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Matriz de identificação de aspetos e avaliação de impactos 
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1. INTRODUÇÃO  

O presente Documento Base corresponde à proposta do Plano de Gestão Ambiental (PGA), a implementar pela 
ZAGOPE - Construções e Engenharia, S.A. para as fases de construção da empreitada em epígrafe.  

A ZAGOPE é ume empresa certificada pela ISO14001:2015. 

 Com este documento pretende-se demonstrar a capacidade para implementar um Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA), ajustado à escala e natureza dos trabalhos e impactes associados, durante a execução da empreitada do Lote 

1 – Prolongamento entre o Término da Estação do Rato e o Tímpano Norte da Estação Santos (PK 0+000 ao PK 

1+319,729). Tem por base as exigências legais, normativas e sistémicas, em conformidade com as orientações do 
Dono de Obra, expressas na documentação patenteada a concurso, nomeadamente as medidas de minimização do 
Caderno de Encargos (Anexo II – Gestão Ambiental (Nota Técnica de Ambiente) e Anexo IV – Património Cultural – 
Arqueologia e Salvaguarda de Bens Imóveis do caderno de Encargos das Clausulas Jurídicas), Estudo de Impacte 
Ambiental e a Declaração de Impacte Ambiental. 

O presente documento pretende apresentar o Plano de Gestão Ambiental a desenvolver para a empreitada e será 
desenvolvido pela ZAGOPE em conformidade com o estabelecido pelo Dono de Obra. Serão adotadas as medidas 
que visam reduzir e minimizar potenciais situações de maior impacte e/ou degradação do meio envolvente e das 
condições ambientais iniciais, durante a fase de construção do presente projeto. Desta forma, garantir-se-ão as 
condições que promovem uma maior prevenção da poluição e uma melhor proteção do meio ambiente, enquadrando-
se assim toda a atuação no quadro legal em vigor. Este Plano de Gestão Ambiental visa assim estabelecer os 
princípios gerais de atuação em matéria de gestão ambiental para a presente Empreitada, nomeadamente: 

 Cumprir os requisitos da DIA e da DCAPE; 

 Cumprir os requisitos existentes na legislação em vigor, de proteção ao ambiente, que se apliquem às 
atividades no âmbito da presente empreitada 

 Cumprir as medidas e recomendações da documentação ambiental patenteada a concurso pelo Dono de, 
de forma a minimizar e compensar impactes ambientais negativos decorrentes das atividades previstas para 
a empreitada do “Lote 1 – Prolongamento entre o Término da Estação do Rato e o Tímpano Norte da Estação 

Santos (PK 0+000 ao PK 1+319,729)”; 

 Coordenar e sistematizar as atividades necessárias ao cumprimento das medidas e requisitos referidos nos 
itens anteriores;  

 Possibilitar um correto desempenho ambiental na realização da Empreitada, reduzindo ao máximo os efeitos 
negativos que a construção pode provocar no meio ambiente, em particular no solo e ocupação do solo, na 
paisagem, no património, na qualidade da água e na qualidade de vida das populações na envolvente da 
obra. 
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2. CONTEÚDOS A ATENDER  

O PGA apresentará de forma objetiva informação especifica e objetiva, relativa aos seguintes conteúdos/ aspetos:  

  Responsabilidades – Será apresentado o Plano de Comunicação em que constará o responsável pela sua 
elaboração, os meios humanos a afetar para garante da implementação mesmo indicado as funções e 
valências de cada elemento, com a apresentação do respetivo organigrama (nomes, qualificações (currículos) 
e percentagens de afetação); 

 Acompanhamento Ambiental - Será indicado como se procederá ao acompanhamento ambiental da fase de 
construção, o modo de controlo e garante da implementação das medidas de minimização definidas, do 
controlo da sua eficácia e acompanhamento da avaliação dos impactes ambientais associados, e as ações de 
correção e adaptação que sejam eventualmente necessárias adaptar. 

 Monitorização Ambiental – Será explicitado como se procederá à monitorização ambiental dos fatores 
ambientais. Este tema será baseado e consubstanciado nos programas de monitorização apresentados e 
desenvolvidos no RECAPE Anexo X e que   são os seguintes: Ruído, Vibrações, Recursos Hídricos, Águas 
residuais, Património, qualidade do Ar e Paisagem. Os programas de monitorização integraram as ações/ 
atividades do cronograma de empreitada.   
Os programas relativos ao solos, Geologia e Geotecnia serão desenvolvidos na fase prévia à obra. 
Em relação ao programa de monitorização da qualidade do ar e uma vez que não se recorrerá a central de 
betão considera-se não ser necessário a implementação do mesmo, uma vez que são assegurados todos os 
procedimentos e boas práticas para a minimização de poeiras. 

 Acompanhamento Arqueológico – Será indicado como se procederá à análise do potencial valor 
arqueológico da área afeta à obra e à necessidade de acompanhamento arqueológico em algumas das 
atividades de construção (por exemplo, escavações ou revolvimento do subsolo). Estas ações serão 
acompanhadas de um relatório elaborado pelo arqueólogo responsável pelo acompanhamento de Obra e será 
apresentado para aprovação pela Direção Geral do Património Cultural (DGPC). É inerente a esta atividade a 
instrução e submissão do pedido de autorização para a realização de trabalhos arqueológicos em 
conformidade com os requisitos legais 

 Património Arquitetónico e Etnográfico será atendido este requisito no plano de Salvaguarda do Património 
cultural e respetivo plano de monitorização do Património Cultural 

 Socioeconomia e saúde – este atendido será atendido no âmbito dos planos de comunicação e dos 
mecanismos de atendimento ao publico do ML e coadjuvado com os planos de monitorização do ruído e 
vibrações 

 Urbanismo e Mobilidade – Este aspeto será atendido no âmbito do programa de circulação para a fase de 
obra  
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 Gestão de Resíduos – Será apresentado o Plano de Gestão de Resíduos (PGR), o qual integrará o Plano de 
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, desenvolvido para o projeto de execução e que 
faz parte do RECAPE. 
O PGR indicará: 

o Principais tipos e quantidades de resíduos a produzir,  
o Classificação segundo a Lista Europeia de Resíduos 
o Origem,  
o Triagem, 
o Modo de acondicionamento, 
o Transporte  
o Destino final/localização / trajetos  
o Identificação do OPGR e respetiva evidência das licenças de operação para cada tipologia de 

resíduos 
o Eventuais destinos e outras utilizações  

No PGR será indicado procedimento para utilização das Guias de Acompanhamento de Resíduos eletrónicas 
(e-GAR) e o seu tratamento e arquivo. 

   Plano de gestão de efluentes e águas residuais – Foi elaborado o plano de gestão de efluentes e águas 
residuais  (Anexo X.VI do RECAPE) que identifica as origens e locais de consumo de água bem como os locais 
e natureza dos efluentes gerados os tratamentos adotados e a identificação do meio recetor  e  programa de 
monitorização da qualidade do efluente para aferir da conformidade da descarga de acordo com o meio recetor. 

 Sensibilização e Formação Ambiental – Será elaborado um Plano de Formação e Sensibilização o qual 
identificará todas as ações de sensibilização e formação ambiental e Patrimonial a ministrar aos trabalhadores. 
Será igualmente indicada a duração, os meios de suporte e comunicação, os responsáveis pela sensibilização 
e formação das várias matérias a abordar.   

 Acidentes Ambientais – será apresentado o Plano de Emergência que incluirá as emergências ambientais. 
Este plano indicará explicitamente como se procederá à identificação, prevenção e resposta a acidentes 
ambientais, tais como, derrames para o solo, derrames para o meio hídrico, incêndios e outros; 

 Não Conformidades Ambientais – Será apresentada a forma como se procederá à gestão de não 
conformidades ambientais; 

 Objetivos e /ou indicadores ambientais – serão estabelecidos indicadores e objetivos ambientais que serão 
estabelecidos com base nos critérios da avaliação do impacte ambiental e que serão legais, normativos, 
decorrentes dos estudos e projetos das medidas de minimização desenvolvidos no RECAPE e das 
reclamações recebidas.  
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 Relatórios – Serão desenvolvidos os relatórios de monitorização dos Planos de Monitorização de indicados 
no Anexo X do RECAPE e de acordo com os conteúdos estabelecidos que obedecem à estrutura indicada na 
Portaria nº 395/2015. 

 Planeamento das Atividades – Serão indicadas cronologicamente a implementação das medidas de 
minimização e dos programas de monitorização ambiental, em função das diferentes atividades de construção 
a desenvolver 

Legislação Ambiental – Será apresentada a listagem da legislação ambiental aplicável, a qual será atualizada 
sempre que ocorram alterações do regime jurídico ou normativo. Nesta matéria será avaliado o “impacte” que as 
alterações terão nos processos em curso. 

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL 

A presente proposta do PGA define os princípios e regras fundamentais, e linhas orientadoras de atuação, permitindo 
a prevenção e gestão dos impactes ambientais adversos, e mais significativos, durante a execução da obra. 

 Para o cumprimento dos objetivos, serão assumidos, pela Direção Geral da Empreitada, os Princípios de Atuação 
estabelecidos, perante o Dono de Obra e perante a Fiscalização. 

 Para tal, será estabelecido um SGA, que engloba os seguintes objetivos: 

 Identificação e minimização dos impactes ambientais negativos significativos associados às diferentes 
atividades de construção; 

 Definição de responsabilidades no âmbito das questões ambientais; 

 Cumprimento da legislação em vigor relativamente às questões ambientais;  

 Cumprimento do definido no caderno de encargos da empreitada; 

 Garantir um correto e adequado desempenho ambiental;  

 Planeamento das atividades;  

 Contribuição para a criação de uma “cultura” de maior Responsabilidade Ambiental junto das partes 
interessadas e envolvidas em obra, em especial junto dos colaboradores e subcontratados, procurando 
envolver os diferentes níveis hierárquicos, através de um elevado sentido de responsabilidade pela proteção 
ambiental;  

 Contribuir para o esclarecimento e bom relacionamento com a população e procurar, conjuntamente com o 
Dono de Obra, soluções ajustadas que visem informar as partes interessadas e minimizar possíveis efeitos 
nefastos causados pelos potenciais impactes ambientais “provisórios” decorrentes das atividades executadas 
em obra;  

 Definição, implementação e controlo de um conjunto de medidas expressas em procedimentos, instruções 
de trabalho, impressos e registos, e requisitos legais, contratuais e normativos aplicáveis; 
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 Assumir que em caso de deteção de uma anomalia ambiental, no âmbito do acompanhamento ambiental da 
obra, que represente o incumprimento de um requisito legal ou do Caderno de Encargos, será implementada, 
tão prontamente quanto possível, a medida corretiva mais adequada;  

 Planear e controlar as atividades, de forma a prevenir a ocorrência de impactes ambientais;  

 Utilizar, sempre que possível, técnicas de trabalho, substâncias e equipamentos mais “amigos” do ambiente, 
ou seja, com menos risco de produzirem efeitos adversos no meio ambiente; 

  Informar todos os colaboradores sobre os impactes ambientais associados às atividades que cada um 
desempenha nas obras e sobre os meios, métodos e instruções de trabalho que deverão ser 
obrigatoriamente adotados para prevenir e minimizar esses impactes;  

 Encorajar os trabalhadores a identificar e comunicar falhas na aplicação de meios, métodos e instruções de 
trabalho, assim como de situações não previstas que ocorram ou em que exista o risco de existirem impactes 
negativos sobre o meio ambiente;  

 Alocar os recursos humanos e os materiais necessários a uma adequada gestão ambiental das obras; 

  Propor alterações ao Dono de Obra relativamente ao que é definido, que permitam, comprovadamente, uma 
implementação mais eficaz e/ou um desempenho ambiental mais favorável. 

4. POLÍTICA DE AMBIENTE 

A Política de Ambiente representa o compromisso da ZAGOPE em assegurar a Proteção do Ambiente e Prevenção 
dos Impactes Ambientais Significativos, através do cumprimento da legislação em vigor e estabelecendo assim as 
intenções e os princípios orientadores de enquadramento a um adequado desempenho ambiental durante a execução 
da presente empreitada. A Política está definida de acordo com a NP EN ISO 14001:2015 e integrada com as Políticas 
de Qualidade e Segurança estabelecidas para a presente empreitada. A Política de ambiente encontra-se alinhada 
com as Políticas de Qualidade e Segurança estabelecidas para a presente empreitada, pelo Metropolitano de Lisboa.  

Será divulgada em obra e disponibilizada por diversas vias (através da promoção de ações de acolhimento, 
informação, formação e sensibilização, afixação em placards informativos em obra, distribuição de cartazes e folhetos 
junto das principais instalações do estaleiro, ou por outros modos e vias que venham a mostrar-se bons veículos de 
transmissão dessa informação) de modo a que possa chegar ao maior número de intervenientes e partes 
interessadas. 

5. ESTRUTURA DO PGA 

O Plano de Gestão Ambiental da Obra é o documento que determina a de que forma se operacionalizará o 
acompanhamento ambiental da obra. 

 A estrutura proposta para o Plano de Gestão Ambiental da obra a desenvolver será a seguinte  
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1- Política de ambiente  
2- Objetivos e Âmbito do Plano de Gestão Ambiental  
3- Estrutura do PGA 
4- Descrição Geral da Obra  
5- Planeamento 

5.1 – Identificação dos aspetos ambientais significativos 
5.2- Requisitos legais  

6- Implementação e Operacionalização do Plano de Gestão Ambiental 

Neste ponto descreve-se a forma como se implementam o plano e são definidas as responsabilidades e organigrama 
funcional para controlo dos processos  

6.1 Recursos 
Serão disponibilizados os recursos e meios humanos a afetar por forma garantir a efetiva operacionalização do PGA.  

 
6.2 Estrutura e Responsabilidades  

Definição do responsável pela elaboração do PGA, das inspeções ambientais periódicas e dos relatórios de 
acompanhamento ambiental, e dos meios humanos afetos para a efetiva implementação do definido no PGA.  

6.3 Conformidade Ambiental da Obra – Procedimentos de Gestão Ambiental  

Os Procedimentos de Gestão Ambiental são codificados e facilmente acessíveis a todos os intervenientes com 
responsabilidade ambiental na empreitada.  

Os procedimentos são guias que permitem a implementação das medidas de minimização de impacte ambiental 
apresentadas no RECAPE, assim da Declaração de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE) 

 Os procedimentos indicam:  

- Os principais impactes ambientais associados a cada atividade; 
 - Os requisitos legais inerentes aos procedimentos de gestão ambiental; 
 -  Medidas/recomendações a controlar verificar  

6.4 - Procedimentos de Comunicação  
6.5 - Documentação  
6.6.- Resposta a Situações de Emergência com Risco Ambiental  
6.7 Sensibilização e Formação Ambiental  

7 – Ações de Verificação Ambiental e de Correção  

8 – Reclamações  
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9 – Monitorização, medição análise e avaliação 

10 – Melhoria contínua 

11 – Revisão do Plano de Gestão Ambiental  

Anexos 

São compostos pelos registos, fichas de controlo das medidas de Gestão ambiental, fichas de verificação ambiental.  

6. CARACTERIZAÇÃO DA EMPREITADA 

No capítulo do PGA relativo à caracterização da empreitada será patente a seguinte informação:  

 Identificação do Dono de Obra 

 Identificação da Fiscalização 

 Identificação do Adjudicatário 

 Descrição Geral da Empreitada 

 Descrição das frentes de Obra e estaleiros  

 Descrição dos Escritórios, Instalações sociais, oficinas, laboratórios, portarias  

 Segurança, acessos e vedações  

 Redes e infraestruturas 

 
Antes do início da fase de construção será desenvolvida a descrição mais especifica das várias subempreitadas/ 
atividades que integram a empreitada geral. 

7. DOCUMENTAÇÃO DO PGA 

Neste ponto são definidas as linhas gerais pelas quais se regerá a gestão da Documentação de Ambiente em Obra 
(DAO), passando pelas fases de preparação, elaboração, aprovação e verificação de toda a documentação em 
obra. 

A documentação será adaptada para a presente empreitada e reveste-se de carácter operacional, orientada para a 
prevenção da poluição e ocorrência de impactes ambientais significativos, sendo complementada, desenvolvida, 
adaptada e ajustada em fase de obra aos requisitos da Fiscalização e do Dono de Obra, sempre que tal se verifique 
necessário. 

Tirando proveito das sinergias e instrumentos proporcionados pelo SGA existente, haverá necessidade de adequar 
em obra todo o sistema documental à realidade e estrutura das equipas presentes, alocando os recursos disponíveis 
aos processos construtivos e administrativos definidos. O controlo da documentação ambiental será mantido no 
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estaleiro em bom estado de organização e arrumação, tendo em conta as orientações do Dono de Obra e de acordo 
com o descrito no procedimento de controlo de documentos. 

Os instrumentos de gestão ambiental a utilizar resultarão e consistirão essencialmente na prossecução e na 
implementação do presente PGA e restante documentação (nomeadamente procedimentos da ZAGOPE) e registos 
a esta associados, podendo em algumas situações, mediante a necessidade de em obra, serem complementadas 
por Instruções de Trabalho (IT’s) mais ajustados às especificidades da obra. 

Serão efetuados e mantidos os respetivos registos das medidas operacionais e monitorizações implementadas, por 
forma a evidenciar a sua execução e nível de conformidade, que se deseja ajustado às obrigações de conformidade 
das diferentes partes interessadas, considerando em especial os requisitos legais e do Dono de Obra. 

Todos estes documentos compõem a documentação ambiental de obra, sendo os responsáveis pela sua 
elaboração e execução os elementos seguidamente indicados: 

Gestão do PGA e documentação associada Gestor Ambiental 

Verificação do PGA Diretor Técnico da Empreitada 

Aprovação do PGA Dono de Obra 

Registos de Monitorizações Encarregado Geral / Encarregado de Frente / 
Gestor Ambiental / Técnico de Ambiente 

 

O PGA será assim atualizado e mantido sob a responsabilidade do Diretor Técnico da Empreitada, com o apoio do 
Gestor Ambiental da Empreitada. O PGA e a restante documentação de ambiente, serão revistos sempre que se 
verifique ser necessária à sua adequação ou desenvolvimento, aplicando-se o mesmo procedimento aquando da 
sua elaboração. 

8.  ASPETOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS  

A identificação dos aspetos ambientais, associados às diferentes atividades a desenvolver em obra, é levada a cabo, 
tendo em linha de conta as diversas condicionantes legais, contratuais, documentais e sistémicas, sendo ajustada 
permanentemente para verificação da sua adequabilidade às condições do local, considerando uma perspetiva de 
ciclo de vida. A identificação de aspetos ambientais por atividade permite que sejam planeadas, definidas e 
implementadas medidas de minimização de diversas naturezas, por forma a controlar as atividades e os aspetos mais 
significativos que possam ser causadores de um eventual impacte ambiental, durante o decorrer da fase de 
construção. O princípio da melhoria contínua impõe, no âmbito da gestão ambiental, a existência de um sistema de 
avaliação e controlo objetivo, que permita a prossecução dos objetivos traçados e o atingir dos resultados esperados.  
O conhecimento dos aspetos ambientais da empreitada, dos seus impactes ambientais e das atividades que os geram, 
assim como as medidas a adotar para a sua minimização, constitui um aspeto fundamental no planeamento ambiental 
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da fase de obra, permitindo a gestão e controlo dos aspetos ambientais ao longo do período de desenvolvimento da 
empreitada.  
A metodologia para a identificação dos aspetos ambientais deverá ter em consideração o definido na NP EN ISO 
14001:2015, o planeamento e os métodos de construtivos das várias atividades/processos, as estruturas de apoio 
à obra, equipamentos, histórico de ocorrências da ZAGOPE, bem como os documentos de referência da empreitada 
(EIA, DIA, Caderno de Encargos e RECAPE). 
Previamente à fase de construção deverá proceder-se à identificação e avaliação dos aspetos e impactes ambientais 
tendo em consideração as diferentes fases da empreitada:  

 Fase prévia à execução da obra – engloba entre outros o planeamento e a montagem de estaleiro e de outras 
estruturas de apoio à obra; 

 Fase de construção – representa a operação de execução propriamente dita, onde se incluem as frentes de 
obras e os processos construtivos associados.  

 Fase de conclusão da obra – inclui a desmobilização da obra, desmontagem de estaleiros e reposição das 
áreas afetadas.  

 Situações de emergência – situações anormais, potencialmente graves.  
 
Assim, deverá ser elaborada uma Matriz de Identificação de Aspetos e Avaliação de Impactes Ambientais, onde 
conste informação relativa ao faseamento construtivo, as atividades/processos que estão a ser analisados, os 
aspetos ambientais e impactes associados, as medidas de minimização bem como a análise da sua significância. 
 
Em anexo apresenta-se um exemplo do documento Matriz de Identificação de Aspetos e Avaliação de Impactes 

Ambientais (ver Anexo do presente documento).  

9. VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE LEGAL 

As atividades a desenvolver, no âmbito da presente empreitada, serão realizadas tendo por base a legislação nacional, 
municipal e comunitária aplicável e em vigor, em particular os diplomas e regulamentos ambientais que permitem o 
seu enquadramento nos vários domínios ambientais, designadamente; componente acústica, vibrações, emissões 
atmosféricas, recursos hídricos, água, solos, património, qualidade do ar, gestão de resíduos, transporte de materiais, 
ocupação do solo, entre outros. Assim a ZAGOPE cumprirá, e fará cumprir, a legislação ambiental e regulamentação 
aplicável à data da execução da empreitada, sendo para o efeito assegurada a identificação e arquivo da principal 
legislação aplicável. 

A ZAGOPE possui procedimento específico em que define a metodologia para atualização dos diplomas legais com 
a análise da sua aplicabilidade às atividades desenvolvidas em obra e onde se estabelece a periodicidade de 
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verificação de conformidade da obra com os requisitos legais aplicáveis (Plano de Verificação da Conformidade Legal). 
Sempre que necessário, as atualizações serão vertidas no PGA, nos procedimentos ambientais, nas instruções de 
gestão ambiental e nas medidas de controlo ambiental aplicáveis. Esta metodologia terá em linha de conta as 
respetivas exigências do Dono de Obra e normativas aplicáveis, sendo mantida atualizada durante a empreitada.  

10. IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO 

10.1 Estrutura da Equipa de Ambiente e Meios Associados 

A ZAGOPE dispõe dos meios e recursos necessários para assegurar a implementação do SGA, e respetivo PGA, 
contando com um Gestor de Ambiente da Empreitada. Os respetivos meios materiais, para as diferentes situações, 
acompanharão o previsto no respetivo Plano de Trabalhos, por forma a dar cumprimento às diversas exigências 
ambientais. Sem prejuízo das responsabilidades legalmente conferidas ao Diretor Técnico da Empreitada, este 
assegurará toda e qualquer função/competência que não seja cometida a outrem. Durante todo o período da Obra, a 
ZAGOPE assegurará a afixação no Estaleiro, em local bem visível, do Organigrama Funcional em vigor na Empreitada 

 Outros recursos ambientais e/ou equipamentos que sejam necessários utilizar em obra serão igualmente propostos 
para a aprovação do Dono de Obra/Fiscalização por forma a garantir a sua melhor adequação em obra. 

10.2 Descrição da operacionalização do Plano de Gestão Ambiental (Plano e Programa de Acompanhamento 
Ambiental) (PGA) 

O PGA tem um carácter dinâmico e será adaptado e ajustado sempre que necessário, de forma a integrar os registos 
das medidas e planos implementados, ou a adaptar a requisitos da Fiscalização e do Dono de Obra. As adaptações 
ou complementos ao PGA serão feitas em concordância com os processos e métodos construtivos, tendo em conta 
os condicionalismos existentes, a organização do estaleiro e o planeamento da obra. Os subcontratados para os 
trabalhos especializados (se aplicável) cumprirão a organização do Ambiente descrito neste plano, adequando-o, se 
necessário, aos seus próprios sistemas. O arquivo de toda a documentação de Ambiente será mantido atualizado nos 
Escritórios do Estaleiro, sendo a sua preparação, identificação e organização efetuada nos moldes previstos. O 
sistema documental criado tem por base procedimentos, instruções de trabalho e impressos, definidos para a presente 
empreitada, e outros documentos que venham a ser definidos, por forma a adequar algum aspeto não previsto 
inicialmente (decorrente por exemplo de alterações legais, ações corretivas, licenciamentos, etc.) considerando os 
potenciais impactes identificados por descritor e as medidas de minimização a adotar para cada um destes. 

Sem prejuízo de outros elementos o PGA será constituído por vários anexos que permitem operacionalizar o 
Acompanhamento Ambiental da Obra dentro dos requisitos pré-estabelecidos pelo SGA da ZAGOPE, pelo SGA do 
Metropolitano de Lisboa e demais requisitos decorrentes do processo de AIA e que decorrem em grande parte de 
matéria desenvolvida em sede de RECAPE. 
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No capítulo 18 do presente documento encontram-se sistematizadas as medidas de minimização a implementar para 
a fase de obra identificando o responsável pela sua implementação e controlo. 

11. RESPONSABILIDADES NA OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL 

Serão estabelecidas as principais responsabilidades aos diferentes níveis dos diversos intervenientes que, de uma 
forma mais ou menos direta, possam influir no âmbito da operacionalização e implementação do SGA e PGA.  

Abaixo descrevem-se as principais funções e responsabilidades, que poderão ser ajustadas em função do 
organograma final da empreitada, em concordância com o Dono de Obra. 

 Diretor Técnico da Empreitada (DTE)  

Tem a seu cargo a Gestão da Empreitada, com poderes designados pelo Conselho de Administração, nomeadamente 
para a aplicação da gestão contratual, comercial, administrativa, custos e seguros. É o responsável pela boa execução 
da obra, no tempo determinado, de acordo com o planeamento aprovado, com a qualidade exigida, otimizando 
recursos e reduzindo custos, atendendo às expectativas do Cliente para a sua plena satisfação, incluindo o respeito 
e a salvaguarda do pleno cumprimento das exigências legais e contratuais assumidas, aplicando os princípios gerais 
de gestão ambiental. Coordena as diversas atividades técnicas da obra, nomeadamente nos seguintes pontos:  

 Controlo do projeto de execução;  

 Verificar e colaborar na aprovação dos documentos do Projeto;  

 Controlo da distribuição e arquivo dos elementos do projeto.  

Tem ainda funções que visam orientar, supervisionar e coordenar as diversas atividades produtivas, através da 
definição de prioridades na resolução dos diversos problemas que se lhe apresentem. Responde pelas questões 
relacionadas com a Qualidade, Segurança e Ambiente competindo-lhe iniciar, implementar e rever a Documentação 
da Qualidade em Obra, o Plano de Segurança e Saúde e o Plano de Gestão Ambiental e cumprir, e fazer cumprir, o 
aí estabelecido perante todos os colaboradores e subempreiteiros em obra, de forma a que estes os possam também 
cumprir, utilizando os meios e as ferramentas disponibilizadas e necessárias para o efeito. 

É ainda responsável por contratar e avaliar subempreitadas, mantendo a lista atualizada dos subempreiteiros em obra, 
e tomar as ações corretivas e preventivas necessárias ao bom desenrolar dos trabalhos. 

Gestor Ambiental  

Tem como objetivo orientar e gerir a conceção, implementação, manutenção e melhoria do Sistema de Gestão 
Ambiental (incluído no Sistema de Gestão Integrado – Qualidade, Segurança e Ambiente) em consonância com os 
requisitos legais, normativos e regulamentares, das Partes Interessadas e da ZAGOPE 
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Assegura a conformidade dos Sistemas com a norma NP EN ISO 14001:2015, com os requisitos legais e outros 
aplicáveis à empreitada e com os restantes requisitos definidos pela ZAGOPE. Tem ainda como funções:  

 Assegurar o cumprimento das obrigações de conformidade (legislação, regulamentação e convenções 
internacionais);  

 Promover a consciencialização dos Colaboradores para com os requisitos do sistema e gerir os recursos e 
as práticas conducentes à satisfação das Partes Interessadas e à melhoria contínua do Sistema;  

 Prosseguir os objetivos definidos;  

 Assegurar a realização, acompanhamento e controlo das atividades de acordo com o planeado/definido 
nos documentos do sistema;  

 Coordenar a identificação e avaliação dos aspetos ambientais e avaliação de impactes para as atividades 
desenvolvidas pela ZAGOPE;  

 Definir e implementar os controlos/ medidas operacionais para reduzir/ eliminar os impactes ambientais 
negativos e potenciar os positivos;  

 Gestão dos Recursos Humanos e Materiais para a implementação das medidas necessárias; 

 Identificar e propor as ações corretivas preventivas e melhorias ao Sistema, incluindo a elaboração/revisão 
de documentos e impressos;  

 Informar e dar “reports” sobre o desenvolvimento do Sistema e qualquer necessidade de melhoria;  

 Pesquisa e acompanhamento da legislação e normalização do sector, incluindo a sua divulgação e 
implementação de medidas, quando justificável;  

 Estabelecimento de contatos com as Organismos Oficiais e Entidades externas;  

 Estabelecimento de contatos e participação em reuniões com a Fiscalização/Dono de Obra;  

 Preparar, ministrar os Planos e Ações de Formação;  

 Verificar e auxiliar os diversos Departamentos na implementação do SGA;  

 Garantir a circulação, divulgação e compreensão de todas as informações relevantes para o SGA;  

 Contribuir para o cumprimento da Política da Qualidade, Segurança, Ambiente;  

 Assegurar que os subcontratados cumprem os requisitos de gestão ambiental, bem como os requisitos 
legais aplicáveis às atividades por eles desenvolvidas no âmbito da obra;  

 Implementa todos os procedimentos necessários da Gestão Ambiental. 

 

Responsável pela Gestão do Património Cultural 

Arqueólogo autorizado pela Direção Geral do Património Cultural (DGPC) a exercer as funções de direção científica 
e de trabalhos de campo de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor, com experiência no 
desempenho das tarefas em causa, sendo exigido, o mínimo, três direções científicas e/ou de campo, em trabalhos 
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arqueológicos onde se tenha verificado a gestão de equipas alargadas e a análise de estratigrafias arqueológicas 
urbanas complexas;  É responsável pelo acompanhamento arqueológico dos trabalhos de escavação a céu aberto 
nomeadamente contenção periférica, montagem de estaleiros e locais de depósito de terras sobrantes. 

Encarregado Geral (EG) 

É responsável por coordenar todos os trabalhos e meios necessários de acordo com o programa de trabalhos, com 
atualização semanal, garantir o estipulado nos procedimentos ambientais e planos de monitorização, coordenar as 
subempreitadas, implementar e fazer cumprir as medidas e regras ambientais aplicáveis. É responsável ainda pela 
receção dos materiais e equipamentos que são rececionados na frente de trabalho com os respetivos registos, e ainda 
por executar as monitorizações especificadas e registar nas respetivas fichas de monitorização. 

Direção Geral de Produção (DGP)  

É responsável pela execução da obra nas diversas frentes de trabalho e assegura a implementação da DAO nas suas 
áreas de responsabilidade e das medidas operacionais ambientais necessárias. É também responsável por 
coordenar/elaborar o programa de trabalhos. 

 Responsável Manutenção (RM) 

 É responsável por planear, coordenar, implantar e verificar a manutenção dos equipamentos em obra e executar as 
respetivas intervenções aí especificadas, implementando as medidas ambientais necessárias. 

Trabalhadores/colaboradores frentes de obra  

Colaboraram nas ações de prevenção e intervêm em emergências, de acordo com o Plano de emergência ambiental, 
efetuam a separação dos resíduos produzidos, agem de acordo com as instruções ambientais recebidas nas 
formações e ações de acolhimento. 

12. FORMAÇÃO, INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 

A Formação em obra contemplará ações de diversas naturezas por forma a promover os comportamentos ambientais 
mais corretos e adequados, criando uma compreensão e assimilação dos procedimentos e cuidados ambientais a 
adotar diariamente pelos envolvidos na empreitada (trabalhadores, subempreiteiros e trabalhadores independentes), 
aos diferentes níveis de intervenção e graus de responsabilidades, que será submetido a aprovação pela 
Fiscalização/Dono de Obra. Procurar-se-á promover ações de formação e sensibilização ambiental, de uma forma 
regular, ao longo da execução da empreitada, nomeadamente ações de formação iniciais (normalmente nas 
admissões de novos colaboradores) e ações específicas que se venham a demonstrar necessárias, por exemplo, 
quando se proceda a atividades que representem potenciais impactes ambientais negativos significativos. 
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As formações e sensibilizações a efetuar serão definidas no início da empreitada, sendo que alguns exemplos de 
temas a abordar são:  

 Política Ambiental da Empreitada;  

 Considerações gerais de ambiente na empreitada e principais atividades a desenvolver;  

 Impactes Ambientais associados às principais atividades e medidas de minimização/controlos operacionais 
associados aos impactes ambientais; 

 Cuidados na Gestão de Resíduos (armazenamento, triagem seletiva, etc.);  

 Cuidados a ter com o Património Arquitetónico e Arqueológico; 

 Cuidados na Limpeza de terrenos para implantação dos estaleiros;  

 Prevenção e Resposta a Emergências Ambientais (Cenários previsíveis); 

 Principais aspetos legais na área do ambiente; 

 Cuidados no manuseamento de materiais e substâncias químicas (possível integração com ações da 
segurança).  

Estas ações serão de reduzida duração, por forma a não impedir ou interferir em demasia com o normal funcionamento 
das atividades nos estaleiros e frentes de trabalho. Para o levantamento de necessidades de formação, além do 
conhecimento direto, são consideradas outras fontes de informação:  

 Constatações de auditorias ambientais realizadas; 

  Ações corretivas desencadeadas;  

 Ocorrência de acidentes ou de situações de emergência ambiental;  

 Obrigatoriedade de cumprimento de determinados requisitos específicos.  

Será também distribuído, aos trabalhadores em obra, um folheto desdobrável, como mais uma via informativa, 
intitulado “O Ambiente na nossa obra - Procedimentos Gerais para todos os Colaboradores”. 

Anexo a este documento apresenta o modelo do programa e sensibilização para a empreitada. 

12.1 Comunicação em Obra 

Paralelamente às Ações de Formação e Informação Ambiental, os processos de comunicação entre os diversos 
intervenientes na empreitada devem permitir a divulgação dos princípios gerais de atuação e de proteção ambiental, 
das políticas ambientais, dos aspetos e impactes ambientais das atividades, das medidas de minimização aplicáveis, 
do grau de implementação dos objetivos ambientais e da execução e controlo do programa de monitorização e ainda 
da comunicação dos resultados das auditorias ambientais internas. Existirá lugar à afixação de um conjunto de 
informações, colocadas estrategicamente em locais de maior afluência (ex: zonas de refeição, instalações sociais, 
escritórios, placares ou vitrinas informativas) realçando aspetos essenciais do PGA (em particular no que se refere a 



 
 

RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41011-A                                                                     Página: 17 de 45 

ações, procedimentos para trabalhos específicos, Plano de Emergência Ambiental e incidentes ocorridos). A 
comunicação com entidades oficiais e comunidade envolvente será assegurada, em primeiro lugar, pela Direção Geral 
da Empreitada, que poderá definir outros responsáveis, em função das dinâmicas criadas em obra, colocando à 
consideração da Fiscalização/Dono de Obra, a comunicação com entidades externas nas situações para as quais 
entenda não ter competências. 

12.2 Controlo de Subcontratados  

De uma forma geral, os requisitos gerais e ambientais a observar na contratação dos subempreiteiros, e sucessiva 
cadeia de subcontratação, serão assegurados pelos respetivos contratos de subempreitada em obra, onde são, para 
além de outras, transmitidas as exigências ambientais aplicáveis e decorrentes da atividade/serviço a prestar. O 
controlo dos subempreiteiros/subcontratados, e sucessiva cadeia de subcontratação em obra, será assegurado de 
acordo com o estipulado na legislação em vigor. A sua aceitação será submetida para aprovação pela Fiscalização e, 
após aprovação, mantido um registo atualizado. Em relação à prestação de serviços, incluindo subempreitadas, estas 
são tratadas e conduzidas sob a responsabilidade do Diretor Técnico da Empreitada, que procede de acordo com os 
procedimentos da ZAGOPE. Na contratação dos subempreiteiros estão patentes os requisitos que têm em vista o 
cumprimento da legislação ambiental em vigor e das medidas de minimização a executar e/ou a respeitar na presente 
empreitada. Esses requisitos visam garantir que: 

 Deverão ter conhecimentos sobre gestão de resíduos e ter frequentado, pelo menos, uma das ações 
previstas; 

 Os resíduos, por estes produzidos, serão armazenados temporariamente em local específico, devidamente 
separados e identificados;  

 Os resíduos serão encaminhados para destino final autorizado;  

 O transporte nacional de resíduos tem de ser acompanhado pela respetiva Guia Eletrónica de 
Acompanhamento de Resíduos (e-GAR), que atualmente se encontra regulado pela Portaria n.º 145/2017 
de 26 de abril. As e-GAR são emitidas na plataforma do SILiAmb e substituem os modelos n.º 1428 e n.º 
1429 (para Resíduos Hospitalares dos Grupos III e IV) da INCM e as Guias específicas para os Resíduos 
de Construção e Demolição;  

 As operações de manutenção de veículos e máquinas, afetas à obra, serão realizadas unicamente em 
locais específicos para o efeito.  

Serão colocados volumes de contenção secundária, impermeabilizados, em locais específicos para a armazenagem 
de óleos, lubrificantes e outros materiais residuais da obra, suscetíveis de serem acidentalmente derramados. Neste 
caso, efetuar-se-ão visitas às instalações dos subempreiteiros, de modo a verificar o seu cumprimento com a 
legislação em vigor.  
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A fim de garantir o cumprimento ambiental por parte dos subempreiteiros, estes serão informados do presente PGA, 
dos procedimentos das regras ambientais que lhe sejam aplicáveis e dos respetivos planos, quando aplicáveis. 

 Esta documentação será entregue ao subempreiteiro, comprovando a receção da documentação ambiental no início 
dos seus trabalhos na empreitada. Os representantes dos subempreiteiros em obra integrarão as ações de formação. 

12.3 Comunicação com a Comunidade Envolvente 

A estratégia de Comunicação com a Comunidade Envolvente passará por uma estreita articulação com a 
Fiscalização/Dono de Obra. 

Se necessário, serão realizadas ações de informação à população local sobre os objetivos da obra, período de 
realização e horário de funcionamento da mesma, bem como contactos com entidades externas. 

Serão colocados painéis informativos e esclarecedores sobre o Projeto em causa. Sempre que sejam realizados 
trabalhos mais ruidosos, a população local será antecipadamente informada. 

13. MEDIDAS AMBIENTAIS A IMPLEMENTAR 

Os requisitos aplicam-se a todas as obras associadas à presente empreitada geral. Estes requisitos ambientais 
constituem-se como as medidas a implementar pela ZAGOPE para reduzir/eliminar os potenciais impactes ambientais 
negativos e para otimizar os impactes positivos. 

No anexo 1 apresentam-se as medidas a aplicar à fase prévia e fase de construção. 

 No que diz respeito às monitorizações ambientais a efetuar, serão implementados os planos de monitorização que 
se apresentam no Anexo X do RECAPE. 

14. PREVENÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS 

As medidas a adotar no caso de ocorrência de emergências ambientais serão as definidas no Plano de Emergência 
Ambiental (PEA). Este Plano aplica-se a todas as atividades e serviços desenvolvidos no estaleiro e frentes de 
trabalho, em condições de emergência ambiental. Tem como objetivo, estabelecer a organização e o modo de atuação 
em caso de: 

 Derrames de óleo e de outras substâncias perigosas para o solo/linhas de água; 

 Incêndio;  

 Outros, caso aplicável. 

Para cada situação de emergência ambiental, as responsabilidades e os procedimentos de atuação são formalizados 
no PEA, o qual deverá contemplar a seguinte informação: 
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 Cenários de acidente previstos;  

 Impactes ambientais;  

 Responsabilidades gerais de atuação;  

 Medidas de combate; 

 Planeamento de ações de sensibilização e realização de simulacros. 

O PEA deverá ser divulgado a todos os trabalhadores da empreitada, sendo a informação mais relevante afixada em 
vitrina destinada a informação geral no estaleiro da obra.  

15. VERIFICAÇÃO  

A verificação e controlo da implementação do PGA e das medidas associadas será efetuada com base nas 
metodologias dos Sistemas de Gestão. Para tal, prevêem-se diversas ferramentas e encontra-se prevista a 
possibilidade do Dono de Obra e da Fiscalização acompanharem e solicitarem todos os elementos que permitam levar 
a cabo ações de verificação da implementação do PGA, sendo este, na medida do necessário, ajustado, 
compatibilizado e articulado com a estrutura organizacional da Fiscalização. 

Os procedimentos de verificação abrangem a monitorização e medição, a avaliação da conformidade legal, visitas de 
acompanhamento ambiental, a gestão de não conformidades e ações corretivas e o plano de auditorias, que permitirão 
a verificação das medidas de acompanhamento ambiental, realizadas numa base devidamente calendarizada e com 
parâmetros bem definidos.  

Será da responsabilidade da ZAGOPE:  

 Identificar e descrever as não conformidades detetadas decorrentes de auditorias ou de outras verificações 
efetuadas pela Zagope, fiscalização, dono de obra ou entidades externas;  

 Analisar as causas das não conformidades;  

 Propor e acordar com a Fiscalização as ações corretivas a executar;  

 Implementar, dentro do prazo acordado, as ações corretivas;  

 Verificar a eficácia das ações corretivas;  

 Providenciar a implementação de ações para eliminar as causas reais e/ou potenciais das não 
conformidades: 

 Avaliar periodicamente a conformidade com os requisitos legais aplicáveis e com os requisitos contratuais; 

 Realizar auditorias de acordo com o plano a definir;  

 Acompanhar, monitorizar e medir os principais aspetos das operações / atividades que possam ter impactes 
significativos de acordo com os planos de monitorização. 
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 A definição de ações corretivas específicas, no caso de serem detetadas situações que o justifiquem, poderão 
complementar o presente PGA por forma a dotá-lo de mecanismos melhor adaptados à realidade da obra. 

16. REVISÃO  

O objetivo do presente PGA é constituir uma ferramenta útil, de fácil utilização, devidamente adaptado às 
características da obra. Assim, a sua constante atualização e adaptação a novas situações que surjam permite que o 
PGA esteja sempre adequado à fase de empreitada em que se encontra.  
Assim, independentemente dos momentos de revisão que venham a ocorrer devem ser considerados entre outros os 
seguintes aspetos:  

 Adequabilidade e grau de implementação da Política de Ambiente;  

 Cumprimentos dos objetivos definidos para a Empreitada;  

 Resultados de auditorias realizadas;  

 Tratamento de não conformidades;  

 Reclamações.  

O PGA deverá ser revisto e ajustado em função do desenvolvimento das atividades de construção e sempre que se 
justificar. 

17. ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E RELATÓRIOS ASSOCIADOS 

Serão elaborados Relatórios de Acompanhamento Ambiental (RAA), que permitirão evidenciar um acompanhamento 
e comunicação da execução e respetiva eficácia das medidas de minimização definidas no PGA, bem como justificar 
eventuais desvios encontrados na sua execução. 

 De forma a conciliar toda a informação e documentação tida como essencial no controlo ambiental das operações 
em obra, os RAA´s terão a seguinte estrutura:  

Relatórios de Acompanhamento Ambiental (RAA) 

 1. Introdução; 
 2. Identificação das atividades construtivas realizadas e impactes ambientais associados;  
3. Medidas de minimização implementadas;  
4. Monitorização ambiental realizada;  
5. Acompanhamento Ambiental desenvolvido:  

- Responsabilidades;  
- Reuniões e visitas;  
- Sensibilização e formação ambiental;  
- Acidentes ambientais;  
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- Não conformidades ambientais;  
- Objetivos e /ou indicadores ambientais;  

6. Reajustamentos realizados;  
7. Aspetos positivos e a melhorar verificados;  
8. Atuações futuras;  
9. Listagem da documentação emitida e aprovada;  
10. Anexos de documentação relevante.  
 

Relatórios de Monitorização Ambiental  
 
Os relatórios de monitorização ambiental, serão elaborados em função do estipulado nos programas de monitorização 
ambiental. Serão elaborados relatórios específicos para cada campanha de monitorização realizada para os seguintes 
descritores ambientais: Ruído, Vibrações, Recursos Hídricos, Água, Solos, Geologia e Geotecnia, Qualidade do Ar, 
Paisagem e Património. 
 
 A estrutura dos relatórios de monitorização ambiental seguirá obrigatoriamente o definido no Anexo V da Portaria n.º 
395/2015, de 4 de novembro. Será adotada a estrutura explicitada a seguir: 

 1. Introdução 
 - Identificação do projeto e da fase do projeto; 
 - Identificação e objetivos da monitorização;  
- Âmbito; 
- Identificação da equipa responsável; 

2. Antecedentes 
 - Referência às exigências existentes em sede de Caderno de Encargos quanto ao programa de 
monitorização ambiental; 
 - Identificação das medidas previstas e adotadas;  
- Descrição de eventuais reclamações ou controvérsias relativas à monitorização ambiental e 
indicação das diligências tomadas;  

3. Descrição do programa de monitorização ambiental  
- Identificação dos parâmetros monitorizados; 
 - Identificação dos pontos de amostragem e dos respetivos critérios de seleção;  
- Indicação do período de monitorização e da frequência de amostragem;  
- Métodos de amostragem, registo de dados e equipamentos utilizados;  
- Identificação dos indicadores de atividade do projeto ou de fatores exógenos; 
 - Métodos de tratamento de dados;  
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- Critérios de avaliação de dados e respetiva fundamentação técnica ou legal; 
 4. Resultados do programa monitorização ambiental 

 - Resultados obtidos;  
- Discussão, interpretação e avaliação dos resultados obtidos face aos indicadores de atividade do 
projeto ou de fatores endógenos e face aos critérios de avaliação; 
 - Avaliação da eficácia das medidas adotadas; 
 - Comparação com as previsões efetuadas (se existentes);  
- Avaliação da eficácia dos métodos de amostragem;  
- Comparação dos resultados com os anteriormente obtidos; 

5. Conclusões 
 - Síntese da avaliação dos impactes monitorizados e da eficácia das medidas adotadas; 
 - Proposta de novas medidas e/ou de alteração ou suspensão de medidas adotadas; 
 - Proposta de revisão do programa de monitorização ambiental;  

6. Listagem da documentação emitida;  
7. Anexos de documentação relevante.  
 

Após a conclusão dos trabalhos, será elaborado o Relatório Final de Acompanhamento Ambiental (RFAA), que 
englobará todos os aspetos considerados no acompanhamento ambiental, o RFAA terá a seguinte estrutura: 

1. Introdução;  
2. Levantamento ambiental da área de implantação da empreitada  

- Antes do desenvolvimento de quaisquer atividades de construção; 
 - Após a conclusão da fase de construção;  

3. Descrição da empreitada; 
 4. Identificação das atividades construtivas realizadas e impactes ambientais associados  
5. Acompanhamento Ambiental desenvolvido  

- Responsabilidades; - Medidas de minimização implementadas por fator ambiental;  
- Monitorização ambiental realizada por fator ambiental; 
 - Reuniões e visitas;  
- Sensibilização e formação ambiental;  
- Acidentes ambientais; 
 - Não conformidades ambientais; 
 - Objetivos e /ou indicadores ambientais;  
- Outras atividades consideradas pertinentes; 
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 6. Reajustamentos realizados (relativamente ao previsto no Plano e Programa de Acompanhamento 
Ambiental, nos programas de monitorização ambiental e no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição) 
 7. Balanço final - grau de cumprimento do definido no Plano e Programa de Acompanhamento Ambiental;  

- Grau de cumprimento do definido nos programas de monitorização ambiental; 
 -Grau de cumprimento do definido no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição;  
- Eficácia das medidas de minimização implementadas; 
- Impactes ambientais residuais associados às diferentes atividades de construção;  
- Aspetos positivos e aspetos a melhorar verificados; 

 8. Custos no âmbito do Acompanhamento Ambiental desenvolvido;  
9. Listagem da documentação emitida e aprovada;  
10. Anexos de documentação relevante. 

 
Dossier Ambiente 
 No âmbito do acompanhamento ambiental da execução da empreitada, será elaborado um Dossier Ambiental, com 
a estrutura e informação definida no Caderno de Encargos que se descreve a seguir: 
 
 DOSSIER AMBIENTE 
 GERAL 
 - Sector de Atividade  
– nº CAE - Identificação do Empreiteiro  
- Morada - Contactos  
- Junta de Freguesia  
- NIF  
- Identificação e contactos do responsável pelo Acompanhamento Ambiental da fase de construção da empreitada 
 - Layout da empreitada  
- Bacia hidrográfica em que se integra a empreitada  
- N.º trabalhadores 
 - Quantidades anuais de matérias-primas (substâncias perigosas - tintas, óleos novos, ...) 
LICENÇAS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE  
- Alvará de construção  
- Autos de consignação  
 - Licença de implantação do estaleiro  
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- Identificação dos depósitos de combustíveis existentes em obra (capacidade < 1000 l) e eventual licenciamento de 
exploração de armazenagem de produtos derivados do petróleo (incluindo gases, combustíveis líquidos, liquefeitos 
do petróleo – GPL) - Identificação dos equipamentos sob pressão existentes em obra (PS < 2 bar e PS.V < 3000 bar/l) 
e eventual autorização de funcionamento dos equipamentos sob pressão (ESP) + Comprovativo das inspeções 
periódicas dos ESP, se aplicável.  
 
RUÍDO 
 - Licenças especiais de ruído e despachos ministeriais 
 - Listagem dos equipamentos existentes em obra 
 - Resultados do autocontrolo - Relatórios de Monitorização Ambiental de Ruído (anexos aos Relatórios de 
Acompanhamento Ambiental), conforme respetivo programa de monitorização ambiental 
 - Medidas de minimização adicionais, se existentes – por exemplo, insonorização de equipamentos, barreiras 
acústicas  
VIBRAÇÕES 
 - Resultados do autocontrolo  
- Relatórios de Monitorização Ambiental de Vibrações (anexos aos Relatórios de Acompanhamento Ambiental), 
conforme respetivo programa de monitorização ambiental  
- Medidas de minimização adicionais, se existentes  
AR  
- Identificação das origens das emissões 
 - Registo dos consumos de energia 
 - Listagem dos equipamentos existentes em obra 
 - Inventariação de todos os extintores: localização, tipo e capacidade 
 - Inventariação de todos os equipamentos de refrigeração e ar condicionado: fluído utilizado, carga (< 3kg), potência 
de refrigeração e ano de fabrico 
 - Documentação relativamente a intervenções com gases de refrigeração em AVAC 
 ÁGUA 
 - Registo dos consumos de água e respetivas origens  
- Comprovativo de utilização do abastecimento da rede pública  
- Peças desenhadas das redes de drenagem de águas residuais domésticas, industriais e pluviais 
 - Comprovativo de autorização de ligação à rede de drenagem municipal  
- Memórias descritivas dos sistemas de tratamento de águas residuais industriais  
- Resultados do autocontrolo 
 - Relatórios de Monitorização Ambiental de Água (anexos aos Relatórios de Acompanhamento Ambiental), conforme 
respetivo programa de monitorização ambiental, a definir no RECAPE 
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 - Medidas de minimização adicionais, se existentes – por exemplo, controlo de pH nos sistemas de tratamento de 
águas residuais industriais  
SOLOS 
 - Autorizações/licenças dos destinatários finais das terras escavadas 
 - Resultados do autocontrolo 
 - Relatórios de Monitorização Ambiental de Solos (anexos aos Relatórios de Acompanhamento Ambiental), conforme 
respetivo programa de monitorização ambiental  
- Medidas de minimização adicionais, se existentes 
 RESÍDUOS 
 - Inscrição no SIRER na plataforma eletrónica da Agência Portuguesa do Ambiente (SILiAmb)  
- Comprovativos do preenchimento do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) 
 - Alvarás para transporte por conta de outrem dos transportadores, bem como licenças dos destinatários finais para 
todos os resíduos produzidos 
 - Guias de Acompanhamento de Resíduos, corretamente preenchidas, 1 por cada tipo de resíduos produzidos, 
transportados e/ou encaminhados 
 - Certificados de Receção (para o caso específico dos resíduos de construção e demolição)  
- Inventariação de todos os transformadores e condensadores com PCB’s, se aplicável. 
 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO 
 - Documentação relativa à análise do potencial valor arqueológico da área afeta à obra e acompanhamento 
arqueológico em algumas das atividades de construção  
- Autorização para a realização de Trabalhos Arqueológicos  
- Resultados do autocontrolo 
 - Relatórios de Acompanhamento Arqueológico (anexos aos Relatórios de Acompanhamento Ambiental), conforme 
respetivo programa de monitorização ambiental  
FORMAÇÃO 
 - Plano de formação  
- Registo das ações de formação  
- Documentação de formação 
ANEXOS 

18. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PARA A FASE DE OBRA  

Na tabela seguinte, sem prejuízo das medidas que decorram da DCAPE ou que eventualmente se venham a revelar 
pertinentes apresenta-se em seguida a matriz das medidas de minimização a implementar em fase de obra e que 
será complementada no PGA a desenvolver. 
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MEDIDA 
DIA 

MEDIDA 
RECAPE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DESCRITOR CADERNO DE 

ENCARGOS CALENDARIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 

PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 

MM24  elaborar um Plano de Trabalhos de todos os trabalhos afetos à empreitada e que inclua, outros aspetos 
relevantes da empreitada. Geral Anexo II – CEJ Fase prévia à obra Entidade 

Executante  

MM22  implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de 
eventuais reclamações. Geral Anexo II – CEJ Fase prévia à obra Dono de Obra  

  realizar um levantamento, com reportagem fotográfica, da situação existente na futura zona afeta à obra. Geral Anexo II – CEJ Fase prévia à obra Entidade 
Executante 

  
selecionar criteriosamente, identificar e justificar, do ponto de vista Ambiental, os locais para instalação de 
estaleiros, parque de máquinas e acessos, consultando as entidades oficiais competentes e atendendo às 
diversas condicionantes e limitações existentes nas zonas adjacentes à obra, bem como às considerações 
realizadas sobre esta matéria no EIA e na DIA, especialmente relativamente ao maior afastamento possível. 

Geral Anexo II – CEJ Fase prévia à obra 
Entidade 

Executante 
Dono de Obra  

MM21  
divulgar o programa de execução das obras à população interessada, designadamente à população residente 
na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, as 
principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a 
afetação das acessibilidades. 

Geral Anexo II – CEJ Fase prévia à obra Entidade 
Executante  

MM23  
Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados envolvidos 
na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às medidas de 
minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos (incluído no 
Plano e Programa de Acompanhamento Ambiental da Obra). 

Geral Anexo II – CEJ Fase prévia à obra Entidade 
Executante  

MM27  
prever a colocação de barreiras para minimizar a dispersão de partículas e lamas e a rega da área de 
circulação, de forma a minimizar a afetação das ocorrências patrimoniais, nomeadamente nos bens imóveis 
classificados ou em vias de classificação. (MM27) 

Ar Anexo II – CEJ Fase prévia à obra Entidade 
Executante 

  
elaborar um inventário (a incluir no plano de vistorias) com reportagem de vídeo dos elementos de 
drenagem existentes a jusante da zona de implantação do projeto, onde será dada especial atenção à 
existência ou não de problemas de entupimento e de alagamento, a apresentar antes da realização de qualquer 
descarga nos coletores municipais de águas residuais. 

Água Anexo II – CEJ Fase prévia à obra Entidade 
Executante  

  
obter a licença para a descarga de águas residuais domésticas e de águas residuais resultantes das 
atividades de construção (águas residuais industriais) na rede de coletores municipal (licenças a atribuir pela 
Câmara Municipal de Lisboa). 

Água Anexo II – CEJ Fase prévia à obra Entidade 
Executante 
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MEDIDA 
DIA 

MEDIDA 
RECAPE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DESCRITOR CADERNO DE 

ENCARGOS CALENDARIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 

PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 

MM44  

apresentar em planta os sistemas de drenagem de águas freáticas (rebaixamento do nível freático), águas 
residuais pluviais, domésticas e industriais produzidas nas zonas afetas à obra, de modo a serem conduzidas 
aos coletores municipais mais próximos; esta planta deve ainda representar os sistemas de tratamento de 
águas residuais e o sistema de lavagem dos rodados de veículos e equipamentos de apoio à obra, definidos 
na fase de Projeto de Execução no Plano de Gestão de Efluentes (MM44). 

Água Anexo II – CEJ Fase prévia à obra Entidade 
Executante  

MM45  
Prever um sistema de drenagem de águas pluviais nos estaleiros que assegure as boas condições de 
drenagem nas zonas intervencionadas durante a obra, procedendo a eventuais desvios necessários das 
escorrências superficiais que possam originar inundações por deficientes condições de escoamento (MM45). 

Água Anexo II – CEJ Fase prévia à obra Entidade 
Executante  

  

projetar e implantar os sistemas de tratamento de águas residuais (que deverá incluir planta e corte do mesmo, 
dimensões e alturas a que entra o afluente e sai o efluente) resultantes da lavagem da maquinaria 
(nomeadamente da lavagem de rodados e de auto-betoneiras), da bombagem dos locais de escavação ou de 
quaisquer atividades de construção, designadamente um sistema de decantação das mesmas antes do seu 
lançamento nos coletores municipais de águas residuais e, caso se justifique, um sistema de doseamento de 
ácido para correção do respetivo pH; os sistemas de decantação deverão ser dimensionados de modo a que 
a admissão de caudal evite a ressuspensão dos sólidos decantados e a respetiva manutenção deverá 
assegurar uma remoção periódica das lamas acumuladas, de modo a evitar que atinjam metade da sua altura. 

Água 
Anexo II – CEJ 

 Fase prévia à obra Entidade 
Executante  

  

identificar, consultando as entidades oficiais competentes (Agência Portuguesa do Ambiente, Câmara 
Municipal de Lisboa, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, etc.), 
o destino final das terras escavadas, que não possam ser reutilizadas na própria obra, em função das suas 
características e ausência/presença de contaminação (com base nos resultados do programa de monitorização 
ambiental de solos), tais como em outras obras sujeitas a licenciamento ou comunicação prévia, na 
recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e de pedreiras, na cobertura de aterros 
destinados a resíduos ou ainda em locais licenciados por câmaras municipais, nos termos do Artigo 1.º do 
Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de abril. 

Solos  Anexo II – CEJ Fase prévia à obra Entidade 
Executante  

  
definir para os possíveis locais para a deposição das terras escavadas sobrantes os percursos entre estes e 
os estaleiros; apresentar também os comprovativos das autorizações/licenças para a deposição das terras 
escavadas nesses locais. 

Solos Anexo II – CEJ Fase prévia à obra Entidade 
Executante  

MM19  

efetuar medições dos níveis estáticos nas captações mencionadas com as referências 1; 2; 3; 7 e 9 (referidas 
no Anexo 3 dos Elementos Adicionais ao EIA) com o objetivo de caracterizar a situação de referência (anterior 
à obra) de modo a permitir avaliar eventuais impactes das escavações no rebaixamento dos níveis estáticos 
das captações privadas mais próximas. Com vista a essa avaliação, deverá estender-se a medição dos níveis 
também, à fase de obra. Deverão ser previstas medidas de minimização/compensação de eventuais impactes, 

Hidrogeologia 
Anexo II – CEJ 
 

Fase prévia à obra 
Fase Construção 

Entidade 
Executante  
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MEDIDA 
DIA 

MEDIDA 
RECAPE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DESCRITOR CADERNO DE 

ENCARGOS CALENDARIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 

PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 

para o caso em que se venha a verificar a ocorrência de rebaixamento dos níveis imputáveis aos trabalhos da 
obra. 

  

realizar um levantamento dos elementos arbóreos existentes na área afeta à obra. Este 
levantamento deverá contemplar a identificação das espécies e a exata implantação 
planimétrica de cada exemplar arbóreo e discriminar as suas características – P.A.P. (perímetro a 1 m do 
solo), conformação do tronco, altura da inserção da copa, diâmetro da copa e estado fitossanitário). Para cada 
exemplar arbóreo deverão ser definidas as ações a executar, nomeadamente abate, transplante (com 
definição do local de transplante), armazenamento (com definição do local de armazenamento), conservação 
e proteção (com definição das medidas de proteção). 

Flora e 
Vegetação Anexo II – CEJ Fase prévia à obra Entidade 

Executante  

MM28  prever a execução de sondagens arqueológicas prévias de diagnóstico complementar nas áreas de afetação 
à superfície, nomeadamente nos poços de acesso e estações a construir (MM28). Património Anexo II – CEJ Fase prévia à obra Entidade 

Executante  

MM30  

realizar um programa de ação de formação/sensibilização patrimonial dirigido aos trabalhadores e 
responsáveis envolvidos na execução da empreitada, com informação relativamente às medidas de 
minimização previstas, sobre a importância e sensibilidade arqueológica das áreas de intervenção e zonas 
envolventes e quais os cuidados a ter com a gestão e proteção do património cultural referenciado a execução 
de sondagens arqueológicas prévias de diagnóstico complementar nas áreas de afetação à superfície, 
nomeadamente nos poços de acesso e estações a construir (MM30); 

Património Anexo II – CEJ Fase prévia à obra Entidade 
Executante 

MM31  
realizar a prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de terras, 
caminhos de acesso à obra, zonas imersas, caso as mesmas se encontrem fora das áreas prospetadas nessa 
fase ou que tivessem apresentado ausência de visibilidade do solo (MM31); 

Património Anexo II – CEJ Fase prévia à obra Entidade 
Executante  

MM32  
apresentar um levantamento do estado de conservação interior e exterior do património arquitetónico 
localizado numa faixa de 60 m centrada a eixo dos traçados e onde a profundidade dos túneis seja inferior a 
25m (MM32); 

Património Anexo II – CEJ Fase prévia à obra Entidade 
Executante  

MM34  
prever que o acompanhamento arqueológico a executar seja efetuado de modo efetivo, continuado e direto 
por um arqueólogo em cada frente de trabalho sempre que as ações inerentes à realização do Projeto não 
sejam sequenciais, mas simultâneas (MM34). 

Património Anexo II – CEJ Fase prévia à obra Entidade 
Executante  

  
elaborar um inventário (a incluir no plano de vistorias) com reportagem fotográfica dos elementos patrimoniais 
existentes na zona de implantação do projeto, onde deverá ser dada especial atenção ao estado, interior e 
exterior, das construções; 

Património Anexo II – CEJ Fase prévia à obra Entidade 
Executante  
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MEDIDA 
DIA 

MEDIDA 
RECAPE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DESCRITOR CADERNO DE 

ENCARGOS CALENDARIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 

PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 

  
elaborar relatórios sobre o estado de conservação e a estabilidade dos imóveis passíveis de afetação situados 
sobre o traçado ou nas suas proximidades, deverá ser dada particular atenção aos imóveis de interesse 
patrimonial identificados no EIA; 

Património Anexo II – CEJ Fase prévia à obra Entidade 
Executante  

  realizar uma inspeção prévia, por um arqueólogo, da área afeta à obra; Património Anexo II – CEJ Fase prévia à obra Entidade 
Executante  

  solicitar à DGPC de Pedido de Autorização para a realização dos trabalhos arqueológicos; Património Anexo II – CEJ Fase prévia à obra Entidade 
Executante  

  

contratar um arqueólogo que reúna os requisitos exigidos pela Direção Geral do Património Cultural, conforme 
Artigo 4.º do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro), e que 
assegure: 
 a direção científica destes trabalhos; 
 a instrução do Pedido de Autorização para Trabalhos Arqueológicos, conforme Artigo 7.º do Regulamento 

de Trabalhos Arqueológicos, a conceder pela Direção Geral do Património Cultural; este pedido deve ser 
apresentado com 15 dias de antecedência relativamente ao início dos trabalhos e deve ser remetida cópia 
do mesmo ao Dono de Obra; 

 a correta execução dos trabalhos de campo e gabinete; 
 a elaboração de relatórios de progresso mensais e final, em conformidade com os Artigos 14.º e 15.º do 

Regulamento de Trabalhos Arqueológicos; 
 a execução das restantes tarefas descritas nos Artigos 17.º e 18.º do Regulamento de Trabalhos 

Arqueológicos (divulgação pública e gestão do espólio exumado). 

Património Anexo II – CEJ Fase prévia à obra Entidade 
Executante) 

MM29  
elaborar um plano para todas as ações a serem desenvolvidas em fase de obra, nomeadamente com a 
representação cartográfica do local de implantação dos estaleiros, dos corredores de acesso das maquinarias, 
das zonas a intervencionar e dos valores patrimoniais a preservar (MM29). 

Sócio 
Economia Anexo II – CEJ Fase prévia à obra Entidade 

Executante 
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MEDIDA  
DIA 

MEIDIDA 
RECAPE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DESCRITOR CADERNO DE 

ENCARGOS CALENDARIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 

PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 

MM25  
implementar o Plano e Programa de Acompanhamento Ambiental da Obra, constituído pelo planeamento 
de todos os elementos das obras, identificação e pormenorização das medidas de minimização a 
implementar na fase da execução das obras, e respetiva calendarização (MM25). 

Geral Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

MM36  
reduzir, ao estritamente necessário, a zona afeta à obra para estaleiros, para frentes de obra, para parque 
de máquinas e para todas as atividades de construção e confinar as ações respeitantes à obra a essas 
zonas, limitando assim as áreas de intervenção e minimizando a alteração do edificado existente.  

Geral Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  

definir um horário de trabalho adequado, com a limitação ou a frequência da execução de atividades de 
construção que gerem elevado ruído e gerem elevadas vibrações (por exemplo, demolições, betonagens, 
circulação de veículos pesados, trabalhos que recorram à utilização de equipamentos geradores de 
elevadas vibrações) entre as 20 e as 8 horas dos dias úteis e aos sábados domingos e feriados. 

Geral Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  concentrar no espaço e no tempo as atividades de construção, evitando a sua dispersão nas zonas 
adjacentes à obra. Geral Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

  vedar a área afeta à obra de acordo com a legislação aplicável e em estreita observância de normas de 
segurança aplicáveis e minimização das perturbações na atividade das populações. Geral Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

  abrir “janelas” em pontos a definir, que permitirão à população acompanhar in loco o desenvolvimento dos 
trabalhos. Geral Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

  
selecionar exclusivamente maquinaria de apoio à obra, com características adequadas às funções que 
vão desempenhar e em bom estado de conservação, que respeitem as normas legais em vigor relativas 
às emissões gasosas e ao ruído. 

Geral Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  
organizar veículos e maquinaria de apoio à obra que operem ao ar livre, visando o maior afastamento 
possível das fachadas dos edifícios localizados nas zonas adjacentes à obra de modo a reduzir a geração 
de ruído, de vibrações e a poluição do ar junto destes. 

Geral Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  disciplinar e racionalizar a circulação de veículos e maquinaria de apoio à obra. Geral Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  assegurar a manutenção e a revisão periódica de veículos e maquinaria de apoio à obra, garantindo o 
cumprimento das normas legais em vigor relativas às emissões gasosas e ao ruído; Geral Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

  efetuar trajetos curtos e a velocidade reduzida, caso seja necessário que os veículos pesados atravessem 
as zonas adjacentes à obra; Geral Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

  
avisar a população residente e existente nas zonas adjacentes à obra, em estreita colaboração com o 
Dono de Obra, através da criação de um sistema de comunicação e informação pública, por placares ou 
outros meios, dando conta à população potencialmente afetada, da ocorrência e natureza de operações 
construtivas que se potenciem de maior impacte sonoro e / ou vibrátil; 

Geral Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  
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DIA 

MEIDIDA 
RECAPE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DESCRITOR CADERNO DE 

ENCARGOS CALENDARIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 

PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 

  
identificar os produtos químicos a utilizar no decurso da obra e conhecer os cuidados a ter no seu 
armazenamento, bem como os procedimentos a adotar em caso de derrame/acidente, previstos nas 
respetivas Fichas de Segurança. 

Geral Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  
cumprir a legislação em vigor relativamente ao ruído (designadamente Regulamento Geral: Decreto-Lei 
n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, com Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de Março, e alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto; Equipamentos para utilização no exterior: Decreto-Lei n.º 
221/2006, de 8 de Novembro); 

Ruído  Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  
afixar o exemplar da Licença Especial de Ruído nos estaleiros, obtida pelo Dono de Obra, 
necessária ao exercício de atividades de construção entre as 20 e as 8 horas dos dias úteis, e aos 
sábados, domingos e feriados. 

Ruído Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  

adotar medidas que visem minimizar o aumento dos níveis de ruído nos estaleiros e nas zonas adjacentes 
à obra, tendo em atenção as consequências que daí poderão advir para a população e o ambiente em 
geral, nomeadamente: 
 selecionar e utilizar veículos e equipamentos projetados para evitar e controlar a geração de ruído, 

garantindo o cumprimento dos limites de nível de potência sonora definidos no Decreto-Lei n.º 
221/2006, de 8 de Novembro; 

 apresentar uma listagem dos equipamentos a utilizar em obra, com a indicação para cada equipamento 
do nível de potência sonora garantido, uma fotografia da “marcação CE” aposta no equipamento e 
informação quanto à existência da “declaração CE de conformidade”; 

 insonorizar a maquinaria que gere mais ruído, recorrendo, por exemplo, à utilização de silenciadores 
em maquinaria com sistemas de combustão interna ou de pressão de ar (por exemplo, compressores, 
perfuradores, guindastes); 

 selecionar e utilizar técnicas e processos construtivos tão silenciosos quanto possível. 

Ruído Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  equacionar a colocação de painéis com características absorventes acústicas nas zonas dos estaleiros, 
frentes de obra, que se localizam na proximidade de recetores sensíveis. Ruído  Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

  
aferir a eficácia das medidas de proteção acústica implementadas e introduzir, caso se justifique, medidas 
suplementares, justificadas com base nos resultados do programa de monitorização ambiental de ruído, 
de modo a minimizar o aumento dos níveis de ruído nos estaleiros e nas zonas adjacentes à obra.  

Ruído Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  

cumprir as normas legais em vigor relativamente a critérios estruturais, nomeadamente Norma Portuguesa 
2074 de 1983 e a Norma Portuguesa 2074 de 2015, e com os critérios de conforto humano, 
nomeadamente Norma ISO 2631, Parte 1 (Norma Portuguesa NP ISO 2631 de 2007) e Parte 2 (de 2003), 
os critérios do LNEC – Incomodidade resultante de vibrações contínuas e a Norma BS 6472, Parte 1 de 
2008. 

Vibrações Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  
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  demonstrar competência técnica e experiência sobre avaliação da influência de vibrações impulsivas em 
estruturas, e competência técnica na aplicação das normas; NP 2074, ISO 4866 e ISO 2631 e ISO 5348. Vibrações Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

  

adotar medidas que visem minimizar o aumento dos níveis de vibração nos estaleiros e nas zonas 
adjacentes à obra, tendo em atenção as consequências que daí poderão advir para a população e o 
ambiente em geral, nomeadamente: 
 programar e coordenar as catividades de construção, especialmente as que gerem elevadas vibrações, 

tendo sempre em atenção as funções desenvolvidas nas zonas adjacentes à obra; 
 garantir a utilização de processos de escavação, equipamentos e meios de execução da obra cuja 

energia cinética permita manter a velocidade vibratória inferior à velocidade crítica, o que deverá ser 
acompanhado através da implementação de um programa de monitorização; 

 selecionar, sempre que possível, técnicas e processos construtivos que gerem menos vibrações; 

Vibrações Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  
aferir a eficácia das medidas de proteção anti-vibrática implementadas e introduzir, caso se justifique, 
medidas suplementares, justificadas com base nos resultados do programa de monitorização ambiental 
de vibrações, de modo a minimizar o aumento dos níveis de vibração nos estaleiros e nas zonas 
adjacentes à obra. 

Vibrações Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  

cumprir a legislação em vigor relativamente à qualidade do ar designadamente Decreto-Lei n.º 102/2010, 
de 23 de setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio); Equipamentos com motores 
diesel: Decreto-Lei n.º 236/2005, de 30 de dezembro, alterado pelos Decreto-Lei n.º 302/2007, de 23 de 
agosto, Decreto-Lei n.º 46/2011, de 30 de março, Decreto-Lei n.º 258/2012, de 30 de novembro, e Decreto-
Lei n.º 28/2014, de 21 de fevereiro). 

Ar Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  

cumprir a legislação em vigor relativamente a intervenções com gases de refrigeração em AVAC 
(Equipamentos contendo substâncias que empobrecem a camada de ozono (ODS): 
Decreto-Lei n.º 35/2008, de 27 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 145/2017 de 30 de Novembro e 
parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 85/2014 de 27 de Maio, 
Equipamentos com gases fluorados com efeito de estufa GFEE: Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de 
Novembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 3-A/2018, de 29 de Janeiro), designadamente: 
 no caso de gases de refrigeração com ODS (por exemplo, do tipo R-22):  

o apresentação de técnico, que possua certificação pela Agência Portuguesa do Ambiente, 
segundo o Decreto-Lei n.º 35/2008, de 27 de fevereiro; 

o preenchimento de dois exemplares de ficha de intervenção (conforme estipulado no Decreto-Lei 
n.º 35/2008, de 27 de fevereiro), relativos a cada intervenção e entregue um dos 
exemplares/cópia ao Dono de Obra; 

Ar Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante 
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o o encaminhamento dos resíduos associados a estes gases de refrigeração (por exemplo, com 
gás R-22) para o destinatário final licenciado, com o alvará de licença para a realização de 
operações de gestão de resíduos, válida; 

o apresentação da Guia de Acompanhamento de Resíduos referente ao encaminhamento para 
destruição destes gases de refrigeração; 

 no caso de gases de refrigeração com GFEE (por exemplo, do tipo R-410A: 
o a apresentação de técnico e empresa qualificada, que possua certificação, por 

exemplo, pela CENTERM, segundo o Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de Novembro, retificado 
pela Declaração de Retificação n. º3-A/2018, de 29 de Janeiro; 

o preenchimento de registo de intervenção (modelo fornecido pelo organismo de certificação, por 
exemplo, a CENTERM); 

o entrega do duplicado/cópia desse registo de intervenção ao Dono de Obra. 
No caso de ser necessário proceder ao reenchimento de equipamentos existentes ou colocação de novos 
equipamentos de refrigeração, o Empreiteiro deverá ter em consideração que, de acordo com o disposto 
no artigo 13.º do Regulamento (UE) n.º 517/2014: 

1. A partir de 1 de janeiro de 2020, é proibida a utilização de gases fluorados com efeito de estufa, 
cujo potencial de aquecimento global seja igual ou superior a 2500 (ex: R404A E R507A), na 
assistência técnica ou na manutenção de equipamentos de refrigeração com uma carga de 40 
toneladas ou mais de equivalente de CO2. Esta disposição não se aplica aos equipamentos 
militares ou a equipamentos destinados a aplicações concebidas para arrefecer produtos a 
temperaturas inferiores a –50 °C. 

2. A proibição referida no ponto anterior não é aplicável, até 1 de Janeiro de 2030, às seguintes 
categorias de gases fluorados com efeito de estufa: 
o A gases fluorados com efeito de estufa valorizados, com um potencial de aquecimento global 

igual ou superior a 2500, utilizados na manutenção ou assistência técnica de equipamentos 
de refrigeração existentes, desde que rotulados nos termos do n.º 6 do artigo 12.º do 
Regulamento; 

o A gases fluorados com efeito de estufa reciclados, com um potencial de aquecimento global 
igual ou superior a 2500, utilizados na manutenção ou assistência técnica de equipamentos 
de refrigeração existentes, desde que esses gases tenham sido recuperados dos referidos 
equipamentos. Os gases reciclados só podem ser utilizados pela empresa que procedeu à 
sua recuperação como parte da manutenção ou da assistência técnica, ou pela empresa 
para a qual a recuperação foi efetuada como parte da manutenção ou assistência técnica. 
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MM54  

adotar medidas que visem minimizar a emissão e a dispersão de poluentes atmosféricos nos estaleiros e 
nas zonas adjacentes à obra, tendo em atenção as consequências que daí poderão advir para a população 
e o ambiente em geral, nomeadamente (MM54): 
 selecionar e utilizar veículos e maquinaria projetados para evitar e controlar a poluição do ar, tendo em 

atenção o definido no Decreto-Lei n.º 432/99, de 25 de Outubro, quanto a limites de emissões de 
poluentes gasosos e de partículas, bem como aos processos de homologação dos motores a instalar 
em máquinas não rodoviárias;  

 selecionar, sempre que possível, técnicas e processos construtivos que minimizem a emissão e a 
dispersão de poluentes atmosféricos; 

 não realizar queima de resíduos produzidos a céu aberto; 
 efetuar a aspersão hídrica periódica, nomeadamente em dias secos e ventosos, das zonas afetas à 

obra onde possa ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras (zonas de carga, de 
descarga e de deposição de materiais de construção e de materiais residuais da obra, zonas de 
escavação e de deposição de terras, etc.); 

 conferir especiais cuidados nas operações de carga, de descarga e de deposição de materiais de 
construção e de materiais residuais da obra, especialmente se forem pulvurentos ou do tipo particulado, 
nomeadamente com o acondicionamento controlado durante a carga, a adoção de menores alturas de 
queda durante a descarga, a cobertura e a humidificação durante a deposição na área afeta à obra; 

 garantir a cobertura com lonas dos veículos de transporte de materiais residuais da obra (especialmente 
se forem pulvurentos ou do tipo particulado), nomeadamente em dias secos e ventosos, para evitar a 
sua queda e o seu espalhamento na via pública aquando do seu transporte; 

 implantar, à saída do estaleiro e antes da entrada na via pública, um sistema automatizado de lavagem 
dos rodados de veículos e equipamentos de apoio à obra, a utilizar especialmente em dias chuvosos e 
propícios à acumulação de lama nos rodados; 

 proceder à limpeza e lavagem regular dos acessos e das zonas pavimentadas afetas à obra (efetuando 
o registo das mesmas), especialmente quando nela forem vertidos materiais de construção ou materiais 
residuais da obra, no sentido de evitar a acumulação e a ressuspensão de poeiras, quer por ação do 
vento, quer por ação da circulação de veículos e equipamentos; 

 pavimentar as vias de circulação e/ou rampas de acesso nas áreas afetas a estaleiros e proceder à 
seleção/otimização do percurso de camiões associados à obra, de forma a minimizar a afetação das 
habitações existentes na envolvente. 

Ar Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante 

MM55  
a instalação de central de betão deverá ser efetuada tendo em consideração um eficaz sistema de controlo 
das emissões de poluentes, através da instalação de filtros. Também a sua localização deverá ser 
planeada, de modo a afastar-se o mais possível de habitações (MM55). 

Ar 
 
 

Anexo II – CEJ 
Fase de Construção Entidade 

Executante  
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aferir a eficácia das medidas implementadas e introduzir, caso se justifique, medidas suplementares, de 
modo a minimizar a emissão e a dispersão de poluentes atmosféricos nos estaleiros e nas zonas 
adjacentes à obra. 

Ar Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  

cumprir a legislação em vigor relativamente à descarga de águas residuais (designadamente Decreto-Lei 
n.º 236/98, de 1 de Agosto (parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de Junho, pelo 
Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de Junho, pelo Decreto-
Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 431/99, de 22 de Outubro, pelo Decreto-
Lei n.º 56/99, de 26 de Fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 52/99, de 20 de Fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 
53/99, de 20 de Fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 54/99, de 20 de Fevereiro); Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro (alterada pela Lei n.º 44/2017, de 19 de Junho, pela Lei n.º 42/2016, de 28 de Dezembro, pelo 
Decreto-Lei n.º 60/2012, de 14 de Março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de 
Junho e parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de Setembro); Regulamento para 
lançamento de efluentes industriais na rede de coletores de Lisboa - Edital n.º 156/91, de 6 junho);a 
legislação em vigor relativamente à descarga de águas residuais (designadamente Decreto-Lei n.º 236/98, 
de 1 de Agosto (parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de Junho, pelo Decreto-Lei 
n.º 103/2010, de 24 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de Junho, pelo Decreto-Lei n.º 
243/2001, de 5 de Setembro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 431/99, de 22 de Outubro, pelo Decreto-Lei 
n.º 56/99, de 26 de Fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 52/99, de 20 de Fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 53/99, 
de 20 de Fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 54/99, de 20 de Fevereiro); Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro 
(alterada pela Lei n.º 44/2017, de 19 de Junho, pela Lei n.º 42/2016, de 28 de Dezembro, pelo Decreto-
Lei n.º 60/2012, de 14 de Março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de Junho e 
parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de Setembro); Regulamento para lançamento 
de efluentes industriais na rede de coletores de Lisboa - Edital n.º 156/91, de 6 junho). 

Água Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

MM37  Assegurar a limpeza regular dos órgãos de drenagem na área afeta à obra e existentes na proximidade 
das frentes de obra, de modo a evitar problemas de entupimento e de alagamento Água Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

MM38  Encaminhar para bacia de retenção própria, a construir as águas de lavagem associadas ao fabrico de 
betões (p. ex.: betoneiras) (MM38) Água Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

MM39  
 Conduzir para um depósito estanque, sobre terreno impermeabilizado, as águas que contenham, ou 
potencialmente possam conter, substâncias químicas, assim como as águas com elevada concentração 
de óleos e gorduras (MM39) 

Água Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

MM40   Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro (MM40) Água Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  
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MM47  
 Garantir que em períodos de pluviosidade intensa não se verifique o entupimento de sumidouros por 
arraste de terras provenientes das escavações, devendo assegurar-se a limpeza regular dos órgãos de 
drenagem de águas pluviais existentes na proximidade das frentes de obra (MM47). 

Água Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

MM48   Implementar as soluções que se vierem a revelar necessárias para salvaguardar possíveis situações de 
usos de água que não tenham sido identificados em fase de AIA (MM48)  Água Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

MM50   Assegurar a impermeabilização do túnel em fase de construção (MM50) Água Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  
reutilizar as águas freáticas com origem no rebaixamento do nível freático (se existentes) em atividades 
construtivas em que tal seja possível; as águas freáticas que não contenham sólidos em suspensão não 
deverão ser reencaminhadas para os sistemas de decantação; 

Água Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante 

  
 tratar todas as águas residuais industriais resultantes das atividades construtivas, dando especial atenção 
aos efluentes da atividade de jet-grouting (se realizada), garantindo o seu encaminhamento para os 
sistemas de tratamento de águas residuais implantados; 

Água Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  
 proteger, com coberturas impermeáveis, as terras escavadas que estejam depositadas na área afeta à 
obra, de modo a evitar a sua mobilização pelo vento e arrastamento pelas águas da precipitação, evitando-
se, assim, a colmatação dos elementos de drenagem; 

Água Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  
 prevenir a potencial contaminação do meio hídrico, não permitindo a descarga direta de poluentes (por 
exemplo, óleos, lubrificantes, combustíveis, tintas, produtos químicos e outros materiais residuais) e 
evitando o seu derrame acidental; em caso de derrame acidental, designadamente de qualquer produto 
químico, adotar os procedimentos definidos e previstos nas respetivas Fichas de Segurança; 

Água Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

   não realizar qualquer descarga de águas residuais na rede municipal de drenagem de águas residuais 
pluviais (por exemplo, sumidouros ou sarjetas); Água Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

   aferir a eficácia das medidas implementadas e introduzir, caso se justifique, medidas suplementares, 
justificadas com base nos resultados do programa de monitorização ambiental de água. Água Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

MM26  

reutilizar, de preferência no projeto, as terras sobrantes da escavação. As restantes, sempre que possível 
e que os materiais tenham características geotécnicas adequadas, podem ser utilizadas em obras 
geograficamente próximas onde haja necessidade de aterro. O depósito definitivo das terras em 
vazadouro deverá ser feito em último recurso de modo a diminuir os impactes negativos relacionados com 
o transporte e deposição daquelas terras. Neste caso, as terras sobrantes devem ser utilizadas 
preferencialmente na recuperação ambiental e paisagística de explorações e/ou pedreiras. 

Solos Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  
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MM49  
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 serem encaminhados para destino final adequado. (MM49 

Solos Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  

selecionar os locais de deposição final das terras escavadas, em função do seu grau de contaminação 
(aferido através do correspondente programa de monitorização ambiental); as terras escavadas não 
contaminadas poderão ser utilizadas no enchimento de pedreiras ou areeiros, mediante observância do 
correspondente Plano de Recuperação; em caso de contaminação das terras escavadas, o seu destino 
final deve ser estudado e definido de acordo com o estabelecido no ponto 1.2.8 - Gestão de Resíduos. 

Solos Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  reduzir os efeitos de compactação, erosão e degradação dos solos na área afeta à obra; Solos Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  restringir as ações de limpeza dos solos e de movimentação de terras à área afeta à obra; Solos Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  proceder à remoção prévia da camada de terra viva (sem ser comprimida) das camadas de solo superficial 
que venham a ser afetadas pela obra (ver Memória Descritiva de Arquitetura Paisagista); Solos Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

  
programar as atividades de construção, de forma a iniciar a movimentação de terras logo que os solos 
estejam limpos, a evitar a repetição de ações sobre os mesmos solos e a reduzir, ao mínimo, o período 
em que estes ficam a descoberto; 

Solos Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

MM42  
prevenir a potencial contaminação do solo, através da contenção secundária de óleos, lubrificantes, 
combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais da obra e uso de tabuleiros metálicos 
aquando da manutenção e abastecimento de combustíveis aos equipamentos em obra (MM42); 

Solos Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  aferir a eficácia das medidas implementadas e introduzir, caso se justifique, medidas suplementares, 
justificadas com base nos resultados do programa de monitorização ambiental de solos. Solos Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

 
MM51  

as cavidades ou outros elementos de especial interesse geológico, paleontológico ou espeleológico que 
sejam postos a descoberto durante as operações de escavação, devem ser sujeitas a uma avaliação 
geológica, devendo o procedimento técnico a adotar, apontar sempre para o seu estudo de caracterização 
e divulgação de resultados (MM51); 

Geologia, 
Geomorfologi

a e 
Geotecnia 

Anexo II – CEJ 
 Fase de Construção Entidade 

Executante  

  
adotar as medidas previstas no Projeto de Execução ou as que venham a revelar-se necessárias no 
decorrer dos trabalhos, tendo em vista minimizar a deformação das estruturas geológicas e a afetação de 
pontos de interesse geológico, bem como das fundações dos edifícios e das estruturas existentes nas 
zonas adjacentes à obra; 

Geologia, 
Geomorfologi

a e 
Geotecnia 

Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  adotar medidas de estabilização dos terrenos, nomeadamente dos taludes de escavação e, 
particularmente, de aterro; 

Geologia, 
Geomorfologi Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  
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a e 
Geotecnia 

  implementar o plano de monitorização da estabilidade dos taludes, tendo em atenção a área afeta à obra; 
Geologia, 

Geomorfologi
a e 

Geotecnia 
Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

  
implementar o Programa de Instrumentação e Observação previsto e a implementar durante a fase de 
construção das estruturas geológicas, dos elementos da obra e das estruturas existentes nas zonas 
adjacentes à obra; 

Geologia, 
Geomorfologi

a e 
Geotecnia 

Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante 

  
proceder à aplicação de explosivos, mesmo em casos pontuais e considerando-se como um cenário muito 
pouco provável, obrigatoriamente por pessoal habilitado com cédula de operador de substâncias 
explosivas, implicando precauções excecionais de transporte, armazenamento, carregamento e 
detonação. 

Geologia, 
Geomorfologi

a e 
Geotecnia 

Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

MM43  
adotar medidas que restabeleçam as alterações no regime de escoamento dos aquíferos que mantenham 
os níveis freáticos. Caso se venham a verificar situações anómalas decorrentes do rebaixamento do nível 
freático, necessário à execução das obras, implementar as necessárias medidas de correção das 
situações identificadas (MM43); 

Hidrogeologia Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  
prevenir a potencial contaminação dos aquíferos, não permitindo a descarga de poluentes (betumes, 
óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais da obra) e evitando o 
seu derrame acidental, colocando-os em contentores específicos, posteriormente encaminhados para os 
destinos finais adequados, como estabelecido no ponto 1.2.8 - Gestão de Resíduos. 

Hidrogeologia Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  

cumprir a legislação em vigor relativamente à gestão de resíduos (designadamente o Regime Geral de 
Gestão de Resíduos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, na redação dada pelo 
decreto-lei n.º 73/2011, de 17 de junho que o republica e parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 152-
D/2017; de 11 de dezembro; Transporte: Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril (regras gerais de transporte 
de resíduos); Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 41/2018, de 11 de 
Junho, pelo Decreto-Lei n.º 111-A/2017, de 31 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º 206-A/2012, de 31 de 
agosto, pelo Decreto-Lei n.º 19-A/2014, de 7 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 246-A/2015, de 21 de 
outubro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2010, de 28 de junho (regras para transporte de 
mercadorias perigosas, no caso dos resíduos a transportar se encontrarem abrangidos pelos critérios de 
classificação de mercadorias perigosas); Lista Europeia de Resíduos: Decisão 2014/955/EU, da 
Comissão, de 18 de dezembro de 2014; Sistema Integrado de Registo 
Eletrónico de Resíduos (SIRER): Portaria n.º 289/2015, de 17 de setembro), com especial 

Resíduos Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  
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atenção para o Regime da Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (designadamente Decreto-
Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho; Portaria n.º 
145/2017, de 26 de Abril); Gestão de Fluxos Específicos, entre os quais Resíduos de Embalagens, Óleos 
Usados e Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos: Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de 
Dezembro; Eliminação de PCB: Decreto-Lei n.º 277/99, de 23 de julho, retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 13-D/99, de 31 de agosto, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 72/2007, de 25 de maio. 

  
Implementar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição desenvolvido 
durante a Fase de Projeto de Execução (PPGRCD), evitando eventuais contaminações dos recursos 
hídricos superficiais; 

Resíduos Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

MM41  

responsabilizar-se pela gestão de todo o tipo de resíduos produzidos (resíduos de construção e 
demolição, ferro e aço, madeiras, óleos usados, produtos químicos, resíduos sólidos urbanos e outros 
materiais residuais da obra), com a definição e implementação de um Plano e Programa de Gestão de 
Resíduos, tendo em especial atenção os seguintes aspetos: 
 não realizar queima de resíduos produzidos; 
 proceder à triagem de todo o tipo de resíduos produzidos junto dos locais de produção (evitando o 

contacto e a conspurcação com outros resíduos), bem como ao acondicionamento seletivo e 
armazenamento temporário em contentores apropriados a cada tipo de resíduo, devidamente 
identificados (tipo de resíduo e código LER), cobertos e localizados em função da sua proximidade aos 
locais de produção (MM41); 

 depositar os resíduos eventualmente recicláveis produzidos no estaleiro (escritórios, cantinas e 
alojamentos) equiparáveis a resíduos sólidos urbanos (RSU), como plásticos, papel e cartão e resíduos 
metálicos, em contentores especificamente destinados para o efeito (1100 l de capacidade) e assegurar 
que a sua recolha será assegurada pela Câmara Municipal da Amadora; 

 proceder à recolha de óleos usados dos veículos e maquinaria de apoio à obra, devendo estes 
resíduos, classificados como resíduos perigosos, ser enviadas para tratamento por empresas 
devidamente licenciadas; 

 implantar volumes de contenção secundária (impermeabilizados, com sistema de drenagem 
independente, murados e com cobertura) em locais específicos para a armazenagem de óleos usados, 
lubrificantes, combustíveis, tintas, produtos químicos e outros materiais residuais da obra suscetíveis 
de serem acidentalmente derramados; 

 realizar a trasfega de resíduos oleosos em locais impermeabilizados; 
 selecionar operadores licenciados para o transporte e destino final dos resíduos produzidos, 

recomendando-se, para tal, a consulta da "Listagem dos Operadores de Gestão de Resíduos não 
Urbanos" emitida pelo Instituto dos Resíduos; esta seleção, a acordar e a aprovar pela Fiscalização, 
deverá privilegiar a hierarquia da gestão de resíduos e das opções ambientalmente mais benéficas 

Resíduos Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  
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(reutilização, valorização, reciclagem, tratamento, deposição em aterro); as frações passíveis de serem 
recicladas, como é o caso das paletes de madeira, cofragens, elementos em ferro, entre outros, 
deverão ser enviadas para as indústrias recicladoras licenciadas para o efeito; 

 assegurar o correto preenchimento e a apresentação de cópias das guias de acompanhamento de 
resíduos eletrónicas (e-GAR) (Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril), emitidas para todos os resíduos a 
serem expedidos da obra; 

 elaborar quadro-síntese relativo à gestão de todo o tipo de resíduos produzidos, que inclua a seguinte 
informação: identificação dos principais tipos e quantidades de resíduos produzidos, sua classificação 
segundo a Lista Europeia de Resíduos (LER), origem, transporte, destino final dos resíduos 
(explicitando as empresas responsáveis pelo transporte, os locais de destino final e as licenças das 
operações realizadas), tratamento/valorização e número das guias de acompanhamento de resíduos 
preenchidas; esta informação deverá ser atualizada trimestralmente; 

  apresentar comprovativos de inscrição no SIRER; Resíduos Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  preencher o Mapa Integrado de Registo de Resíduos até ao termo do mês de Março seguinte a cada ano 
e apresentar comprovativos desse registo; Resíduos 

 
 

Anexo II – CEJ 
Fase de Construção Entidade 

Executante  

  
apresentar comprovativos do destino final das terras escavadas, nomeadamente as respetivas guias de 
acompanhamento, para o caso das terras contaminadas, e guias de transporte, licenças/autorizações dos 
respetivos destinatários finais, para caso de terras não contaminadas. 

Resíduos Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  

adotar medidas que visem minimizar a afetação e alteração, temporária ou definitiva, dos usos dos 
espaços existentes nas zonas adjacentes à obra, tendo em atenção as consequências que daí poderão 
advir para a população e o ambiente em geral, nomeadamente: 
 proceder à gestão dos estaleiros em conformidade com os regulamentos municipais existentes para 

este tipo de infraestrutura temporária; 
 adotar medidas que visem minimizar a afetação de infraestruturas, equipamentos e serviços existentes 

nas zonas adjacentes à obra; 
 adotar medidas que visem minimizar a afetação da circulação rodoviária e pedonal existente nas zonas 

adjacentes à obra. 

Ocupação do 
Solo Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

MM65  

implementar medidas cautelares no que se refere à proteção física da vegetação existente, em particular 
de porte arbóreo que se posicione perto das intervenções. Entre outras, a definição de faixa de proteção, 
dentro da qual não deverá ser desenvolvida qualquer ação, e sinalização de todos os exemplares arbóreos 
e arbustivos que não perturbem a execução da obra, mesmo quando se encontrem fora das áreas a 
intervencionar diretamente, mas que, pela proximidade a estas, se apresentem suscetíveis de serem 

Flora e 
Vegetação Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  
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afetadas (ramadas e raízes). Estas ações devem ser asseguradas com a assistência técnica da Obra por 
especialistas de vegetação (MM65); 

MM67  identificar os locais para onde os exemplares de porte arbóreo serão transplantados e as condições em 
que os mesmos serão mantidos caso não seja efetuado um transplante definitivo (MM67); 

Flora e 
Vegetação Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

  adotar medidas que visem preservar e minimizar a afetação de vegetação arbustiva e arbórea existente 
na área afeta à obra; 

Flora e 
Vegetação Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

  
adotar medidas que visem preservar e minimizar a afetação total ou parcial de elementos 
arbóreos de interesse existentes na área afeta à obra, nomeadamente com a delimitação de uma faixa 
vedada na sua envolvente e a interdição de qualquer atividade de construção dentro dessa mesma faixa; 

Flora e 
Vegetação Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

  garantir o não arranque ou o corte raso de elementos arbóreos sem autorização prévia do Dono de Obra; Flora e 
Vegetação Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

  
proceder ao transplante de elementos arbóreos de grande, médio e pequeno porte, que, pelo seu estado 
ou outras características de valor, justifiquem tal ação, obedecendo aos critérios adequados para 
transporte de cada espécie. 

Flora e 
Vegetação Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

MM64  

adotar medidas de integração paisagística da área afeta à obra para estaleiros, para acessos temporários 
e para todas as atividades de construção (nomeadamente medidas que visem compensar o efeito de 
barreira visual causado pela vedação da área afeta à obra e que visem a conservação do estado de 
limpeza dos tapumes). Os estaleiros e todas as áreas objeto de intervenção em meio urbano devem ser 
vedados. Os materiais a utilizar devem adotar cores tendencialmente neutras ou com recurso a motivos, 
e tratamento plástico (estético), que se coadunem com o meio urbano, mas também como elementos 
valorizadores do espaço onde se inserem. Configura-se como uma solução o recurso a painéis artísticos 
que reflitam, entre outras, por exemplo, manifestações contemporâneas ligadas ao espaço local – Estrela, 
Santos, Cais do Sodré -, ou históricos, jardins, património, arqueologia e/ou ligados à história do próprio 
Metro de Lisboa. Configura-se também como solução complementar a rotatividade de temas face à 
duração da obra (MM64); 

Paisagem Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

MM68  
a iluminação em fase de obra deve procurar não ser projetada de forma intrusiva sobre o espaço público 
e sobre as fachadas do edificado. Nesse sentido, deve ser a mais dirigida, segundo a vertical, e apenas 
sobre os locais que efetivamente a exigem (MM68). 

Paisagem Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante 

  cumprir a legislação em vigor relativamente ao património (designadamente Lei n.º 107/2001, de 8 de 
Setembro, Decreto-Lei n.º 140/2009, de 15 de junho); Património Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

  cumprir, a legislação em vigor relativamente à realização de trabalhos arqueológicos (designadamente 
Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro); Património Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  
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MM52  
monitorizar em permanência os eventuais riscos de assentamentos à superfície e a influência nas 
estruturas contidas na área de intervenção através de instrumentação adequada, nomeadamente 
piezómetros, Inclinómetros, marcas de superfície, réguas, alvos, fissurómetros, instalados na zona de 
intervenção, conforme determinado no Plano de Instrumentação e Observação (MM52); 

Património Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

MM53  

nos casos em que nas zonas de influência das obras existirem estruturas subterrâneas antigas, entre as 
quais as relacionadas com transporte de água, as mesmas terão que ser salvaguardadas, podendo se 
necessário, efetuar-se o seu preenchimento com matérias autoportantes que evitem danos ou eventuais 
colapsos, sendo que as estruturas no final das obras terão que ser devidamente recuperadas. É exemplo 
desta situação o troço do aqueduto existente que liga ao Chafariz da Esperança (MM53); 

Património Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  
monitorizar a estabilidade e o estado de conservação dos imóveis de interesse patrimonial passíveis de 
afetação situados na envolvente às frentes de obra, nomeadamente as de maior interesse patrimonial 
como sejam os imóveis classificados (designadamente o Aqueduto das Águas Livres); 

Património Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  adotar medidas que visem proteger o património existente nas zonas adjacentes à obra; Património Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  restringir e proibir, sempre que possível, a circulação de veículos e maquinaria junto ao 
património existente nas zonas adjacentes à obra; Património Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

MM56  
o acompanhamento arqueológico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a instalação de 
estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e terraplenagens, abertura de acessos, escavação das 
valas e de todas as ações que impliquem revolvimento de solos (MM56); 

Património Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

MM58  
as ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra 
devem, tanto quanto possível, e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que 
de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação 
atual ou salvaguardadas pelo registo (MM58); 

Património Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

MM59  

os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de medidas de 
minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, 
entre outras) nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimonial 
das ocorrências então identificadas. Em caso de identificação de contextos arqueológicos preservados 
realizar sempre a respetiva escavação arqueológica (MM59); 

Património Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  colocar em depósito credenciado pelo organismo de tutela, todos os achados arqueológicos móveis 
efetuados no decurso da obra (MM60); Património Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

MM62  
sinalizar e vedar, sempre que possível, tendo em atenção a tipologia e contexto, as ocorrências 
patrimoniais situadas até cerca de 50 m da obra, condicionando a circulação de maquinaria, de modo a 
evitar a sua afetação MM62; 

Património Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  
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MEDIDA  
DIA 

MEIDIDA 
RECAPE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DESCRITOR CADERNO DE 

ENCARGOS CALENDARIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 

PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 

MM70  implementar o Programa de Circulação (MM70) Socio 
Economia Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

MM72  

efetuar as diligências necessárias junto da CML para que as diversas obras que possam ser executadas 
em simultâneo com as obras do METRO sejam desenvolvidas em estreita 
articulação, com vista a minimizar eventuais conflitos e potenciar as mais-valias inerentes. É exemplo a 
localização das estações Estrela e Santos, bem como do PV3, que se localizam em áreas previstas serem 
requalificadas (MM72) 

Socio 
Economia Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

MM74  fixar junto dos locais das obras informação acerca das ações de construção bem como a 
respetiva calendarização (MM74) 

Socio 
Economia Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

MM46  
assegurar a limpeza periódica das zonas adjacentes à obra, garantindo o varrimento da área dos 
estaleiros e áreas adjacentes, bem como proceder de imediato à recolha de terras que possam ter caído 
durante as operações de carga de camiões no sentido de evitar o seu arraste pelas águas pluviais (MM46). 

Socio 
Economia Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

  promover, na medida do possível, a contratação de mão-de-obra local, por forma a promover o emprego 
local; 

Socio 
Economia Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

  

adotar medidas que visem garantir a circulação rodoviária e pedonal dentro de parâmetros de segurança, 
minimizando assim as perturbações na atividade das populações nomeadamente: 
 colocar vedações e implementar a necessária sinalização vertical e horizontal (colocação de semáforos 

e sinais limitadores de velocidade, marcação de separadores, de passadeiras para peões e de ilhéus 
na faixa de rodagem, etc.) em todos os locais da área afeta à obra que ofereçam perigo, ajustando 
ainda a sinalização existente; 

 colocar, sempre que necessário, resguardos laterais para proteção contra quedas, nos 
acessos pedonais localizados na área afeta à obra; 

 construir passadiços para peões nas ruas cujos pavimentos tenham sido destruídos em consequência 
das obras, garantindo condições que permitam o acesso a deficientes motores em cadeiras de rodas; 

 assegurar a manutenção, conservação e limpeza regular de todos os acessos rodoviários e pedonais 
localizados na área afeta à obra, garantindo, nomeadamente a inexistência de descontinuidades nos 
passeios contíguos às habitações próximas; 

 assegurar, especialmente durante o período noturno, a boa iluminação de toda a área afeta à obra. 

Socio 
Economia 

 
Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

  adotar medidas que visem minimizar a afetação da vivência privada, da vivência de comunidade e da 
qualidade de vida da população, com especial destaque para as perturbações do foro fundiário. 

Socio 
Economia Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

  
adotar medidas que visem minimizar a afetação da mobilidade da população (quer rodoviária, quer 
pedonal) e da acessibilidade a bens e serviços, nomeadamente: 
 assegurar a acessibilidade da população às áreas residenciais e de serviços adjacentes à obra; 

Socio 
Economia Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  
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MEDIDA  
DIA 

MEIDIDA 
RECAPE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DESCRITOR CADERNO DE 

ENCARGOS CALENDARIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 

PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 

 divulgar, em estreita colaboração com o Dono de Obra, com a necessária antecedência e clareza, os 
desvios de trânsito, as alterações na circulação rodoviária e pedonal e a relocalização das paragens 
de transportes públicos; 

 sinalizar os acessos alternativos às ruas encerradas ao trânsito, identificando claramente o trajeto a 
efetuar durante o período das obras; 

 conferir especial atenção à circulação de todos os veículos pesados na via pública, visando a definição 
de percursos alternativos e a redução da sua circulação junto às áreas adjacentes à obra com usos 
sensíveis, especialmente nas horas de maior congestionamento, bem como a programação e a 
articulação dos sentidos de circulação das saídas com a circulação rodoviária e pedonal; 

MM71  
adotar medidas que assegurem o acesso às funções habitacionais, comerciais e de prestação de serviços 
minimizando a afetação das atividades económicas desenvolvidas nas zonas adjacentes à obra, 
assegurando a acessibilidade da população às mesmas e a colocação de painéis informativos sobre as 
atividades económicas desenvolvidas (MM71);  

Socio 
Economia Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

  

realizar as intervenções ao nível das ocupações de subsolo com a brevidade possível e num horário de 
trabalho adequado, de preferência no período noturno, entre as 24h e as 6h, que permita minimizar a 
interrupção de fornecimento de água, luz, gás ou telefone; em caso de interrupção de algum dos serviços, 
avisar a população residente e existente nas zonas adjacentes à obra, em estreita colaboração com o 
Dono de Obra, da necessidade da sua realização; 

Socio 
Economia Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

MM73  

proceder à desativação da área afeta 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 (MM73). 

Socio 
Economia Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  
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MEIDIDA 
DIA 

MEDIDA 
RECAPE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DESCRITOR CADERNO DE 

ENCARGOS CALENDARIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 

  assegurar a desativação total da zona afeta à obra, com a remoção de instalações, de equipamentos, de 
maquinaria de apoio à obra e de todos os resíduos; Geral Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

  assegurar a reposição das condições da situação prévia existente; Geral Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante 

  assegurar a realização de um levantamento, com reportagem fotográfica, da situação final. Geral Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante 

   assegurar a limpeza de todos os elementos de drenagem afetados nas zonas adjacentes à 
obra, de modo a evitar problemas de entupimento e de alagamento. Água Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante 

  
assegurar a recuperação e a descontaminação dos solos na área afeta à obra (nomeadamente das áreas 
utilizadas para estaleiro, parques de máquinas, vias e acessos provisórios) através da adoção de 
medidas de descompactação e de arejamento dos mesmos, bem como através da sua cobertura com 
terra arável (proveniente, por exemplo, de zonas verdes inseridas na área afeta à obra); 

Solos Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante 

  assegurar a recuperação dos poços existentes na envolvente do túnel caso os mesmos tenham sofrido 
danos durante as atividades de construção. 

Hidrogeologi
a Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

  assegurar a remoção de todos os resíduos produzidos, evitando que a área afeta à obra sirva de pólo de 
atracão para a deposição inadequada de outros resíduos por terceiros. Resíduos Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

  assegurar a descativação total da área afeta à obra com a remoção de instalações, de veículos e 
equipamentos; 

Ocupação 
do Solo Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

  
assegurar a reposição ou a substituição adequada de infraestruturas, de equipamentos e de serviços 
existentes nas zonas adjacentes à obra (nomeadamente o restabelecimento de serviços e de ocupações 
de subsolo intercetados); 

Ocupação 
do Solo Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

  assegurar o restabelecimento da circulação rodoviária e pedonal prévia existente nas zonas adjacentes 
à obra. 

Ocupação 
do Solo Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 

Executante  

MM69  

assegurar a recuperação paisagística das zonas ocupadas por estaleiro, parque de máquinas e vias de 
acesso provisório de acordo com o Plano de Recuperação Paisagística. Implementar os Projetos de 
Integração Paisagística e respetivos planos de Manutenção, devendo ser assegurada a assistência 
técnica à Obra, pelo Arquiteto Paisagista responsável e por especialistas em vegetação se pertinente, de 
forma a garantir a correta implementação dos PIP (MM69). 

Paisagem Anexo II – CEJ Fase de Construção Entidade 
Executante  

  assegurar a limpeza dos troços do Aqueduto e do respetivo Ramal Subsidiário, se eventualmente 
afetados. Património Anexo II – CEJ 

 Fase de Construção Entidade 
Executante  
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ANEXO – CERTIFICADO ISO 14001:2015 
  







 
 

RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41011-A                                                                                    AN 

 
ANEXO – POLÍTICA DE AMBIENTE 
  



LOTE 1 – PROLONGAMENTO ENTRE O TÉRMINO DA ESTAÇÃO DO RATO E O 
TÍMPANO NORTE DA ESTAÇÃO SANTOS (PK 0+000 AO PK 1+319,729) 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                              
 

POLÍTICA DE AMBIENTE 

A Política de Ambiente representa o compromisso da ZAGOPE - Construções e Engenharia, S.A., através do seu mais alto 
representante, em assegurar a preservação e proteção do ambiente, bem como a prevenção dos impactes ambientais 
relevantes associados às atividades da empreitada, estabelecendo assim as intenções e os princípios orientadores de 
enquadramento a um adequado desempenho ambiental durante a execução da presente empreitada. 
Este compromisso desenvolver-se-á nas seguintes componentes: 

 Promover e assegurar a preservação e proteção do ambiente, nomeadamente através da prevenção da poluição, do 
uso sustentável dos recursos e da proteção da biodiversidade e dos ecossistemas; 

 Assegurar o cumprimento das obrigações de conformidade legal, bem como a melhoria contínua do desempenho 
ambiental; 

 Reduzir e reutilizar, sempre que possível, os resíduos resultantes das atividades desenvolvidas com vista à 
salvaguarda do meio ambiente sustentável; 

 Estabelecer e rever periodicamente objetivos e metas, tendo em conta os impactes ambientais significativos; 

 Promover ações de formação e/ou sensibilização na área ambiental. 
 
A satisfação destes requisitos é assegurada com o envolvimento de todos os colaboradores, através da implementação e 
melhoria contínua do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), em conformidade com o modelo de Gestão de Ambiente 
preconizado pela Norma NP EN ISO 14001 em vigor, requisitos legais aplicáveis, requisitos do Cliente e outras obrigações 
de conformidade que se verifiquem necessárias. 
 
Esta Política de Ambiente está integrada com as Políticas de Qualidade e Segurança estabelecidas para a presente 
empreitada. Será divulgada em obra e disponibilizada por diversas vias (através da promoção de ações de acolhimento, 
informação, formação e sensibilização, afixação em placards informativos em obra, distribuição de cartazes e folhetos junto 
das principais instalações do estaleiro, ou por outros modos e vias que venham a mostrar-se bons veículos de transmissão 
dessa informação) de modo a que possa chegar ao maior número de intervenientes e partes interessadas. 

 

 

_________________________ 
 (Direção de obra) 
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ANEXO – MODELO DO PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO PARA A EMPREITADA. 
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Legenda: P - Previsto; R- ; NR - 

LOTE 1 – PROLONGAMENTO ENTRE O TÉRMINO DA ESTAÇÃO DO RATO E O TÍMPANO NORTE DA ESTAÇÃO SANTOS (PK 0+000 AO PK 1+319,729)

PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO

As ações deverão ser ministradas com entrada de novos colaboradores e sempre que se 
verifique a ocorrência de situações não conformes

Ação de formação realizada no início da empreitada e sempre que haja alteração dos 
responsáveis/chefias ou se demonstre necessário.

As ações deverão ser ministradas com entrada de novos colaboradores e sempre que se 
verifique a ocorrência de situações não conformes

As ações deverão ser ministradas com entrada de novos colaboradores e sempre que se 
verifique a ocorrência de situações não conformes

Sempre que forem admitidos novos colaboradores sendo realizadas antes do início das 
atividades

Estas ações serão ajustadas ao Plano de Trabalhos e à calendarização das actividades 
(início de cada atividade) e reforçadas sempre que se verifique a ocorrência de situações 

não conformes

P/R

Gestão de Resíduos
(PGR / PPGRCD) Encarregados, Trabalhadores

OBSERVAÇÕESACÇÕES A DESENVOLVER Mês

Plano de Emergência Ambiental
 (derrame/acidentes ambientais) Engenheiros, Encarregados e  Equipa de Emergência

Medidas Ambientais a cumprir nas operações de manutenção a máquinas e equipamentos Responsáveis da manutenção de equipamentos

As ações deverão ser ministradas aquando da entrada de novos colaboradores e sempre 
que se verifique a ocorrência de situações não conformes

Ações de sensibilização ambiental Sempre que se justifiqueTodos os trabalhadores

Ano
DESTINATÁRIOS

Apresentação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) a implementar em obra Engenheiros, Encarregados, Equipa de Intervenção de 
Emergência

Cuidados no manuseamento de materiais e substâncias químicas Todos os trabalhadores

Impactes ambientais associados às actividades, Medidas de Minimização e Prevenção dos Impactes 
Ambientais (Plano de Gestão Ambiental, procedimentos e instruções de trabalho) Encarregados, Trabalhadores e Equipa de  Emergência

Acção de Acolhimento Ambiental
(Principais obrigações em matéria de ambiente e património cultural) Todos os trabalhadores

Engenheiros, EncarregadosObrigações de conformidade, em particular, requisitos legais aplicáveis As ações deverão ser ministradas com entrada de novos colaboradores e sempre que se 
verifique a ocorrência de situações não conformes

Preservação e proteção do Património Cultural e Arqueológico

As ações deverão ser ministradas com entrada de novos colaboradores e sempre que se 
verifique a ocorrência de situações não conformes

Medidas de minimização, importância e sensibilidade patrimonial das áreas de intervenção e 
zonas envolventes, cuidados a ter com a proteção do património cultural referenciado

Todos os trabalhadores

Medidas Minimização do Ruído e Vibrações no estaleiro e nas zonas adjacentes à obra Encarregados, Trabalhadores Estas ações serão ajustadas ao Plano de Trabalhos e à calendarização das actividades e 
reforçadas sempre que se verifique a ocorrência de situações não conformes

Gestão de Solos Engenheiros, Encarregados Estas ações serão ajustadas ao Plano de Trabalhos e à calendarização das actividades e 
reforçadas sempre que se verifique a ocorrência de situações não conformes

1/1
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ANEXO – MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPETOS E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 
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Frente xx Exemplo 1 Exemplo 1 Negativo Emergencial Controle Alta Alta Alta 9

Frente xx Exemplo 2 Exemplo 2 Negativo Anormal/ Anómala Controle Alta Média Alta 8

Frente xx Exemplo 3 Exemplo 3 Negativo Normal Influência Média Média Baixa 5

Frente xx Exemplo 4 Exemplo 4 Negativo Normal Controle Média Baixa Média 5

Frente xx Exemplo 5 Exemplo 5 Negativo Normal Controle Alta Alta Alta 9

Frente xx Exemplo 6 Exemplo 6 Negativo Normal Controle Baixa Média Baixa 4

Frente xx Exemplo 7 Exemplo 7 Negativo Normal Controle Baixa Baixa Baixa 3Exemplo 7

Procedimento Operacional XYZExemplo 3

Procedimento Operacional XPTO

Procedimento Operacional XPTO

Exemplo 2

Exemplo 4

Exemplo 5

LOTE 1 – PROLONGAMENTO ENTRE O TÉRMINO DA ESTAÇÃO DO RATO E O TÍMPANO NORTE DA ESTAÇÃO SANTOS (PK 0+000 AO PK 1+319,729)

MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

AVALIAÇÃO

LOCAL DE 
OCORRÊNCIA AÇÕES DE CONTROLE

IDENTIFICAÇÃO

ATIVIDADES/ PROCESSOS

Exemplo 6

Plano de Atendimento à Emergência

CARACTERIZAÇÃO

Lista de verificação 00

Plano de Execução de Aspecto X

Procedimento Operacional XPTO

Exemplo 1
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ANEXO – PLANOS FASE EXPLORAÇÃO (METROPOLITANO DE LISBOA) 
 









Procedimento Processo I Gestão do SGQA 

Subprocesso 

Referência I PR-09-Ql 

I! 
Metropolitano de Lisboa 

Título I Preparação e resposta a emergências ambientais 

Objetivo 

Este procedimento tem como objetivo descrever a metodologia de preparação e resposta a emergências que 
possam ter impactes ambientais. 

Âmbito de aplicação 

Aplica-se à infraestrutura da empresa (rede - galeria e estações, PMO e edifícios). 

O âmbito deste procedimento não abrange os estaleiros de obra. Nestes locais a gestão de emergências 
ambientais é efetuada através dos planos e programas desenvolvidos para as diferentes empreitadas de 
construção. 

Responsabilidades 

A responsabilidade pela preparação e resposta a emergências ambientais encontra-se distribuída entre a QAC, 
os responsáveis territoriais e o responsável pela manutenção da infraestrutura, conforme descriminado no corpo 
do procedimento. 

Procedimentos 

A metodologia a adotar na preparação e resposta às emergências ambientais na empresa é a sintetizada no 
fluxograma seguinte. 

Elaborado I QAC I Ana Lúcia Lobato Assinatura 

Verificado I QAC I Ana Cerdeira Assinatura 

Aprovado I QAC I Pedro Pereira Assinatura 

Data de entrada em vigor 2012.11.30 
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Procedimento  Referência PR--09-Q1 

Título I Preparação e resposta a emergências ambientais 

2. Prewnçlo de pClbllldals slbJaç6H de emerglodae 
potllldlls ac:1cIInb!s COIR Impadllslmbilntlis 

Implementação das medidas de prevençlo e controlo das 
sltuaçOts de emergtncla ambientai definidas no presente 

procedimento 

1.ldenttftatçIode potenciais 
situações de emergloda e  
potllldllsacldenbts com  

ImplC1Hambleabis  
3. Atuaçio em situações de emergloda 

Implemen~ das medidas de segurança definidas no  
Imbltodo POGSE  

+  
Implementaçao das medidas de controlo das sltuaçOts  

de emergtncia ambientai definidas no presente  
procedimento  

POGSE - Plano de Organização e Gestão de Segurança da Empresa. 

Figura 1 - Metodologia a adotar na preparação e resposta às emergências ambientais. 

1. Identlflcaçlo de potenciais sltuaç6es de emergência e potenciais acidentes com Impactes ambientais 

As potenciais situações de emergência e potenciais acidentes com impactes ambientais são identificados em 
simultâneo com o levantamento efetuado dos aspetos ambientais associados às atividades da empresa, que é 
materializado na matriz de identificação e avaliação de aspetos e impactes ambientais, que resulta da aplicaçâo 
da metodologia descrita no procedimento Identificação e avaliação de aspetos e impactes ambientais (PR-Q6). 

Tendo em conta a natureza dos riscos existentes na empresa estão identificadas as seguintes potenciais 
situações de emergência e potenciais acidentes com impactes ambientais: 

a)  Incêndio/explosão; 

b)  Sismo; 

c)  Inundação; 

d)  Fuga ou derrame de produtos perigosos (por exemplo, emissões atmosféricas, fugas dos sistemas de 
refrigeração, derrames de substâncias oleosas, descargas acidentais de águas residuais). 

2.  Prevençio de potenciais sltuaç6es de emergência e potenciais acidentes com Impactes ambientais 

Em termos de prevenção das potenciais situações de emergência e potenciais acidentes identificados no ponto 
1, deve ser tomado o conjunto de ações, identificadas para as várias instalações da empresa e que são indicadas 
na tabela que se segue. 

Elaborado I QAC / Ana Lúcia Lobato Assinatura 

Verificado I QAC / Ana Cerdeira  Assinatura 

Aprovado I QAC / Pedro Pereira  Assinatura 

Sim 

Data de entrada em vigor 2012.11.30 
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Procedimento Referência I PR-09-Ql Pâg. na 

Título I Preparação e resposta a emergências ambientais 

Sltuaç6es de 
emergência 

Aç6es a tomar Responsabilidades Documentos associados 

a) Incêndio/explosão 

b) Sismo 

c) Inundação 

d) Fuga ou derrame 
de produtos perigosos 

- Aplicação do Plano de 
Manutenção Integrado do 
Ml. inserido no SAP; 
- Cumprimento das 
instruções de trabalho; 
- Formação; 
- Realização de 
simulacros. 

- Responsável de 
manutenção; 
- Responsáveis de 
segurança; 
- lojistas (no caso de 
incêndio nas 
estações)1. 

- Plano de Manutenção 
Integrado do Ml,. inserido 
no SAP; 
- Instruções de trabalho; 
- Planos de formação. 

No que diz respeito à prevenção das potenciais situações de fugas ou derrames de produtos perigosos são 
ainda destacadas as seguintes ações a tomar no manuseamento e armazenamento desses produtos, de forma a 
prevenir os principais impactes ambientais decorrentes destas situações, conforme o indicado na tabela 
seguinte. 

Sltuaç6es de emergência Manuseamento Armazenamento 

Fuga de gases perigosos 
para a atmosfera 

O manuseamento de 
equipamentos que contêm 
gases potencialmente perigosos 
para a atmosfera deve ser 
efetuado apenas por técnicos 
especializados. 

O acondicionamento de gases 
potencialmente perigosos para a atmosfera 
deve ser efetuado em recipientes 
adequados e apenas por técnicos 
especializados. 
O armazenamento de equipamentos que 
contêm este tipo de sustâncias deve ser 
efetuado de acordo com as indicações de 
segurança dos mesmos e das constantes 
nas fichas de segurança das substâncias aí 
existentes. 

Derrame de produtos 
perigosos (sólidos ou 
líquidos) 

No manuseamento de produtos 
perigosos devem ser cumpridas 
as recomendações do fabricante 
e/ou do fornecedor, constantes 
nas fichas de dados de 
segurança dos respetivos 
produtos. 

Todos os produtos devem estar rotulados e 
colocados na devida embalagem. 
Junto ao local de armazenamento dos 
mesmos deve existir a respetiva ficha de 
dados de segurança. 
As embalagens em uso, contendo produtos 
líquidos, devem encontrar-se dentro de 
bacias de contenção. 

3. Atuaçlo em situações de emergência e acidentes com Impactes ambientais 

No POGSE estão definidos os modos de atuação para as situações de emergência e acidentes identificados no 
ponto 1, que se apresentam nas tabelas seguintes, de acordo com a instalação da empresa considerada. 

1 Os lojistas slio responsáveis pela prevenç.lio e pela manutençlio das condições de segurança das lojas. 

Elaborado I QAC / Ana Lúcia lobato Assinatura 

Verificado I QAC / Ana Cerdeira Assinatura 

Aprovado I QAC / Pedro Pereira Assinatura 

Data de entrada em vigor I 2012.11.30 
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4 Procedimento Referência PR-09-o1 

Trtulo Preparação e resposta a emergências ambientais 

• Rede (troços, estações e términos) 

Situações de 
Ações a tomar Responsabilidades

emergência 
" 

- EO (através do
Medidas de Ativação do POGSE, conforme plano de atuação PCC2 e do CA)~ segurança 

1 
- EO, com apoio da 

- Vistoria e limpeza dos tocais afetados. QAC3 

Incluindo calelras de drenagem de águas 
pluviais; 
- Acondicionamento dos reslduos 

a) Incêndio! resultantes da limpeza do Incêndio em 
explosão recipientes adequados. promovendo a maior 

Medidas triagem posslvel;  
ambientais  - Adequado encaminhamento dos reslduos. 

(rescaldo do conforme estipulado no procedimento 
aCidente) Gestao de reslduos (PR-Q7) (Ponto 2. 

Gestão externa de reslduos); 
- Notificação do Departamento de 
Saneamento do respetlvo munlclpio,em 
caso de grande afluência das águas 
residuais resultantes da extinção do 
incêndio para o coletor municipal, 

'..... 
Medidas de Ativação do POGSE, conforme plano de atuação ~ segurança 

1 
- EO (através do 
PCC e do CA) 

- Vistoria e limpeza dos locais afetados,  
Incluindo caleiras de drenagem de águas  
pluviais;  
- Acondicionamento dos resfduos  - EO, com apoio da 
resultantes da limpeza do acidente em QAC 
recipientes adequados. promovendo a maiorb) Sismo 

Medidas triagem posslvel;  
ambientais  - Adequado encaminhamento dos reslduos, 

(rescaldo do conforme estipulado no procedimento 
acidente) Gestao de reslduos (PR-Q7) (Ponto 2-

Gestão extema de resrduos); 
- Notificação do Departamento de 
Saneamento do respetivo municlpio, em 
caso de grande afluência das águas 
residuais da lavagem dos locais afetados 
para o coletor municipal• 

• 

2 Posto de Comando Central 
3 Os lojistas são responsáveis pela gestão dos danos ambientais provocados localmente, 

Elaborado I QAC! Ana Lúcia Lobato Assinatura 

Verificado I QAC! Ana Cerdeira Assinatura 

Aprovado I QAC! Pedro Pereira Assinatura Ire-
Data de entrada em vigor I 2012.11.30 
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5 Procedimento Referência PR-09-01 

Título Preparação e resposta a emergências ambientais 

Situações de 
emergência 

Ações a tomar Responsabilidades 

c) Inundação 

" .. - ~ - -. ~ '.
" , 

Medidas de 
I 

segurança .. ,.-.--, 
~ -- ~. 

,- ------- .... ,.. 
Medidas 

. 
, ambientais, 
, (rescaldo do 
. acidente) 

". - __ __ I ." ~ ~ 

, 
", 

, 
~--) 

Ativaçilo do POGSE. conforme plano de atuaçilo 

1 
- Limpeza dos locais afetados. especialmente 
das caleiras de drenagem de águas pluviais; 
- Remoção das lamas acumuladas; 
- Adequado encaminhamento dos resíduos. 
conforme estipulado no procedimento Gestão 
de resíduos (PR-07) (Ponto 2. Gestão 
externa de resíduos); 
- Notlflcaçilo do Departamento de 
Saneamento do respetivo município. em caso 
de grande afluência das águas residuais da 
lavagem dos locais afetados para o coletor 
municipal . 

- EO (através do 
PCC e do CAl 

- EO. com apoio da 
QAC 

..... ----- ....- . ,. 
Medidas de 

, segurança., ." ------ .. ' 

,, ;:. Ativaçilo do POCSE. conforme plano de atuaçilo 

1 
- EO (através do 
PCC e do CAl 

d) Fuga ou 
derrame de 
produtos 
perigosos 

: 

.- .. -- -.. -..- , ., 
Medidas , 

ambientais 
(rescaldo do 

acidente), " ....... ----_ ... -.... " , 

,:~-~ 

- Eliminaçilo da fonte responsável pela 
contaminaçilo; 
- Remoçilo de todas as fontes de igniçilo 
(no caso de subsUncia combustível) e 
assegurar uma boa ventilação; 
- Em caso de subsUncia liquida: 

- evitar que o produto atinja o sistema de 
drenagem de águas pluviais ou entre em 
contato com o solo; 

- reter o máximo possível do produto. 
através da utillzaçilo de materiais 
absorventes e da utilizaçilo de barreiras 
para impedir que o derrame se disperse; 

- encaminhar adequadamente os resíduos 
resultantes da absorçilo. conforme 
estipulado no procedimento Gestilo de 
resíduos (PR-07) (Ponto 2. Gestão externa 
de resíduos); 
- contatar os Bombeiros. caso a extensilo do 
derrame nilo permita a sua contençilo com 
os meios disponíveis; 

- notificar o Departamento de 
Saneamento do respetivo município. em 
caso de escorrências de produto para o 
coletor municipal. 

- EO. com apoio da 
QAC 

..
Elaborado QAC I Ana LUCia Lobato ASSinatura 

Verificado QAC I Ana Cerdeira Assinatura 

Aprovado QAC I Pedro Pereira Assinatura 

Data de entrada em vigor I 2012.11.30 
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6 Referência PR-09-o1Procedimento Pág. nO 

Título Preparação e resposta a emergências ambientais 

• PMO e Edlffclos 

Sltuaç6es de Ações a tomar Responsabilidades 
emergência 

, . ~ .. -- ...... -. 
, , 

, 
Medidas de , '. 

" Atlvaç~o do POGSE, conforme plano de atuaç~o - Responsável 
segurança territorial 

, -"- .. ---~.- --, 

1 
- Vistoria e limpeza dos locais afetados, - Responsável 
incluindo caleiras de drenagem de águas territorial, com apoio 
pluviais; da QAC 
- Acondicionamento dos reslduos 

a) Incêndio! resultantes da limpeza do incêndio em 
explosão , , .. - .. -- -"'- .. . recipientes adequados, promovendo a maior 

Medidas triagem posslvel; 
: ambientais 

, 
- Adequado encaminhamento dos reslduos, .~- » . (resca Ido do conforme estipulado no procedimento 

. acidente) Gest~o de reslduos (PR-07) (Ponto 2. , , , , - - .. --- .,' .' Gest~o externa de reslduos); 
- Notificaç~o do Departamento de 
Saneamento do respetivo município, em 
caso de grande afluência das águas 
residuais resultantes da extinç~o do 
incêndio para o coletor municipal. 

, .,r- - '. -, .. 
, 

Medidas de 
I " 

" Ativaç~o do POGSE, conforme plano de atuaç~o - Responsávelsegurança , 
..- , , territorial ...... ---- --- 1 

- Vistoria e limpeza dos locais afetados, 
incluindo caleiras de drenagem de águas 
pluviais; - Responsável 
- Acondicionamento dos reslduos territorial, com apoio 

b) Sismo 
resultantes da limpeza do acidente em da QAC 

,,- .. - ---- .. . recipientes adequados, promovendo a maior 
Medidas triagem possível; 

, ambientais 
~-) 

- Adequado encaminhamento dos reslduos, 
(rescaldo do conforme estipulado no procedimento 

. . acidente) Gestão de reslduos (PR-07) (Ponto 2. 
'.. ----_ .. -,- .' 

GestAo externa de resíduos); 
- Notlficaç~o do Departamento de 
Saneamento do respetivo município, em 
caso de grande afluência das águas 
residuais da lavagem dos locais afetados 
para o coletor municipal. 

Elaborado QAC ! Ana Lúcia Lobato Assinatura 

Verificado QAC ! Ana Cerdeira Assinatura 

Aprovado QAC ! Pedro Pereira Assinatura 

Data de entrada em vigor 2012.11.30 
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7 ReferênciaProcedimento PR-D9-Ql 

Título Preparação e resposta a emergências ambientais 

Sltuaç6es de 
emeraêncla 

Aç6es a tomar Responsabilidades 

c) Inundação 

o' 
.... - ~ -- ... 

000 . o 

Medidas de ;>, 
segurança . 
o. -- ---- -'" 

o .. 

..' ~ .. --~"'-- .. ---. 
Medidas 

, , , 

Ativaçilo do POGSE, conforme plano de atuaçilo 

1 
- Limpeza dos locais afetados, especialmente 
das caleiras de drenagem de águas pluviais; 
- Remoçilo das lamas acumuladas; 
- Adequado encaminhamento dos reslduos, 
conforme estipulado no procedimento Gestilo 

- Responsável 
territorial 

- Responsável 
territorial, com apoio 

, 
ambientais 'f --)

,,, 
(rescaldo do , 

, acidente) 
, 

"' ....... _____ ~~-.,"'J 

Medidas de 
3> 

segurança 

de residuos (PR-07) (Ponto 2. Gestão 
externa de reslduos); 

Notlftcaçilo do Departamento de 
Saneamento do respetivo município, em caso 
de grande afluência das águas residuais da 
lavagem dos locais afetados para o coletor 
municipal. 

Ativação do POGSE, conforme plano de atuaçilo 

l 

daQAC 

- Responsável 
territorial 

d) Fuga ou 
derrame de 

Elímlnaçilo da fonte responsável pela 
contamlnaçilo; 
- Remoçê\o de todas as fontes de igniçê\o 
(no caso de subst3ncia combustlvel) e 
assegurar uma boa ventilaçilo; 
- Em caso de substllncia liquida: 

- evitar que o produto atinja o sistema de 
drenagem de águas pluviais ou entre em 
contato com o solo; 

- Responsável 
territorial, com apoio 
da QAC 

produtos  
perigosos  Medidas 

ambientais --> 
(rescaldo do 

aCidente) 

- reter o máximo posslvel do produto, 
através da utilização de materiais 
absorventes e da utilização de barreiras 
para impedir que o derrame se disperse; 

- encaminhar adequadamente os resíduos 
resultantes da absorção. conforme 
estipulado no procedimento Gestão de 
resíduos (PR-07) (Ponto 2. Gestão externa 
de reslduos); 

- contataras Bombeiros, caso a extensão 
do derrame nilo permita a sua contenção 
com os meios disponlveis: 

- notiftcar o Departamento de 
Saneamento do respetlvo munlclpio. em 
caso de escorrências de produto para o 
coletor municipal. 

Elaborado QAC I Ana Lúcia Lobato Assinatura 

Verificado QAC I Ana Cerdeira Assinatura 

Aprovado , QAC I Pedro Pereira Assinatura 

Data de entrada em vigor I 2012.11.30 
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Procedimento Referência I PR-Q9-Q1 Pág.no 18 

Título I Preparação e resposta a emergências ambientais 

4. Simulacros 

Nas situações de emergência em que é praticável a realização de simulacros, designadamente nas situações 
de incêndio e nas situações de fuga ou derrame de produtos perigosos, devem ser realizados simulacros no 
mínimo com a seguinte periodicidade: 

5/lUAÇÃO DE EMERGêNCIA PERIODICIDADE DOS SIMULACROS 

Incêndio - Estações Anual 

Incêndio - restantes instalações De 2 em 2 anos 

Restantes situações e instalações De 2 em 2 anos 

S.  Contatos em caso de emergência 

CONTATOS INTERNOS (ML) 

Em qualquer situação de emergência ou acidente prevista no presente procedimento devem ser contatadas 
as áreas com responsabilidades definidas neste âmbito e indicadas na tabela seguinte: 

RESPONSÁVEL 

PCAlDr. Silva Rodrigues 

Posto de Comando Central 

Diretor ASC/Eng. Antônio Valente 

Diretor QAClEng. Pedro Pereira 

Diretor EO/Eng. José Bagarrão 

Eng. Jorge Ferreira 

Eng. Antônio Valente 

Eng. Pedro Pereira 

Dr: Helena Taborda 

ÁREA 

Conselho de Administração 

Exploração Operacional 

Autoridade de Segurança 

Qualidade e Ambiente 

Exploração Operacional 

Responsável Territorial do PMO 11 

Responsável Territorial do PMO 111 

Responsável Territorial da subestação 
principal 

Responsável Territorial da Sede Social 

Responsável Territorial da Sede 
Executiva 

TELEFONES 

Extensão - 5610 

Extensão - 2421 

Extensão - 2553 

Freeset - 8026 

Telemóvel - 964027324 

Extensão - 2215 

Freeset - 8225 

Telemôvel - 966922543 

Extensão - 4950 

Freeset - 8224 

Telemóvel - 966922542 

Extensão - 4950 

Freeset - 8224 

Telemóvel- 966922542 

Extensão - 2553 

Freeset - 8026 

Telemóvel- 964027324 

Extensiio - 2215 

Freeset - 8225 

Telemóvel 966922543 

Extensão - 5560 

Telemóvel - 962408939 

Elaborado I QAC I Ana Lúcia Lobato Assinatura I 
Verificado I QAC I Ana Cerdeira Assinatura 

Aprovado I QAC I Pedro Pereira Assinatura 

Data de entrada em vigor 2012.11.30 
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9 Procedimento Referência PR-09-01 Pág. n° 

Título Preparação e resposta a emergências ambientais 

CONTATOS EXTERNOS 

Em situações de emergência ou acidente em que haja a necessidade de contato com entidades externas, 
devem ser contatadas, sempre que possível, as entidades mais próximas dos locais onde ocorreu a 
situação/acidente ou os números de emergência gerais. Na tabela seguinte são apresentados os principais 
contatos de emergência da área onde se insere a instalação da empresa. 

ENTIDADES A CONTATAR EM 
CASO DE EMERG~NCIA 

MORADA TELEFONE 

* INU 
Emergência Médica 

Rua Almirante Barroso, 36 
1000-013 Lisboa 

112 

I 

@/rPC 
~ 

Proteção Civil 

(Comando Nacional de 
Operações de Socorro (C NOS) 

I Av. do Forte em Carnaxide 
2794 - 112 Carnaxide 

214165100 

Regimento de Sapadores 
Bombeiros de Lisboa 

Largo do Regedor 3 

1150 Lisboa 
218171412 

W 
I 

Bombeiros Voluntários da 
Amadora 

Rua Elias Garcia 131 

2700-316 Amadora 
214981 100 

Bombeiros Voluntários Odivelas 
Rua Bombeiros Voluntários 43 

26750divelas 
! 219348290 

Centro de Informação 
Antivenenos 

Rua Almirante Barroso, 36 
1000-013 Lisboa 

808250143 

Hospital Santa Maria 
Avenida Professor Egas Moniz 
1649-035 Lisboa 

217 805000 (geral) 

217805111 
(urgência) 

Hospital Amadora-Sintra 
(Hospital Pref. Doutor Fernando 
Fonseca) 

IC 19 

2720-276 Amadora 
214348200 

Hospital Odivelas-Loures 

(Hospital Beatriz Ângelo) 

Av. Carlos Teixeira, 3 

2674-514 Loures 
! 219847200 

Câmara Municipal de Lisboa -
Divisão de Saneamento 

Rua Projectada à Calçada da 
Quintinha, Lotes B1 a B8 

1070-000 Lisboa 

218 171 600 

............ 
~ 

Serviços Municipalizados de 
Água e Sanemento de Oeiras e 
Amadora 

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 19 
Urb. Moinho das Antas 
2784 - 541 Oeiras 

214400600 

I 

Câmara Municipal de Odivelas -
Departamento de Ambiente e 
Transportes 

Av. 25 de abril, 49 

26750divelas 
219320870 

Elaborado QAC / Ana Lúcia Lobato Assinatura 

Verificado I QAC / Ana Cerdeira Assinatura 

Aprovado I QAC / Pedro Pereira Assinatura 

Data de entrada em vigor 2012.11.30 
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ORGANIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

 
MATERIAL CIRCULANTE  
 
 
 

1 Plano de manutenção programada 
 

Os planos de inspeção e manutenção programada são os que se apresentam neste documento, estando 

orientados por escalão de quilometragem ou tempo de serviço realizada pelos veículos ou pelos seus 

equipamentos, e cujas atividades estão documentadas por instruções de trabalho e demais 

documentação técnica. 

 

A tolerância admissível no cumprimento do plano de inspeção e manutenção é de +10% do escalão de 

manutenção programado da quilometragem prevista ou, se aplicável, de +2 meses do tempo de serviço 

dos veículos ou equipamentos, exceto as intervenções aos 2.500 Km e aos 12.500 Km para as quais se 

admite uma tolerância de 20%. 

 

A verificação de parâmetros ou inspeção de equipamentos referidos no plano de manutenção 

programada implicam obrigatoriamente a colocação desses parâmetros dentro dos valores previstos ou 

o recondicionamento dos equipamentos que se apresentem em falha, incluindo a substituição dos 

componentes caso necessário. Similarmente, as anomalias detetadas nos ensaios efetuados são 

obrigatoriamente corrigidas. 

 

Os planos de inspeção e manutenção programada são atualizados em resultado de análise RCM e RCFA, 

em conclusão da metodologia de Análise sistemática de falhas ou em resultado de Intervenção Técnica 

realizada aos veículos ou aos seus equipamentos. 

 

Todas as atividades desenvolvidas são registadas informaticamente no SAP, registando nomeadamente: 

a) as tarefas desenvolvidas;  

b) os materiais consumidos;  

c) o tempo de cada tarefa  

d) a identificação dos trabalhadores envolvidos 

e) a identificação dos EMM’s utilizados 

f) as transferências dos equipamentos. 

 

Todas as ferramentas e equipamentos de medida utilizados nas tarefas de inspeção e manutenção 

programada estão sujeitos ao plano de calibração. 

 

1.1  Rotinas de Inspeção à composição 
  

Ensaios dinâmicos iniciais 2.500 km 12.500 km 50.000 km 

Realizar o teste de componentes   X X 

Ensaiar o sistema de Tração/Travagem  X X 

Ensaiar os sistemas de Segurança  X X 

Testar os componentes, sinalizadores e avisadores  X X 

 
   

Ensaios estáticos iniciais 2.500 km 12.500 km 50.000 km 

Ensaiar portas de passageiros e corrigir eventuais 

deficiências 
 X X 



 

 

 

2 

 

Verificar o funcionamento do compressor, da válvula de 

segurança e das unidades de secagem de ar 
 X X 

Verificar o funcionamento da ventilação de passageiros e do 

ar condicionado/ventilação da cabina de condução 
 X X 

Ensaiar os sinais de alarme do salão de passageiros  X X 

Ensaiar a iluminação, os sinalizadores e o limpa/lava vidros  X X 

Efetuar os procedimentos de isolamento pneumático e do 

freio de estacionamento 
  X 

Ensaiar o funcionamento de Comutação de Sistema, 

Isolamento de motora e Isolamento do Freio de Paragem 
  X 

Ensaiar o funcionamento do laço de segurança   X 

Ensaiar a instalação sonora   X 

Ensaiar os indicadores de destino e de próxima estação   X 

Ensaiar o curto-circuitador   X 

Ensaiar o DTAV, freio de paragem e travagem máxima   X 

Registar memórias de KWR e Equip. Eletrónicos  X X 

Portas de passageiros 2.500 km 12.500 km 50.000 km 

Inspecionar todas as portas e ensaiar o seu funcionamento  X X 

Limpar e lubrificar o mecanismo de acionamento   X 

Verificar e regular o mecanismo de suspensão, comando e 

bloqueamento, os microinterruptores 
  X 

Verificar e ensaiar o comando de emergência e o dispositivo 

de isolamento 
 X X 

Efetuar o polimento das folhas das portas   X 

Efetuar o ensaio final   X 

 
   

Bogies 2.500 km 12.500 km 50.000 km 

Verificar a ligação caixa-bogie  X X X 

Verificar os componentes da suspensão primária   X 

Verificar os componentes da suspensão da suspensão 

secundária e regular 
  X 

Inspecionar as bielas de tração, em particular o elemento 

elástico 
  X 

Inspecionar e regular os freios eletromagnéticos   X X 

Inspecionar os amortecedores horizontais    X 

Inspecionar unidades de freio e controlar o desgaste das 

pastilhas 
 X X 

Inspecionar as pontes redutoras   X X 

Inspecionar os motores de tração  X X X 

Inspecionar e regular o captor do DTAV   X X 

Inspecionar o sistema de captação de energia, controlar o 

desgaste do patim e regular  
 X X 

Inspecionar o dispositivo de retorno de corrente   X X 

 
   

Equipamento sob o leito 2.500 km 12.500 km 50.000 km 

Inspecionar a instalação pneumática, incluindo depósitos, 

filtros, condutas e tubagens 
X X X 

Inspecionar os equipamentos elétricos, procurando 

elementos danificados, desligados ou despertados 
X X X 

Inspecionar a resistência de travagem, verificando que se 

encontra limpa e desobstruída  
 X X 



 

 

 

3 

 

Inspecionar o conversor de tração, limpar grelhas, medir 

caudal de ar e limpar conduta, se necessário 
 X X 

Limpar o interior dos contatores de potência, inspecionar e 

verificar o estado dos contactos 
  X 

Inspecionar o compressor de ar (nível de óleo, filtros e 

purga) 
 X X 

Desmontar e limpar as escadas de evacuação de 

passageiros. 
 X X 

 

 

Engates (automático e semipermanente) 2.500 km 12.500 km 50.000 km 

Inspecionar e ensaiar o engate automático   X 

Limpar e lubrificar os contatos do engate elétrico  X X 

Limpar e lubrificar as partes mecânicas do engate aut.   X 

Verificar as cotas e regular o engate automático   X 

Inspecionar o engate semipermanente, em particular as 

cablagens e as condutas 
  X 

Lubrificar as partes mecânicas do engate semiper.   X 

 

Salão de passageiros 2.500 km 12.500 km 50.000 km 

Inspecionar as grelhas do teto e os ventiladores X X X 

Inspecionar as lâmpadas e os balastros  X X X 

Inspecionar pegas, prumos e balaustres e os suportes de 

publicidade  
X X X 

Verificar a sinalética, substituindo ou repondo aquela que 

estiver danificada ou em falta 
X X X 

Inspecionar os bancos de passageiros, nomeadamente, as 

molas, os revestimentos, as estruturas e as fixações 
X X X 

Verificar o estado dos revestimentos laterais, janelas e 

capots  
 X X 

Verificar o funcionamento das portas de intercirculação   X X 

Inspecionar o estado das intercirculações, nomeadamente, 

fole e passadiço 
 X X 

Substituir o filtro do gravador da videovigilância e verificar 

ventilação 
  X 

 
   

Cabina de condução 2.500 km 12.500 km 50.000 km 

Ensaiar, limpar e lubrificar as portas de cabina (laterais e 

cabina/salão) 
X X X 

Verificar o funcionamento do banco do maquinista e factor 

(todos os movimentos) 
 X X 

Inspecionar e ensaiar os estores  X X X 

Inspecionar displays e aparelhos de comando   X X 

Substituir a lâmpada do velocímetro, limpar candeeiros e 

difusores 
  X 

Verificar a sinalética da aparelhagem X X X 

Verificar a iluminação, substituindo lâmpadas ou 

componentes deteriorados  
X X X 

Verificar o prazo de validade do extintor  X X X 

Verificar/ensaiar as tampas dos armários de aparelhagem 

(fechos e estanquicidade)  
  X 
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Substituir o filtro do gravador da videovigilância e verificar 

ventilação 
  X 

Verificar as ferramentas (calços, chaves de sapatas e caixa 

selada) 
 X X 

Atestar o depósito do lava-vidros e corrigir eventual 

deficiência 
X X X 

Substituir filtros do ar condicionado/ventilação, inspecionar 

e ensaiar  
 X X 

 
   

Caixa estrutural da carruagem 2.500 km 12.500 km 50.000 km 

Inspecionar o estado geral das frentes em dos vidros frontais X X X 

Inspecionar estado geral das laterais exteriores da 

carruagem e dos vidros 
X X X 

Verificar a sinalética, substituindo ou repondo aquela que 

estiver danificada ou em falta 
 X X 

Inspecionar os sinalizadores exteriores   X X 

 
   

 
   

Ensaios dinâmicos finais 2.500 km 12.500 km 50.000 km 

Efetuar o teste de componentes  X X 

Ensaiar sistema de Tração/Travagem  X X 

Ensaiar os sistemas de Segurança  X X 

Limpar a memória de avarias  X X 

 

1.2  Tarefas de limpeza de carruagens 
 

Limpeza Exterior 2.500 km 50.000 km 

Lavar o exterior da carruagem na máquina de lavar automática X X 

Limpar manualmente a sujidade que não foi removida na lavagem 

automática (calcário e outros)  
X X 

Limpar os vidros frontais X X 

 
  

Limpeza do Salão de Passageiros 2.500 km 50.000 km 

Escovar com aspiração simultânea, as grelhas do teto falso e dos 

ventiladores 
 X 

Limpar com um pano seco as armaduras e lâmpadas de iluminação  X 

Escovar, com aspiração simultânea, a face interior das grelhas dos 

candeeiros 
 X 

Escovar com aspiração simultânea e limpar com pano seco o interior dos 

capots 
 X 

Recolher o lixo e os desperdícios em geral X X 

Remover as pastilhas X X 

Remover os autocolantes e limpar os escritos X X 

Limpar os vidros X X 

Limpar os displays  X X 

Limpar com pano húmido os painéis laterais, as portas, os parapeitos, os 

capots, as pegas e os prumos 
X X 

Lavar os bancos com máquina de injeção e extração simultânea  X 

Lavar o chão com meios mecânicos  X 

Lavar o chão manualmente  X  
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Limpeza da Cabina de Condução 2.500 km 50.000 km 

Recolher o lixo e os desperdícios em geral X X 

Remover os autocolantes e limpar os escritos X X 

Limpar os vidros X X 

Limpar os displays X X 

Lavar os bancos com máquina de injeção e extração simultânea  X 

Lavar os bancos com máquina de injeção e extração simultânea  X 

Lavar o chão com meios mecânicos  X 

Lavar o chão manualmente X  

 
  

Sopragem dos órgãos sob o leito 2.500 km 50.000 km 

Proceder à sopragem dos órgãos mecânicos que se encontram no leito 

da carruagem 
 X 

Remover aglomerados de massa  X 

Limpar com produto de limpeza (gasóleo ou produto equivalente) os 

seguintes órgãos: 
  

Bogies: Estrutura do Bogie, freios eletromagnéticos, sapatas, caixas de 

eixo, cablagem, tubagem, flexíveis e grupo motor/transmissão, dando 

especial atenção aos canais de ventilação e tampas de proteção 

 X 

Equipamentos e caixas sob o leito: Equipamentos ou caixas de 

equipamentos, com respetivos suportes, tampas, grelhas e filtros 
 X 

Engates: Limpar o corpo do engate, a caixa de contactos e a zona de 

fixação à carruagem dando especial atenção às ligações aparafusadas 
 X 

 

 

1.3  Revisão de equipamentos 

Escalão manutenção 

Bogie  Motor 500.000 km 

Preparar para a lavar e proceder a lavagem   

Desligar / desmontar equipamentos elétricos   

Desmontar dispositivo retorno de corrente   

Desmontar sensores de velocidade (TEPS)   

Desmontar as tampas das caixas de fusíveis   

Desmontar as braçadeiras das cablagens   

Desligar os freios eletromagnéticos   

Desligar os freios de estacionamento   

Desligar os cabos na caixa de bornes do motor   

Manutenção dos equipamentos elétricos do bogie   

Lavar e inspecionar o dispositivo de retorno de corrente   

Lavar e inspecionar os sensores de velocidade   

Lavar e inspecionar a caixa de fusíveis   

Medir freios os eletromagnéticos   

Inspecionar toda a cablagem   

Proteger as pontas de cabos com manga   

Substituir as escovas do dispositivo de retorno de corrente   

 

Ligar / Montar equipamentos elétricos   

Montar o dispositivo de retorno de corrente   
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Montar os sensores de velocidade   

Montar as tampas das caixas de fusíveis   

Ligar os freios de estacionamento   

Ligar os freios eletromagnéticos   

Ligar os cabos da caixa de bornes dos motores   

Montar as braçadeiras das cablagens   

Lubrificar os motores de tração   

Manutenção mecânica do bogie motor   

Desmontar os freios eletromagnéticos   

Desmontar as chaves de eixo e os braços dos freios eletromagnéticos   

Calçar os motores e as caixas de transmissão   

Desmontar, limpar, reparar e montar as unidades de freio   

Desmontar, limpar, reparar e montar a suspensão primária   

Desmontar, lavar, reparar e motar os rolamentos   

Inspecionar visualmente a estrutura do bogie   

Limpar e reparar a suspensão dos freios eletromagnéticos   

Retificar as massas polares dos freios eletromagnéticos   

Montar os braços e suspensão dos freios eletromagnéticos   

Montar bogie sobre os rodados, apoios elásticos   

Desmontar, limpar, reparar e montar tra   

Montar freios eletromagnéticos e afina   

Substituir óleo das transmissões, e lav   

Pesquisar e eliminar fugas de ar nos circuitos pneumáticos   

Substituir todos os parafusos e respetivos silenblocks dos apoios dos 

motores e transmissões   

Efetuar o ensaio final   

 

 Escalão Manutenção 

Bogie  Reboque 500.000 km 

Preparar para a lavar e proceder a lavagem   

Desligar / desmontar equipamentos eléctricos   

Desmontar o dispositivo de retorno de corrente   

Desmontar os sensores de velocidade (TEPS)   

Desligar os freios eletromagnéticos   

Desligar os freios de estacionamento   

Manutenção elétrica dos equipamentos do bogie reboque   

Lavar e inspecionar o dispositivo de retorno de corrente   

Lavar e inspecionar os sensores de velocidade   

Medir os freios eletromagnéticos   

Inspecionar toda a cablagem   

Substituir as escovas do dispositivo de retorno de corrente   

Ligar / Montar equipamentos elétricos   

Montar o dispositivo de retorno de corrente   

Montar os sensores de velocidade   

Montar as tampas das caixas de fusíveis   

Ligar os freios de estacionamento   

Ligar os freios eletromagnéticos   

Manutenção mecânica do bogie reboque   

Desmontar os freios eletromagnéticos   

Desmontar as chaves de eixo e os braços dos freios eletromagnéticos   

Levantar o bogie e colocá-lo sobre cavaletes   

Desmontar, limpar, reparar e montar unidades de freio   
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Desmontar, limpar, reparar e montar a suspensão primária   

Desmontar, lavar, reparar e montar os rolamentos   

Inspecionar visualmente a estrutura do bogie   

Limpar e reparar a suspensão dos freios eletromagnéticos   

Retificar as massas polares dos freios eletromagnéticos   

Montar os braços e a suspensão dos freios eletromagnéticos   

Montar os freios eletromagnéticos e afina   

Pesquisar e eliminar fugas de ar nos circuitos pneumáticos   

 

 Condição intervenção  

Substituição de Rodas - bogie motor Sempre que Øroda < 790 mm 

Desacoplar o motor da transmissão   

Desmontar os anéis interiores de rolamentos e anéis de labirinto   

Desmontar as rodas usadas   

Analisar os veios através de ultrassons   

Montar as rodas novas   

Montar os anéis de labirinto e rolamentos   

Acoplar o motor de tração á transmissão   

Substituição de Rodas - bogie reboque Sempre que Øroda < 790 mm 

Desmontar os anéis interiores de rolamentos e anéis de labirinto   

Desmontar as rodas usadas   

Analisar os veios através de ultrassons   

Montar as rodas novas   

Montar os anéis de labirinto e rolamentos   

 

Compressor Escalão Manutenção 

Verificar o estado da unidade de distribuição de óleo 125.000 km 

Verificar o estado do interruptor de temperatura e SibasKlip 125.000 km 

Substituir o óleo e o filtro de ar 125.000 km 

Lubrificar os rolamentos 125.000 km 

Limpar e efetuar o ensaio final 125.000 km 

Desmontar o grupo compressor nos seus componentes  250.000 km 

Preparar para lavar e lavar as peças do grupo compressor 250.000 km 

Manutenção do motor do compressor 250.000 km 

Desmontar o motor  
Limpar e verificar o estado dos componentes  
Substituir rolamentos  
Montar o motor  
Medir o isolamento  
Realizar o ensaio final  

Manutenção do compressor 250.000 km 

Desmontar o compressor   

Limpar e verificar o estado dos componentes   

Substituir retentores e vedantes   

Verificar a válvula de segurança   

Verificar a válvula anti-retorno   

Verificar a válvula de pressão mínima   

Verificar e ensaiar o interruptor térmico   

Substituir o filtro de óleo   

Substituir filtro de ar   

Montar o grupo compressor   

Efetuar o ensaio final   

 Escalão Manutenção 
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Resistências de travagem 500.000 km 

Desmontar o módulo de resistências nos seus componentes   

Manutenção do ventilador   

Efetuar a limpeza (após desmontagem do motor) e equilibragem da 

turbina   

Manutenção do motor   

Limpar o motor, medir resistências e substituir os rolamentos   

Manutenção da caixa de ligações elétricas   

Verificar cablagens e apertos dos ligadores   

Verificar estado da sonda de caudal   

Garantir a estanquicidade da caixa   

Limpar a caixa de resistências e respetivos elementos   

Manutenção da resistências   

Inspecionar os elementos e respetivos acessórios   

Verificar a estanquicidade da caixa   

 Medir resistências (isolamento e valor óhmico)   

Montar todos os componentes do módulo de resistências   

Efetuar o ensaio final   

 

 Escalão Manutenção 

Manipulador 500.000 km 

Efetuar ensaio inicial  
Desmontar o manipulador nos seus componentes  
Lavar e verificar os componentes  
Lubrificar os mecanismos  
Montar o manipulador   

Efetuar o ensaio elétrico   

Efetuar ensaio final   

 

 Escalão Manutenção 

Unidades de freio B7 / B8 
 

Limpar externamente a unidade 750.000 km 

Desmontar a unidade nos seus componentes 750.000 km 

Lavar a base da unidade 750.000 km 

Relé Pneumático KR6 So 375.000 km e 750.000 km 

Desmontar o relé nos seus componentes 
 

Limpar e verificar o estado dos componentes 
 

Montar todos os componentes, substituindo juntas e anéis de 

vedação 

 

Conversor analógico 750.000 km 

Desmontar o conversor analógico  
 

Limpar e verificar estado dos componentes 
 

Substituir juntas e anéis de vedação 
 

Ensaiar transdutor de pressão 
 

Montar e ensaiar o conversor analógico 
 

Electroválvula de emergência 750.000 km 

Desmontar electroválvula de emergência  
Limpar e verificar estado dos componentes  
Substituir juntas e anéis de vedação  
Substituir prato da válvula  
Montar e ensaiar  a electroválvula de emergência  

Pressóstato 750.000 km 
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 Escalão Manutenção 

Componentes pneumáticos 500.000 km 

Redutor de pressão U3 (só nas Motoras)   

Desmontar o redutor de pressão nos seus componentes   

Lavar e verificar todos os componentes   

Envernizar a sede do prato da válvula se necessário   

Montar a válvula substituindo anéis e juntas de vedação    

Efetuar o ensaio final   

Válvula de nivelamento L7   

Desmontar a válvula nos seus componentes   

Lavar e verificar todos os componentes   

Montar a válvula substituindo anéis e juntas de vedação   

Efetuar o ensaio final   

Válvula Retenção B5 / B11   

Desmontar a válvula de retenção nos seus componentes   

Lavar e verificar todos os componentes   

Montar a válvula substituindo cone, prato da mola, mola, e disco   

Efetuar o ensaio final   

 

 Escalão Manutenção 

Disjuntor principal 500.000 km 

Desmontar o disjuntor nos seus componentes   

Limpar e verificar os componentes   

Substituir os contactos de potência   

Lubrificar e afinar mecanismos   

Verificar sincronização   

Regular os tempos de disparo   

Efetuar o ensaio final   

 

 Escalão Manutenção 

Painel pneumático 500.000 km 

Desmontar o equipamento elétrico, limpar e verificar o estado das cablagens e componentes 

Desmontar o equipamento pneumático, lavar e verificar o seu estado   

Substituir todas as juntas e vedantes   

Montar todo o equipamento   

Efetuar o ensaio final   

Desmontar o pressóstato  
Limpar e verificar estado dos componentes  
Substituir a junta tórica da base  
Montar e ensaiar  o pressóstato  

Tomadas de teste 750.000 km 

Desmontar  
Limpar e verificar estado dos componentes  
Substituir todas as juntas e vedantes  
Montar e ensaiar    

Válvula limitadora de pressão 750.000 km 

Desmontar  
Limpar e verificar estado dos componentes  
Substituir todas as juntas e vedantes  
Montar e ensaiar    

Montar todo o conjunto 375.000 km e 750.000 km 

Efetuar o ensaio final 375.000 km e 750.000 km 
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 Escalão Manutenção 

Unidade de secagem de ar 500.000 km 

Desmontar a unidade nos seus componentes   

Lavar e verificar o estado dos componentes   

Substituir o prato da válvula de comutação   

Montar e abastecer com exsicador   

Efetuar o ensaio final   

 

 

 

 

 

 

 Escalão Manutenção 

Ventilador conversor tracção 500.000 km 

Desmontar o ventilador nos seus componentes   

Lavar e verificar o estado dos componentes   

Substituir os rolamentos do motor   

Medir resistências (isolamento e valor óhmico)   

Equilibrar a turbina   

Montar o equipamento   

Efetuar o ensaio final   

 

 Escalão Manutenção 

Grupo de baterias  
Inspecionar o grupo de baterias, procurando eventuais sinais de 

degradação 50.000 km 

Verificar o nível de eletrólito e medir a tensão nos elementos, caixas e 

grupo  
Desmontar bateria da estrutura portante 250.000 km 

Retirar os elementos da caixa  
Lavar  
Proceder a verificação de níveis e medição de densidade e voltagem  
Verificar estado e aperto dos chunts  
Proceder a ciclo de descarga total seguido de carga  
Repetir medição de densidade e voltagem  
Recolocar elementos na caixa e montar na estrutura portante  

 

 Escalão Manutenção 

Dispositivo de captação de energia 500.000 km 

Desmontar o equipamento nos seus componentes   

Lavar e verificar o estado dos componentes   

Substituir as juntas e os vedantes do cilindro   

Substituir os batentes   

Montar e regular o equipamento   

Efetuar o ensaio final   

 

 Escalão Manutenção 

Curto circuitador 500.000 km 

Desmontar o curto-circuitador nos seus componentes   

Lavar e verificar o estado dos componentes   

Substituir as juntas e os vedantes do cilindro   
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Verificar os contactos fixo e móvel   

Montar o equipamento   

Efetuar o ensaio final   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escalão Manutenção 

Engate Automático 1.000.000 km 

Desmontar o equipamento   

Lavar e verificar estado dos componentes   

Cabeça do Engate   

Analisar folgas e desgastes dos componentes móveis, substituir se 

necessário   

Recondicionar ou substituir cilindro de desengatagem   

Montar componentes e ensaiar   

Amortecedores de centragem  
Desmontar  
Limpar e verificar estado  
Substituir batente  
Montar  

Elemento Amortecedor  
Desmontar   
Limpar e verificar estado  
Substituir anéis de deslizamento  
(Enviar amortecedor de gás para verificação no fabricante)  

Mecanismo de acionamento do engate elétrico   
Desmontar  
Limpar e verificar estado do mecanismo e das torneiras  

Recondicionar cilindro de acionamento 
 

Substituir válvulas do circuito pneumático  
Montar todos os componentes do engate substituindo rótula e 

anilhas  
Ensaio final  

 

 Escalão Manutenção 

Engate semipermanente 1.000.000 km 

Desmontar o equipamento   

Lavar e verificar estado dos componentes   

Amortecedores de centragem  
Desmontar   
Limpar e verificar estado  
Substituir anéis de deslizamento  
(Enviar amortecedor de gás para verificação no fabricante)  
Substituir vedantes da boquilha  
Montar todos os componentes do engate substituindo rótula e 

anilhas  
Ensaio final  

 Escalão Manutenção 
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Unidade de freio 500.000 km 

Desmontar a unidade nos seus componentes   

Lavar e verificar o estado dos componentes   

Substituir o nylon do dispositivo de encravamento   

Lubrificar e afinar o dispositivo de regulação   

Montar o equipamento   

Efetuar o ensaio final   

 Escalão Manutenção 

Motores de Tração e Pontes Redutoras 100.000 km 

Lubrificar os rolamentos dos motores de tração   

Substituir o óleo das pontes redutoras   

 

 Escalão Manutenção 

Motores de Tração e Pontes Redutoras 500.000 km 

ML90, ML95 e ML97 - Motora   

Substituir contator 21K7 (falha de sistema)   

Substituir contator 22K1 (cabina ocupada)  
Substituir o contator 23K1 (TCU)  
Substituir o contator 32K2 (vent. equipamentos)  
Substituir o contator 32K3 (vent. equipamentos)  
Substituir o contator 33K4  
Substituir o contator 48K1   

Substituir o contator 48K2  

Substituir o contator 71K1.1 (engatagem)  

Substituir o contator 71K1.2  

ML90, ML95 e ML97 - Reboque  

Substituir o contator 48K11  

Substituir o contator 48K12  

ML99 - Motora  

Substituir o contator 32K2 (vent. equipamentos)  

Substituir o contator 32K3 (vent. equipamentos)  

 

1.4  Ações com periodicidade temporal 
 

 

1.5 Cumprimento dos planos de manutenção 
 

Os planos de manutenção devem ser integralmente realizados, de acordo com os escalões de 

quilometragem ou períodos de tempo de serviço estabelecidos. 

 

 Escalão Manutenção   

Engate automático e semipermanente 
 

Substituir copo de lubrificação automática Anual 

CCU – Unidade de comando central  
Substituir a bateria da carta C003 (Memória 2) Trianual 

Substituir a bateria da carta C019 (Memória 1) Trianual 

Substituir a bateria da carta C059 (Relógio) Trianual 

TCU – Unidade de controlo de tração  
Substituir a bateria da carta G011 (Mem. adicional) Trianual 

Substituir a bateria da carta G027 (Memória) Trianual 

KWR – Registador de percurso  

Substituir a bateria Trianual 
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O não cumprimento dos escalões de manutenção estabelecidos para qualquer composição ou 

equipamento, para além das tolerâncias atrás definidas no capítulo 2, implica a imediata retirada da 

composição de serviço de exploração e colocação do seu status em “indisponível”. 
 

2 Manutenção corretiva e atividades condicionadas 
 

A Empresa garante a reparação de todas as anomalias registadas no material circulante quer oriundas 

da exploração e registadas pelo PCC quer registadas no decorrer da realização de ação de manutenção 

programada, por causa endógena ou exógena ao material circulante. Nessas reparações estão incluídas, 

entre outras: 

a) Pintura de interiores; 

b) Pintura de portas; 

c) Recondicionamento de bancos; 

d) Torneamento de rodas; 

e) Mudança de rodas; 

f) Serralharias; 

g) Equipamentos elétricos e eletrónicos; 

h) Equipamentos pneumáticos; 

i) Remoção de grafitis; 

j) Reparação de vandalismo. 

 

A Empresa mantém uma equipa de prevenção fora dos períodos de exploração, contactável pelo PCC, 

para eventual necessidade de assistência à linha por anomalia, acidente ou incidente com a material 

circulante. 

 

3 Plano de intervenção técnica no material circulante 
 

A Empresa é responsável pela continuidade de execução do plano de intervenção técnica no material 

circulante, a seguir enunciado, bem com pela planificação e execução de demais ações resultantes do 

processo permanente de análise de falhas, da análise de meia vida da frota ou da necessidade de 

substituição de equipamentos ou materiais descontinuados ou obsoletos, visando a manutenção ou 

melhoria da operacionalidade, segurança e manutabilidade do material circulante. 

 

A intervenção técnica é executada de acordo com um protocolo de modificação específico. 

 

Para cada intervenção técnica é realizada a correspondente ficha de intervenção técnica contendo 

designadamente informação sobre: 

a) Identificação da intervenção técnica 

b) Designação da unidade de tração ou equipamento intervencionado 

c) Data de conclusão da intervenção  

d) Tarefas realizadas 

e) Designação do técnico responsável pela boa execução dos trabalhos 

 

 

4 Análise de falhas e melhoria contínua 
 

A Empresa executa uma metodologia de análise sistemática de falhas dos sistemas, subsistemas e 

equipamentos a partir dos registos de falha registados em serviço de exploração ou durante as ações de 

manutenção.  

A análise sistemática de falhas tem o objetivo de avaliar a evolução da fiabilidade, disponibilidade, 

segurança e manutabilidade com vista a garantir a sua operacionalidade no período de vida previsto 

para estes ativos. 
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Da análise de falhas poderá resultar a proposta de intervenção técnica no material circulante 

(campanha) ou de modificação do plano de manutenção preventiva com vista à melhoria contínua da 

disponibilidade, fiabilidade, operacionalidade e segurança do material circulante. 

 

O relatório de análise deverá conter, designadamente: 

a) Evolução da fiabilidade de cada sistema, subsistema de cada série de material circulante. 

b) Identificação de situações relevantes para a segurança, operacionalidade e manutabilidade 

verificadas no material circulante; 

c) Análise da repetibilidade de falhas, verificação de carruagens problemáticas, sistematização de 

principais defeitos; 

d) Proposta justificada de intervenções técnicas; 

e) Proposta justificada de alteração do plano de manutenção preventiva. 

 

5 Análise RCM  
 

A Empresa realiza um processo de reanálise periódica ao plano de manutenção preventiva do material 

circulante baseado na metodologia RCM.  

 

Esta reanálise visa manter atualizados os planos de manutenção preventiva do material circulante à 

evolução da fiabilidade dos sistemas e subsistemas, à evolução o contexto operacional, bem como ao 

normal envelhecimento dos materiais. 

 

6 Auditoria de meia-vida 
 

A Empresa efetua uma auditoria técnica aos materiais da cada série de material circulante 

sensivelmente a meio da sua vida útil, designadamente: 

a) ML90 - em curso; 

b) Ml95 – em 2016; 

c) ML97 - em 2017; 

d) ML99 - em 2019. 

 

A auditoria técnica é realizada a uma unidade de tração (3 carruagens) e corresponde a uma inspeção 

profunda ao estado dos materiais da composição com vista à identificação de falha estrutural, desgaste, 

envelhecimento ou obsolescência não identificados nas rotinas normais de manutenção. 

 

A inspeção técnica consiste na desmontagem de todos os equipamentos e componentes de cada 

carruagem, na inspeção cuidada do estado desses materiais com eventual recurso a técnicas de análise 

não destrutiva, a remontagem e o ensaio completo do veículo, de acordo com protocolo de inspeção e 

de ensaio.  

 

Os pontos a inspecionar serão, pelo menos, os seguintes: 

a) Elementos estruturais: caixa, longarinas, cabeçotes, pivots, berços e engates, fixação elásticas de 

equipamento sobre o leito  

b) Bogies: chassi, suspensão primária e secundária, motor de tração, caixa redutora e freio mecânico 

c) Circuito elétrico: isolamento dos cabos de potência, ligadores e acoplamento elétrico 

d) Circuito pneumático: tubagem, compressor, secador, válvulas e reservatórios 

e) Componentes eletrónicos: fixações, isoladores e componentes  

f) Portas: motores, fusos, mecanismo basculantes, encravadores e sensores. 

 

Desta inspeção é realizado relatório detalhado do estado dos componentes verificados, e a previsão da 

manutenção da operacionalidade dos sistemas e equipamentos e da sua obsolescência durante o 

restante meio de vida do material circulante.  



 

 

 

15 

 

 

Em consequência desta inspeção são propostas intervenções técnicas necessárias, para correção dos 

problemas encontrados, tal como as eventuais alterações a efetuar aos planos de manutenção 

preventiva. 

 

 

7 Condições de aceitação e retirada de composições 
 

As ocorrências nos comboios, em função da sua gravidade, em termos de impacto na exploração, 

classificam-se em quatro tipos: 

a) tipo A - ocorrências que, pela sua gravidade, obrigam à retirada de serviço de exploração, 

imediata ou na estação seguinte, do comboio, com evacuação de passageiros; 

b) tipo B - ocorrências que podem provocar incómodo ou desconforto aos passageiros ou 

perturbação no serviço de exploração, podendo, no entanto, o comboio prosseguir a marcha 

com passageiros até à estação terminal, sendo aí retirado de serviço; 

c) tipo C - ocorrências que permitem a continuação do comboio em serviço enquanto for 

necessário em termos de horário; 

d) tipo D - ocorrências que permitem a continuação do comboio em serviço.  

 

Consideram-se ocorrências do tipo A: 

a) qualquer avaria indicada no “display” de bordo com a classificação A; 

b) anomalia que possa pôr em risco os passageiros ou a circulação, nomeadamente: 

c) porta do compartimento de passageiros que não fecha; 

d) perigo de incêndio; 

e) falta completa dos faróis frontais; 

f) falta completa das luzes de posição; 

g) impossibilidade de comunicação entre o PCC e o maquinista; 

h) janela ou vidro partidos. 

i) qualquer ocorrência considerada do tipo A pelo PCC. 

 

Consideram-se ocorrências do tipo B: 

a) qualquer avaria indicada no “display” de bordo como avaria do tipo B; 

b) avaria no sistema de inter-comunicação; 

c) avaria em porta de cabina tripulada; 

d) defeito sensível de iluminação num compartimento de passageiros; 

e) estofos bastante danificados; 

f) sujidade manifesta, que possa incomodar os passageiros; 

g) falta de um dos faróis frontais; 

h) falta de uma das luzes de posição; 

i) indicador de destino avariado; 

 

As anomalias do tipo A e B com origem nos sistemas técnicos do material circulante são indicadas no 

display de maquinista na cabina de condução. 

 

Complementarmente definem-se na tabela seguinte a classificação de avaria para as principais 

anomalias verificadas no material circulante não identificadas no display do maquinista.  

A retirada de serviço de exploração de uma composição por ocorrência de anomalia é realizada em 

função da classificação da anomalia.  

A aceitação da composição para serviço de exploração implica que nenhuma anomalia esteja presente. 

 

Passageiros 

Informação / 

Comunicação Equipamento 

  

 Sintoma Classif. da avaria 
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IBIS    
 não funciona de todo (interior e 

exterior, sonoro e escrito) 
         B 

     

  Indicador de destino    iluminação apagada          D 

      com anomalia          C 
     

  Mensagens sonoras    muito alto          B 

     
 muito baixo / interrompe / 

imperceptível / inexistente 
         C 

     

  Mensagens escritas    apagado ou defeituoso 

       D / C (se 

ocorrer em mais 

do que uma carr.) 
          

Comunicação 

com 

passageiros 

maquinista / 

passageiros 
   não funciona ou de má qualidade          B 

  
maquinista / sinal de 

alarme 
   não funciona ou de má qualidade          B 

          

Portas de 

passageiros 

Aviso sonoro de fecho 

de portas 
  

 1 porta de um dos lados de uma 

carruagem 

        C / B (se mais 

que 1 aviso/carr) 

 

Passageiros 

Conforto  
Equipamento 

  

 Sintoma Classif. da avaria 

Limpeza Chão    sujo C / B 

         

  Bancos    vandalizados C / B 

      sujos / molhados B 

          

  Graffitis   
 escritos com conteúdo racista, 

obsceno, etc (interior / exterior) 
B 

      escritos / graffitis no interior 

C / B 

 (se de grande 

dimensão) 

     
 escritos / graffitis no exterior 

(frente ou laterais) 

B / B*( 

se forem de grande 

dimensão, excluída a 

possibilidade de 

continuar a circular) 

 

Passageiros 

Conforto  
Equipamento 

  

 Sintoma Classif. da avaria 

Iluminação    
 3 lâmpadas interpoladas/carr 

apagadas 
         D 

     
 2 lâmpadas seguidas ou +3 

lâmpadas interpoladas apagadas 
         C 

     
 1 lâmpada de iluminação 

emergência apagada 

       C / B (se ocorrer 

em mais do que uma 

carr.) 
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Rodas Liso   
 vibração anormal transmitida à 

caixa do comboio 
       C / B 

          

Ventilação    
 ventilação do salão de passageiros 

não funciona 
         B 

(ML90) 
   

(verificação no local ou mensagem 

"ventilação de passageiros 

desligada") 

 

     

Passageiros 

Segurança  
Equipamento 

  

 Sintoma Classif. da avaria 

Capots Laterais (portas) /    aberto          A 

  Tecto (grelhas)    danificado       C / B 

      mal fechado       C / B (se do Tecto) 
          

  
 (ML97/99) 

Intercirculação 
   forras danificadas ou fora do sítio       B / A 

      ruídos anormais       C / B 
          

Vidros laterais    partidos          A 
          

Video Vigilância Monitor / Gravador    monitor sem imagem          B 

      monitor disfuncional          C 

      câmara desfocada 
       D / C (se ocorrer em 

mais do que uma carr.) 

     
 1 carruagem: parcialmente sem 

imagens (sem uma) 

       D / C (se ocorrer em 

mais do que uma carr.) 

      1 carruagem: não grava 
       C / B (se ocorrer em 

mais do que uma carr.) 

     
 1 carruagem completamente 

sem imagens (sem as duas) 

       C / B (se ocorrer em 

mais do que uma carr.) 

 

Passageiros 

Segurança  
Equipamento 

  

 Sintoma Classif. da avaria 

Portas de Passageiros    porta com avaria 
        A / B (com informação 

colocada na porta) 
          

  
 (ML90/95) de 

Intercirculação 
  

 porta não fecha / não 

tranca 
         A 

          

  de Cabina / salão    porta não fecha          A 

      porta não tranca 
        B / A (se em cabina não 

tripulada) 
          

  Laterais da cabina   
 porta da cabina não se 

mantém fechada 

        B / A (se lado cais em 

cabina não tripulada) 
          

Extintor Cabina    não conforme          B 
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Maquinista 

Segurança / 

Auxiliares de 

condução Equipamento 

  

 Sintoma Classif. da avaria 

Sinalizadores Exterior   

 sinalizador sinal alarme / 

bateria / porta aberta 

apagado 

         C 

  Cabina   
 sinalizador de aviso ao 

maquinista apagado  
         B 

          

Aparelhos de 

medida 
Todos    não funciona        C / B (se for o velocimetro) 

  
(excepto  conta Km e 

KW) 
  

 sem iluminação ou com o 

vidro partido 

       D / C (se for o 

velocimetro) 
          

   conta Km ou KW    não funciona          D 
          

Display 
Principal (CCU, TCU e 

BCU) 
   apagado          A 

  
Consola 

radiocomunicações 
   apagada 

  A (senão houver outra forma 

de comunicar) / C 
          

Vidro frontal Limpa párabrisas   
 não limpa 

convenientemente 

       C / B (consoante linha / 

meteo.) 
          

  Esguicho    não funciona          C 
          

Sinalização 

exterior 

Faróis frontais / Luzes 

posição 
   não funciona 

       B / A (se ambas as 

luzes/faróis) 
          

Buzina     não funciona          B 

     

Maquinista 

Informação / 

Comunicação Equipamento 

  

 Sintoma Classif. da avaria 

Radio 

comunicações 
   

 não comunica entre o 

comboio e o PCC 

         A (senão houver outra 

forma de comunica) / C 
          

IBIS 
Anúncio sonoro 

cabina 
  

 não existe ou volume 

desregulado 
         C 

  Display    apagado          B 

     

Maquinista 

Conforto 
Equipamento 

  

 Sintoma Classif. da avaria 

  Vidro frontal   
 partido pondo em causa a 

segurança 
         A 

     
 partido no campo / fora do 

campo de visão 
      C / B 

     
 riscado no campo / fora do 

campo de visão 
      D / C 

          

  
Mesa de condução / 

Paineis laterais 
   danificado       C / B 

          

  Banco do maquinista    danificado       C / B 
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  Iluminação da cabina    apagada 
       C / B (se em cabina 

ocupada) 

      reduzida          C 
          

  Ar cond. / Ventilação    não funciona 
       C / B (consoante linha / 

meteo.) 

 

 

8 Limpeza periódica do material circulante 
 

Não obstante a execução da atividade de limpeza diária do material circulante, a Empresa procede à 

limpeza periódica das carruagens no âmbito das atividades regulares de manutenção da sua 

responsabilidade, a cada 2.500 km percorridos, de acordo com o seguinte esquema de tarefas: 

 

Limpeza Exterior 2.500 km 

Lavar o exterior da carruagem na máquina de lavar automática X 

Limpar manualmente a sujidade que não foi removida na lavagem 

automática (calcário e outros)  
X 

Limpar os vidros frontais X 

 
 

Limpeza do Salão de Passageiros 2.500 km 

Escovar com aspiração simultânea, as grelhas do teto falso e dos 

ventiladores 
 

Limpar com um pano seco as armaduras e lâmpadas de iluminação  

Escovar, com aspiração simultânea, a face interior das grelhas dos 

candeeiros 
 

Escovar com aspiração simultânea e limpar com pano seco o interior dos 

capots 
 

Recolher o lixo e os desperdícios em geral X 

Remover as pastilhas X 

Remover os autocolantes e limpar os escritos X 

Limpar os vidros X 

Limpar os displays  X 

Limpar com pano húmido os painéis laterais, as portas, os parapeitos, os 

capots, as pegas e os prumos 
X 

Lavar os bancos com máquina de injeção e extração simultânea  

Lavar o chão com meios mecânicos  

Lavar o chão manualmente  X 

 
 

Limpeza da Cabina de Condução 2.500 km 

Recolher o lixo e os desperdícios em geral X 

Remover os autocolantes e limpar os escritos X 

Limpar os vidros X 

Limpar os displays X 

Lavar os bancos com máquina de injeção e extração simultânea  

Lavar os bancos com máquina de injeção e extração simultânea  

Lavar o chão com meios mecânicos  

Lavar o chão manualmente X 
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9 Indicadores de desempenho 
 

9.1 Fiabilidade   
 

A fiabilidade da frota (MKBF) é um valor mensal que representa a média móvel dos últimos 13 meses, 

sendo calculada como o quociente entre o nº total de kms percorridos pela frota e o nº de falhas 

registadas pelo PCC nesse período. Ficam excluídas as anomalias resultantes de vandalismo ou de causas 

exteriores ao material circulante. 

 𝑀𝐾𝐵𝐹 = ∑ 𝐷𝑃𝑢𝑡111𝑢𝑡=1∑ 𝐹𝐸𝑢𝑡111𝑢𝑡=1  

 

em que: FE: Falhas registadas em exploração em cada unidade de tração 

  DP: distância percorrida por cada unidade de tração  

 

A fiabilidade mínima garantida para a frota deverá ser 14.000 kmkm’s. 
 

9.2 Disponibilidade média da frota 
 

A disponibilidade média da frota (DISP) para determinado período é calculada pelo quociente entre o 

somatório do tempo acumulado das composições em estado “disponível para a exploração” pelo tempo 
do período de análise. 

 𝐷𝐼𝑆𝑃 = ∑ 𝑇𝐷𝑢𝑡111𝑢𝑡=1𝑇𝑃𝐴  

 

em que: TD: acumulado do tempo em estado “disponível” da unidade de tração 

  TPA: tempo do período de análise  

 

A disponibilidade média mensal não pode ser inferior a 90%. 

 

9.3 Disponibilidade na HP 
 

A disponibilidade operacional na hora de ponta é determinada pelo quociente entre a soma do nº de 

comboios disponíveis nos períodos de ponta pela soma dos comboios previstos em horário para esse 

período. 

 𝐷𝑂𝐻𝑃 = ∑ 𝐶𝐷𝑖𝑖=𝐻𝑃𝑀,𝐻𝑃𝑇4 + ∑ 𝐶𝑃𝑖𝑖=𝐻𝑃𝑀,𝐻𝑃𝑇  

 

em que: HPM: hora de ponta da manhã 

  HPT: hora de ponta da manhã 

  CD: comboios disponíveis para exploração na hora de ponta 

  CP: comboios programados para a hora de ponta 

 

A disponibilidade operacional na hora de ponta não poderá ser inferior à necessidade máxima de 

composições prevista nos horários de exploração, acrescida de uma composição por linha para reserva 

operacional. 
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1. INTRODUÇÃO  

O Plano de Organização e Gestão da Segurança da Empresa (POGSE) Metropolitano de Lisboa 
destina-se a organizar os meios da empresa e identificar os apoios externos com vista a responder 
a uma emergência na rede ou noutras instalações subordinando todas as ações aos seguintes 
objetivos:  
 
Preservar e proteger a vida dos seus clientes e trabalhadores em qualquer situação de 
emergência.  
 
Proteger os bens da empresa e limitar danos em caso de acidente resultante do seu 
funcionamento ou originado por ações externas naturais ou provocadas.  
 
Recuperar as instalações de modo a repor, no mais curto espaço de tempo, as condições de 
funcionamento plenas, ainda que se admita que esta reposição possa ser faseada.  
 
Para a consecução destes objetivos a Empresa mobilizará todos os meios à sua disposição e 
recorrerá a meios externos, de que depende, para fazer face a situações de emergência mais 
complexas.  
 
Em caso de situações de emergência de âmbito regional ou nacional o Metropolitano de Lisboa 
porá todo o seu dispositivo à disposição da Entidade gestora da emergência no respeito pelos 
Planos de Emergência regionais ou nacionais estabelecidos.  
 
O POGSE está organizado em quatro volumes, por facilidade de consulta, compartimentação da 
informação e formação do pessoal.  
 
Volume I – Enuncia os objetivos gerais e enumera as instalações da Empresa abrangidas pelo 
POGSE, descrevendo de modo genérico as instalações, equipamentos e meios afetos às áreas 
destinadas diretamente ao transporte público e a sua localização na cidade.  
 
Volume II – Descreve a organização em emergência, os meios de intervenção e a sua coordenação 
e identifica os riscos mais prováveis a que estão sujeitas as instalações destinadas ao transporte 
público. Enumera os procedimentos adequados a cada intervenção em emergência, identifica os 
meios de apoio internos e externos e define as atribuições e responsabilidades, em cada caso, dos 
intervenientes.  
Inclui o Plano de Segurança Interno – Tipo. 
 
Volume III – Contém os planos de emergência das estações e instalações especiais da rede, cujo 
funcionamento afeta em maior ou menor grau o serviço de passageiros.  
 
Volume IV – Contém os regulamentos e documentos normativos com a segurança de passageiros, 
pessoal e instalações que devem ser cumpridos para garantir um serviço seguro, prevenir 
acidentes e resolver incidentes ou acidentes no seu estádio inicial.  
 
 
O Plano de Organização e Gestão de Segurança de Empresa (POGSE), foi definido pelo Conselho 
de Administração como o instrumento-base do ML para a consecução do conceito SEGURANÇA 
DA EXPLORAÇÃO.  
 
Por força deste conceito, a segurança é entendida no seu sentido mais lato, visando as pessoas e 
bens, no perímetro da rede do ML. Porque se trata de um plano de Segurança de uma empresa 
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ferroviária que compreende, ainda, as três valências fundamentais – infraestrutura, material 
circulante e exploração - o plano tem de absorver todos os diplomas de segurança que lhe digam 
respeito. 

 

Siglas Utilizadas 

ANPC Autoridade Nacional de Proteção Civil 

COC Centro de Operações e Controlo  

COS Comandante das Operações de Socorro 

DCO Direção Comercial 

DOM Direção Operação Metro 

DS  Delegado de Segurança 

EA  Edifícios Administrativos  

EDP Eletricidade de Portugal  

EPAL Empresa de Águas de Lisboa  

GSV Gabinete Segurança e Vigilância 

Linha A Linha Azul  

Linha B Linha Amarela  

Linha C Linha Verde  

Linha D Linha Vermelha  

NPVS Normas de Proteção e Vigilância de Segurança  

PCA Presidente do Conselho de Administração  

NEP Norma de Execução Permanente  

PEI  Plano de Emergência Interno  

PCC Posto de Comando Central  

PMO Parque de Material e Oficinas  

POGSE Plano de Organização e Gestão de Segurança da Empresa  

RCC Regulamento de Circulação de comboios  

RS Responsável Segurança 

RSPVE Regulamento de Segurança de Pessoal nas Vias Eletrificadas  

RURT Regulamento de utilização das Redes de Telecomunicações  

RSB Regimento Sapadores Bombeiros 

SEP Subestação Principal  

SMPC Serviço Municipal de Proteção Civil  

SSIT Sistema de Supervisão das Instalações Técnicas 

 
 


