
F E Objecto da NC Descrição L G
M

G
Acções Correctivas 

Prazo 

Implementação

Posição da 

Fisc.

Documento 

Enviado

Data de 

Fecho

Valor 

Multa (€)

Valor 

Acumulado (€)

1/10 02-11-10 x
Terras Vegetais

- Medidas 27 e 28-

Foram depositadas terras vegetais no 

depósito n.º3 sem terem sido implementadas 

acções para prevenção do possivel 

deslizamento das mesmas sobre talude 

existente

x

Regularização das terras vegetais e seu 

afastamento do talude. Colocação de 

protecções (tapumes) imediatamente 

antes do talude

22-11-10
Solicitação de 

Abertura.

CO n.º53
22-11-2010 250 250

Solicitação de 

Abertura.
CO n.º92a

Acções 

correctivas não 

aceites

CO n.º 113

Solicitação de 

Abertura.
CO n.º93a

Abertura da NC CO n.º 107

Acções 

correctivas não 

aceites

CO n.º 116

Acções de 

correcção não 

aceites. Acções 

correctivas 

CO n.º 116

Fecho CO n.º 197

Solicitação de 

Abertura.

CO n.º100a

Abertura da NC CO n.º 108

Solicitação de 

Abertura.
CO n.º120

Abertura da NC CO n.º 140

Acção de 

correcção não 

aceite.

CO n.º 144

Solicitação de 

Abertura.
CO n.º150

1750
Prazo para implementação das acções 

correctivas 31-12-12
x

Sempre que for efectuada a desmatção 

será efectuada a recolha dos resíduos 

para local definido e identificado.

Em situações em que não seja possivel 

efectuar a sua recolha de imediato, 

estes serão depositados em local longe 

de zonas com provavel queda de 

escombro.

31-12-2012 500RNCA n.º3 23-05-2011 x
Resíduos

 - Medida 25 - 

Resíduos de desmatação que se encontravam 

junto do leito do rio a montante da barragem a 

construir, foram enterrados debaixo de 

escombro.

MAPA DE CONTROLO DE NÃO CONFORMIDADES AMBIENTAIS

CONSTRUÇÃO DA NOVA BARRAGEM DO ALTO CEIRA

Observações
Data de 

Emissão

Acções Empreiteiro
Emitida 

Por
Gravidade

N.º

Descrição da NC

Verificou-se a manutenção de equipamentos 

em local não autorizado e sem meios 

adequados para tal actividade

 - Identificação do Parque de máquinas;

 - Sempre que se verifique a 

necessidade de realizar reparação de 

equipamentos, a Responsavel 

Ambiental é informada previamente;

 - Existencia de Kit Ambiental composto 

por material absorvente, bacia de 

retenção, recipiente para os solos 

contaminados e plástico junto à entrada 

da barragem;

 -  Formação no âmbito de 

reparação/manutenção de 

equipamentos ministrada aos 

trabalhadores relativamente às medidas 

preventivas a serem implementadas 

durante a manutenção de 

equipamentos.

12-04-2011 12-04-2011x

ACÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

500 750

Verificou-se a movimentação de terras para 

um local que não tinha sido desmatado nem 

decapado

2/11 08-03-11 x

Manutenção de 

equipamentos

- Medida 59-

RNCA n.º2 08-03-2011 x 750

Desmatação/

Decapagem

- Medida n.º24-

x

x

Será realizada a desmatação antes do 

inicio de trabalhos, assim como será 

efectuada a decapagem sempre que se 

verifique a presença de terra vegetal.

31-08-2011 08-09-2011 0

Remoção do escombro do leito do rio. 

Colocação de um colector em tubo 

corrugado PP400 de modo a permitir a 

passagem da água e a travessia dos 

equipamentos para a margem direita

08-03-2011 31-03-2011 500

A Fiscalização abriu a Não 

Conformidade após reclamação do 

Consórcio, a qual não foi aceite.

RNCA n.º1 08-03-11 x
Obstrução leito do rio

- Medida 154-

O leito do rio foi obstruido com escombro e 

verificou-se equipamentos a atravessar de 

uma margem para a outra pelo próprio rio.

A Fiscalização abriu a Não 

Conformidade após reclamação do 

Consórcio, a qual não foi aceite.

1250

03/2011 06-07-2011 x
Resíduos

 - Medida 62 - 

Resíduos perigosos depositados no contentor 

de RSU's existente no Estaleiro Industrial
x 22-07-2011

Formação de gestão de resíduos a 

todos os trabalhadores da obra. 

Colocação de folhetos informativos em 

diversos locais da obra.

22-07-2011 500 2250
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Abertura da NC CO n.º430

Fecho CO n.º 159

Solicitação de 

abertura
CO n.º151

Abertura da NC CO n.º160

Prazo não aceite CO n.º186

Fecho CO n.º 204

Solicitação de 

abertura
CO n.º177

Abertura da NC CO n.º473

Fecho CO n.º 227

Solitação de 

abertura
CO n.º163

Abertura da NC CO n.º 494

Fecho CO n.º228

06/2011 21-10-2011 x
Património

- Medida 163 -

Falta de sinalização e identificação do 

elemento patrimonial Vale d 'Égua 2
x

Identificação e sinalização do elemento 

patrimonial  Vale d'Égua 2
02-12-2011

Abertura na 

Auditoria de 2ª 

Parte

 --- 27-06-2012 250 3500 Fecho na 2ª auditoria de 2ª Parte

07/2011 21-10-2011 x  ---
Lista de legislação em vigor da empreitada 

desactualizada

Actualização da Lista de Legislação da 

empreitada
04-11-2011

Abertura na 

Auditoria de 2ª 

Parte

 --- 27-06-2012 0 3500 Fecho na 2ª auditoria de 2ª Parte

08/2011 21-10-2011 x
Recursos Hídricos

- Medida 153 -

Os resultados da Monitorização da Qualidade 

da Água Superficial não estão a ser 

comparados com a legislação em vigor, 

Decreto-Lei n.º103/10 nem com os Anexos do 

Decreto-Lei n.º236/98 estipulados na DIA: 

anexo X e XV

x

Comparação dos valores obtidos nas 

campanhas com a legislação em vigor e 

com os anexos definidos na DIA: anexo 

X

11-11-2011

Abertura na 

Auditoria de 2ª 

Parte

 --- 27-06-2012 500 4000 Fecho na 2ª auditoria de 2ª Parte

09/2011 21-10-2011 x
Auditorias Internas

- Medida 152 -

Não cumprimento do Plano de Auditorias 

Internas
x

Actualização do Plano de Auditorias 

Internas e cumprimento do mesmo
25-10-2011

Abertura na 

Auditoria de 2ª 

Parte

 --- 27-06-2012 500 4500 Fecho na 2ª auditoria de 2ª Parte

Abertura CO n.º 262

Acções 

Correctivas
CO n.º721

Fecho CO n.º326

Abertura CO n.º276

Acções 

Correctivas
CO n.º720

Fecho CO n.º313

Abertura CO n.º 296

28-01-2012

Melhoria do encaminhamento da linha 

de água da margem direita, 

aumentando o tubo e colocando um 

novo tubo para encaminhar a água 

proveniente das infiltrações.

01-02-2012 16-03-2012 250
Recursos Hídricos

- Medida 16 -
5500x

250 475031-01-2012 14-03-2012

02/2012 26-01-2012 x
A linha de água existente na margem direita 

não foi correctamente encaminhada.

01/2012 17-01-2012 x
Recursos Hídricos

- Medida 91 -

No Estaleiro Industrial verificou-se que as 

águas das bacias de decantação, que servem 

para tratar as águas das lavagens das auto-

betoneiras, estavam aser descarregadas para 

a linha de drenagem, não estando esta 

descarga licenciada.

x

Limpeza dos acessos e colocação de 

brita nos acessos ao estaleiro industrial 

e escombreira

x

Será efectuado o pedido de 

licenciamento para a descarga de 

águas residuais.

10/2011 22-12-2011 x
Acessos

- Medida 116 -

Verifica-se que os acessos não se encontram 

limpos, especificamente à saída dos estaleiro 

industrial, escombreira e estaleiro social.

A lavagem dos baldes de betão será 

efectuada em locais próprios, em 

bacias de retenção munidas a manta 

geotêxtil ou nas caçambas existente na 

frente de obra.

29-07-2011 04-11-2011 250 325005/2011 28-07-2011 x
Águas Residuais

- Medida 94 -

Lavagem dos baldes de betão em local sem 

qualquer tipo de tratamento ou retenção
x

x

Melhoria dos locais de abastecimento 

dos gerados de modo a prevenir 

eventuais derrames durante o 

abastecimento dos mesmos. E-mail ao 

fornecedor de gasóleo a informá-lo da 

abertura da não conformidade 

ambiental devido aos derrames 

causados durante o abastecimento dos 

diversos geradores.

08-08-2011 04-11-2011 500 3000

2500

04/2011 08-08-2011 x

Solos e Capacidade 

do uso dos solos

- Medida 88 - 

Forem verificados diversos derrames nos 

locais de abastecimento dos geradores

RNCA n.º4 26-07-2011 x
Águas Residuais

- Medida 94 -

Lavagem dos baldes de betão em local sem 

qualquer tipo de tratamento antes das águas 

residuais chegarem ao rio e sem 

licenciamento para esta operação

03/2011 06-07-2011 x
Resíduos

 - Medida 62 - 

Resíduos perigosos depositados no contentor 

de RSU's existente no Estaleiro Industrial
x 22-07-2011

Formação de gestão de resíduos a 

todos os trabalhadores da obra. 

Colocação de folhetos informativos em 

diversos locais da obra.

22-07-2011 500

29-07-2011 23-09-2011 250

2250

x

A lavagem dos baldes de betão será 

efectuada em locais próprios, 

devidamente identificados e se posiivel 

balizados, sobre bacias de retenção 

munidas a menta geotÊxtil ou nas 

caçambas existentes na frente de obra.

Fechada como não eficaz e aberta nova 

NC

12-03-2012 500 5250
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Acções 

Correctivas
CO n.º757

Fecho CO n.º332

Abertura CO n.º326

Acções 

Correctivas
CO n.º827

Fecho CO n.º351

Abertura CO n.º334

Acções 

Correctivas
CO n.º828

Fecho CO n.º352

Abertura CO n.º343

Acções 

Correctivas
CO n.º831

Fecho CO n.º376

Abertura CO n.º351

Acções 

Correctivas
CO n.º863

Fecho CO n.º391

Abertura CO n.º352

Acções 

Correctivas
CO n.º 864

Fecho CO n.º388

Abertura CO n.º391

Acções 

Correctivas
CO n.º918

Fecho CO n.º406

Abertura CO n.º398

Acções 

Correctivas
CO n.º925

Acções 

correctivas não 

aceites

CO n.º 409

Fecho CO n.º 428

Abertura CO n.º442

Acções 

Correctivas
CO n.º1001

Fecho CO n.º452

Abertura CO n.º443

Acções 

Correctivas
CO n.º999* 8750x Fecho da ETAR 19-09-2012 03-10-2012 500

500 8250

11/2012 19-09-2012 x
Recursos Hidricos

- Medida 99 -

Verificou-se, que a ETAR está a descarregar 

para o meio hidrico quando foi decidido fechar 

a ETAR e já ter sido feita uma comunicação 

de obra à ARH Tejo a informar que esta se 

encontra fechada.

x

Recolha e encaminhamento dos 

resíduos para os locais definidos e 

formação ministrada aos trabalhadores

19-09-2012 03-10-201210/2012 19-09-2012 x
Resíduos

- Medida 62 -

Verificou-se mais uma vez, no Estaleiro 

Industrial a deposição de diversos resíduos no 

solo, tais como madeiras, ferros, plástico com 

betão e papel sem estarem devidamente 

depositados nos respectivos locais de 

armazenamento.

04-06-2012 250 7000x

Será entregue o projecto de 

escombreira conforme o solicitado pelo 

Dono de Obra

10-05-201207/2012 26-04-2012 x
Escombreiras

- Medida 20 -

Verificou-se a colocação de escombro na 

escombreira contrariando o que ficou definido 

na reunião da Comissão de Acompanhamento 

Ambiental n.º18 e Reunião de Obra n.º83.

6750
Fechada como não eficaz e aberta nova 

NC
x

Colocação de betão na saída do 

estaleiro industrial e limpeza dos 

mesmos com recurso à cisterna 

existente em obra

14-05-2012 12-06-2012 250

500 6500

06/2012 26-04-2012 x
Acessos

- Medida 116 -

Verifica-se que os acessos não se encontram 

limpos, especificamente à saída dos estaleiro 

industrial, escombreira e estaleiro social.

x
Formação de gestão de resíduos aos 

trabalhadores.
20-04-2012 21-05-201205/2012 04-04-2012 x

Resíduos

- Medida 62 -

No Estaleiro Industrial, atrás dos contentores 

da Tecnasol, verificaram-se duas caixas com 

mistura de resíduos perigosos e não 

perigosos

Será entregue o projecto de 

escombreira conforme o solicitado pelo 

Dono de Obra

17-04-2012 26-04-2012 250 6000
Fechada como não eficaz e aberta nova 

NC
04/2012 26-03-2012 x

Escombreiras

- Medida 20 -

Verificou-se a colocação de escombro na 

escombreira contrariando o que ficou definido 

na reunião da Comissão de Acompanhamento 

Ambiental n.º18 e Reunião de Obra n.º83.

x

Melhoria do encaminhamento da linha 

de água da margem direita, 

aumentando o tubo e colocando um 

novo tubo para encaminhar a água 

proveniente das infiltrações.

01-02-2012 16-03-2012 250
Recursos Hídricos

- Medida 16 -
5500x02/2012 26-01-2012 x

A linha de água existente na margem direita 

não foi correctamente encaminhada.

Verifica-se que os acessos não se encontram 

limpos, especificamente à saída dos estaleiro 

industrial, escombreira e estaleiro social.

250x
Será aumentada a periodicidade da 

limpeza dos acessos
11-04-201203/2012 14-03-2012 x

Acessos

- Medida 116 -

Fechada como não eficaz e aberta nova 

NC
26-04-2012 5750

08/2012 05-06-2012 x
Acessos

- Medida 116 -

Verifica-se que os acessos não se encontram 

limpos, especificamente à saída dos estaleiro 

industrial, escombreira e estaleiro social.

250 7250x

Colocação de betão na saída do 

estaleiro industrial e limpeza dos 

mesmos com recurso à cisterna 

existente em obra

15-06-2012 28-06-2012

09/2012 21-06-2012 x

Solos e Capacidade 

do uso dos solos

- Medida 59 -

Verificou-se a realização de uma manutenção 

a um equipamento, no Estaleiro Industrial, 

sendo que esta actividade não está prevista 

nem existe oficina para a realização desta.

500 7750x

Não serão realizadas manutenções de 

equipamentos em obra. Todas as 

reparações básicas realizadas, 

cumprirão as medidas preventivas 

(bacias de retenção sob a zona a 

trabalhar e produtos quimicos sobre 

bacias de retenção) previstas no Plano 

de Emergência Ambiental.

31-07-2012 17-08-2012
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Fecho CO n.º453

8750x Fecho da ETAR 19-09-2012 03-10-2012 50011/2012 19-09-2012 x
Recursos Hidricos

- Medida 99 -

Verificou-se, que a ETAR está a descarregar 

para o meio hidrico quando foi decidido fechar 

a ETAR e já ter sido feita uma comunicação 

de obra à ARH Tejo a informar que esta se 

encontra fechada.
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