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1 IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE PÓS-AVALIAÇÃO (a) PA N.º  715 N.º Interno ________ 

(a)  Indicar o Número de Pós-avaliação e/ou o Número Interno, em consonância com o aplicável pela Autoridade de AIA 

 

 
2 DADOS SOBRE O PROJETO DE EXECUÇÃO 

2.1 Designação  Alteração da Armazenagem de GPL do Terminal da Trafaria 

2.2 Tipologia (a) Anexo II, 3 d) do DL 151-B/2013, de 31 de Outubro  

2.3 Localização (b) União de Freguesias de Caparica e Trafaria, Concelho de Almada, Distrito de Lisboa 

2.4 Fase do projeto  Construçãoc) Data início  ___/10/2020 Data fim prevista (d) ___/___/___ 

2.5 Comunicações à Autoridade de AIA  

Data de comunicação do Início da construção ou da exploração (e) 21/10/2020 

Data de comunicação do cronograma atualizado das ações do projeto (f) 21/10/2020 

Data de comunicação à AAIA da georreferenciação do projeto (g) ___/___/___ 

2.6 Breve descrição do ponto de situação da obra ou das condições de funcionamento do projeto no 
período da auditoria (h)  

À data da visita técnica à obra (05 de Abril de 2021), a empreitada de construção civil encontrava-se 
no final da primeira fase (preparação do terreno para a instalação dos tanques de gás e respectiva 
instalação da tubagem associada). 
Prevista a recepção de 2 tanques de armazenagem até 16 de Abril de 2021. Prevista a realização da 
empreitada de metalomecânica para o mês de Maio de 2021, conforme cronograma de trabalhos. A 
execução da componente associada à electricidade e Instrumentação da obra deverá ser adjudicada 
até final de Abril de 2021.  

2.7 Caso aplicável, assinalar a ocorrência de eventuais alterações relevantes ao projeto e remeter a 
respetiva descrição para o quadro 16. 
Nenhuma alteração relevante face ao cronograma de trabalhos existentes nem alteração de 
processos construtivos relevantes. 

(a) Referência à tipologia e alínea relativa ao enquadramento do projeto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro  
(b) Indicar o(s) concelho(s) e freguesia(s) 
(c) Fase do projeto à data da Auditoria: Construção ou Exploração 
(d) Se aplicável 
(e), (f) e (g) Conforme aplicável e em conformidade com o n.º 1 do artigo 26º Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro e com o n.º 3 do Anexo V da Portaria n.º 
395/2015, de 4 de novembro. 
(h) Nos casos em que o projeto global inclua várias componentes, designadamente componentes de diferentes tipologias a 
que correspondem datas de início/ fim distintas das indicadas relativamente ao projeto global, essas situações deverão ser 
referidas.  

3 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

3.1 Nome/Denominação social OZ Energia Gás S.A. 

3.2 Sede social Av. Duque de Ávila nº 79, 1000-139 Lisboa 

 

4 IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (AAIA) 

4.1 AAIA Agência Portuguesa do Ambiente I.P. 

 

5 IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE AIA E DAS DATAS DAS DECISÕES AMBIENTAIS (a) 

5.1 AIA N.º 2924 (PA n.º 715) 5.2 TUA N.º __________________ 
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5.3 Data da emissão da DIA (Estudo Prévio ou Anteprojeto) 
       Data da emissão do Parecer da CA sobre o RECAPE (b) 

___/___/___ 
___/___/___ 

5.4 Data da emissão da DIA (Projeto de Execução) 07/04/2017 

5.5 Data da emissão da DCAPE __/___/___ 

5.6 Data da emissão do TUA (AIA) ___/___/___ 

5.7 Alterações à DIA/DCAPE ou Averbamentos ao TUA (c)  

(a) Preencher conforme aplicável 
(b) Aplicável nos casos em que o projeto foi sujeito a AIA, em fase de estudo prévio ou anteprojeto, na vigência do Decreto-

Lei n.º 69/2000, de 3 de maio 
(c) Identificar eventuais alterações à DIA (PE) ou à DCAPE ou averbamentos ao TUA que tenham sido emitidos e que 

relevem para a Auditoria 

6 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA DE VERIFICAÇÃO  

6.1 Verificador (coordenador) (a)  

6.1.1 Nome  Tiago Rogado 6.1.2 N.º de Verificador n.º 8/AIA 

6.2 Outros Verificadores (a) 

6.2.1 Nome  6.2.1.1 N.º de Verificador  

6.2.2 Nome  6.2.2.1 N.º de Verificador  

6.3 Designação Pessoa coletiva(a) (b) 

6.3.1 Nome Caravela Sustentável Lda 

6.4 Peritos Técnicos (a) (c) 

6.4.1 Nome   

6.4.1.1 Valência Técnica   

6.4.1.2 Área de atuação (d)  

6.4.2 Nome   

6.4.2.2 Valência Técnica   

6.4.2.3 Área de atuação (d)  

(a) Incluir em anexo a respetiva declaração de cumprimento dos requisitos de isenção estabelecidos no artigo 4.º do anexo 
à Portaria n.º 326/2015, de 2 de outubro, alterada pela Portaria n.º 30/2017, de 17 de janeiro”.  
(b) Sempre que o Verificador não atue em nome individual 
(c) Sempre que a verificação da implementação das condições impostas nas Decisões Ambientais emitidas em sede de AIA 
ou nos restantes referenciais aplicáveis exija um conhecimento específico ou experiência qualificada não detida pelo 
Verificador de Pós-Avaliação 
(d) Identificar as áreas/condições da DIA/DCAPE/TUA, cuja verificação no decurso da Auditoria foi objeto de apoio 
especializado do perito técnico 
 

7 INFORMAÇÃO GERAL SOBRE A AUDITORIA DE PÓS-AVALIAÇÃO 

7.1 Datas de realização da Auditoria 
25 de Março de 2021 (análise documental) e  
5 de Abril de 2021 (visita técnica in situ à obra) 

7.2 Duração total da Auditoria (dias)  

7.2.1 N.º de dias de preparação: 5 dias 

7.2.2 N.º de dias de verificação in situ: 2 dias 

7.2.3 N.º de dias de elaboração do Relatório: 5 dias 

7.3 Outras Auditorias em simultâneo Não aplicável  

7.3.1 Auditoria de Testemunho  7.3.2 Outras Auditorias: ___________________  
 

http://apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/QualificacaoAmbiental/Pos-Avaliacao/Portaria_30_2017_verificadores.pdf
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8 OBJETIVOS DA AUDITORIA DE PÓS-AVALIAÇÃO 

8.1 Verificação da implementação das condições impostas na Decisão Ambiental – Declaração de 

Impacte Ambiental (a)  emitida em 07/04/2017 

8.2 , designadamente, condicionantes, elementos a apresentar, medidas de minimização, de 
compensação e potenciação de impactes ambientais, programas de monitorização e outros 
planos, projetos e estudos específicos e, se necessário, definição de ações corretivas. Verificação, 
nos casos aplicáveis, da eficácia das medidas referidas, face aos respetivos objetivos específicos de 
minimização ou de compensação dos impactes negativos. 

8.3 Especificar outros objetivos quando aplicável (b) 

(a) Selecionar a Decisão Ambiental aplicável em conformidade com o Quadro 5 (itens 5.4 a 5.7) 
(b)  Designadamente, a verificação de condições referentes à fase de construção ainda não fechadas, o seguimento e a 

verificação de eventuais ações corretivas decorrentes da Auditoria anterior e, ainda, a verificação de condições impostas 
pela Autoridade de AIA no decurso do procedimento de Pós-avaliação. 

 

9 CRITÉRIOS/REFERENCIAIS UTILIZADOS NA AUDITORIA DE PÓS-AVALIAÇÃO 

9.1 Condições constantes da Decisão Ambiental – Declaração de Impacte Ambiental (a)   emitida em 

07/04/2017  aplicáveis à fase em que decorre a Auditoria. 
 
Ver medidas descriminadas no ponto 12 do presente relatório. Contemplam todas as Medidas 
de minimização expostas na DIA e a referência à Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção, 
disponível no Portal da APA  

9.2 Quando aplicável, identificar os documentos, como sejam Ofícios da Autoridade de AIA emitidos 
no decurso da Pós-avaliação, onde constem outras condições, cujo cumprimento deva ser 
verificado na Auditoria. 
 
Evidenciado o ofício da APA com a ref.ª APA S019929-202103-DAIA_DPP de 19/03/2021,  com o 
assunto “Pós -Avaliação n.º 715; Alteração de Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria. 
Instrução do procedimento de Pós-Avaliação e notificação de prazos obrigações de 
comunicação.  
 
Evidenciada a resposta emitida pela OZ Energia (e-mail 24 de Março de 2021), tendo sido 
anexados e enviado junto da APA (e-mail: geral@apambiente.pt) os seguintes elementos 
técnicos: 
- Nota de envio de documentação relativa a Pós-Avaliação 
- Relatórios de Demonstração do Cumprimento da DIA (RDCD) de Fase prévia à obra – Pós 
Avaliação n.º 715 
- Quatro anexos com documentação associada ao RDC 

9.3 Identificar os diplomas legais, os documentos normativos e os documentos orientadores 
aplicáveis, em conformidade com o conceito Critérios da Auditoria de Pós-Avaliação, 
estabelecido no documento “Termos e Condições para a realização de Auditorias de Pós-
Avaliação”, na versão em vigor. 
 
Informação já inserida no Plano de Auditoria submetido junto da APA, onde se realçam os 
seguintes documentos: 

• DL 151-B/2013 de 31 de Outubro (n.º1 do artigo 26.º) 

• DL 152-B/2017 de 11 de Dezembro  

• Portaria n. º395/2015 de 4 de Novembro (n.º2 e n.º3 do Anexo V). 

• Portaria n.º 326/2015 de 2 de Outubro 

• Portaria n. º30/2017 de 17 de Janeiro 
• NP EN ISO 19011:2019 

(a) Selecionar a Decisão Ambiental aplicável em conformidade com o Quadro 5 (itens 5.4 a 5.9) 

mailto:geral@apambiente.pt
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10 PLANO DA AUDITORIA DE PÓS-AVALIAÇÃO 

10.1 Incluir em anexo o Plano de Auditoria.  
 
Incluído em anexo ao presente relatório e respectivo anexo contendo a reportagem fotográfica 

10.2 Quando aplicável, o Plano da Auditoria deverá ser acompanhado de peça cartográfica (ou 
imagem do Google Earth ou Maps), a escala adequada, que identifique os diferentes locais 
visitados no decurso da Auditoria. 

 

 
 
Aquando da visita técnica realizada in situ a 5 de Abril de 2021, encontram-se identificados os pontos 
sujeitos a reportagem fotográfica. A saber: 

• Área de execução da galeria 1; 

• Área de acesso para entrada e saída de viaturas em obra; 

• Área de execução do Muro M1; 

• Área de construção dos maciços de suporte para fixação das tubagens de ligação para os 
tanques; 

• Futura área de instalação dos tanques de armazenagem de GPL; 

• Válvula de retenção B-4; 

• Estaleiro Social da entidade executante; 

• Área utilizada para execução de armaduras, parque de materiais e área de deposição 
temporária de resíduos. 
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Fonte: Google Earth View 

10.3 Referir, quando aplicável, quaisquer atividades/ações inicialmente previstas no Plano de 
Auditoria que não tenham sido executadas. 

 
Não aplicável. Está a ser cumprido o cronograma de trabalhos conforme previsto. 

 

11 DADOS SOBRE A AUDITORIA DE PÓS-AVALIAÇÃO ANTERIOR  Não aplicável X 

11.1 Datas de realização da Auditoria anterior 
Não foi realizada qualquer auditoria em fase 
anterior à actualmente em curso 

11.2 Ações corretivas decorrentes da Auditoria anterior Sim  Não  

 

12 VERIFICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NAS DECISÕES AMBIENTAIS (AIA) 

12.1.1 Medidas de Minimização - Fase prévia à execução da obra 
Integrar no Caderno de Encargos da Obra e nos contratos de adjudicação que venham a 
ser produzidos pelo proponente, para efeitos da construção do projeto, todas as medidas 
de minimização dirigidas para a fase prévia à execução da obra e para a fase de obra e à 
fase final de execução da obra, constantes na Lista de Medidas Gerais da Fase de 
Construção, disponível no portal da APA, I.P, designadamente as medidas 1 a 3, 5 a 10, 14 
a 16, 18, 19, 21 a 25, 27 a 34, 37, 38, 40 a 43, 45 a 47, 49, 50 a 53 ).   

12.1.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que 
suportam essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para 
anexo.  
A OZ incluiu as medidas preconizadas na DIA nos contratos de adjudicação elaborados. 

Evidenciado contrato de assinatura entre a OZ e a Prozinco datado de 18-12-2020 em que 
é assumido pelo adjudicatário o cumprimento das medidas de minimização gerais 
expostas na fase de construção pela APA  

Evidenciada declaração assinada pelo adjudicatário (Casais) em 09 de Julho de 2020, 
atestando que se compromete a cumprir a lista de requisitos da APA relativos à obra de 
construção civil do Terminal da Trafaria 
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A. Silva Matos - Evidenciada a troca de e-mail entre o proponente OZ energia e a entidade 
adjudicatária (envio Oz para a entidade A.Silva Matos a 11/03/2021) e resposta recebida 
por e-mail (envio A.Silva Matos para a entidade Oz a 24/03/2021) – antes de entrada em 
obra desta entidade. 

Evidenciada a memória descritiva do projecto “2284-ME-0000-001_B Memoria Descritiva 
Projecto” 

12.1.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 
Análise documental. Realização de entrevistas por videoconferência a 25/03/2021 e 
presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ Energia e responsável pelo 
acompanhamento ambiental da obra. 

12.1.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais 
medidas que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.1.5 Identificar as Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC), numerando as não 
conformidades sequencialmente [NCx], bem como, quando aplicável, indicar a 
necessidade de ações corretivas. 

Conforme  

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação (b)  
 

12.1.6 Conclusão (c) da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre x                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação (d)   

 

12.1.7 Quando aplicável, poderão também ser identificadas as situações que, apesar de não 
constituírem Não Conformidades, constituam Oportunidades de Melhoria, devendo estas 
ser numeradas sequencialmente [OPMx]. A verificação da eficácia de eventuais 
Oportunidades de Melhoria é da responsabilidade do auditado. 

12.2.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 1 Divulgar o programa de execução das obras às populações 
interessadas, designadamente à população residente na área envolvente. A informação 
disponibilizada deve incluir o objectivo, a natureza, a localização da obra, as principais acções 
a realizar, respectiva calendarização e eventuais afectações à população, designadamente a 
afectação das acessibilidades. 

12.2.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 
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Evidenciada a divulgação do programa de execução obra, na qual são especificadas as 
principais acções a realizar, bem como o respectivo cronograma de trabalhos e as medidas 
de minimização aplicáveis no decorrer da execução da obra. 

Evidenciada a comunicação supramencionada com as diversas entidades a seguir 
discriminadas: 

• Autoridade de AIA – Agência Portuguesa de Ambiente; 

• Câmara Municipal de Almada; 

• União das Freguesias de Caparica e Trafaria; 

• Direção Geral de Energia e Geologia. 
Evidenciado em Anexo XI – Divulgação da Obra do Programa de Gestão Ambiental, as cópias 
do conteúdo enviado, bem como os respectivos comprovativos. 

12.2.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental. Realização de entrevistas por videoconferência a 25/03/2021 e 
presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ Energia e responsável pelo 
acompanhamento ambiental da obra. 

12.2.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.2.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.2.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação  

Evidenciados os seguintes documentos: 
- “Plano de Gestão Ambiental – Anexo XI – Divulgação da Obra – Ver 00 – 
Outubro de 2020); 
- Comprovativo de envio por correio – CM Almada a 22.10.2020; 
- Comprovativo de envio por correio – DGEG a 22.10.2020; 
- Comprovativo de envio por correio – União de Freguesias Caparica e Trafaria 
22.10.2020; 
- E-mail de 21.10.2020 enviado para a APA, contendo em anexo a Divulgação 
da Obra Terminal da Trafaria OZ Energia. 

 

12.3.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 2 Implementar um mecanismo de atendimento ao público para 
esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações 

12.3.2  Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
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referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Até à data da realização da auditoria de pós AIA, não foram registadas quaisquer reclamações 
(conforme é reportado nos Relatórios de Acompanhamento Ambiental mensais realizados 
(capítulo 3.4. – Não conformidades / Reclamações).  

Evidenciado no Capítulo 8.4 do Plano de Gestão Ambiental (PGA) - Registo, Recolha e 
Encaminhamento de Eventuais Reclamações, onde é referido qual o procedimento a adotar 
em caso de eventuais reclamações.  

Disponibilizado o registo “REGISTO DE RECLAMAÇÕES – RG. RECLA.” o qual está apresentado 

no Anexo IX do PGA em caso da existência de reclamações por parte da população da área 
envolvente. 

Foi ainda apresentada informação adicional junto do Verificador que, o esclarecimento de 
dúvidas para o preenchimento do registo de Reclamações será prestado inicialmente pelo 
vigilante que se encontra na Portaria das instalações da OZ Energia. Em caso de necessidade 
de esclarecimentos adicionais para completar o preenchimento do registo, é definido como 
procedimento adicional, o contacto da pessoa responsável (Eng.º José Carvalho, Diretor de 
Operações do Terminal da Trafaria ou Eng.º Tiago Palmeira – Gestor de Operações) os quais 
estão presentes no terminal para esclarecimentos adicionais. 

Evidenciado ainda o documento interno da OZ designado “Diário do Terminal da Trafaria”, o 
qual contempla a figura do Supervisor de Serviço, onde são reportados diariamente 
quaisquer ocorrências passíveis de serem analisadas e tratadas em conformidade. 

Evidenciado no sítio de internet da OZ energia a morada de contacto para a qual poderão ser 
dirigidas futuras reclamações – info@energia.pt 

 

12.3.3  Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia e responsável pelo acompanhamento ambiental da obra. 

12.3.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.3.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

mailto:info@energia.pt
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Fundamentação  
 

12.3.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação  

Evidenciados os seguintes documentos: 
- “Plano de Gestão Ambiental (PGA)” - Registo, Recolha e Encaminhamento 
de Eventuais Reclamações 
- “Anexo 09 – Registo de reclamações” 

 

12.4.1  Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 3 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. 

12.4.2  Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo.  

Evidenciado o Plano de Gestão Ambiental, onde é mencionado como é realizado no decorrer 
da obra a realização das acções de sensibilização ambiental. (Capítulo 8 - Plano de Gestão 
Ambiental – Implementação e Operação, subcapítulo 8.1 Competência, Formação e 
Sensibilização). Evidenciado ainda no anexo VI ao PGA os conteúdos técnicos e 
documentação associadas à realização das acções de sensibilização ambiental (e.g. Folha de 
presença, folheto de acolhimento ambiental e conteúdo técnico associado ao treino básico 
de segurança, datado de 11 de Maio de 2020). 

De acordo com os esclarecimentos prestados em sede de auditoria de verificação pós AIA e 
conforme exposto em PGA, A primeira ação de formação/sensibilização ambiental foi 
realizada aquando a formação de treino básico de segurança ministrada a todos os 
trabalhadores afetos à empreitada, antes da entrada destes em obra. Foi ainda referido que 
a sensibilização ambiental é ministrada pelo Diretor de Obra (Eng.º Gonçalo Oliveira) a todos 
os trabalhadores que entram em obra e posteriormente com uma periodicidade mensal, 
tendo a mesma uma duração aprox. 15 min.  

Os principais conteúdos abordados na ação de sensibilização ambiental são:  

• Certificação Ambiental; 

• Política de Qualidade, Ambiente e Segurança (vertente ambiental); 

• Aspetos Ambientais significativos; 

• Racionalização de consumo de água e energia; 

• Manuseamento adequado dos resíduos produzidos em Obra; 

• Prevenção e controlo de derrames de óleos e produtos químicos. 
Evidenciados os Relatórios Mensais de Acompanhamento Ambiental já realizados (Relatório 
01 de novembro de 2020; Relatório 02 de Dezembro de 2020, Relatório 03 de Janeiro de 
2021 e Relatório 04 de fevereiro de 2021). Em anexo aos mesmos são evidenciadas as cópias   
dos registos de sensibilização ambiental realizados e respectivo registo de presenças dos 
trabalhadores. 
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12.4.3  Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia e responsável pelo acompanhamento ambiental da obra. 

12.4.4  Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

Medida eficaz uma vez que não foram registadas ocorrências ambientais com impacte 
negativo até à data da realização da auditoria pós AIA.  

12.4.5  Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.4.6  Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre                      Cumpre parcialmente   X                 Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação  

É entendimento do Verificador que, para além das acções de sensibilização 
ambiental realizadas com a duração média de 15 minutos e que estão 
agregadas à temática de Saúde e Segurança no Trabalho, é adequado 
desenvolver acções de formação ambiental específicas e dedicadas às medidas 
impostas na DIA, com maior pormenorização e detalhe aplicável à obra, 
devendo ser ministradas por elemento(s) técnico(s) com formação específica 
na área do ambiente.  

 

12.5.1  Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 5 Elaborar um Plano de Integração Paisagística das Obras, de 
forma a garantir o enquadramento paisagístico adequado que garanta a atenuação das 
afectações visuais associadas à presença das obras e respectiva integração na área 
envolvente. 

12.5.2  Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Medida considerada como não aplicável à obra em questão, considerando a sua localização 
e respectivas actividades inerentes. Com efeito, a paisagem na zona do projeto é fortemente 
marcada pela presença de várias infraestruturas portuárias, para além do Terminal em 
estudo. 

A empreitada de Alteração da Capacidade de Armazenagem localiza-se no interior do atual 
Terminal da Trafaria da OZ Energia, confinado a poente com a área urbana da Trafaria, a 
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norte com o rio Tejo, a sul com uma área agrícola, a nascente com uma área de Matos e a 
Oeste com uma área florestal.   

 

12.5.3  Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Visita técnica in situ realizada no dia 05 de Abril de 2021.  

12.5.4  Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.5.5  Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme  

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.5.6  Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre                      Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável x                    Não verificável    

 

Fundamentação  
A fase de construção da Alteração da Capacidade de Armazenagem localiza-
se no interior do actual Terminal da Trafaria da OZ Energia. Deste modo não 
é afectado qualquer elemento paisagístico da área envolvente ao Terminal.  

 

12.6.1  Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 6  

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 da execução das obras, e respectiva calendarização. Este 
PGA deverá incluir um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras. 

O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de concurso da 
empreitada ou deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do início da execução da obra, 
desde que previamente sujeito à aprovação do dono da obra. As cláusulas técnicas 
ambientais constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o dono da obra a executar 
todas as medidas de minimização identificadas, de acordo com o planeamento previsto. 

12.6.2  Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
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referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Evidenciada a existência de um Plano de Gestão Ambiental (PGA) aplicável para a fase de 
preparação e fase de construção da empreitada. O PGA tem sido implementado e executado 
através da elaboração de relatórios mensais de acompanhamento ambiental desenvolvidos 
pela empresa TRIFÓLIO – Estudos e Projectos Ambientais e Paisagísticos Lda. 

Evidenciada a verificação da implementação do PGA e das medidas preconizadas na DIA, 
através de visitas semanais à obra realizadas pela equipa técnica da Trifólio. Evidenciado o 
registo fotográfico e preenchimento de registos de inspeção de ambiente, que são 
posteriormente integrados nos relatórios mensais de acompanhamento. 

Evidenciado a elaboração do PGA e respectivos relatórios de acompanhamento ambiental 
baseados nos requisitos e cláusulas aplicáveis à implementação de um sistema de gestão 
ambiental. 

12.6.3  Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e os demais intervenientes 
que estão devidamente identificados no campo 21 – Identificação das pessoas auditadas, do 
presente relatório. 

12.6.4  Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

Medida considerada eficaz uma vez que está a ser implementado o PGA que contempla em 
fase prévia e na fase de obra, a necessidade de cumprimento das medidas definidas na DIA.  
Evidenciados os relatórios de acompanhamento ambiental mensal que demonstram o 
cumprimento das diversas medidas no decorrer da evolução temporal da empreitada. 

12.6.5  Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.6.6  Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre x                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.7.1  Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 7 
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Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção ou 
em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso 
próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos.  

Não devem ser ocupados os seguintes locais:  

• Áreas do domínio hídrico;  

• Áreas inundáveis;  

• Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);  

• Perímetros de protecção de captações;  

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

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

• Outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna protegidas por 
lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;  

• Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;  

• Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;  

• Áreas de ocupação agrícola;  

• Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;  

• Zonas de protecção do património. 

12.7.2  Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Evidenciado o cumprimento da medida uma vez que o estaleiro da obra, estaleiro social e o 
parque de materiais estão localizados na área de intervenção da obra, instalados dentro do 
terminal OZ da Trafaria, contíguo ao local de execução da obra. Deste modo não são 
ocupadas as áreas definidas na DIA 

Acresce ainda o facto de acordo com a informação apresentada no EIA previamente 
elaborado, que o presente projeto está inserido em zona classificada no PDM de Almada 
como espaço / área industrial. 

 

Evidenciados ainda os seguintes Planos de Trabalhos de Risco Especial (PTRE) validados pela 
fiscalização da obra: 
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• PTRE n.º6 – Montagem, Desmontagem e Utilização de Andaimes; 

• PTRE n.º6 – Andaimes e Torre de Escadas; 

• PTRE n.º 08 - Execução de Betão Armado em Elementos Horizontais 

• PTRE n.º 09 - Execução de Betão Armado em Elementos Verticais 

12.7.3  Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia e responsável pelo acompanhamento ambiental da obra. 

12.7.4  Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.7.5  Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.7.6  Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.8.1  Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 8 

Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação aplicável, 
de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento. 

12.8.2  Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Conforme verificado aquando da visita técnica realizada à instalação, a empreitada localiza-
se no interior do atual Terminal da Trafaria da OZ Energia, no qual a entrada só é permitida 
com autorização. Os locais de obra estão vedados e identificados.  

Evidenciado nos Relatórios Mensais de Acompanhamento Ambiental já realizados (Relatório 
01, novembro de 2020 a Relatório 04 – fevereiro de 2021), as actividades desenvolvidas pela 
equipa de acompanhamento ambiental (capítulo 2 – Atividades Desenvolvidas) na forma de 
reportagem fotográfica, contendo uma síntese das atividades realizadas em obra.  

Evidenciado no anexo I dos relatórios de acompanhamento ambiental os registos de 
inspeção ambiental (Registo n.º 001 a n.º 015), que incluem também um registo fotográfico 
das visitas realizadas à obra e a verificação da correta aplicação desta medida. 
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12.8.3  Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de segurança 
em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas Auditadas). 

12.8.4  Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.8.5  Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.8.6  Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.9.1   Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 9 - Desmatação, Limpeza e Decapagem dos Solos 

As acções pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos 
solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra. 

12.9.2  Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Não aplicável. A obra não prevê a necessidade da realização de ações de desmatação, 
destruição do coberto de vegetal, limpeza e decapagem de solos.  

De acordo com a documentação facultada em sede de auditoria, a obra pode ser dividida em 
duas grandes intervenções, a preparação de uma área específica em laje de betão armado 
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(ver foto seguinte), para a instalação dos reservatórios onde se verifica a ausência de 
qualquer solo/vegetação. 

Em auditoria foi constatado que na segunda fase de intervenção, será preconizada a ligação 
necessária a realizar entre os novos reservatórios e os reservatórios já existentes. Será 
previsto a escavação pontual do solo para a colocação de pilaretes. Estes solos serão 
posteriormente utilizados na obra nos locais onde se efetuou a escavação.  

 

 

Evidenciado nos relatórios de acompanhamento ambiental (Relatório 01, novembro de 2020 
a Relatório 04 – fevereiro de 2021), e em particular no anexo I as Fichas de Vistoria Ambiental 
(foram elaboradas até à data de emissão do presente relatório 4 fichas, n.º 001 a n.º 004, 
novembro de 2020 a fevereiro de 2021) que incluem a verificação das medidas preconizadas 
na DIA. Complementarmente foi ainda evidenciado que é elaborada por cada visita à obra, 
um registo de inspeção ambiental, que inclui a verificação da correta implementação das 
medidas de minimização ambiental operacionais preconizadas na DIA. Estes registos de 
inspeção ambiental incluem também uma reportagem fotográfica aspetos ambientais 
relevantes identificados. Foram elaborados até à data de finalização do represente relatório 
15 Registo de Inspeções Ambientais N.º 001 a 015. 

12.9.3  Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 



 
 
 

  

Relatório de Auditoria de Pós-Avaliação - Alteração da Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria  
Fase de Construção 

19 

Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de segurança 
em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas Auditadas). 

12.9.4  Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.9.5  Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.9.6  Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre                      Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável x                    Não verificável    

 

Fundamentação  
Medida não aplicável à execução da presente empreitada A obra não prevê a 
necessidade da realização de ações de desmatação, destruição do coberto de 
vegetal, limpeza e decapagem de solos. 

 

12.10.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 10 - Desmatação, Limpeza e Decapagem dos Solos 

Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao 
seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afectadas pela obra. 

12.10.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Ver resposta apresentada na Medida 9 - Desmatação, Limpeza e Decapagem dos Solos- Fase 
prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas de 
Minimização. 

12.10.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.10.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.10.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 
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Não Conforme NCx/ano 
(aaaa) 

           Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.10.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre                      Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável X                    Não verificável    

 

Fundamentação  
Medida não aplicável à execução da presente empreitada  
A obra não prevê a necessidade da realização de ações de desmatação, 
destruição do coberto de vegetal, limpeza e decapagem de solos. 

 

12.11.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 14 – Escavação e Movimentação de Terras 

Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, 
evitando repetição de acções sobre as mesmas áreas. 

12.11.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Ver resposta à Medida 9 - Desmatação, Limpeza e Decapagem dos Solos- Fase prévia à 
execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas de 
Minimização. 

As questões de Planeamento que envolvam as medidas de carácter ambiental são também 
alvo de análise, e caso necessário o planeamento de trabalhos é revisto e adaptado às 
condições existentes no terreno.  

As evidências e conteúdos destas reuniões são apresentadas em atas de reunião 
produzidas. 

Demonstrado em sede de auditoria a realização de reuniões semanais de obra que contam 
com a presença de diversos técnicos, destacando-se no âmbito do acompanhamento 
ambiental o Diretor de Operações do Terminal da Trafaria Direção do Terminal (Eng.º José 
Carvalho), Gestor de Projeto (Eng.º Tiago Palmeira), Diretor de Obra (Eng.º Gonçalo 
Oliveira) e o gestor ambiental (Eng.º Hugo Garcia dos Santos), o qual apresenta uma 
afectação de 20% em obra.  

12.11.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise.  

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.11.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 
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12.11.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.11.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.12.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 15 - Escavação e Movimentação de Terras 

Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de 
forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a 
diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido. 

12.12.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Evidenciado o modus operandi inerente ao acompanhamento da obra, tendo os 
intervenientes auditados informado o verificador que todas as questões relacionadas com 
o planeamento da obra e que envolvam as medidas a adoptar de carácter ambiental são 
analisadas previamente para execução de acordo com as condições existentes no terreno.  

Em sede de auditoria, o verificador foi informado sobre a inexistência de qualquer 
fenómeno de assentamento, aluimento ou outra ocorrência ambiental relacionada com 
erosão hídrica que repercutam transporte sólido. 

Evidenciado o documento “19118 PE GET MDJ 001 0 Memória Projecto Taludes” de Janeiro 
de 2020, no qual é reflectida a memória descritiva e justificativa da componente de 
geotécnica em fase de projecto de execução. O documento fundamenta a solução técnica 
de contenção adoptada para os taludes de escavação, baseada em diversos critérios de 
dimensionamento e de verificação de componentes diversos tais como acção sísmica, 
cálculo de tensão-deformação, etc. 

12.12.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 
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12.12.4  Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

Medida considerada como eficaz na medida em que não se registaram quaisquer 
ocorrências ambientais nesta matéria (deslizamentos ou aluimentos de terras associadas ao 
talude de escavação a intervencionar em contexto de obra) 

12.12.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.12.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.13.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 16 - Escavação e Movimentação de Terras 

A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada 
pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos 
taludes e evitar o respectivo deslizamento. 

12.13.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo.  

Evidenciado o modus operandi inerente ao acompanhamento da obra, tendo os 
intervenientes auditados informado o verificador que todas as questões relacionadas com 
o planeamento da obra e que envolvam as medidas a adoptar de carácter ambiental são 
analisadas previamente para execução de acordo com as condições existentes no terreno.  

Evidenciada a acta de reunião designada como “1400 328 Ata de Reunião Obra 
#2.019_20210329_v0” de 29-03-2021, contendo as medidas de segurança aplicáveis em 
matéria de execução dos taludes que impliquem o seu acesso no mesmo, a adopção de 
medidas de sinalização de caminhos de circulação, a aplicação de degraus em tábuas de 
madeira no decorrer da execução entre outras. 

Acresce ainda que de acordo com os esclarecimentos prestados pelos técnicos auditados, 
a escavação nos taludes foi realizada manualmente por questões de segurança para 
minimizar o risco de afetação da tubagem existente.  
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Evidenciados ainda os seguintes Planos de Trabalhos de Risco Especial (PTRE) validados pela 
fiscalização da obra: 

• PTRE n.º6 – Montagem, Desmontagem e Utilização de Andaimes; 

• PTRE n.º6 – Andaimes e Torre de Escadas; 

• PTRE n.º 08 - Execução de Betão Armado em Elementos Horizontais 

• PTRE n.º 09 - Execução de Betão Armado em Elementos Verticais 

• PTRE – Escavação e Movimentação de Terras 

12.13.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.13.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

Medida considerada como eficaz na medida em que não se registaram quaisquer 
ocorrências ambientais nesta matéria (deslizamentos ou aluimentos de terras associadas ao 
talude de escavação a intervencionar em contexto de obra) 

12.13.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.13.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   
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Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.14.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 18 - Escavação e Movimentação de Terras  

Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser 
armazenados em locais com características adequadas para depósito. 

12.14.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Os produtos de escavação que não foram aproveitados foram encaminhados para a 
Pedreira “Areeiro do Lino”, no qual de acordo com a informação apresentada nos relatórios 
de obra, o balanço de terras transportado ronda os cerca de 3000 m3.  

Demonstrado na documentação apresentada que esta pedreira localizada no Pinhal Conde 
da Cunha, freguesia da Amora, Concelho do Seixal está autorizada no âmbito do Plano 
Ambiental e de Recuperação Paisagística nos termos do n.º 1 do Artigo 62° do Decreto-Lei 
n. 0 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.0 340/2007, de 
12 de outubro, receber para enchimento do areeiro materiais provenientes de obras de 
escavações de "ROCHAS E SOLOS NÃO CONTAMINADOS". 

Evidenciado ainda no ANEXO IV do relatório de acompanhamento ambiental 02, dezembro 
de 2020, a autorização, no âmbito do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística do 
areeiro denominado “Areeiro do Lino”, do enchimento do referido areeiro com materiais 
provenientes de obras de escavação da região, nomeadamente “Rochas e Solos Não 
Contaminados”. 

Constatado aquando da visita técnica e no decorrer da leitura dos relatórios de 
acompanhamento ambiental que o armazenamento das terras escavadas no local de obra 
foi / é pontual, uma vez que as terras em excesso são encaminhadas quase de imediato 
enviadas para o aterro suprarreferido, em virtude da limitação de espaço da obra. 
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12.14.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia e do responsável pelo acompanhamento ambiental da obra (mais informação 
detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas Auditadas). 

12.14.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.14.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.14.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.15.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 19 - Escavação e Movimentação de Terras 

Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, 
estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas 
subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem 
encaminhados para destino final adequado. 

12.15.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

De acordo com a análise realizada aos relatórios mensais de acompanhamento ambiental 
produzidos até à data da realização da auditoria de pós AIA, (Relatório 01, novembro de 
2020 a Relatório 04 – fevereiro de 2021), e com base na análise realizada aos registos de 
inspeção ambiental (Registo n.º 001 a n.º 015), que incluem a verificação da aplicação desta 
medida, não foram registados vestígios de qualquer solo contaminado, fugas ou derrames. 

Evidenciado em sede de auditoria a existência da Instrução de Trabalho do empreiteiro 
“ITCA 8.13.3.01 Prevenção e Controlo de Derrames de Óleos e Produtos Químicos” – Edição 
n.º 3, Revisão 1 de 29-09-2015. 

Reportado no âmbito dos relatórios mensais de acompanhamento ambiental e pelo gestor 
ambiental que que as terras de escavação que não foram aproveitados foram 
encaminhados para a Pedreira “Areeiro do Lino”, que no âmbito da autorização que as 
mesmas possuem (ver resposta à Medida 21 - Escavação e Movimentação de Terras - Fase 
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prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas de 
Minimização) só pode receber “Rochas e Solos Não Contaminados”. 

12.15.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.15.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.15.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.15.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.16.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 21 - Escavação e Movimentação de Terras 

Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a selecção dessas zonas de 
depósito deve excluir as seguintes áreas:  

• Áreas do domínio hídrico;  

• Áreas inundáveis;  

• Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

• Perímetros de protecção de captações;  

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

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

• Outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna protegidas 
por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;  

• Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;  

• Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;  

• Áreas de ocupação agrícola;  

• Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;  

• Zonas de protecção do património. 
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12.16.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Conforme já mencionado na medida 18 – Escavação e Movimentação de Terras, 
demonstrado pelo operador que os produtos de escavação que não foram aproveitados 
em obra foram encaminhados para a Pedreira “Areeiro do Lino”, no qual de acordo com a 
informação apresentada nos relatórios de obra, o balanço de terras transportado ronda os 
3300 m3.  

Demonstrado na documentação apresentada que esta pedreira localizada no Pinhal Conde 
da Cunha, freguesia da Amora, Concelho do Seixal está autorizada no âmbito do Plano 
Ambiental e de Recuperação Paisagística nos termos do n.º 1 do Artigo 62° do Decreto-Lei 
n. 0 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.0 340/2007, de 
12 de outubro, receber para enchimento do areeiro materiais provenientes de obras de 
escavações de "ROCHAS E SOLOS NÃO CONTAMINADOS". 

Evidenciado ainda no ANEXO IV do relatório de acompanhamento ambiental 02, dezembro 
de 2020, a autorização, no âmbito do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística do 
areeiro denominado “Areeiro do Lino”, do enchimento do referido areeiro com materiais 
provenientes de obras de escavação da região, nomeadamente “Rochas e Solos Não 
Contaminados”. 

Constatado aquando da visita técnica e no decorrer da leitura dos relatórios de 
acompanhamento ambiental que o armazenamento das terras escavadas no local de obra 
foi / é pontual, uma vez que as terras em excesso são encaminhadas quase de imediato 
enviadas para o aterro suprarreferido, em virtude da limitação de espaço da obra. 

Evidenciado nos relatórios de acompanhamento ambiental produzidos (Anexo III) que com 
exceção do relatório de fevereiro de 2021, (mês que não existiu escavação), apresentação 
de cópia da declaração da receção de terras encaminhadas para a Pedreira “Areeiro do 
Lino”. Consta ainda no ANEXO IV do relatório de acompanhamento ambiental 02, 
dezembro de 2020, a autorização, no âmbito do Plano Ambiental e de Recuperação 
Paisagística do areeiro denominado “Areeiro do Lino”, do enchimento do referido areeiro 
com materiais provenientes de obras de escavação da região, nomeadamente “Rochas e 
Solos Não Contaminados”. 

De acordo com a informação reportada em sede de auditoria por videoconferência a 25 de 
Março, o processo de transporte de terras ainda estava em curso, sendo prevista a sua 
conclusão até final desse mês.  

12.16.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.16.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.16.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 
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Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.16.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.17.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 22 - Escavação e Movimentação de Terras 

Caso seja necessário recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo para a 
execução das obras respeitar os seguintes aspectos para a selecção dos locais de 
empréstimo:  

As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do local de aplicação, 
para minimizar o transporte;  

As terras de empréstimo não devem ser provenientes de: terrenos situados em linhas de 
água, leitos e margens de massas de água;  

• zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, perímetros de protecção 
de captações de água;  

• áreas classificadas da RAN ou da REN;  

• áreas classificadas para a conservação da natureza;  

• outras áreas onde as operações de movimentação das terras possam afectar 
espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou 
azinheiras;  

• locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;  

• locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;  

• áreas com ocupação agrícola;  

• áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;  

• zonas de protecção do património. 

12.17.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Não aplicável. No âmbito da presente empreitada, não está prevista e/ou contemplada a 
necessidade de recorrer a terras de empréstimo. 

12.17.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
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segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.17.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.17.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme  

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.17.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre                      Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável x                    Não verificável    

 

Fundamentação  
Não aplicável. No âmbito da presente empreitada, não está contemplada a 
necessidade de recorrer a terras de empréstimo. 

 

12.18.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 23 – Construção e Reabilitação de Acessos  

Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja 
necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos 
existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na 
ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso. 

12.18.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

São unicamente utlizados os acessos já existentes, não está prevista a abertura de qualquer 
novo acesso. Prevê-se no final da execução da obra o melhoramento do acesso existente 
através da repavimentação do mesmo. 

Evidenciado a instrução de trabalho IT 09 do empreiteiro - Caminhos de circulação de obra. 
Edição 1 – Março de 2018, onde são reforçadas as medidas de prevenção a adoptar para 
evitar o risco de atropelamento, esmagamento por viaturas, choque de viaturas, etc. 
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12.18.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.18.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.18.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.18.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   
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12.19.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 24 – Construção e Reabilitação de Acessos 

Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via 
pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na 
actividade das populações. 

12.19.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Não aplicável.  

No âmbito da presente empreitada, não se registou ou regista a necessidade de colocação 
de sinalização horizontal / vertical adicional à já pré-existente, uma vez que a obra está 
situada dentro do próprio terminal da Trafaria que se encontra em condições normais de 
operação e de funcionamento. 

Evidenciado o Plano de Saúde e Segurança associada à presente empreitada, onde é 
especificada a questão relacionada com a instrução de trabalho relacionada com a IT 09 – 
Caminhos de circulação de obra. 

12.19.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.19.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.19.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme  

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.19.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre                      Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável X                    Não verificável    

 

Fundamentação  

No âmbito da presente empreitada, não se registou ou regista a necessidade 
de colocação de sinalização horizontal / vertical adicional à já pré-existente, 
uma vez que a obra está situada dentro do próprio terminal da Trafaria que 
se encontra em condições normais de operação e de funcionamento. 
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12.20.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 25 – Construção e Reabilitação de Acessos  

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projecto não fiquem 
obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da 
população local. 

12.20.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Evidenciada documentação apresentada no âmbito do acompanhamento ambiental 
realizado (Relatórios Mensais de Acompanhamento Ambiental - Relatório 01, novembro 
de 2020 a Relatório 04 – fevereiro de 2021), onde no anexo I são discriminados os registos 
de inspeção ambiental (Registo n.º 001 a n.º 015), que incluem a verificação da aplicação 
desta medida. Estes registos de inspeção apresentam também uma reportagem fotográfica 
das visitas realizadas à obra. 

Evidenciado em sede de auditoria presencial o cumprimento da medida. 

 

  

12.20.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.20.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

Medida considerada eficaz uma vez que aquando da visita técnica efectuada foi possível 
aceder ao Terminal OZ sem ter sido registado qualquer ocorrência, limitação, condicionante 
ou sinalização aplicável à obra, encontrando-se o piso em condições regulares de utilização. 

12.20.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   
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Fundamentação  
 

12.20.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.21.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 27 – Construção e Reabilitação de Acessos 

Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a evitar a 
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da 
circulação de veículos e de equipamentos de obra. 

12.21.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Demostrado o cumprimento da medida, uma vez que no âmbito do acompanhamento 
ambiental realizado (Relatórios Mensais de Acompanhamento Ambiental já realizados 
(Relatório 01, novembro de 2020 a Relatório 04 – fevereiro de 2021), apresentam-se no 
anexo I dos relatórios de acompanhamento ambiental os registos de inspeção ambiental 
(Registo n.º 001 a n.º 015), que incluem a verificação da correta aplicação desta medida. 
Estes registos de inspeção apresentam também uma reportagem fotográfica das visitas 
realizadas à obra. 

Evidenciado a instrução de trabalho IT 09 do empreiteiro - Caminhos de circulação de obra. 
Edição 1 – Março de 2018, onde são reforçadas as medidas de prevenção a adoptar para 
evitar o risco de atropelamento, esmagamento por viaturas, choque de viaturas, etc. 

12.21.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.21.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.21.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme x 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
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12.21.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre x                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.22.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 28 - Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao 
transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou 
materiais excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no 
interior dos aglomerados populacionais e junto a receptores sensíveis (como, por exemplo, 
instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas). 

12.22.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Evidenciado em sede de visita técnica in situ que os acessos utilizados no âmbito da 
presente empreitada são os pré-existentes. De acordo com a comunicação prestada pelos 
auditados, os reservatórios de GPL a instalar serão enviados por rodovia e posteriormente 
transportados por grua e acostados junto ao Cais do Terminal Oz.  

Evidenciado a instrução de trabalho IT 09 do empreiteiro - Caminhos de circulação de obra. 
Edição 1 – Março de 2018, onde são reforçadas as medidas de prevenção a adoptar para 
evitar o risco de atropelamento, esmagamento por viaturas, choque de viaturas, etc. 

12.22.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.22.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.22.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme  

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.22.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre                      Cumpre parcialmente                    Não cumpre   
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Não aplicável x                    Não verificável    

 

Fundamentação  

Os acessos utilizados no âmbito da presente empreitada são os pré-existentes. 
No âmbito das actividades de planeamento e do cronograma de trabalhos em 
vigor, prevê-se a transporte de reservatórios por rodovia e a navegação fluvial 
para entrega dos demais materiais no cais. 

12.23.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 29 - Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adoptadas 
velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 

12.23.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Medida validada pela equipa que procede ao acompanhamento ambiental da empreitada 
(Relatórios Mensais de Acompanhamento Ambiental já realizados - Relatório 01, novembro 
de 2020 a Relatório 04 – fevereiro de 2021). São ainda evidenciados no anexo I dos 
relatórios de acompanhamento ambiental, os registos de inspeção ambiental (Registo n.º 
001 a n.º 015), que incluem a verificação da correta aplicação desta medida. Estes registos 
de inspeção apresentam também uma reportagem fotográfica das visitas realizadas à obra. 

12.23.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por videoconferência a 
25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ Energia, responsável 
pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de segurança em obra (mais 
informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas Auditadas). 

12.23.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

Medida considerada eficaz na medida em que não têm sido registadas quaisquer 
reclamações relacionadas com a circulação de veículos ou de maquinaria associada à obra 
na área envolvente às zonas habitacionais. 

12.23.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.23.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    
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Fundamentação   

 

12.24.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 30 - Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulvurolenta ou do tipo particulado em 
veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

12.24.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Medida validada pela equipa que procede ao acompanhamento ambiental da empreitada 
(Relatórios Mensais de Acompanhamento Ambiental já realizados - Relatório 01, novembro 
de 2020 a Relatório 04 – fevereiro de 2021). São ainda evidenciados no anexo I dos 
relatórios de acompanhamento ambiental, os registos de inspeção ambiental (Registo n.º 
001 a n.º 015), que incluem a verificação da correta aplicação desta medida. Estes registos 
de inspeção apresentam também uma reportagem fotográfica das visitas realizadas à obra. 

Evidenciado a instrução de trabalho IT 09 do empreiteiro - Caminhos de circulação de obra. 
Edição 1 – Março de 2018, onde são reforçadas as medidas de prevenção a adoptar para 
evitar o risco de atropelamento, esmagamento por viaturas, choque de viaturas, etc. 

 

 

12.24.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.24.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

Medida considerada eficaz na medida em que não têm sido registadas quaisquer 
reclamações ou danos físicos relacionados com a circulação de veículos ou de maquinaria 
associada à obra na área envolvente às zonas habitacionais. 

12.24.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 
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Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.24.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.25.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 31 - Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem 
o menor ruído possível. 

12.25.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

A obra é desenvolvida dentro do terminal da Trafaria já existente, não sendo registada a 
presença de qualquer receptor sensível na envolvente da instalação.  

Evidenciado em sede de auditoria, a informação afixada sobre o horário de trabalho no 
estaleiro social da entidade executante contemplando o seu período de funcionamento 
entre as 08h-17h entre a 2.ªfeira e a 6.ªFeira, com um período de pausa para almoço de 
uma hora. 

Evidenciado pelo verificador que os métodos construtivos e os equipamentos utilizados 
pelo adjudicatário foram analisados e validados previamente pela Coordenação de 
Segurança em Obra, a qual desenvolveu a sua actividade na fiscalização do 
desenvolvimento dos trabalhos. Evidenciadas actas de reunião de obra contendo a 
participação do CSO e redação dos respectivos pareceres para aplicação em obra.  

Evidenciado o procedimento “Operação do Terminal da Trafaria” – 1.O28 de 20-01-2020. 
Neste documento são definidos os procedimentos de operação primários do Terminal no 
que diz respeito à sua supervisão bem como o modo de registo da actividade do Terminal. 
É pretendido garantir o arranque e finalização dos trabalhos no terminal em condições de 
segurança. Contempla ainda o “Diário do Terminal” que sumariza todas as informações 
relacionadas com as actividades do Terminal no que respeita ao desempenho da função de 
supervisor do Serviço do Terminal. O Diário está elaborado de forma a que nele estejam 
registados todos os factos relevantes em termos de segurança e de controlo do terminal. 

Evidenciado o documento “19118-PE-GET-MDJ-001-0 Memoria Projecto Taludes”, no qual 
é especificado no capítulo 7 o faseamento construtivo associado ao talude adjacente aos 
novos tanques de GPL. (18 pontos de verificação em matéria de SST onde se contempla a 
verificação do cumprimento da legislação em matéria de ruído e análise de conformidade 
ao abrigo do Decreto Lei 50/2005 (prescrições mínimas de segurança e saúde para a 
utilização pelos trabalhados de equipamentos de trabalho).  
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12.25.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.25.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

Medida considerada eficaz na medida em que não foram registadas quaisquer ocorrências, 
reclamações ou pedidos de esclarecimentos suscitados pelas entidades com competência 
em matéria de licenciamento, inspecção ou de vistoria de equipamentos técnicos no 
decorrer da evolução da presente empreitada. 

 

 

 

12.25.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 
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Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.25.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.26.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 32 - Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 
acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 
conservação/manutenção. 

12.26.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Evidenciado pelo verificador a presença e participação activa do cumprimento das medidas 
de segurança pelo adjudicatário e participação da Coordenação de Segurança em Obra, a 
qual desenvolveu a sua actividade na fiscalização do desenvolvimento dos trabalhos. 
Evidenciadas actas de reunião de obra contendo a participação do CSO e redação dos 
respectivos pareceres para aplicação em obra.  

Evidenciado o procedimento “Operação do Terminal da Trafaria” – 1.O28 de 20-01-2020. 
Neste documento são definidos os procedimentos de operação primários do Terminal no 
que diz respeito à sua supervisão bem como o modo de registo da actividade do Terminal. 
É pretendido garantir o arranque e finalização dos trabalhos no terminal em condições de 
segurança. Contempla ainda o “Diário do Terminal” que sumariza todas as informações 
relacionadas com as actividades do Terminal no que respeita ao desempenho da função de 
supervisor do Serviço do Terminal. O Diário está elaborado de forma a que nele estejam 
registados todos os factos relevantes em termos de segurança e de controlo do terminal. 

Evidenciado o cumprimento das medidas em matéria de conformidade legal ao abrigo do 
Decreto Lei 50/2005 (prescrições mínimas de segurança e saúde para a utilização pelos 
trabalhados de equipamentos de trabalho). Evidenciados os certificados de conformidade 
CE dos equipamentos em obra (em Anexo IV do Relatório de Acompanhamento Ambiental, 
n.º 04, fevereiro de 2021), conforme quadro: 
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12.26.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.26.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

Medida considerada eficaz na medida em que tem sido efectuado o acompanhamento 
periódico em obra em matéria de saúde e segurança. Por outro lado, não foram registadas 
quaisquer ocorrências, reclamações ou pedidos de esclarecimentos suscitados pelas 
entidades com competência em matéria de licenciamento, inspecção ou de vistoria de 
equipamentos técnicos no decorrer da evolução da presente empreitada. 

12.26.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.26.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   
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12.27.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 33 - Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à obra, 
de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das 
emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar 
cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

12.27.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

De acordo com as declarações produzidas pelos auditados em sede de auditoria, não têm 
sido realizadas quaisquer manutenções de máquinas e veículos de apoio à obra no local. De 
acordo com as declarações expressas, a manutenção dos equipamentos e veículos afetos à 
obra se e quando necessário, são efetuadas nas instalações dos serviços centrais da 
entidade executante (adjudicatário).  

Demonstrado pelos intervenientes que no âmbito das competências atribuídas em matéria 
de coordenação de segurança em obra, aquando da entrada de qualquer máquina em obra 
é enviado previamente o respectivo plano de manutenção do equipamento para validação 
da documentação técnica aplicável (ao abrigo do DL 50/2005 de 25 de Fevereiro), sendo 
cumprido o horário laboral estipulado em obra, recorrendo ao n.º restrito de equipamentos 
necessários para o desenvolvimento das actividades e processos construtivos associados. 

Evidenciado em sede de auditoria como evidência a troca de correspondência realizada 
entre o CSO e o adjudicatário (e-mail de 05-03-2021) contemplado o exemplo como é 
validado previamente a entrada em obra de um equipamento proposto pelo adjudicatário. 
Validado o facto de ser requerida a formação adicional adicionalmente às formações 
administradas pela OZ Energia e pela CASAIS, uma vigilância/supervisão até que este esteja 
completamente ambientado e interiorizado com os procedimentos de trabalho/circulação, 
quer na frente de obra quer nas suas imediações.  

Evidenciada em pasta própria em sede de auditoria por processo de amostragem, a 
informação técnica requerida para o equipamento JCB 8025 ZTSCab - Certificado de 
conformidade CE; Manual do Operador; Mapa de Máquinas, Plano de Manutenção, Registo 
da última manutenção, Relatório de verificação periódica, relatório de verificação prévia e 
seguro válido para o equipamento. 

12.27.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.27.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

Medida considerada como eficaz na medida em que não se registaram quaisquer 
ocorrências ambientais nesta matéria (fugas, derrames ou emissões acidentais) inerentes 
do funcionamento dos equipamentos e/ou maquinaria afecta à obra. 
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12.27.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme x 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.27.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.28.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 34 - Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

Garantir que as operações mais ruidosas que se efectuem na proximidade de habitações se 
restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

12.28.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Evidenciado em sede de auditoria, a informação afixada sobre o horário de trabalho no 
estaleiro social da entidade executante contemplando o seu período de funcionamento 
entre as 08h-17h entre a 2.ªfeira e a 6.ªFeira, com um período de pausa para almoço de 
uma hora. 

Por outro lado, no âmbito da verificação pós AIA, constata-se que a obra está a ser 
desenvolvida dentro do terminal da Trafaria já existente, na ausência da proximidade de 
recetores sensíveis. Nesse âmbito, o recetor sensível mais próximo da área do projeto 
localiza-se a 250 metros a Sudoeste, próximo das piscinas para combate a incêndios do 
terminal.   

Evidenciado pelo verificador que os métodos construtivos e os equipamentos utilizados 
pelo adjudicatário foram analisados e validados previamente pela Coordenação de 
Segurança em Obra, a qual desenvolveu a sua actividade na fiscalização do 
desenvolvimento dos trabalhos. Evidenciadas actas de reunião de obra contendo a 
participação do CSO e redação dos respectivos pareceres para aplicação em obra.  

Evidenciado o procedimento “Operação do Terminal da Trafaria” – 1.O28 de 20-01-2020. 
Neste documento são definidos os procedimentos de operação primários do Terminal no 
que diz respeito à sua supervisão bem como o modo de registo da actividade do Terminal. 
É pretendido garantir o arranque e finalização dos trabalhos no terminal em condições de 
segurança. Contempla ainda o “Diário do Terminal” que sumariza todas as informações 
relacionadas com as actividades do Terminal no que respeita ao desempenho da função de 
supervisor do Serviço do Terminal. O Diário está elaborado de forma a que nele estejam 
registados todos os factos relevantes em termos de segurança e de controlo do terminal. 
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12.28.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.28.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.28.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.28.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   
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12.29.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 37 - Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e 
ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde 
poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras. 

12.29.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Evidenciada documentação associada ao acompanhamento ambiental realizado 
(Relatórios Mensais de Acompanhamento Ambiental - Relatório 01, novembro de 2020 a 
Relatório 04 – fevereiro de 2021), onde no anexo I dos relatórios de acompanhamento 
ambiental são identificados os registos de inspeção ambiental (Registo n.º 001 a n.º 015), 
que incluem a verificação da correta aplicação desta medida.  
Evidenciada a reportagem fotográfica das visitas realizadas à obra pela equipa de 
acompanhamento ambiental (nos registos de inspeção). 

 

12.29.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.29.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

Medida considerada eficaz na medida em que no decorrer da execução da empreitada, não 
foi atribuída ou registada qualquer não conformidade quer pela entidade fiscalizadora, 
proponente ou equipa de acompanhamento ambiental da obra. 

12.29.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
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12.29.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.30.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 38 - Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

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 
de lavagem dos rodados e procedimentos para a utilização e manutenção desses 
dispositivos adequados. 

12.30.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

 

Evidenciada documentação associada ao acompanhamento ambiental realizado 
(Relatórios Mensais de Acompanhamento Ambiental - Relatório 01, novembro de 2020 a 
Relatório 04 – fevereiro de 2021), onde no anexo I dos relatórios de acompanhamento 
ambiental são identificados os registos de inspeção ambiental (Registo n.º 001 a n.º 015), 
que incluem a verificação da correta aplicação desta medida.  
Evidenciada a reportagem fotográfica das visitas realizadas à obra pela equipa de 
acompanhamento ambiental (incorporada nos registos de inspeção). 

 

Evidenciado em reportagem fotográfica efectuada no âmbito do acompanhamento 
ambiental em obra o sistema de pressão de lavagem de rodados utilizado no interior das 
instalações  

 

12.30.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
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segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.30.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

Medida considerada eficaz na medida em que no decorrer da execução da empreitada, não 
foi atribuída ou registada qualquer não conformidade quer pela entidade fiscalizadora, 
proponente ou equipa de acompanhamento ambiental da obra. Aquando da visita técnica 
efectuada no âmbito da auditoria de verificação pós AIA, a medida de minimização 
associada à lavagem de rodados não era aplicável em função da evolução do processo 
construtivo da obra. 

12.30.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.30.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.31.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 40 - Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

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 a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de 
resíduos. 

12.31.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Evidenciado no Plano de Gestão Ambiental (PGA), Capítulo 8 - Plano de Gestão Ambiental 
– Implementação e Operação, um subcapítulo referente à Gestão de Resíduos. O Plano de 
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPG RCD) de projeto está 
evidenciado no ANEXO VIII do PGA, bem como um modelo de registo de resíduos (de acordo 
com o Anexo II do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março) que permite acompanhar o 
fluxo de resíduos, bem como o retorno das Guias eletrónicas de acompanhamento de 
resíduos (eGAR) e respetivos Certificados de Receção. 

No âmbito dos Relatórios Mensais de Acompanhamento Ambiental já realizados (Relatório 
01, novembro de 2020 a Relatório 04 – fevereiro de 2021) encontra-se evidenciado no 
anexo III dos relatórios de acompanhamento ambiental, um Mapa de registo de resíduos 
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atualizado mensalmente, as respetivas eGAR e quando aplicável, a declaração de receção 
de terras. 

Evidenciado em obra aquando da visita de verificação pós AIA, a identificação dos códigos 
LER para cada ponto de recolha e acondicionamento temporário de resíduos (ver fotos 
realizadas aquando da visita técnica in situ realizada no dia 05 de Abril de 2021).  

Evidenciada em obra (ver fotos em anexo ao presente relatório) a área de armazenamento 
de resíduos para ferro, betão e madeira (gestão associada ao Operador licenciado SGR), os 
Big bags associados a plásticos e Sacos de cimentos, zona para óleo descofrante associado 
a cofragens e área para deposição e armazenamento temporário para recolha de resíduos 
urbanos / recolha selectiva a realizar pelos serviços municipais da CM Almada (recolha com 
periodicidade semanal). 

12.31.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.31.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

Medida considerada eficaz na medida em que no decorrer da execução da empreitada, não 
foi atribuída ou registada qualquer não conformidade quer pela entidade fiscalizadora, 
proponente ou equipa de acompanhamento ambiental da obra.  
Evidenciado em obra aquando da visita de verificação pós AIA, a identificação dos códigos 
LER para cada ponto de recolha e acondicionamento temporário de resíduos. 

12.31.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.31.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.32.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 41 - Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com 
a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a 
contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de 
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resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima 
infiltração. 

12.32.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

No âmbito do acompanhamento ambiental realizado (Relatórios Mensais de 
Acompanhamento Ambiental já realizados (Relatório 01, novembro de 2020 a Relatório 04 
– fevereiro de 2021), encontra-se evidenciado no anexo I dos relatórios de 
acompanhamento ambiental os registos de inspeção ambiental (Registo n.º 001 a n.º 015), 
que incluem a verificação da correta aplicação desta medida. Estes registos de inspeção 
apresentam também uma reportagem fotográfica das visitas realizadas à obra. 

 

Evidenciado em obra aquando da visita de verificação pós AIA, a identificação dos códigos 
LER para cada ponto de recolha e acondicionamento temporário de resíduos (ver fotos 
realizadas aquando da visita técnica in situ realizada no dia 05 de Abril de 2021).  

Evidenciada em obra (ver fotos em anexo ao presente relatório) a área de armazenamento 
de resíduos para ferro, betão e madeira (gestão associada ao Operador licenciado SGR), os 
Big bags associados a plásticos e Sacos de cimentos, zona para óleo descofrante associado 
a cofragens e área para deposição e armazenamento temporário para recolha de resíduos 
urbanos / recolha selectiva a realizar pelos serviços municipais da CM Almada (recolha com 
periodicidade semanal). 

Evidenciada a instrução de trabalho “ITCA.3.15.6.00. Manuseamento de Resíduos Obra”, 
edição 6 de 21 de Janeiro de 2019, na qual estão definidas as responsabilidades e as práticas 
operacionais para o manuseamento de resíduos em obra. 
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12.32.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Medida considerada eficaz na medida em que no decorrer da execução da empreitada, não 
foi atribuída ou registada qualquer não conformidade quer pela entidade fiscalizadora, 
proponente ou equipa de acompanhamento ambiental da obra.  
Evidenciado em obra aquando da visita de verificação pós AIA, a identificação dos códigos 
LER para cada ponto de recolha e acondicionamento temporário de resíduos. 

12.32.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.32.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.32.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.33.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 42 - Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

São proibidas queimas a céu aberto. 

12.33.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

No âmbito do acompanhamento ambiental realizado (Relatórios Mensais de 
Acompanhamento Ambiental já realizados (Relatório 01, novembro de 2020 a Relatório 04 
– fevereiro de 2021), encontra-se evidenciado no anexo I dos relatórios de 
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acompanhamento ambiental os registos de inspeção ambiental (Registo n.º 001 a n.º 015), 
que incluem a verificação da correta aplicação desta medida. Estes registos de inspeção 
apresentam também uma reportagem fotográfica das visitas realizadas à obra. 

Evidenciado em sede de auditoria que a proibição de queima de resíduos é um dos 
conteúdos da sensibilização ambiental realizada mensalmente em obra. (conforme exposto 
no Anexo II dos relatórios de acompanhamento ambiental). 

12.33.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.33.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

Medida considerada eficaz na medida em que no decorrer da execução da empreitada, não 
foi atribuída ou registada qualquer não conformidade quer pela entidade fiscalizadora, 
proponente ou equipa de acompanhamento ambiental da obra.  
Evidenciado em obra aquando da visita de verificação pós AIA, a identificação dos códigos 
LER para cada ponto de recolha e acondicionamento temporário de resíduos. Não foi 
identificado qualquer potencial foco de queima de resíduos a céu aberto. 

12.33.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.33.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.34.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 43 - Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser 
depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser 
promovida a separação na origem das fracções recicláveis e posterior envio para 
reciclagem. 

12.34.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
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referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

No âmbito do acompanhamento ambiental realizado (Relatórios Mensais de 
Acompanhamento Ambiental já realizados (Relatório 01, novembro de 2020 a Relatório 04 
– fevereiro de 2021), encontra-se evidenciado no anexo I dos relatórios de 
acompanhamento ambiental os registos de inspeção ambiental (Registo n.º 001 a n.º 015), 
que incluem a verificação da correta aplicação desta medida. Estes registos de inspeção 
apresentam também uma reportagem fotográfica das visitas realizadas à obra. 

 

Evidenciado em obra aquando da visita de verificação pós AIA, a identificação dos códigos 
LER para cada ponto de recolha e acondicionamento temporário de resíduos (ver fotos 
realizadas aquando da visita técnica in situ realizada no dia 05 de Abril de 2021).  

Evidenciada em obra (ver fotos em anexo ao presente relatório) a área de armazenamento 
de resíduos para ferro, betão e madeira (gestão associada ao Operador licenciado SGR), os 
Big bags associados a plásticos e Sacos de cimentos, zona para óleo descofrante associado 
a cofragens e área para deposição e armazenamento temporário para recolha de resíduos 
urbanos / recolha selectiva a realizar pelos serviços municipais da CM Almada (recolha com 
periodicidade semanal). 

Evidenciada a instrução de trabalho “ITCA.3.15.6.00. Manuseamento de Resíduos Obra”, 
edição 6 de 21 de Janeiro de 2019, na qual estão definidas as responsabilidades e as práticas 
operacionais para o manuseamento de resíduos em obra. 
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Existe junto ao estaleiro social um contentor para o depósito de resíduos equiparados a 
urbanos, que são encaminhados no final do dia para os contentores da Câmara municipal 
de Almada localizados dentro do terminal da OZ.  

Evidenciados os registos relacionados com a recolha de resíduos da VENDAP para 
encaminhamento para ETAR de Frielas 

 

 

   

12.34.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
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segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.34.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.34.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.34.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.35.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 45 - Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes 
adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente 
a reciclagem. 

12.35.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

No âmbito do acompanhamento ambiental realizado (Relatórios Mensais de 
Acompanhamento Ambiental já realizados (Relatório 01, novembro de 2020 a Relatório 04 
– fevereiro de 2021), evidenciado no anexo I dos relatórios de acompanhamento ambiental 
os registos de inspeção ambiental (Registo n.º 001 a n.º 015), que incluem a verificação da 
correta aplicação desta medida. Estes registos de inspeção apresentam também uma 
reportagem fotográfica das visitas realizadas à obra. 
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Evidenciada a instrução de trabalho “ITCA.3.15.6.00. Manuseamento de Resíduos Obra”, 
edição 6 de 21 de Janeiro de 2019, na qual estão definidas as responsabilidades e as práticas 
operacionais para o manuseamento de resíduos em obra. 

 

Evidenciado em obra aquando da visita de verificação pós AIA, a identificação dos códigos 
LER para cada ponto de recolha e acondicionamento temporário de resíduos (ver fotos 
realizadas aquando da visita técnica in situ realizada no dia 05 de Abril de 2021).  

Evidenciada em obra (ver fotos em anexo ao presente relatório) a área de armazenamento 
de resíduos para ferro, betão e madeira (gestão associada ao Operador licenciado SGR), os 
Big bags associados a plásticos e Sacos de cimentos, zona para óleo descofrante associado 
a cofragens e área para deposição e armazenamento temporário para recolha de resíduos 
urbanos / recolha selectiva a realizar pelos serviços municipais da CM Almada (recolha com 
periodicidade semanal). 

Evidenciada em sede de auditoria, a Instrução de Trabalho do adjudicatário “ITCA.8.13.3.01 
Prevenção e Resposta a Derrames”, edição 3 de 29-09-2015 revisão 1, no qual estão 
definidas as responsabilidades e práticas operacionais para a prevenção e controlo dos 
derrames de óleos e produtos químicos ocorridos. 

 

12.35.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 
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12.35.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

 
Medida considerada eficaz na medida em que no decorrer da execução da empreitada, não 
foi atribuída ou registada qualquer não conformidade quer pela entidade fiscalizadora, 
proponente ou equipa de acompanhamento ambiental da obra.  
Evidenciado em obra aquando da visita de verificação pós AIA, a identificação dos códigos 
LER para cada ponto de recolha e acondicionamento temporário de resíduos, tanque de 
retenção para os desperdícios de óleo desconfrante e respectiva cobertura para evitar a 
mistura de efluente com águas pluviais. 

12.35.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.35.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.36.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 46 - Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

Manter um registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e respectivos destinos 
finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos. 

12.36.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

No âmbito do acompanhamento ambiental realizado (Relatórios Mensais de 
Acompanhamento Ambiental já realizados (Relatório 01, novembro de 2020 a Relatório 04 
– fevereiro de 2021), encontra-se evidenciado no anexo III, o Mapa de resíduos atualizado 
mensalmente. 

12.36.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 
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12.36.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.36.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.36.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.37.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 47 - Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, 
de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, 
recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento. 

12.37.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

 

No âmbito do acompanhamento ambiental realizado (Relatórios Mensais de 
Acompanhamento Ambiental já realizados (Relatório 01, novembro de 2020 a Relatório 04 
– fevereiro de 2021), encontra-se evidenciados no anexo I dos relatórios de 
acompanhamento ambiental, os registos de inspeção ambiental (Registo n.º 001 a n.º 015), 
que incluem a verificação da correta aplicação desta medida. Estes registos de inspeção 
apresentam também uma reportagem fotográfica das visitas realizadas à obra. 

Existem atualmente três wc químicos na obra alugados à empresa VENDAP. A VENDAP é a 
responsável pela limpeza, manutenção e encaminhamento dos resíduos para destino final 
adequado. Os resíduos dos Sanitários portáteis são descarregados na ETAR de Frielas 

Em sede de auditoria, foram evidenciadas as 25 guias de limpeza associadas às instalações sanitárias 
amovíveis da VENDAP, tendo ainda sido evidenciada a Autorização de descarga emitida pela “Águas 
do Tejo Atlântico” para o Grupo Vendap (Fax datado de 19/05/2020). 
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12.37.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia e responsável pelo acompanhamento ambiental da obra (mais informação 
detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas Auditadas). 

12.37.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.37.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme x 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.37.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.38.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 49 - Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha 
do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e 
ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 



 
 
 

  

Relatório de Auditoria de Pós-Avaliação - Alteração da Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria  
Fase de Construção 

58 

12.38.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

No âmbito do acompanhamento ambiental realizado (Relatórios Mensais de 
Acompanhamento Ambiental já realizados (Relatório 01, novembro de 2020 a Relatório 04 
– fevereiro de 2021), encontra-se evidenciado no anexo I dos relatórios de 
acompanhamento ambiental os registos de inspeção ambiental (Registo n.º 001 a n.º 015), 
que incluem a verificação da correta aplicação desta medida. Estes registos de inspeção 
apresentam também uma reportagem fotográfica das visitas realizadas à obra. 

Em sede de auditoria foi informado por todos os intervenientes auditados que durante a 
execução da obra não se presenciou qualquer derrame de produto químico. 

De acordo com a informação prestada pela equipa de acompanhamento ambiental em 
obra, existe um “kit” de emergência ambiental para o caso da ocorrência de qualquer 
derrame. Nos conteúdos da formação/sensibilização ambiental realizada mensalmente em 
obra o controlo do derrame e recolha do produto derramado é um dos pontos abordados. 
(informação incluída no Anexo II dos relatórios de acompanhamento ambiental). 

 

 

Evidenciada em sede de auditoria, a Instrução de Trabalho do adjudicatário “ITCA.8.13.3.01 
Prevenção e Resposta a Derrames”, edição 3 de 29-09-2015 revisão 1, no qual estão 
definidas as responsabilidades e práticas operacionais para a prevenção e controlo dos 
derrames de óleos e produtos químicos ocorridos. 
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Evidenciada em sede de auditoria, a Instrução de Trabalho do adjudicatário “ITCA.1243.0.0 
Abastecimento de combustível”, edição 1 de 01-03-2021 revisão 1, no qual estão definidas 
as responsabilidades e práticas operacionais para o abastecimento de combustível nos 
equipamentos em obra. 

 

12.38.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.38.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

 
Medida considerada eficaz na medida em que no decorrer da execução da empreitada, não 
foi atribuída ou registada qualquer não conformidade quer pela entidade fiscalizadora, 
proponente ou equipa de acompanhamento ambiental da obra.  
Evidenciado em obra aquando da visita de verificação pós AIA, a identificação dos códigos 
LER para cada ponto de recolha e acondicionamento temporário de resíduos, tanque de 
retenção para os desperdícios de óleo descofrante e respectiva cobertura para evitar a 
mistura de efluente com água pluvial.  

Não foi registado ou presenciado em obra, qualquer ocorrência ambiental (derrame de 
produto químico). 

12.38.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.38.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 
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Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.39.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 50 - Fase final da execução das obras 

Proceder à desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução da obra, com a 
desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 
depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a 
reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos. 

12.39.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Medida apenas passível de ser implementada na fase final da obra, não sendo aplicável na 
presente fase em que se desenvolveu a auditoria de verificação pós AIA.  Contudo estará 
previsto a verificação do processo, no âmbito da implementação do PGA, da elaboração 
dos relatórios de acompanhamento ambiental e preenchimento dos registos de inspeção 
ambiental. 

12.39.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

12.39.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.39.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme  

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.39.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre                      Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável X                    Não verificável    

 

Fundamentação  
Medida não aplicável à data da realização da auditoria pós AIA, uma vez que a 
obra ainda se encontra em execução (evidenciado cronograma de trabalho, 
visita in situ e reportagem fotográfica). 

 

12.40.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 51 - Fase final da execução das obras 
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Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, 
assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afectados 
ou destruídos. 

12.40.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Medida apenas passível de ser implementada na fase final da obra, não sendo aplicável na 
presente fase em que se desenvolveu a auditoria de verificação pós AIA.  Contudo estará 
previsto a verificação do processo, no âmbito da implementação do PGA, da elaboração 
dos relatórios de acompanhamento ambiental e preenchimento dos registos de inspeção 
ambiental. 

12.40.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

12.40.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.40.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme  

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.40.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre                      Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável X                    Não verificável    

 

Fundamentação  
Medida não aplicável à data da realização da auditoria pós AIA, uma vez que 
a obra ainda se encontra em execução (evidenciado cronograma de trabalho, 
visita in situ e reportagem fotográfica). 

 

12.41.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 52 - Fase final da execução das obras 

Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infra-estruturas, equipamentos e/ou 
serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afectadas no decurso 
da obra. 

12.41.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Medida apenas passível de ser implementada na fase final da obra, não sendo aplicável na 
presente fase em que se desenvolveu a auditoria de verificação pós AIA.  Contudo estará 
previsto a verificação do processo, no âmbito da implementação do PGA, da elaboração 
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dos relatórios de acompanhamento ambiental e preenchimento dos registos de inspeção 
ambiental. 

12.41.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

12.41.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.41.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme  

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.41.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre                      Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável X                    Não verificável    

 

Fundamentação  
Medida não aplicável uma vez que a obra ainda se encontra em execução 
(evidenciado cronograma de trabalho, visita in situ e reportagem fotográfica) 

 

12.42.1 Fase prévia à execução da obra - Lista de Medidas Gerais da Fase de Construção Medidas 
de Minimização - Medida 53 - Fase final da execução das obras 

Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que 
possam ter sido afectados pelas obras de construção. 

12.42.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Medida apenas passível de ser implementada na fase final da obra, não sendo aplicável na 
presente fase em que se desenvolveu a auditoria de verificação pós AIA.  Contudo estará 
previsto a verificação do processo, no âmbito da implementação do PGA, da elaboração 
dos relatórios de acompanhamento ambiental e preenchimento dos registos de inspeção 
ambiental. 

12.42.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

12.42.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.42.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme  

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   
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Fundamentação  
 

12.42.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre                      Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável X                    Não verificável    

 

Fundamentação  
Medida não aplicável uma vez que a obra ainda se encontra em execução 
(evidenciado cronograma de trabalho, visita in situ e reportagem fotográfica) 

 

12.43.1 Fase de execução da obra - Medidas de Minimização - Medida 2 - (medidas de minimização 
n.º 2 a n.º 12 da DIA) 

Comunicar à tutela do Património cultural se forem detetadas ocorrências patrimoniais, 
devendo a obra ser suspensa nesse local. 

12.43.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Foi apresentado em sede de auditoria pós AIA, uma nota técnica justificativa o qual 
contempla um parecer técnico apresentado por um especialista em arqueologia. De forma 
resumida, o proponente informa que os locais de que envolvem escavação correram numa 
zona de Aterro datada de 1966, sendo que a probabilidade da ocorrência de achados 
arqueológicos praticamente nula. Acresce- se ainda o facto que de acordo com o EIA, no 
local de implementação do projeto, não se registou a presença de quaisquer valores 
patrimoniais. De referir ainda que a área em que os trabalhos se desenvolveram estão 
inseridos numa área classificada como industrial. 

Na nota técnica, foi ainda incluído o Parecer da Direção-Geral do Património Cultural 
relativo ao Relatório Arqueológico elaborado no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, 
cujo conteúdo técnico da nota técnica foi subscrito pelo respectivo especialista. 

 

12.43.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
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Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.43.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.43.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme  

  

Não Conforme             Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.43.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre                      Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável X                    Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.44.1 Fase de execução da obra - Medidas de Minimização - Medida 3 - (medidas de minimização 
n.º 2 a n.º 12 da DIA) 

Implementar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

12.44.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Evidenciado no Plano de Gestão Ambiental (PGA), Capítulo 8 - Plano de Gestão Ambiental 
– Implementação e Operação, um subcapítulo referente à Gestão de Resíduos. O PPGRCD 
de projeto encontra-se no ANEXO VIII do PGA, bem como um modelo de registo de resíduos 
(de acordo com o Anexo II do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, o qual considera as 
orientações expostas no DL 102-D/2020) que permite acompanhar o fluxo de resíduos, bem 
como o retorno das Guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (eGAR) e respetivos 
Certificados de Receção. 

No âmbito dos Relatórios Mensais de Acompanhamento Ambiental já realizados (Relatório 
01, novembro de 2020 a Relatório 04 – fevereiro de 2021) encontra-se evidenciado no 
anexo III dos relatórios de acompanhamento ambiental um Mapa de registo de resíduos 
atualizado mensalmente, as eGAr respetivas e quando aplicável declaração de receção de 
terras. 

12.44.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
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segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.44.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

Medida considerada eficaz na medida em que no decorrer da execução da empreitada, não 
foi atribuída ou registada qualquer não conformidade quer pela entidade fiscalizadora, 
proponente ou equipa de acompanhamento ambiental da obra.  
Evidenciado em obra aquando da visita de verificação pós AIA, a identificação dos códigos 
LER para cada ponto de recolha e acondicionamento temporário de resíduos. 

12.44.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.44.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.45.1 Fase de execução da obra - Medidas de Minimização - Medida 4 - (medidas de minimização 
n.º 2 a n.º 12 da DIA) 

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, 
de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar os riscos de 
contaminação dos solos e das águas 

12.45.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

De acordo com as declarações produzidas pelos auditados em sede de auditoria, não têm 
sido realizadas quaisquer manutenções de máquinas e veículos de apoio à obra no local. De 
acordo com as declarações expressas, a manutenção dos equipamentos e veículos afetos à 
obra se e quando necessário, são efetuadas nas instalações dos serviços centrais da 
entidade executante (adjudicatário).  

Demonstrado pelos intervenientes que no âmbito das competências atribuídas em matéria 
de coordenação de segurança em obra, aquando da entrada de qualquer máquina em obra 
é enviado previamente o respectivo plano de manutenção do equipamento para validação 
da documentação técnica aplicável (ao abrigo do DL 50/2005 de 25 de Fevereiro), sendo 
cumprido o horário laboral estipulado em obra, recorrendo ao n.º restrito de equipamentos 
necessários para o desenvolvimento das actividades e processos construtivos associados. 
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Evidenciado em sede de auditoria como evidência a troca de correspondência realizada 
entre o CSO e o adjudicatário (e-mail de 05-03-2021) contemplado o exemplo como é 
validado previamente a entrada em obra de um equipamento proposto pelo adjudicatário. 
Validado o facto de ser requerida a formação adicional adicionalmente às formações 
administradas pela OZ Energia e pela CASAIS, uma vigilância/supervisão até que este esteja 
completamente ambientado e interiorizado com os procedimentos de trabalho/circulação, 
quer na frente de obra quer nas suas imediações.  

Evidenciada em pasta própria em sede de auditoria, a informação técnica requerida para o 
equipamento JCB 8025 ZTSCab - Certificado de conformidade CE; Manual do Operador; 
Mapa de Máquinas, Plano de Manutenção, Registo da última manutenção, Relatório de 
verificação periódica, relatório de verificação prévia e seguro válido para o equipamento. 

Evidenciado o procedimento “Operação do Terminal da Trafaria” – 1.O28 de 20-01-2020. 
Neste documento são definidos os procedimentos de operação primários do Terminal no 
que diz respeito à sua supervisão bem como o modo de registo da actividade do Terminal. 
É pretendido garantir o arranque e finalização dos trabalhos no terminal em condições de 
segurança. Contempla ainda o “Diário do Terminal” que sumariza todas as informações 
relacionadas com as actividades do Terminal no que respeita ao desempenho da função de 
supervisor do Serviço do Terminal. O Diário está elaborado de forma a que nele estejam 
registados todos os factos relevantes em termos de segurança e de controlo do terminal. 

Evidenciado o cumprimento das medidas em matéria de conformidade legal ao abrigo do 
Decreto Lei 50/2005 (prescrições mínimas de segurança e saúde para a utilização pelos 
trabalhados de equipamentos de trabalho). Evidenciados os certificados de conformidade 
CE dos equipamentos em obra (em Anexo IV do Relatório de Acompanhamento Ambiental, 
n.º 04, fevereiro de 2021), conforme quadro: 

 

12.45.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

 

12.45.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos 

Medida considerada como eficaz na medida em que não se registaram quaisquer 
ocorrências ambientais nesta matéria (fugas, derrames ou emissões acidentais) inerentes 
do funcionamento dos equipamentos e/ou maquinaria afecta à obra. 
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12.45.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.45.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.46.1 Fase de execução da obra - Medidas de Minimização - Medida 5 - (medidas de minimização 
n.º 2 a n.º 12 da DIA) 

Armazenar os óleos, lubrificantes, tintas, colas, resinas, entre outras substâncias, em 
recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final adequado. 

12.46.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

No âmbito do acompanhamento ambiental realizado (Relatórios Mensais de 
Acompanhamento Ambiental já realizados (Relatório 01, novembro de 2020 a Relatório 04 
– fevereiro de 2021), encontra-se evidenciado no anexo I dos relatórios de 
acompanhamento ambiental os registos de inspeção ambiental (Registo n.º 001 a n.º 015), 
que incluem a verificação da correta aplicação desta medida. Estes registos de inspeção 
apresentam também uma reportagem fotográfica das visitas realizadas à obra. 

A obra só tem a presença na obra um bidão de óleo descofrante associado a cofragens que 
está devidamente colocado sobre uma bacia de retenção. (ver reportagem fotográfica 
realizada aquando da visita técnica realizado no local) 

 

12.46.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
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Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.46.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

Medida considerada eficaz na medida em que no decorrer da execução da empreitada, não 
foi atribuída ou registada qualquer não conformidade quer pela entidade fiscalizadora, 
proponente ou equipa de acompanhamento ambiental da obra.  
Evidenciado em obra aquando da visita de verificação pós AIA, a identificação dos códigos 
LER para cada ponto de recolha e acondicionamento temporário de resíduos, tanque de 
retenção para os desperdícios de óleo desconfrante e respectiva cobertura para evitar a 
mistura de efluente com água pluvial. 

12.46.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.46.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.47.1 Fase de execução da obra - Medidas de Minimização - Medida 6 - (medidas de minimização 
n.º 2 a n.º 12 da DIA) 

Reduzir a acumulação de águas pluviais através da bombagem contínua e efetuar o 
acompanhamento para a linha de água mais próxima, nas áreas particularmente 
favoráveis à cumulação de água pluvial e à receção de eventuais exsurgências de águas 
subterrâneas. 

12.47.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

De acordo com a auditoria realizada à equipa associada ao acompanhamento ambiental foi 
transmitido que os Relatórios Mensais de Acompanhamento Ambiental já realizados 
(Relatório 01, novembro de 2020 a Relatório 04 – fevereiro de 2021), apresentam no anexo 
I dos relatórios de acompanhamento ambiental os registos de inspeção ambiental (Registo 
n.º 001 a n.º 015), que incluem a verificação da correta aplicação desta medida. Estes 
registos de inspeção apresentam também uma reportagem fotográfica das visitas realizadas 
à obra. 

Por outro lado e de acordo com o declarado, pelo proponente durante a execução da obra, 
houve a necessidade de se proceder à bombagem das águas existentes na zona de 
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intervenção depositada em excesso. Estas foram encaminhadas para o intercetor existente 
no terminal da Trafaria. Este intercetor apresenta duas etapas de tratamento: a decantação 
por ação gravítica e um separador de óleos e gorduras. 

Evidenciado em sede de auditoria o encaminhamento de águas pluviais para o sistema de 
drenagem pluvial. Evidenciado ainda o procedimento rotina de drenagem das bacias de 
retenção “1.O35 - Rotina de Drenagem das Bacias de Retenção” emitido a 17-12-2019. 
Neste procedimento é transmitida a informação aos operadores e ao serviço de vigilância 
do Terminal, uma descrição e definição das medidas a tomar relativamente à operação das 
válvulas de drenagem das diversas bacias de retenção existentes no Terminal da Trafaria. 
Este procedimento insere-se no âmbito da SST e Ambiente das operações realizadas no 
Terminal da Trafaria. 

No decorrer da empreitada e no decorrer da visita técnica in situ não se verificaram 
quaisquer ocorrências ambientais a registar. 
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Evidenciada e analisada a conformidade da planta de drenagem do projecto, na qual é 
garantida a retenção de águas pluviais efectuado o controlo da mesma através do 
encaminhamento conforme planta de drenagem (2463-DW-1442-001_2 Planta Drenagem 
Projecto). 

 

 

Evidenciado in situ aquando da visita técnica realizada no local a 05 de Abril de 2020, a 
existência de uma válvula de retenção para as águas pluviais associadas à área de 
intervenção do projecto, conforme identificado em planta de drenagem. (ver anexo ao 
relatório – Levantamento fotográfico). 

Evidenciada a planta de drenagem considerando o circuito de drenagem de águas 
superficiais canalizadas para o interceptor, o circuito de drenagem de águas pluviais e a 
estação de tratamento de águas contaminadas (interceptor de hidrocarbonetos) 
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12.47.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.47.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.47.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.47.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   
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Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.48.1 Fase de execução da obra - Medidas de Minimização - Medida 7 - (medidas de minimização 
n.º 2 a n.º 12 da DIA) 

Dotar os trabalhadores afetos à obra de meios e conhecimentos para intervir rapidamente 
em caso de acidente envolvendo derrame de óleos e hidrocarbonetos de modo a evitar que 
estes produtos possam atingir o meio marítimo. 

12.48.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Evidenciado no Plano de Gestão Ambiental (PGA), Capítulo 8 - Plano de Gestão Ambiental – 
Implementação e Operação, subcapítulo 8.1 Competência, Formação e Sensibilização, o 
conteúdo das ações formação/sensibilização a realizadas. No anexo VI do PGA encontra-se 
exposto o Plano de Formação. 

Evidenciado in situ aquando da visita técnica realizada no local a 05 de Abril de 2020, a 
existência de uma válvula de retenção para as águas pluviais associadas à área de 
intervenção do projecto, conforme identificado em planta de drenagem. (ver anexo ao 
relatório – Levantamento fotográfico). Evidenciada a planta de drenagem considerando o 
circuito de drenagem de águas superficiais canalizadas para o interceptor, o circuito de 
drenagem de águas pluviais e a estação de tratamento de águas contaminadas (interceptor 
de hidrocarbonetos). (ver medida anterior) 

Evidenciado ainda o procedimento rotina de drenagem das bacias de retenção “1.O35 - 
Rotina de Drenagem das Bacias de Retenção” emitido a 17-12-2019. Neste procedimento é 
transmitida a informação aos operadores e ao serviço de vigilância do Terminal, uma 
descrição e definição das medidas a tomar relativamente à operação das válvulas de 
drenagem das diversas bacias de retenção existentes no Terminal da Trafaria. Este 
procedimento insere-se no âmbito da SST e Ambiente das operações realizadas no Terminal 
da Trafaria. 

Evidenciada em sede de auditoria, a Instrução de Trabalho do adjudicatário “ITCA.8.13.3.01 
Prevenção e Resposta a Derrames”, edição 3 de 29-09-2015 revisão 1, no qual estão 
definidas as responsabilidades e práticas operacionais para a prevenção e controlo dos 
derrames de óleos e produtos químicos ocorridos. 
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Evidenciado no âmbito dos Relatórios Mensais de Acompanhamento Ambiental já 
realizados (Relatório 01, novembro de 2020 a Relatório 04 – fevereiro de 2021), a cópia   dos 
registos de sensibilização ambiental realizados. 

Preconizado em Maio de 2021, a realização de uma auditoria interna ao Sistema de Gestão 
Ambiental implementado pelo adjudicatário (Casais) à presente obra. (e-mail de 06 de Abril 
de 2021) 

 12.48.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.48.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.48.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.48.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   
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12.49.1 Fase de execução da obra - Medidas de Minimização - Medida 8 - (medidas de minimização 
n.º 2 a n.º 12 da DIA) 

Proceder à aspersão regular e controlada da água regular e controlada de água, sobretudo 
durante os períodos secos e ventosos, na área afeta à obra e nos acessos utilizados pelos 
diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras. 

12.49.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

No âmbito do acompanhamento ambiental realizado (Relatórios Mensais de 
Acompanhamento Ambiental já realizados (Relatório 01, novembro de 2020 a Relatório 04 
– fevereiro de 2021), evidenciada no anexo I dos relatórios de acompanhamento ambiental, 
os registos de inspeção ambiental (Registo n.º 001 a n.º 015), que incluem a verificação da 
aplicação desta medida. Estes registos de inspeção apresentam também uma reportagem 
fotográfica das visitas realizadas à obra. 

 

 

No decorrer do mês de Março / Abril, não tem sido identificada a necessidade de regar por 
aspersão para minimizar a ocorrência de poeiras nos caminhos e acessos. 

12.49.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.49.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.49.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.49.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 
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Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.50.1 Fase de execução da obra - Medidas de Minimização - Medida 9 - (medidas de minimização 
n.º 2 a n.º 12 da DIA) 

Assegurar a manutenção e revisão periódica da frota de veículos de transporte de matérias-
primas e mercadorias de forma a reduzir as emissões para a atmosfera. 

12.50.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

No âmbito do acompanhamento ambiental realizado (Relatórios Mensais de 
Acompanhamento Ambiental já realizados (Relatório 01, novembro de 2020 a Relatório 04 
– fevereiro de 2021), é apresentada informação no anexo I dos relatórios de 
acompanhamento ambiental os registos de inspeção ambiental (Registo n.º 001 a n.º 015), 
que incluem a verificação da correta aplicação desta medida. Estes registos de inspeção 
apresentam também uma reportagem fotográfica das visitas realizadas à obra.  

De acordo com as declarações produzidas pelos auditados em sede de auditoria, não têm 
sido realizadas quaisquer manutenções de máquinas e veículos de apoio à obra no local. De 
acordo com as declarações expressas, a manutenção dos equipamentos e veículos afetos à 
obra se e quando necessário, são efetuadas nas instalações dos serviços centrais da 
entidade executante (adjudicatário).  

Demonstrado pelos intervenientes que no âmbito das competências atribuídas em matéria 
de coordenação de segurança em obra, aquando da entrada de qualquer máquina em obra 
é enviado previamente o respectivo plano de manutenção do equipamento para validação 
da documentação técnica aplicável (ao abrigo do DL 50/2005 de 25 de Fevereiro), sendo 
cumprido o horário laboral estipulado em obra, recorrendo ao n.º restrito de equipamentos 
necessários para o desenvolvimento das actividades e processos construtivos associados. 

Evidenciado em sede de auditoria como evidência a troca de correspondência realizada 
entre o CSO e o adjudicatário (e-mail de 05-03-2021) contemplado o exemplo como é 
validado previamente a entrada em obra de um equipamento proposto pelo adjudicatário. 
Validado o facto de ser requerida a formação adicional adicionalmente às formações 
administradas pela OZ Energia e pela CASAIS, uma vigilância/supervisão até que este esteja 
completamente ambientado e interiorizado com os procedimentos de trabalho/circulação, 
quer na frente de obra quer nas suas imediações.  

Evidenciada em pasta própria em sede de auditoria, a informação técnica requerida para o 
equipamento JCB 8025 ZTSCab - Certificado de conformidade CE; Manual do Operador; 
Mapa de Máquinas, Plano de Manutenção, Registo da última manutenção, Relatório de 
verificação periódica, relatório de verificação prévia e seguro válido para o equipamento. 

12.50.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
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Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.50.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.50.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.50.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.51.1 Fase de execução da obra - Medidas de Minimização - Medida 10 - (medidas de 
minimização n.º 2 a n.º 12 da DIA) 

Adotar cuidados especiais nas operações de transporte e deposição dos materiais de 
construção e de matérias residuais da obra, especialmente quando estes forem 
pulverulentos ou do tipo particulado. Neste sentido deverão ser utilizados equipamentos 
com regulação de altura de queda nas descargas, sendo garantida a menor altura de queda 
possível aquando da realização destas operações. 

12.51.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

No âmbito do acompanhamento ambiental realizado (Relatórios Mensais de 
Acompanhamento Ambiental já realizados (Relatório 01, novembro de 2020 a Relatório 04 
– fevereiro de 2021), apresentam-se no anexo I dos relatórios de acompanhamento 
ambiental os registos de inspeção ambiental (Registo n.º 001 a n.º 015), que incluem a 
verificação da aplicação desta medida. Estes registos de inspeção apresentam também uma 
reportagem fotográfica das visitas realizadas à obra. 

 

Referido em sede de auditoria que todas as viaturas de obra que saem das instalações da 
OZ  são objecto de verificação com vista a atesta a cobertura de lonas. 

12.51.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
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segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.51.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.51.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme x 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.51.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.52.1 Fase de execução da obra - Medidas de Minimização - Medida 11 - (medidas de 
minimização n.º 2 a n.º 12 da DIA) 

Minimizar a área de impermeabilização do solo, no respeitante à estabilização de taludes, 
por forma a minorar o efeito da construção na recarga dos aquíferos. 

12.52.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

A estabilização de taludes prevista no projeto e já realizada, foi efetuada numa área 
localizada e especifica da obra, seguindo as directrizes definidas na memória descritiva do 
projecto  “2284-ME-0000-001_B Memoria Descritiva Projecto” e na memória do projecto 
de estabilização dos taludes “19118-PE-GET-MDJ-001-0 Memoria Projecto Taludes”. A 
minimização dos efeitos na recarga de aquíferos não é aplicável, devido à localização da 
obra. 

Verificado em sede de auditoria, por reportagem fotográfica (ver anexo) a área optimizada 
em projecto que contempla o talude com uma área prevista de (10m2 x 20m2)  

12.52.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 
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12.52.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.52.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.52.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.53.1 Fase de execução da obra - Medidas de Minimização - Medida 12 - (medidas de 
minimização n.º 2 a n.º 12 da DIA) 

Programas o tráfego diário, a fim de evitar a concentração excessiva de veículos e 
circulação nas horas de maior movimento, estando interdita a circulação afetos à obra no 
período entre as 20 h e as 8 h da manhã. 

12.53.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

No âmbito do acompanhamento ambiental realizado (Relatórios Mensais de 
Acompanhamento Ambiental já realizados (Relatório 01, novembro de 2020 a Relatório 04 
– fevereiro de 2021), apresentam-se no anexo I dos relatórios de acompanhamento 
ambiental os registos de inspeção ambiental (Registo n.º 001 a n.º 015), que incluem a 
verificação da correta aplicação desta medida. Estes registos de inspeção apresentam 
também uma reportagem fotográfica das visitas realizadas à obra. 

O horário previsto da obra encontra-se fora do período das 20h e as 8 h da manhã.  

12.53.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Análise documental e visita técnica in situ a 05/04/2021. Realização de entrevistas por 
videoconferência a 25/03/2021 e presencial a 05/04/2021 junto dos responsáveis da OZ 
Energia, responsável pelo acompanhamento ambiental da obra e coordenador de 
segurança em obra (mais informação detalhada no item 21 – Identificação das Pessoas 
Auditadas). 

12.53.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 
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Medida considerada eficaz na medida em que não têm sido registadas quaisquer 
reclamações relacionadas com a circulação de veículos ou de maquinaria associada à obra 
na área envolvente às zonas habitacionais. 

12.53.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme X 

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.53.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre X                     Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável                     Não verificável    

 

Fundamentação   

 

12.54.1 Fase final de execução da obra - Medidas de Minimização - Medida 13 - (medidas de 
minimização n.º 13 e n.º 14 da DIA) 

Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que 
possam ter sido afetados pelas obras de construção 

12.54.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Medida apenas aplicável na fase final da obra, a qual será objecto de análise no âmbito do 
PGA em vigor para futuros relatórios de acompanhamento ambiental e registos de inspeção 
ambiental. 

12.54.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Medida ainda não passível de análise em função da evolução da execução obra. 

12.54.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.54.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme  

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.54.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre                      Cumpre parcialmente                    Não cumpre   
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Não aplicável X                    Não verificável    

 

Fundamentação  
Medida apenas aplicável na fase final da obra, a qual será objecto de análise 
em fase posterior à elaboração do presente relatório. 

 

12.55.1 Fase final de execução da obra - Medidas de Minimização - Medida 14 - (medidas de 
minimização n.º 13 e n.º 14 da DIA) 

Melhorar as condições das vias de acesso ao Terminal, em articulação com a autarquia, 
nomeadamente com a introdução de pavimentos com características de absorção acústica 
e de medidas complementares de segurança rodoviária, como seja a criação de condições 
para melhorar o entrecruzamento de veículos e garantir a proteção das deslocações 
pedonais. 

12.55.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo. 

Medida apenas aplicável na fase final da obra, a qual será objecto de análise no âmbito do 
PGA em vigor para futuros relatórios de acompanhamento ambiental e registos de inspeção 
ambiental. 

12.55.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

Medida ainda não passível de análise em função da evolução da execução obra. 

12.55.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

12.55.5 Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC) 

Conforme  

  

Não Conforme NCx/ano (aaaa)            Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação  
 

12.55.6 Conclusão da verificação do cumprimento da condição da Decisão Ambiental 

Cumpre                      Cumpre parcialmente                    Não cumpre   

 

Não aplicável X                    Não verificável    

 

Fundamentação  
Medida apenas aplicável na fase final da obra, a qual será objecto de análise 
em fase posterior à elaboração do presente relatório. 

 

(a) Sem prejuízo de se poder incluir no Quadro 12, ao longo do texto, fotografias a uma escala reduzida (p.e. 6cm x 4cm), 
os registos fotográficos deverão ser obrigatoriamente apresentados em anexo, à escala adequada, devidamente 
legendados e datados 

(b) Fundamentar no caso de não ser necessária ação corretiva 
(c) A conclusão de “Cumpre”, “Cumpre parcialmente” e “Não cumpre” deve estar fundamentada no ponto 12.X.2 
(d) Fundamentar no caso de não aplicável ou não verificável 
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13 VERIFICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE OUTRAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS APLICÁVEIS 

Para cada referencial indicado nos Quadros 9.2 e 9.3, listar as respetivas condições ambientais a 
verificar, devendo estas ser numeradas sequencialmente (13.1; 13.2; 13.3; 13.4 …). Para cada 
condição 13.X deve o Relatório incluir: 

13.X.1 Identificação da condição, referenciando-a da seguinte forma, quando aplicável: 
[Identificação do Referencial] [N.º da condição] seguida da descrição da condição, tal como 
consta da respetiva Decisão Ambiental. 

13.X.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com 
referência expressa às evidências relevantes, devendo ser devidamente identificadas e 
referenciadas as provas documentais, fotográficas (a), cartográficas ou outras que suportam 
essas evidências, as quais, sempre que adequado, deverão ser remetidas para anexo.  

Evidenciado o ofício da APA com a ref.ª APA S019929-202103-DAIA_DPP de 19/03/2021,  com o 
assunto “Pós -Avaliação n.º 715; Alteração de Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria. 
Instrução do procedimento de Pós-Avaliação e notificação de prazos obrigações de 
comunicação.  
Evidenciada a resposta emitida pela OZ Energia (e-mail 24 de Março de 2021), tendo sido 
anexados e enviado junto da APA (e-mail: geral@apambiente.pt) os seguintes elementos 
técnicos: 
- Nota de envio de documentação relativa a Pós-Avaliação 
- Relatórios de Demonstração do Cumprimento da DIA (RDCD) de Fase prévia à obra – Pós 
Avaliação n.º 715 
- Quatro anexos com documentação associada ao RDC 

13.X.3 Quando aplicável, descrição da metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

13.X.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

13.X.5 Identificar as Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC), numerando as não 
conformidades sequencialmente [NCx], dando seguimento às identificadas no quadro 
anterior, bem como, quando aplicável, indicar a necessidade de ações corretivas. 

Conforme X 

 

Não Conforme NCx/ano (aaaa)               Ação Corretiva          Sim             Não   

  

Fundamentação (b)  
 

13.X.6 Conclusão (c) da verificação do cumprimento da medida de minimização 

Cumpre X      Cumpre parcialmente         Não cumpre        Não verificável   

 

      Fundamentação (d)  

 

(a) Sem prejuízo de se poder incluir no Quadro 13, ao longo do texto, fotografias a uma escala reduzida (ex.: 6cm x 4cm), 
os registos fotográficos deverão ser obrigatoriamente apresentados em anexo, à escala adequada, devidamente 
legendados e datados 

(b) Fundamentar no caso de não ser necessária ação corretiva 
(c) A conclusão de “Cumpre”, “Cumpre parcialmente” e “Não cumpre” deve estar fundamentada no ponto 13.X.2 
(d) Fundamentar no caso de não aplicável ou não verificável 

mailto:geral@apambiente.pt
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 14 PROGRAMAS E RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO Não aplicável X 

14.X.1 Para cada Programa de Monitorização sistematizar no Quadro 14.X o ponto de situação 
referente à sua implementação na fase em questão, bem como ao envio dos 
correspondentes Relatórios de Monitorização (RM) à Autoridade de AIA. 

 

 

Quadro 14.X – Ponto de situação da implementação dos Programas de Monitorização e do envio 
dos Relatórios de Monitorização à Autoridade de AIA (a) 

 

Fase de ______________(b) 
Designação do PM 
________________________________________________________ 
 

Ponto de situação Terminado  Em curso  Não implementado (c)  

Identificação do RM Referência (d)  

Data de envio ___/___/___ 

Identificação do RM Referência (d)  

Data de envio ___/___/___ 
 

14.X.2 Quando identificada a não implementação de programas de monitorização, incluir a 
respetiva justificação. 

14.X.3 Incluir outras questões eventuais a relevar em matéria de monitorização. 

 
14.X.4 Identificar as Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC), numerando as não 

conformidades sequencialmente [NCx], dando seguimento às identificadas nos quadros 
anteriores, bem como, quando aplicável, indicar a necessidade de ações corretivas. 

Conforme   

 

Não Conforme  NCx/ano (aaaa)           Ação Corretiva         Sim  Não   

  

Fundamentação (e)  
 

14.X.5 Concluir relativamente à Implementação dos programas de monitorização aplicáveis 
 

Cumpre  Cumpre parcialmente  Não cumpre  Não verificável   

 

Ação Corretiva         Sim  Não   

 

Fundamentação (f) Não é aplicável a verificação das condições impostas para a 
monitorização do ambiente sonoro, uma vez que a DIA apenas 
contempla a monitorização deste descritor após a conclusão da 
fase de construção. 

 

(a) O Quadro 14.X deverá ser repetido em função dos Programas de Monitorização em causa 
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(b) Indicar a fase em questão: Pré-Construção, Construção; Exploração 
(c) Incluir a respetiva fundamentação em 14.X.2 
(d) Referência e data da comunicação de envio do Relatório de Monitorização à Autoridade de AIA ou, quando aplicável, 

menção de Não Enviado 
(e) Fundamentar no caso de não ser necessária ação corretiva 

(f) Fundamentar no caso de não verificável 

15 IMPACTES NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS NÃO PREVISTOS (a) Não aplicável X 

15.X.1 Se aplicável, indicar eventuais impactes negativos significativos não previstos que tenham 
sido identificados na fase de construção ou de exploração e indicar as medidas que foram 
definidas tendo em vista a minimização ou compensação desses impactes. As medidas 
deverão ser numeradas sequencialmente: (15.1.1; 15.2.1; 15.3.1; 15.4.1 …) 

Para cada medida identificada deve o Relatório incluir: 

15.X.2 Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a medida de 
minimização ou compensação, com referência expressa às evidências relevantes, devendo 
ser remetidos para anexo, devidamente identificadas, as provas documentais que suportam 
essas evidências. 

15.X.3 Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da 
condição em análise. 

15.X.4 Quando aplicável, indicar o resultado da avaliação da eficácia da condição face ao objetivo 
que lhe está subjacente e a respetiva fundamentação, bem como indicar eventuais medidas 
que tenham sido adotadas pelo proponente em função dos resultados obtidos. 

15.X.5 Identificar as Constatações Conformes (C) ou Não Conformes (NC), numerando as não 
conformidades sequencialmente [NCx] dando seguimento às identificadas nos quadros 
anteriores, bem como, quando aplicável, indicar a necessidade de ações corretivas. 

Conforme  

  

Não Conforme  NCx/ano (aaaa)           Ação Corretiva         Sim  Não   

 

Fundamentação (b)  
 

(a) Em conformidade com o disposto no n.º 6 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro 

(b) Fundamentar no caso de não ser necessária ação corretiva 

16 ALTERAÇÕES AO PROJETO DE EXECUÇÃO (a) Não aplicável X 

16.1 Quando aplicável, descrever eventuais alterações relevantes ao projeto, bem como indicar a 
referência e data da sua comunicação à Autoridade de AIA. 

Não foram efectuadas alterações ao projecto de execução até à data da realização da auditoria pós 
AIA.  

(a) Em consonância com o disposto no n.º 3 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro 

17 OUTROS ASPETOS RELEVANTES Não aplicável X 
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17.1 Incluir outros aspetos que sejam de relevar no âmbito da Auditoria, designadamente, quando 
relevante em matéria de impactes ambientais associados ao projeto, incluir a referência a 
eventuais reclamações, bem como as diligências adotadas para a sua resolução. 

Nenhuma reclamação registada no âmbito do projecto associado à fase de construção em 
análise. 

 

18 AÇÕES CORRETIVAS DECORRENTES DA AUDITORIA ANTERIOR  Não aplicável X 

18.1 Sistematizar na Tabela I – Identificação e Acompanhamento das Ações Corretivas da Auditoria de 
Pós-avaliação anterior, em anexo ao presente Relatório (Anexo 3), as constatações da Auditoria 
anterior que implicaram a necessidade de adoção de ações corretivas, atualizando à data da 
presente Auditoria o respetivo ponto de situação, estado e data de fecho. 

Não se realizou qualquer auditoria prévia à actualmente realizada 

 
 
19 AÇÕES CORRETIVAS DECORRENTES DA ATUAL AUDITORIA  Não aplicável X 

19.1 Sistematizar na Tabela II – Identificação e Acompanhamento das Ações Corretivas decorrentes 
da atual Auditoria de Pós-avaliação, em anexo ao presente Relatório (Anexo 4), as constatações 
da auditoria que implicam a necessidade de adoção de ações corretivas, indicando o respetivo 
prazo de implementação. Se necessário, incluir o Plano de Ações Corretivas para anexo 
devidamente identificado. 

Ao abrigo da legislação em vigor em matéria de acompanhamento dos trabalhos arqueológicos 
em obra, não foi evidenciado a realização de trabalhos arqueológicos na fase prévia de 
construção / fase de construção. Contudo não são aplicáveis acções correctivas decorrentes da 
actual auditoria pois nesta fase de trabalhos em que os trabalhos se encontram, o 
acompanhamento arqueológico não terá aplicabilidade pois todas as intervenções de base no 
solo e subsolo foram já realizadas. 

 
 
20 DOCUMENTOS CONSULTADOS  

20.1 Identificar, referenciar e datar todos os documentos relevantes consultados no âmbito da 
Auditoria. Os documentos deverão ser numerados sequencialmente. 

1. Plano de Gestão Ambiental (PGA) e respectivos anexos (Anexo 1 – DIA; Anexo 2 – Política 
Ambiente; Anexo 3 – Cronograma; Anexo 4 – Plano de Trabalhos; Anexo 5 – Peças 
Desenhadas; Anexo 6 – Plano de Formação; Anexo 7 – Licenças Autorizações; Anexo 8 – 
Gestão de Resíduos; Anexo 9  - Registo Reclamações; Anexo 10 – Verificação Medidas DIA; 
Anexo 11 – Divulgação da Obra; Anexo 12 – Registo NC); 

2. Relatórios de Acompanhamento Ambiental (Novembro 2020, Dezembro 2020, Janeiro 2021 e 
Fevereiro 2021) 

3. Fichas de Vistoria Ambiental (001 a 015) 

4. Caderno Técnico de Encargos – Novos Reservatórios de GPL – Terminal da Trafaria 

5. Peças Escritas e Desenhadas do projecto (Especialidade Civil, Electricidade e Instrumentação, 
Mecânica, Projecto de Arquitectura, Estabilidade e Estruturas, Sistemas, Tanques) 

6. Memória do Projecto de Taludes – Technoedif engenharia SA Terminal OZ na Energia – 
Memória Descritiva e Justificativa – Janeiro 2020 (2284-ME-0000-001_B Memoria Descritiva 
Projecto e 19118-PE-GET-MDJ-001-0 Memoria Projecto Taludes) 
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7. Oficio DGEG – Ofício ref.ª 5011/DSC/2017 (Julho 2017) – Processo de licenciamento do projecto 
de aumento da capacidade de armazenamento de gás propano a implementar nessas 
instalações 

8. Apresentação Projecto (CMA Outubro 2016 – GPL Shipping Hub in the atlantic corridor) 

9. Memória Descritiva do Projecto – fase de licenciamento 

10. Factura Água OZ Energia (n.º 10284771 de 2021-02-13 a 2021-03-12) 

11. Fase de licenciamento - Peça Desenhada Drenagem 

12. Fase de licenciamento - Peças Desenhadas Electricidade 

13. Fase de licenciamento - Especificações de Tubagem 

14. Fase de licenciamento - Peças Escritas e Peças Desenhadas Fundações 

15. Fase de licenciamento - Relatório Geológico (Reconhecimento Geológico e Geotécnico) 

16. Fase de licenciamento - Peça Desenhada – Sistema Contra Incêndio 

17. Procedimento Operação do Terminal da Trafaria 1.028  de 20-01-2020 

18. Procedimento Rotina de Drenagem das Bacias de Retenção 1.035  de 17-12-2019 

19. Relatório de inspecção (ofício n.º5/03287/AMB/19 de 27-03-2019; Relatório n.º012/AMB/19) 

20. Circuito de Drenagem Terminal da Trafaria – LOG/OPE/TRAF/512 

21. Treino Básico de Segurança – Terminal da Trafaria – 11 de Maio de 2020 – Formação para 
Empreiteiros 

22. PTRE n.º6 – Montagem, Desmontagem e Utilização de Andaimes; PTRE n.º6 – Andaimes e 
Torre de Escadas; PTRE n.º 08 - Execução de Betão Armado em Elementos Horizontais; PTRE 
n.º 09 - Execução de Betão Armado em Elementos Verticais 

23. Nota_Tecnica_Justificativa – Justificação da não aplicabilidade da Medida 2 da DIA – Fase de 
Execução da Obra; JCB 8025 ZTSCab (JCB08025PJ2696516) 

24. Parecer Direcção Geral do Património Cultura – Departamento dos bens culturais – Área do 
Património Arqueológico – (ofício S-2016/395802 (CS 1094541) Janeiro de 2016 

25. Documentação técnica de Retroescavadora (JCB 8025 ZTSCab) 

26. Planta de drenagem provisória - OPE-512_C - Planta DRENAGEM-Model 

27. Planta de Drenagem Projecto - 2463-DW-1442-001_2 Planta Drenagem Projecto 

28. ITCA.8.13.3.01 Prevenção e Resposta a Derrames 

29. ITCA.3.15.6.00 Manuseamento Residuos Obra 

30. ITCA.1243.0.0 Abastecimento de combustível 

31. IT 09 - Caminhos de circulação de Obra 

32. Planta Estaleiro e Emergência – Adjudicatário (Casais) 

33. Acta de Reunião Obra #2.019_20210329_v0 

34. Horário de Trabalho adjudicatário Casais 

35. E-mail resposta Proponente OZ para APA - 240321_RDCD_EXP_TRAFARIA – Relatório de 
Demonstração do Cumprimento da DIA – Fase Prévia à Obra (Maio de 2021) 

36. Autorização de Descarga - ETAR Frielas 
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37. Declaração Areeiro do Lino “Dreamfields_Obra nº 250” - Terminal OZ-Trafaria 

38. Contrato de assinatura entre a OZ e a Prozinco datado de 18-12-2020  

39. Declaração assinada pelo adjudicatário (Casais) em 09 de Julho de 2020 

 
 
 
 
 

21 IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS AUDITADAS 

21.1 Para além da indicação do nome dos intervenientes na Auditoria, indicar a respetiva função. 

• Eng.º José Carvalho – Responsável pelo terminal OZ Energia (auditoria documental e visita in 
situ)  

• Eng.º Tiago Palmeira – Coordenador de Engenharia e Manutenção da OZ Energia – Terminal da 
Trafaria (auditoria documental e visita in situ). 

• Eng.º Hugo Santos – Responsável pelo acompanhamento ambiental da empreitada (empresa 
subcontratada TRIFÓLIO) - (auditoria documental e visita in situ). 

• Eng.º Gonçalo Réfega – Coordenador de Segurança em obra (empresa subcontratada Tabique) 

(auditoria documental). 

• Eng.º Hugo Esteves – Técnico Administrativo da Obra  da entidade executante Casais (visita in 

situ).  

• Eng.º Gonçalo Oliveira - Director de Obra da entidade executante Casais (visita in situ). 

• Sr. Ernesto Junior - Encarregado de obra da entidade executante Casais (visita in situ). 

 

22 SÍNTESE E CONCLUSÕES DA AUDITORIA DE PÓS-AVALIAÇÃO  

22.1 Apresentar uma síntese dos resultados da Auditoria e preencher o Quadro II – Síntese da 
verificação do cumprimento das condições impostas na Decisão Ambiental 

Quadro II – Síntese da verificação do cumprimento das condições impostas na Decisão Ambiental 
Conclusão Condições impostas na Decisão Ambiental (a) Ações Corretivas (b) 

Cumpre:  Todas excepto as medidas abaixo identificadas  

Cumpre parcialmente: Medida 12.4;  

Não cumpre: Nenhuma aplicável 

Não verificável: Nenhuma aplicável 

Não aplicável: Medidas 12.5; 12.9; 12.10; 12.17; 12.19; 12.22; 
12.39; 12.40; 12.41; 12.42; 12.43; 12.54; 12.55 

 

22.2 Apresentar uma síntese dos resultados da Auditoria em matéria de verificação do cumprimento 
dos Programas de Monitorização. 

Não aplicável 

22.3 Fazer referência aos aspetos considerados mais relevantes, designadamente quanto à 
consecução dos objetivos da Auditoria face ao Plano de Auditoria, ou a quaisquer obstáculos 
encontrados suscetíveis de diminuir a fiabilidade das conclusões da Auditoria, ou ainda, 
opiniões divergentes não resolvidas entre o Verificador e o auditado. 

A informação disponibilizada pelo operador para a realização da auditoria foi considerada como 
adequada. Foram disponibilizadas as evidências necessárias para suportar as constatações realizadas 
no presente relatório e anexos.  
Para a realização do procedimento de auditoria de verificação pós AIA, foram disponibilizadas todas 
as condições para a realização das entrevistas, recolha de informação técnica, visita técnica, 
levantamento fotográfico e esclarecimento de dúvidas técnicas suscitadas no decorrer do processo 
de auditoria.  
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De referir o conhecimento aprofundado dos técnicos auditados relativamente às infraestruturas, 
equipamentos, processos associados e à componente de ambiente, qualidade e saúde e segurança 
no trabalho, o que permitiu a realização da auditoria de verificação RAA PCIP com a eficácia requerida.  
Identificada uma divergência em matéria do cumprimento da medida 12.42 (acompanhamento 

arqueológico da obra) 

(a) Identificar as condições utilizando a numeração atribuída no presente Relatório (Quadros 12, 13, 14 e 15), separando-
as por “ponto e vírgula”. Quando aplicável, indicar a NC que lhe está associada. Exemplo: 12.8(NC2); 12.23(NC3). 

(b) Identificar as condições paras as quais foram definidas ações corretivas utilizando a numeração atribuída no presente 
Relatório (Quadros 12, 13, 14 e 15), separando-as por “ponto e vírgula”. Quando aplicável, indicar a NC que lhe está 
associada. Exemplo: 12.8(NC2); 12.23(NC3). 

23 INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL (a) 

23.1 A informação confidencial deve ser apresentada em documento autónomo, com capa 
idêntica à do Relatório mas com a menção de “Informação Confidencial”. 

 
Nota: todos os elementos consultados para a presente auditoria são de natureza confidencial, 
propriedade intelectual do proponente e respectivos intervenientes auditados.  
Os documentos foram consultados pelo verificador sob compromisso de confidencialidade, sendo 
apenas utilizados para elaboração do respectivo relatório. 

(a) Aplicável nos casos em que se verifique a ocorrência de informação esteja abrangida pelo segredo industrial ou 
comercial, incluindo propriedade intelectual ou que seja relevante para a proteção da segurança nacional ou da 
conservação do património natural e cultural. 

24 SIGLAS E ACRÓNIMOS (a) 

AIA – Avaliação de Impacte Ambiental 
AAIA – Autoridade de AIA 
CA – Comissão de Avaliação  
DIA(EP) – Declaração de Impacte Ambiental emitida relativamente ao Estudo Prévio ou Anteprojeto 
DIA(PE) – Declaração de Impacte Ambiental emitida relativamente ao Projeto de Execução 
DCAPE – Decisão sobre a Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 
RECAPE – Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução com a DIA 
TUA – Titulo Único Ambiental 
TUA(AIA) – TUA emitido no âmbito do Regime jurídico de AIA 

(a) Completar se necessário 
 
 

25 ANEXOS (a) 

Anexo 1 – PLANO DA AUDITORIA DE PÓS-AVALIAÇÃO 
Anexo 2 – DECLARAÇÕES APLICÁVEIS) 
Anexo 3- AÇÕES CORRETIVAS DA PRESENTE AUDITORIA 

• Tabela II – Identificação e Acompanhamento das Ações Corretivas decorrentes da atual 
Auditoria de Pós-avaliação 

Anexo 4 – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 

(a) Identificar e numerar sequencialmente os anexos incluídos no Relatório, alterando e acrescentando se necessário a 
presente numeração; 

(b) Declaração de conformidade e a declaração de cumprimento dos requisitos de isenção estabelecidas, respetivamente 
no artigo 3º e no artigo 4.º do anexo à Portaria n.º 326/2015, de 2 de outubro, conforme minutas disponíveis na página 
eletrónica da APA, I.P em http://www.apambiente.pt> Instrumentos> Qualificação Ambiental> Verificadores de Pós-
Avaliação> Sistema de Qualificação e Validação. 
 

https://apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=155&sub2ref=1233&sub3ref=1234
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[24 de Maio de 2021] 

 

Assinatura do Verificador 
 
 
_________________________________________ 

[Tiago Rogado] 
Verificador de Pós-avaliação n.º [8/AIA] 

Assinatura do Perito Técnico 
 

____________________________________ 
[Nome do Perito Técnico] 

 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do representante do Proponente 

[Nome do representante do Proponente] 
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ANEXO 1 

PLANO DE AUDITORIA DE PÓS AVALIAÇÃO 
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Anexo 2 

DECLARAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA N.º 326/2015 
DE 2 DE OUTUBRO 
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Anexo 3 
  AÇÕES CORRETIVAS DA AUDITORIA ANTERIOR 

Relatório de Auditoria de Pós-Avaliação -  Designação do Projeto  

Fase de ___________   
 

1 
 

 
 

Tabela I – Identificação e Acompanhamento das Ações Corretivas da Auditoria de Pós-avaliação anterior 
 
 

Data de 
abertura 

N.º da Constatação 
Não Conforme (a) 

Descrição da 
Constatação Não 

Conforme 
Ações Corretivas 

Prazo de 
implementação 

Ponto de situação (b) Estado (c) 
Data de 

fecho 

        

        

        

        

        

        

 
(a) Em consonância com a numeração atribuída no Relatório da Auditoria Anterior 
(b) Incluir, quando aplicável, referência à verificação da eficácia das ações corretivas 
(c) Indicar se à data do presente Relatório a Constatação Não Conforme se encontra aberta ou fechada 
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Anexo 4 
AÇÕES CORRETIVAS DA PRESENTE AUDITORIA 

Relatório de Auditoria de Pós-Avaliação -  Designação do Projeto 

Fase de ___________   
1 

 

Tabela II – Identificação e Acompanhamento das Ações Corretivas decorrentes da atual Auditoria de Pós-avaliação 

 

Data de 
abertura 

N.º da Constatação 
Não Conforme 
(NCx/aaaa) (a) 

Descrição da 
Constatação Não 

Conforme 
Ações Corretivas (b) 

Prazo de 
implementação 

Ponto de situação (c) Estado (d) 
Data de 

fecho 

        

        

        

        

        

        

 
a)  Em consonância com a numeração atribuída nos pontos 12.X.5, 13.X.5, 14.X.4 e 15.X.5 do presente Relatório 
b)  Se necessário remeter para anexo devidamente identificado o desenvolvimento da Ação Corretiva acordada com o auditado 
c)  Incluir, quando aplicável, referência à verificação da eficácia das ações corretivas 
d)  Indicar se à data do presente Relatório a Constatação Não Conforme se encontra aberta ou fechada 
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ANEXO 5 

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 
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