas as 

actividades a executar em obra que possam provocar impactes (positivos ou negativos) no 

ambiente são analisadas de forma a serem identificados os aspectos ambientais 
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associados e se definirem medidas mitigadoras / meios de controlo dos respectivos 

impactes negativos; 

 A Avaliação da Conformidade Legal; 

 Documentos elaborados por fornecedores e subempreiteiros. 

Documentos de Acompanhamento de Execução  

Como referido anteriormente, os Documentos de Acompanhamento de Execução e respectivos 

programas, inspecções, manutenções e registos, são aqueles que fornecem a evidência objectiva 

da conformidade das tarefas desenvolvidas com os requisitos definidos em matéria ambiental, de 

referir: 

Plano de Medidas Ambientais a aplicar em obra (PMA): 

Planos Específicos de Prevenção e Controlo Ambiental (PEPCA): 

 Plano de Gestão de Resíduos (PGR) 

 Plano de Gestão de outros Resíduos (PGOR) 

 Plano de Acompanhamento Arqueológico (PAA)  

 Plano de Monitorização do Ruído (PMR) 

 Plano de Controlo de Águas Residuais (PCAR) 

Planos de Manutenção: 

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

 Plano de Inspecções e Operações de Manutenção para os Locais de Armazenamento 

Temporário de Resíduos (PIOMLATR) 

 Plano de Inspecções e Operações de Manutenção para os Locais de Armazenamento 

Temporário de Materiais (PIOMLATM) 

 Plano de Manutenção de Equipamentos com Substâncias Regulamentadas (PMESR) 

Plano de Emergência Ambiental (PEA) 
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A conformidade dos resultados com os requisitos especificados é assinalada e comprovada pela 

presença do nome, assinatura e data do responsável por cada inspecção. Se a inspecção for 

insatisfatória, este facto será referido. 

Os modelos de registo a utilizar no âmbito do SGA da empreitada estão disponíveis no Anexo 17 

do presente PGAO. 

Relatórios Mensais de Acompanhamento Ambiental 

Além dos registos que vão sendo produzidos no decurso dos trabalhos, evidenciando o 

cumprimento de medidas, acções, programas e planos pré-estabelecidos e de outros 

eventualmente emitidos, mensalmente é elaborado um Relatório de Acompanhamento Ambiental, 

com o objectivo de informar o Dono da Obra sobre a implementação e acompanhamento de todas 

as acções de gestão ambiental.  

O Relatório de Acompanhamento Ambiental resume as actividades desenvolvidas durante o 

período de referência e as previstas para o período seguinte, incluindo cartografia e reportagem 

fotográfica de interesse para a ilustração das principais acções descritas e contempla, sempre que 

aplicável, os seguintes pontos: 

• Identificação das actividades construtivas realizadas; 

• Aspectos ambientais mais relevantes do mês em causa; 

• Descrição das actividades e acções com incidências ambientais desenvolvidas; 

• Definição e aplicação de procedimentos (descrição e análise); 

• Descrição e análise das medidas ambientais (acções, medidas e esforços realizados 

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

aplicação e respectivas justificações); 

• Identificação de anomalias ou de acidentes no âmbito da gestão ambiental e 

respectivas acções correctivas/preventivas; 
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• Identificação de não conformidades no âmbito da gestão ambiental e respectivas 

acções correctivas/preventivas; 

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

• Gestão de resíduos (quantidade de resíduos produzidos por tipo e encaminhamentos 

efectuados para gestores autorizados); 

• Campanhas de monitorização e respectivos resultados obtidos; 

• Lista de documentos elaborados; 

• Visitas e reuniões efectuadas; 

• Reclamações ou exigências efectuadas por entidades oficiais, associações, 

particulares ou outras partes interessadas; 

• Acções de formação/sensibilização/reuniões periódicas realizadas; 

• 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. 

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

• Pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria; 

• Descrição das actividades previstas para o mês seguinte e verificação da existência 

dos meios de controlo, verificação e monitorização adequados. 

Em anexo ao Relatório de Acompanhamento Ambiental são incluídos os elementos considerados 

relevantes obtidos durante o período, como por exemplo, registos, relatórios de monitorização, 

relatórios de auditoria, autorizações, licenças, guias de acompanhamento de RCD’s e resíduos, 

registo trimestral de óleos usados, etc. 
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Relatório Final de Acompanhamento Ambiental 

No final da empreitada será emitido um Relatório Final de Acompanhamento Ambiental, cujo 

objectivo é fazer a análise evolutiva e a síntese de todas as acções desenvolvidas no âmbito da 

Gestão Ambiental, o qual abordará os seguintes itens: 

• Descrição da empreitada; 

• Descrição do Estaleiro e Locais de Trabalho; 

• Caracterização Ambiental das zonas de Obra no início e após a conclusão dos 

trabalhos; 

• Responsabilidades – identificação dos responsáveis pelo acompanhamento ambiental 

realizado; 

• Medidas de minimização associadas às diferentes actividades; 

• Acompanhamento Ambiental – descrição das acções de controlo e monitorização 

ambiental (gestão de resíduos, acções de sensibilização e formação, auditorias 

realizadas, etc.); 

• Balanço Final do Acompanhamento Ambiental, para avaliação do grau de cumprimento 

dos objectivos e das acções de gestão ambiental definidas, da eficácia das medidas 

correctivas implementadas, da avaliação das incidências ambientais associadas às 

diferentes actividades e identificação dos aspectos negativos e positivos, assim como o 

resultado final cumulativo da monitorização dos vários indicadores de desempenho, 

gestão e estado do ambiente; 

• Indicação dos custos devidamente descriminados relativos à implementação das 

acções de gestão ambiental, incluindo as medidas de minimização, os programas de 

monitorização, bem como os estudos e trabalhos realizados no âmbito do 

acompanhamento ambiental desenvolvido; 

• Listagem de toda a documentação produzida em matéria de ambiente, incluindo os 

Procedimentos e Instruções, os Relatórios de Acompanhamento Ambiental, os 
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Relatórios de Monitorização Ambiental, os tipos de registos ambientais produzidos e 

outra documentação considerada relevante. 

 

4.5. CONTROLO DE DOCUMENTOS  

Os documentos relevantes para o funcionamento do Sistema de Gestão Ambiental elaborados 

pelo ACE e por todas as empresas por este subcontratadas, directa ou indirectamente, incluindo 

peças desenhadas, são preparados, verificados e revistos de acordo com o definido no Plano de 

Gestão da Qualidade em Obra (PGQO.VNIII) e documentação associada, nomeadamente nas 

Normas Operacionais de Procedimento (NOP), tendo sempre como referência o Caderno de 

Encargos (CE) e a Legislação em Vigor. 

 

 
 

4.6. CONTROLO OPERACIONAL 

As medidas ambientais identificadas no Plano de Medidas Ambientais a Aplicar em Obra (Anexo 

10) e indexados segundo as suas acções a desenvolver/desenvolvidas, para além da Legislação 

Ambiental em vigor e aplicável, são a base do que acompanha a implementação do Sistema de 

Gestão Ambiental. 

Paralelamente ao definido no Plano de Medidas Ambientais a Aplicar em Obra, serão realizadas 

auditorias internas, inspecções ambientais e o acompanhamento diário da Gestão Ambiental, de 

modo a verificar a Conformidade das acções e a definir Acções Preventivas ou Correctivas a 

qualquer potencial desvio das medidas definidas.  

A avaliação dos Aspectos e Impactes Ambientais Significativos é concretizada segundo o 

procedimento de avaliação de aspectos e impactes ambientais (Anexo 4), do qual resulta a Matriz 

de avaliação por actividade aplicável à empreitada. A sua avaliação vai sendo adequada à 

implementação das medidas preventivas, registo de reclamações e alteração de legislação. 



  

VVEENNDDAA  NNOOVVAA  IIIIII  

EEMMPPRREEIITTAADDAA  GGEERRAALL  DDEE  CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  

RREEFFOORRÇÇOO  DDEE  PPOOTTÊÊNNCCIIAA  DDOO  AAPPRROOVVEEIITTAAMMEENNTTOO  DDEE  VVEENNDDAA  NNOOVVAA  

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL EM OBRA 
CÓDIGO: PGAO.VNIII.1.06 

REVISÃO: 6 

 

001.VNIII.0          Pág. 41 de 46(S/ Anexos) 

Neste âmbito são também analisados os desvios e eventuais alterações ao Plano de Prevenção e 

Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (Modelo de Registo 109.VNIII), parte integrante 

do Plano de Gestão de Resíduos (PGR.VNIII). Qualquer proposta de alteração será devidamente 

fundamentada e apresentada para aprovação ao Dono de Obra (de acordo com Decreto Lei n.º 

46/2008, de 12 Março). 

De modo a serem identificados consumos de recursos e matérias-primas, energia e outros 

parâmetros associados à empreitada, periodicamente são identificadas quantidades e tipo de 

produtos que directa ou indirectamente são utilizados. 

A Direcção Técnica da Empreitada pode elaborar novos procedimentos no caso dos existentes 

não serem adequados à especificidade da obra ou da execução das actividades, no que respeita 

à protecção de todos os descritores ambientais que possam ser afectados. 

Sempre que sejam detectadas situações que possam representar aspectos ambientais não 

controlados e impactes ambientais negativos e significativos, estas serão de imediato corrigidas e, 

se se justificar, serão alvo de seguimento de modo a avaliar a sua eficácia e a impedir a sua 

recorrência. 

 

4.7. PREVENÇÃO E CAPACIDADE DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS 

De modo a prevenir e a dar resposta a situações de emergência na presente empreitada, serão 

estabelecidos no Plano de Emergência Ambiental cenários com impactes ambiental, identificando-

se também os respectivos procedimentos a seguir para prevenir as causas e as situações de 

risco, minimizando os seus efeitos no ambiente. 

Com base na identificação das potenciais situações de incidente/ acidente ambiental foi definido 

um Plano de Emergência Ambiental que contemplou os seguintes aspectos: 

 Hierarquia de comando e definição de responsabilidades dos intervenientes; 

 Principais situações de incidente/ acidente ambiental; 
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 Modos de Prevenção/Actuação a aplicar em caso de eventual ocorrência de um 

incidente/acidente ambiental; 

 Investigação de incidentes ou acidentes ambientais. 

No ANEXO 9 apresenta-se o Plano de Emergência Ambiental (PEA). 
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55  VVEERRIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  
 

5.1. MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO 

A monitorização ambiental é um conceito definido no enquadramento legislativo actual em matéria 

de Avaliação de Impacte Ambiental. De acordo com o Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março ( 

primeira alteração ao DL nº 151-B/2013 de 31.10) e DL nº 151 – B/2013 de 31.10, a monitorização 

é “um processo de observação e recolha sistemática de dados sobre o estado do ambiente ou 

sobre os efeitos ambientais de determinado projecto e descrição periódica desses efeitos por meio 

de relatórios com o objetivo de permitir a avaliação da eficácia das medidas previstas na DIA e na 

decisão de verificação de conformidade ambiental do projeto de execução para evitar, minimizar 

ou compensar os impactes ambientais significativos decorrentes da execução do projeto. 

Através do Plano de Medidas Ambientais a aplicar em obra (PMA.VNIII) (Anexo 10), o ACE irá 

realizar periodicamente a monitorização dos impactes significativos, permitindo: 

  Assegurar o cumprimento da legislação em vigor,  

 Validar os pressupostos e resultados da Avaliação de Impacte Ambiental para a fase de 

construção, nomeadamente o definido na Declaração de Impacte Ambiental (DIA); 

 Garantir o cumprimento do estabelecido no Caderno de Encargos; 

 Desenvolver os esforços necessários para uma melhoria contínua do desempenho 

ambiental da Empreitada;  

 Desenvolver as melhores práticas que permitam a utilização racional dos recursos 

naturais; 

 Prever e implementar as melhores técnicas de prevenção e redução da poluição na fonte. 

Adicionalmente e de acordo com o definido no Programa Geral de Monitorização Ambiental 

(PGMA.VNIII), o ACE irá desenvolver e implementar programas de monitorização ambiental, 
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nomeadamente a nível de ambiente sonoro, recursos hídricos superficiais, recursos hídricos 

subterrâneos, consumos, entre outros. 

Os procedimentos, requisitos, objectivos e metas são consubstanciados pelo ACE em planos, 

programas ou projectos ambientais específicos. Em anexo apresentam-se os seguintes Planos 

Específicos de Prevenção e Controlo Ambiental, Planos de Manutenção e Monitorização. 

 Anexo 10 – Plano de Medidas Ambientais a aplicar em obra (PMA.VNIII); 

 Anexo 11 – Programa Geral de Monitorização Ambiental (PGMA.VNIII); 

 Anexo 12 – Plano de Manutenção de Equipamentos com Substâncias Regulamentadas 

(PMESR.VNIII); 

 Anexo 13 – Plano de Controlo de Águas Residuais (PCAR. VNIII); 

 – Plano de Inspecção e Manutenção de Infra-Estruturas de Águas Residuais ( 
PIMIAR) 

 Anexo 14 – Plano de Acompanhamento Arqueológico (PAA.VNIII); 

 Anexo 15 – Plano de Monitorização de Ruído (PMR.VNIII); 

 Anexo 16 – Plano de Gestão de Resíduos (PGR.VNIII) 

 – Plano de Gestão de Outros Resíduos (PGOR.VNIII) 

No Anexo 17 apresenta-se o Mapa de Controlo de Emissão de Documentos (Modelo de      

Registo 005.VNIII), modelo de registo que faz parte integrante do Plano de Qualidade em Obra 

(PGQO.VNIII), onde constam os modelos de registo associados aos documentos supracitados e 

outros necessários à monitorização e medição ambiental, sendo que os mesmos são 

periodicamente actualizados podendo ser consultados em qualquer altura tanto pela Fiscalização 

como pelo Dono de Obra.  

Periodicamente são preenchidas Fichas de Verificação Ambiental em Obra (Modelo de Registo 

112.VNIII) onde são identificadas, por zona e actividade construtiva em curso, as situações 
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críticas detectadas, são definidas medidas correctivas e prazos para implementação e efectua-se 

o acompanhamento da implementação das medidas definidas. É também utilizado na 

monitorização ambiental o modelo de registo 220.VNIII, Ficha de Acompanhamento Ambiental. 

 

5.2. ACÇÕES CORRECTIVAS E PREVENTIVAS 

Sempre que deficiências de implementação do Sistema Gestão do Ambiente são identificadas, na 

sequência de auditoria ou não, essas situações são corrigidas e, se necessário, são 

implementadas acções correctivas para se prevenir a sua recorrência. Estas deficiências são 

endereçadas por Registos de Ocorrência (Modelo de Registo 031.VNIII). 

Uma não conformidade pode ser: 

 Um incumprimento legal; 

 Um incumprimento de um requisito da EDP; 

 Um incumprimento de um requisito do SGA. 

Para a identificação e tratamento de não conformidades definem-se as seguintes acções: 

1. Identificação da causa de não conformidade; 

2. Estabelecimento de um plano de acção adequado; 

3. Registo de todas as alterações processuais resultantes das medidas correctivas. 

No caso da identificação de situações potencialmente não conformes e após a necessária análise, 

é emitida uma oportunidade de melhoria ou uma constatação, para corrigir a situação e evitar a 

ocorrência da não conformidade. Estas ações são documentadas no modelo Registo de 

Ocorrência, VNIII.FGTB.01. 
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Quando o Dono de Obra, ou seu representante, efectua uma reclamação documentada 

relativamente a questões ambientais, esta é registada, analisada e as acções que dela resultem 

são implementadas e seguidas.  

 

5.3. CONTROLO DE REGISTOS 

Os documentos e registos do Sistema de Gestão Ambiental serão arquivados de acordo com 

Plano de Arquivo da empreitada, definido na Norma Operacional de Procedimento relativa ao 

Controlo de Registos, que faz parte integrante do Plano de Gestão de Qualidade em Obra 

(PGQO.VNIII), podendo ser consultados em qualquer altura tanto pela Fiscalização como pelo 

Dono de Obra. 

Nestes registos estão compreendidos, entre outros, Licenças e Autorizações, Guias de 

Acompanhamento de Resíduos, Certificados, Relatórios, Registos de Acções de Formação e 

Sensibilização, Registos de Resíduos Produzidos, Actas de Reuniões, Registos de 

Correspondência, etc.. 

 

5.4. AUDITORIAS  

Para verificar se as actividades relativas ao Ambiente e os resultados associados estão conforme 

com as disposições previstas e determinar a eficácia do Sistema de Gestão do Ambiente, 

realizam-se auditorias internas à obra de acordo com o Plano de Auditorias. 

As auditorias são programadas em função da natureza, estado, criticidade e importância das 

actividades e são realizadas por colaboradores das Empresas constituintes do ACE sem 

responsabilidade directa na área a auditar (bolsa de auditores internos). 

Para cada auditoria, é elaborado um Relatório de Auditoria (Modelo de Registo 032.VNIII). 
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As auditorias realizadas pelo Dono de Obra estão incluídas no Programa de Auditorias ( 

VNIII.FGTB.02.V3). Este plano está disponível no Anexo 18. Este programa é realizado pelo Dono 

de Obra e atualizado periodicamente na plataforma ACONEX. 
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66  RREEVVIISSÃÃOO  PPEELLAA  GGEESSTTÃÃOO  

Além das revisões pontuais originadas por alterações ao projecto ou emendas ao contrato, 

alterações dos processos construtivos, da estrutura organizacional, ou outras, a Direcção Técnica 

da Empreitada procede à revisão do Sistema de Gestão de Ambiente implementado na obra, 

sempre que tal se revele necessário e justificável, designadamente por solicitação do Dono de 

Obra / Fiscalização envolvendo os restantes responsáveis em obra como apropriado. 

Como resultado destas revisões serão elaboradas Actas de Reunião de Revisão do Sistema da 

Obra (Modelo de Registo 038.VNIII). 
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ANEXO 1  

PROGRAMA DE TRABALHOS 
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ANEXO 2  

PROJECTO DE ESTALEIRO DE APOIO, PLANTA DE 
CONDICIONANTES E PLANTAS DE ESTALEIROS  
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ANEXO 3 

POLÍTICA DE AMBIENTE 
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ANEXO 4 

PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE 
ASPECTOS E IMPACTES AMBIENTAIS 
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ANEXO 5  

VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE LEGAL 
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ANEXO 6 

PLANO DE OBJECTIVOS E METAS AMBIENTAIS 
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ANEXO 7 

ORGANOGRAMA NOMINAL DA EMPREITADA 
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ANEXO 8 

PLANO DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO 
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ANEXO 9 

PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL 
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ANEXO 10 

PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA 
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ANEXO 11 

PROGRAMA GERAL DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 
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ANEXO 12 

PLANO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM 
SUBSTÂNCIAS REGULAMENTADAS 
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ANEXO 13 

PLANO DE CONTROLO DE ÁGUAS RESIDUAIS 
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ANEXO 14 

PLANO DE ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO 
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ANEXO 15 

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DE RUÍDO 
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ANEXO 16 

PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS  

PLANO DE GESTÃO DE OUTROS RESÍDUOS  
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ANEXO 17 

MODELOS DE REGISTO 
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ANEXO 18 

PLANO DE AUDITORIAS INTERNAS 

 

 

 


