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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Plano e Programa de Gestão Ambiental (PPGA) que correspondente à 

metodologia de implementação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), segundo os princípios da Norma NP 

EN ISO 14001:2015, para a execução da empreitada. 

O Sistema de Gestão Ambiental que as empresas TEIXEIRA DUARTE – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A. e 

SOMAFEL – ENGENHARIA E OBRAS FERROVIÁRIAS, S.A. (de agora em diante designado ACE), visa dar 

cumprimento: 

 Aos requisitos definidos na Norma NP EN ISO 14001: 2015; 

 À legislação Nacional ou Comunitária aplicáveis; 

 Ao estipulado nos documentos patenteados a concurso; 

 RECAPE (fase preliminar e fase de projeto de execução); 

 DCAPE (após entrega do RECAPE final) 

 Aos requisitos do Dono de Obra. 

As prescrições do Sistema de Gestão Ambiental para o desenvolvimento do projeto e da execução da 

empreitada aplicam-se: 

 Aos intervenientes na execução da mesma: 

o Projetistas 

o Entidade Executante 

o Subempreiteiros e Subempreiteiros sequentes 

o Fornecedores e Prestadores de serviços 

 Ao interface Entidade Executante – Dono de Obra e Fiscalização. 

 

1.1 DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Como “entradas” para a elaboração da presente Plano, foram tidos em consideração o conteúdo dos seguintes 

documentos: 

 Norma NP EN ISO 14001:2015 – Sistemas de Gestão Ambiental. Requisitos; 

 Carta Convite e Caderno de Encargos; 

 Condições técnicas gerais e especiais; 

 Regime normativo e legislação aplicável; 

 O projeto de execução; 

 A proposta; 
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 Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) n.º 3020, relativo ao projeto do Prolongamento entre a Estação 

Rato (Linha Amarela) e a Estação Cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as Novas Ligações nos 

Viadutos do Campo Grande, e definido na respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA), favorável 

condicionada, emitida em 16 de novembro de 2018. 

 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DA EMPREITADA 

Foi identificada a necessidade de melhorar a mobilidade na zona central da cidade de Lisboa a partir da criação 

de uma linha circular aproveitando as duas Linhas Amarela e Verde fechando-as em anel. 

Assim, materializando o prolongamento da Linha Amarela Rato - Cais do Sodré, que visa melhor servir a zona 

sul da rede, fazendo a ligação entre o Marquês de Pombal e a zona Ribeirinha de Lisboa no Cais do Sodré a 

partir do Término do Rato da Linha Amarela. Será necessária a implantação de dois viadutos de ligação: o 

Viaduto de ligação 1 da Linha Verde e o Viaduto de ligação 2 da Linha Amarela. 

 

Figura 1 – Esquema de Ligação dos Viadutos Campo Grande 

A implantação destes viadutos permite que, a poente da Estação Campo Grande, se faça a ligação da Linha 

Verde com a Linha Amarela possibilitando o fecho da Linha Verde em anel e a ligação da Linha Amarela de 

Odivelas à Linha de Telheiras formando a nova Linha Amarela. 

Estas ligações obrigam à execução de dois troços de ligação e consequentemente à execução de dois novos 

viadutos: 

 Viaduto de ligação 1 que faz a ligação diagonal entre os dois viadutos existentes, ligando o Viaduto a 

Sul ao Encontro/Trincheira do Viaduto Norte. 

 Viaduto de ligação 2 faz a ligação do topo poente da estação Campo Grande no troço Campo Grande 

– Cidade Universitária com o Viaduto do troço Campo Grande – Telheiras. Trata-se de uma ligação a 
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norte dos viadutos existentes, deixando o Viaduto do troço Campo Grande – Telheiras existente com 

a função de estacionamento de composições. 

Este novo viaduto permite assim a ligação da Linha Amarela, Odivelas – Campo Grande, diretamente ao troço 

Campo Grande – Telheiras, passando assim a designar-se Linha Amarela (J), Odivelas – Telheiras com interface 

com a Linha Verde no Campo Grande. 

Foi ainda incluído nesta empreitada: 

 Intervenção na Estação Campo Grande I, que considera: 

 Deslocalização dos cais em 16.5m, com ampliação da estação do lado nascente 

 Nova Sala de Baterias ao nível do átrio no corpo central da estação; 

 Desvio e reposição da Sala do Posto de Tração Nascente 

 Demolição, ampliação e remodelação da Sala Posto de Tração, e das Escadas de Emergência; 

 A colocação dos Cais de Serviço e respetivas Coberturas no viaduto existente sul (Alvalade – C. Grande 

- Telheiras) de modo a permitir o estacionamento de 2 comboios C6 em cada via. 

 Instalação de um aparelho de via “S” a 86 m, a norte da Cidade Universitária; 

 Reposição do posto de tração, existente no término do Rato, para o Posto de tração do lado poente 

da Estação Campo Grande. 

 Reparação dos Viadutos existentes  

Para materializar esta solução, além das Infraestruturas dos Serviços Afetados que terão de ser desviados, ter-

se-á de: 

 Garantir o gabarit de 5.0m na Avenida Padre cruz, no atravessamento do VL2, onde será eventualmente 

necessário o rebaixamento das faixas Sul-Norte em cerca de 30cm (máximo) numa extensão de 70.0m. 

 Desviar o acesso à garagem do edifício referenciado como “Torre Vicentina” pela sua proximidade ao 

novo Encontro Ponte do viaduto VL2. 

 Compatibilizar com o Plano de Pormenor da CML, na envolvente ao viaduto junto à estação, repondo 

a normalidade na exploração do Terminal de Autocarros e restabelecendo a Ciclovia. 
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2 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA) 

2.1 REQUISITOS GERAIS  

Tendo em conta as principais intervenções em termos construtivos e os condicionalismos da envolvente, o 

SGA assentará em quatro pontos essenciais: 

1. O correto planeamento e estruturação do estaleiro, acessos e outras áreas de apoio, e das zonas de 

obra, onde assumem particular importância os cuidados a ter nos levantamentos das condições locais; 

na escolha dos locais para o estaleiro, acessos e depósitos provisórios e na programação da obra. 

2. A utilização dos equipamentos, substâncias, técnicas de construção e de funcionamento mais 

adequados e a correta afetação dos meios humanos necessários a garantir a implementação das 

melhores práticas de gestão ambiental. 

3. A adoção de procedimentos e/ou planos e normas de atuação e intervenção, que garantam o 

cumprimento de todas as medidas definidas e processos de licenciamento e que serão tidos todos os 

cuidados para a prevenção, controlo e minimização de impactes, bem como a incorporação dos 

requisitos legais, assumindo uma grande importância a sua correta implementação e cumprimento 

durante toda a obra, também conseguido pela sensibilização e formação de todos os colaboradores. 

4. Um processo de acompanhamento e monitorização ambiental durante toda a fase de projeto de 

execução, fase de construção, recuperação e desmobilização, que identifique não conformidades, 

dando origem em tempo útil ao encontrar de soluções corretivas e medidas que resolvam conflitos, 

reduzam impactes e valorizem a obra, e que forneça ao Dono da Obra / Fiscalização informação e 

evidências que lhe permitam responder às preocupações ambientais das entidades externas e da 

população, e a demonstrar que todas as preocupações ambientais foram consideradas e os impactes 

negativos controlados. 

Com o objetivo de garantir a implementação e o cumprimento do SGA durante as fases de preparação da 

obra, de construção da empreitada e de recuperação dos locais afetados, o ACE estabelece uma abordagem 

em que será assegurada: 

 O acompanhamento ambiental por parte de uma estrutura especializada, devidamente dimensionada 

para cada fase de obra, e que a direção de obra esteja devidamente preparada para assegurar no 

trabalho diário o controlo ambiental e o cumprimento das normas e procedimentos de 

acompanhamento ambiental. 
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 A elaboração de documentos essenciais para o processo de planeamento e estruturação dos estaleiros 

e frentes de obra e para o processo de controlo e minimização de impactes ambientais, que permitam 

avaliar em detalhe as soluções a adotar durante a obra. 

 Um procedimento de acompanhamento ambiental que permita responder em tempo às preocupações 

ambientais da população e de entidades externas, de modo a comprovar, através de evidências, que 

todos os aspetos ambientais foram ponderados e os impactes negativos controlados. 

Será implementado o Sistema de Gestão Ambiental definido, através do Plano e Programa de Gestão 

Ambiental (PPGA), aplicando os procedimentos do sistema, procedimentos de controlo ambiental, planos de 

monitorização, planos a elaborar e registos, estabelecendo os meios materiais e humanos necessários a dar 

satisfação aos requisitos do Dono da Obra e do cumprimento dos requisitos legais aplicáveis. 

No Plano e Programa de Gestão Ambiental será descrito de que forma as medidas de minimização 

estabelecidas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de 

Execução (RECAPE) e no Caderno de Encargos serão implementadas em obra. 

 

2.2 REQUISITOS DA DOCUMENTAÇÃO 

 

O Plano e Programa de Gestão Ambiental apresentará de forma objetiva, os seguintes aspetos: 

 Responsabilidades – será apresentado um Plano de Comunicação onde se define o responsável pela 

sua elaboração, bem como os meios humanos a afetar para garantir a implementação do definido neste 

documento, com a apresentação do respetivo organigrama (nomes, qualificações (currículos)). 

 Acompanhamento Ambiental – será apresentado a forma de acompanhamento ambiental da fase de 

construção, de modo a controlar e garantir a implementação das medidas de minimização definidas, 

aferir a avaliação dos impactes ambientais associados e corrigir, eventualmente, as medidas 

implementadas (o que inclui a intensificação e a aplicação de novas medidas). 

 Monitorização Ambiental – será definido o processo de monitorização ambiental dos fatores 

ambientais mais suscetíveis de virem a ser afetados de forma significativa na fase de construção 

(designadamente Ruído, Vibrações, Água, Solos, Património, qualidade do Ar e Paisagem), especificando 

para cada um deles as principais atividades de construção que serão monitorizadas, de acordo com 

programas de monitorização apresentados no RECAPE. 

 Acompanhamento Arqueológico – será definido à análise do potencial valor arqueológico da área 

afeta à obra e à necessidade de acompanhamento arqueológico em algumas das atividades de 
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construção (por exemplo, escavações ou remeximentos do subsolo), com a elaboração de um relatório 

por um técnico especializado (arqueólogo), a apresentar e a aprovar pela Direção Geral do Património 

Cultural (DGPC). É necessário a autorização para a realização de trabalhos arqueológicos em 

conformidade com os requisitos legais aplicáveis. 

 Gestão de Resíduos – será identificado, através da apresentação do Plano de Gestão de Resíduos, que 

garanta a execução e a atualização do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição, desenvolvido para o projeto de execução onde são identificados, os principais tipos e 

quantidade de resíduos a produzir, a sua classificação segundo a Lista Europeia de Resíduos, a sua 

origem, triagem, acondicionamento, transporte e destino final (licenças dos operadores de gestão de 

resíduos), garantindo a utilização de Guias de Acompanhamento de Resíduos eletrónicas (e-GAR) e a 

posterior apresentação de uma cópia das mesmas e dos Certificados de Receção emitidos pelos 

operadores de gestão de resíduos (para o caso específico dos resíduos de construção e demolição); 

conferir especial atenção aos locais e possibilidades para destino final das terras escavadas e outros 

resíduos produzidos, privilegiando a hierarquia da gestão de resíduos; 

 Sensibilização e Formação Ambiental – será apresentado um Plano de Formação e Sensibilização; 

prever e identificar as ações de sensibilização e formação ambiental e Patrimonial a ministrar aos 

trabalhadores; 

 Acidentes Ambientais – será apresentado um Plano de Emergência (incluindo as emergências 

ambientais) que será o mesmo identificado no Plano de Segurança e Saúde, onde define os 

procedimentos de atuação na identificação, prevenção e resposta a situações de emergência, mais 

concretamente nos acidentes ambientais (tais como, derrames para o solo, derrames para o meio 

hídrico, incêndios); 

 Não Conformidades Ambientais – será apresentado o procedimento à gestão de não conformidades 

ambientais; 

 Objetivos e /ou indicadores ambientais – serão definidos objetivos e /ou indicadores ambientais (por 

exemplo, relativos ao cumprimento da legislação em vigor, das medidas de minimização e dos 

programas de monitorização ambiental, bem como relativos à existência de não conformidades e 

reclamações ambientais) a considerar no que respeita ao Acompanhamento Ambiental da fase de 

construção; 
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 Relatórios de Acompanhamento Ambiental – serão desenvolvidos relatórios mensais de 

acompanhamento ambiental, relatórios específicos de monitorização de acordo com o plano de 

monitorização indicado no RECAPE e o Relatório Final de Acompanhamento Ambiental; 

 Planeamento das Atividades – será indicado e programado a implementação das principais medidas 

de minimização e dos programas de monitorização ambiental, em função das diferentes atividades de 

construção a desenvolver com a identificação e avaliação dos impactes ambientais significativos 

expectáveis; 

 Legislação Ambiental – será apresentada uma listagem da legislação ambiental aplicável, a atualizar 

periodicamente; 

  

2.3 ESTRUTURA DO PLANO E PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

A estrutura do Plano e Programa de Gestão Ambiental (PPGA) tendo em conta os requisitos da norma: 

 Controlo do documento 

o Lista de distribuição controlada 

o Alterações ao plano e programa de gestão ambiental 

o Lista de revisões 

 Campo de aplicação 

o Objetivo e âmbito da aplicação do PPGA 

o Caracterização da empreitada 

o Identificação dos principais Intervenientes  

 Termos e Definições 

 Sistema de Gestão Ambiental 

o Requisitos gerais 

o Requisitos da documentação 

 Liderança 

o Liderança e compromisso 

o Política Ambiental 

 Planeamento 

o Ações para tratar os riscos e oportunidades 

o Objetivos ambientais 

o Identificação de Aspetos e Avaliação de Impactes Ambientais  
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o Legislação Ambiental Aplicável e Outros Requisitos  

 Suporte 

o Recursos humanos e Funções  

o Competência, Consciencialização e Formação 

o Comunicação  

 Comunicação interna 

 Comunicação externa 

o Informação Documentada 

 Operacionalização 

o Planeamento e Controlo Operacional  

o Preparação e Resposta a Emergências 

 Avaliação do desempenho 

o Monitorização, medição, análise e avaliação 

 Acompanhamento Ambiental e Monitorização 

 Avaliação da Conformidade 

o Auditorias 

o Revisão  

 Melhoria  

o Não Conformidades, Reclamações e Ações Corretivas 

o Melhoria Contínua 

 Anexos 
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3 LIDERANÇA 

3.1 LIDERANÇA E COMPROMISSO 

Ao ACE compete as obrigações que decorrem por força do presente contrato e por força da legislação 

aplicável. 

O ACE tem como estratégia empresarial a melhoria contínua do seu desempenho ambiental dos seus produtos 

e dos serviços prestados e a satisfação das partes interessadas. Esta estratégia que se encontra suportada com 

a responsabilização pela eficácia do sistema ambiental, o compromisso da política ambiental e os objetivos 

estabelecidos e metas ambientais das empresas constituintes do ACE. 

3.2 POLITICA AMBIENTAL  

A Declaração da Politica Ambiental foi assumida e definida pelo ACE, definindo as intenções e princípios 

orientadores para o desempenho ambiental que permitem enquadrar a sua atuação e a definição dos objetivos 

e metas para a execução do contrato, nas quais são: 

 Implementar um Sistema de Gestão Ambiental que, desenvolvendo as metodologias de planeamento, 

implementação e verificação a adotar, dê completo cumprimento aos requisitos legais e outros 

requisitos e aos compromissos assumidos, incluindo os requisitos aplicáveis da sua política de 

ambiente. 

 Sensibilizar todos os colaboradores e subempreiteiros para a responsabilidade da preservação e 

proteção do ambiente, assegurando a formação e educação adequadas a cada função. 

 Reduzir os impactes ambientais e a poluição decorrentes dos trabalhos, pela implementação dos 

procedimentos e normas ambientais adequados relativos à gestão de resíduos e águas residuais, ao 

controlo de emissões atmosféricas e ruído e vibrações, à racionalização das áreas a ocupar e à 

preservação dos valores existentes. 

 Estabelecer programas de monitorização e controlo para a verificação dos parâmetros ambientais e 

requisitos legais e outros, de modo a permitir uma melhoria contínua da implementação e eficácia dos 

procedimentos. 

 Avaliar a eficácia do Sistema de Gestão Ambiental implementado, a fim de o corrigir ou melhorar. 

Estando documentada e definindo as intenções e princípios relacionados com o desempenho ambiental 

durante a execução do contrato, a Política é divulgada ao nível interno e externo, com vista à motivação dos 

colaboradores e ao conhecimento de outras partes interessadas, já que esta constitui a força motriz para a 

implementação e melhoria do sistema de gestão ambiental.  
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No Anexo 1, encontra-se a Declaração da Politica Ambiental definida e assumida pelo ACE para a execução 

do contrato. 

Todas as empresas do ACE, TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A. e SOMAFEL - 

ENGENHARIA E OBRAS FERROVIÁRIAS, S.A. são certificadas pela norma EN ISO 14001, apresentando-se os 

respetivos certificados no Anexo 2. 
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4 PLANEAMENTO 

4.1 AÇÕES PARA TRATAR RISCOS E OPORTUNIDADES 

A análise de riscos e oportunidades é realizada desde o momento do desenvolvimento do projeto até à 

conclusão da Empreitada. O detalhe e métodos para o tratamento de riscos e oportunidades, está definido no 

Plano de Gestão de Riscos da Empreitada, que foi elaborado considerando a interligação de todos os sistemas 

incluindo o planeamento da obra e os métodos construtivos de modo a sempre que possível antecipar prazos 

e diminuir custos, mantendo sempre o foco das necessidades e expectativas das partes interessadas, 

cumprindo com os requisitos do Caderno de Encargos, das normas e legislação aplicável. 

 

4.2 OBJETIVOS AMBIENTAIS 

Os objetivos definidos são descritos no mapa infra, passando-se a descrever também as metas e os indicadores 

associados. A periodicidade de acompanhamento dos objetivos é mensal sendo tratada e analisada pela 

equipa de obra e enviada para o responsável dos SIG (Sistemas Integrados de Gestão) das empresas, que 

analisará e tratará esta informação de uma forma global com a das restantes empreitadas em curso. Da análise 

dos resultados obtidos, saíram as conclusões e as ações a implementar, para a melhoria dos Sistema de Gestão, 

apresentadas no Relatório de Revisão do Sistema. 

 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

Realizar a empreitada sem coimas 

ambientais 
0 Número de coimas ambientais 

Reduzir os impactes ambientais 0 
Número de reclamações ambientais 

com provimento 

Aumentar % de valorização de resíduos  ≥ 90%   

(Quantidade de Resíduos 

Valorizados / Quantidade de 

Resíduos Totais)*100 

 

 

4.3 IDENTIFICAÇÃO DE ASPETOS E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

O Procedimento de Sistema: Determinar aspetos ambientais significativos (Anexo 3), tem como objetivo 

estabelecer a metodologia para determinar os aspetos ambientais significativos, isto é, os que têm impactes 

ambientais significativos, resultantes das atividades, e permitir o seu controlo, sendo aplicável a todas as áreas 

cuja atividade tenha incidência direta ou indireta na envolvente.  
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Com base no conhecimento de todos os elementos, operações e atividades associadas ao projeto, é feita a 

aplicação deste procedimento preenchendo-se a matriz/ferramenta de identificação e avaliação de aspetos e 

impactes ambientais. Seguindo a metodologia descrita no Procedimento de Sistema avaliam-se os aspetos e 

impactes ambientais da empreitada, definindo-se quais os aspetos que apresentam um impacte ambiental 

significativo e sobre os quais se tem razoável influência. 

 

A avaliação dos impactes ambientais efetuada na ferramenta informática e que em cada aspeto ambiental 

caracterizado, a sua avaliação é atribuída consoante o cumprimento das obrigações de conformidade, do 

controlo operacional do respetivo aspeto ambiental e a existência ou não de anomalias, como apresentado na 

tabela seguinte. Todos os critérios estão incluídos na ferramenta de avaliação. 

 

Impacte Ambiental Avaliação Observações 

Negativo 

Não significativo 

(aceitável) 

1 

Não há falhas: 

 cumpridas as obrigações de conformidade, e 

 as verificações do controlo operacional feitas 

atempadamente, e 

 não existem anomalias 

2 

As verificações de controlo operacional estão a ser realizadas 

com atraso, mas: 

 cumpridas as obrigações de conformidade, e 

 não existe(m) anomalia(s) 

Significativo 

(não aceitável) 

3 

Cumpridas as obrigações de conformidade, no entanto: 

 as verificações de controlo operacional não estão a ser 

realizadas, ou 

 existe(m) anomalia(s) 

4 Incumprimento das obrigações de conformidade 

Positivo --- --- --- 

 

Para cada aspeto ambiental significativo, com o objetivo de reduzir os impactes ambientais associados, é 

necessário estabelecer medidas de gestão, nomeadamente: 

 Melhoria – Redução do impacte ambiental negativo, bem como potenciação dos impactes ambientais 

positivos, ou seja melhoria do desempenho, através de ações de melhoria definidas nos objetivos e 

metas. 

 Formação – Redução do impacte ambiental negativo através da formação, sensibilização e aquisição 

de competências por parte dos trabalhadores. 
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 Controlo – Redução do impacte ambiental negativo, através de medidas de controlo e prevenção, 

incluindo as estabelecidas nos procedimentos e instruções de operação. 

 Emergência – Redução dos riscos associados a situações de emergência, através da definição e 

implementação de procedimentos de atuação em caso de emergência. 

 Monitorização – Medição e acompanhamento da evolução dos aspetos ambientais. 

 

A revisão da avaliação consiste na atualização da ferramenta de avaliação face a alterações que sujam nas 

atividades, aspetos ambientais ou qualquer outra característica que tenha influência na avaliação.  

Com base no conhecimento da situação de referência ambiental e dos principais trabalhos que constituem a 

empreitada, do estaleiro e de outras áreas de apoio, a ferramenta permite identificar os aspetos e impactes 

ambientais. 

 

Desta forma garante-se que todos os trabalhos/atividades de construção considerados como mais críticos ao 

nível ambiental, e correspondentes aspetos e impactes ambientais significativos sobre os quais se tem razoável 

influência, são alvo de medidas mitigadoras e de monitorização a cumprir durante toda a empreitada, com 

vista ao seu controlo operacional, cumprimento dos requisitos da legislação em vigor, dos compromissos 

contratuais e de outros requisitos aplicáveis. 

 

Os aspetos e impactes significativos identificados através da matriz serão integrados no sistema através da 

adoção de medidas de controlo operacional e de verificação, de formação e/ou de melhoria, consoante a 

natureza da atividade, de forma a minimizar os impactes ambientais associados. 

A implementação de medidas e procedimentos tem como objetivo evitar, reduzir e/ou compensar os eventuais 

impactes ambientais na “fonte”, através da gestão das atividades, processos produtivos e operações. 

 

Da aplicação da presente metodologia, apresenta-se a versão preliminar da matriz de identificação e avaliação 

de aspetos e impactes ambientais (Anexo 4). 
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4.4 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL E OUTROS REQUISITOS 

Os requisitos legais aplicáveis à empreitada serão analisados 

diariamente através de consulta das publicações do Diário da 

República eletrónico. Após análise dos diplomas legais, serão 

considerados todos os requisitos, direta e indiretamente aplicáveis, 

que posteriormente irão ser implementados em obra. 

Simultaneamente é efetuada uma atualização na base de dados da 

legislação ambiental. 

 

A legislação ambiental aplicável durante a execução da empreitada 

constitui uma referência fundamental para o SGA, estando 

compilada de forma organizada por descritor ambiental, de acordo 

com uma listagem arquivada em ficheiro informático devidamente 

identificado.  

 

Encontra-se no Anexo 7 a lista com todos os requisitos aplicáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicação

Diário da República

Análise de diploma

Aplicável?

Implementação

Sim

Não

Acervo Legislativo

Fim

Publicação

Diário da República

Análise de diploma

Aplicável?

Implementação

Sim

Não

Acervo Legislativo

Fim
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5 SUPORTE 

5.1 RECURSOS HUMANOS E FUNÇÕES  

Para o desenvolvimento e implementação do Sistema de Gestão Ambiental na fase de projeto de execução e 

na fase de construção, a equipa de gestão ambiental estará identificada no organigrama. 

Paralelamente, e no caso de necessidade de dar resposta a questões mais específicas, nomeadamente no caso 

da elaboração de alguns pareceres técnicos, será apoiada por uma vasta equipa de especialistas em várias 

áreas temáticas, avaliações ambientais, gestão ambiental que garantirão o suporte técnico a todas as respostas 

e soluções necessárias ao desempenho das suas funções. 

A organização da execução do contrato (fase de projeto de execução e fase de construção) estará representada 

através do organigrama. 

As funções e responsabilidades dos elementos que integram a organização são representadas através da 

matriz seguinte, sem prejuízo do leque dos diversos intervenientes poder ser ampliado ou reduzido, com o 

correspondente alargamento ou acumulação de funções.  

 

Quadro 5.1 – Funções no âmbito dos Sistema Integrado de Gestão, em particular no Sistema de Gestão 

Ambiental 

Responsáveis Funções no âmbito dos Sistemas de Gestão Ambiental  

Diretor de Centro de 

Produção 

 Realizar a gestão global da empreitada 

 Garantir a os meios necessários à implementação dos Sistemas de Gestão 

 Definir orientações para a elaboração e o cumprimento dos Sistemas de Gestão 

das obras, dirigindo o processo 

 Implementar e manter uma organização técnica de obra para garantir a 

implementação e o cumprimento dos Sistemas de Gestão  

Diretor Técnico da 

Empreitada 

 

 Coordenação global da empreitada 

 Garantir a mobilização dos meios de produção necessários 

 Decidir sobre a seleção de meios 

 Estabelecimento do organograma da empreitada 

 Orientar e dirigir o processo de gestão e garantia de qualidade 
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Responsáveis Funções no âmbito dos Sistemas de Gestão Ambiental  

 Implementar e manter uma organização técnica de obra para garantir o 

cumprimento das condições contratuais 

 Estabelecimento de um sistema de responsabilidades, de modo a garantir a 

divulgação e interiorização em toda a estrutura da política de segurança, 

qualidade e prevenção ambiental 

Diretor de obra 

 

 Assumir a responsabilidade pela conformidade ambiental da empreitada 

(Responsável Ambiental da Empreitada) 

 Proceder ao planeamento global da empreitada 

 Calendarizar a mobilização dos meios necessários à implementação do Sistema 

de Gestão Ambiental da Obra 

 Considerar a envolvente na organização dos meios, providenciando as 

necessárias medidas preventivas 

 Implementar e fazer cumprir o Sistema de Gestão Ambiental da Obra 

Arqueólogo / Diretor 

Científico1 

 Preenchimento do Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos (PATA) e 

respetivos documentos anexos e submissão 

 Implementar, na fase de Obra, do Plano de Salvaguarda do Património Cultural, 

aprovado em RECAPE 

 Estabelecer os procedimentos técnico-científicos a implementara nos trabalhos 

arqueológicos 

 Coordenar os trabalhos de campo de arqueologia, incluindo a coordenação com 

o planeamento da obra  

 Garantir o acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos que impliquem 

escavação e revolvimento dos níveis sedimentares naturais e antrópicos do 

subsolo, a afetar pela construção, e a deposição de solos, nomeadamente das 

obras de contenção periférica, escavação das fundações, montagem de 

estaleiros, desvios de infraestruturas,  e locais de depósito provisório de terras 

                                                      

1 caso sejam necessários outros trabalhos arqueológicos de acordo com o Plano de Salvaguarda do Património Cultural, por exemplo a 

realização de sondagens arqueológicas, este responsável será apoiado por equipa técnica devidamente dimensionada face aos trabalhos 

a realizar 
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Responsáveis Funções no âmbito dos Sistemas de Gestão Ambiental  

 Garantir o registo escrito, gráfico e fotográfico das observações dos trabalhos de 

campo (fichas de acompanhamento)  

 Registar as realidades identificadas durante o acompanhamento de carácter 

natural e de carácter antrópico e a sua relação estratigráfica 

 Identificar os materiais arqueológicos e a sua densidade 

 Identificar os elementos patrimoniais ou arqueológicos 

 Trabalhos de gabinete de interpretação, que decorre da observação de campo, 

dos elementos patrimoniais ou arqueológicos eventualmente identificados 

 Em conjunto com a hierarquia da Obra, dar ordem de suspensão dos trabalhos 

de construção na eventualidade de, em contexto de acompanhamento, serem 

descobertos vestígios arqueológicos nas áreas de intervenção e de imediato 

comunicar à tutela, em conformidade com as disposições legais em vigor2 

 Elaboração do relatório final e a sua submissão conforme legislação em vigor 

 Interlocução com a Tutela, Dono de obra e Fiscalização, incluindo (além do PATA 

e relatórios) a realização de reuniões e visitas 

Gestor ambiental 

/Técnico ambiental 

 Por delegação do Diretor de Obra, é responsável pela implementação e 

manutenção e melhoria do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), bem como pela 

informação sobre o desempenho do mesmo para efeitos de revisão e também 

como base para a sua melhoria. 

 Desenvolver e manter atualizado os documentos do SGA da empreitada e plano 

de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD) 

                                                      

2 No caso da descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas de intervenção esta situação pode determinar a adoção de 

medidas de minimização complementares, devendo ser apresentado um Relatório Preliminar com a descrição, avaliação do impacte, 

registo gráfico e uma proposta de medidas a implementar sobre os vestígios e nas zonas de afetação indireta. Sendo a conservação e 

sinalização de todos os elementos patrimoniais construídos um dos principais objetivos do acompanhamento arqueológico, é sempre 

garantida: (i) a proteção e sinalização de todos os locais com interesse patrimonial até ao registo sumário dos contextos arqueológicos e 

à avaliação do respetivo valor patrimonial ter sido realizado; (ii) a destruição de contextos arqueológicos com interesse patrimonial só 

pode ser realizada após autorização prévia da tutela. 

 



 

 

 
 

PLANO E PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

EMPREITADA DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS TOSCOS, ACABAMENTOS E SISTEMAS, NO ÂMBITO 

DA CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DO METROPOLITANO DE LISBOA – 

PROLONGAMENTO DAS LINHAS AMARELA E VERDE – VIADUTOS DO CAMPO GRANDE – LOTE 3 – 

CONTRATO Nº79/2020-ML 

  

 VDCG TXD GE AMB LT3 000 DG 49001 A Página 22 de 74 08-06-2021 

                                                                                    

 

   

Responsáveis Funções no âmbito dos Sistemas de Gestão Ambiental  

 Responsável pelo acompanhamento da implementação do SGA, verificando a 

sua implementação e cumprimento no âmbito do acompanhamento ambiental 

global dos trabalhos da empreitada 

 Coordenar com as restantes estruturas da obra a elaboração dos procedimentos 

operativos na área ambiental  

 Identificar as necessidades de formação, estabelecendo o respetivo plano e 

conteúdos;  

 Responsável por alguns níveis de formação  

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

corretivas e preventivas  

 Elaborar o plano de prevenção e resposta a emergências ambientais da obra, 

tendo em conta os impactes e riscos ambientais  

 Elaborar o relatório mensal relativo à implementação do SGA  

 Estabelecer ligações estruturais, técnicas e de informação com o Dono da Obra 

ou seus representantes e com as entidades competentes nas questões relativas 

a aspetos e impactes ambientais  

 Responsável pela sistematização de impactes e verificação em obra da aplicação 

das medidas ambientais previstas no SGA 

 Definição dos aspetos específicos do estaleiro ou frente de obra na sequência 

das avaliações feitas para a sua conformidade ambiental 

 Avaliar as reclamações registadas, identificando a sua causa e importância, dando 

sequência à sua resolução ou esclarecimento 

 Verificar em obra as condições ambientais do desenvolvimento dos trabalhos, a 

correta aplicação das medidas de minimização e de gestão ambiental tendo em 

conta as adaptações necessárias a cada fase 

 Comunicação de observações feitas em obra devido quer a insuficiente 

cumprimento de práticas ambientais recomendáveis, quer de medidas a adotar 

para promover a resolução de questões levantadas pelas populações 

 Manter registos das principais ações com impacte ambiental, das 

inconformidades e das medidas adotadas e propor medidas preventivas e/ou 

corretivas que se justifiquem em função das necessidades e problemas detetados 
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Responsáveis Funções no âmbito dos Sistemas de Gestão Ambiental  

 Identificar as necessidades de formação, estabelecendo o respetivo plano e 

conteúdos 

 Inclusão no relatório mensal de Gestão Ambiental da descrição dos trabalhos de 

acompanhamento ambiental desenvolvidos, avaliação do cumprimento das 

práticas ambientais recomendadas e das medidas preventivas/corretivas 

adotadas 

 Propor ao diretor de obra a atualização do SGA e as alterações dos 

procedimentos específicos da área da prevenção ambiental que se afigurem 

desadequados aos processos e métodos construtivos 

 Assessorar o diretor de obra na elaboração e na implementação dos 

procedimentos específicos da área da prevenção ambiental 

Produção/Encarrega

dos 

 

 Planeamento da obra a curto e médio prazo 

 Afetação dos meios de produção às diversas atividades envolvidas no âmbito do 

desempenho ambiental 

 Garantir o cumprimento dos procedimentos operativos a nível da produção do 

sistema de prevenção ambiental. 

 Coordenar as atividades dos subempreiteiros e dos trabalhadores independentes 

que intervêm no estaleiro, tendo em conta a prevenção ambiental 

 Instruir os trabalhadores para o desenvolvimento de corretas práticas ambientais 

 Inspecionar as áreas de trabalho e tomar as medidas corretivas e preventivas 

para minimização dos impactes envolvidos 

 Assegurar que só pessoal habilitado e autorizado pode operar com 

equipamentos de trabalho 

 Assegurar uma correta manutenção dos equipamentos de trabalho 

Serviços Técnicos 
 Verificação do projeto para efeitos de deteção e inventariação de erros, 

contradições e/ou omissões. 

 Preparação técnica para a Produção. 

 Implementação dos procedimentos operativos decorrentes do sistema de 

qualidade, segurança e ambiente. 

Serviços 

administrativos 

 Secretariado, receção, economato e arquivo geral. 

 Proceder ao controle normativo/contratual dos subempreiteiros e dos 

trabalhadores em obra, nomeadamente no que se refere às cláusulas ambientais 
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Responsáveis Funções no âmbito dos Sistemas de Gestão Ambiental  

 Divulgação de informação a todos os trabalhadores, sobre as regras e princípios 

em uso no estaleiro na área Ambiental 

 Divulgação de informação a todos os trabalhadores, sobre as regras e princípios 

em uso no estaleiro na área da segurança e higiene. 

 Proceder aos procedimentos normativos e informativos decorrentes dos 

requisitos legais 

 Apoiar a seleção dos operadores de gestão de resíduos (condições comerciais), 

bem como o cumprimento dos contratos estabelecidos (controlo das guias de 

acompanhamento de resíduos) 

 Proceder ao controle da distribuição por todos os trabalhadores, dos adequados 

equipamentos de proteção individual. 

 Implementação dos procedimentos operativos decorrentes do Sistema de 

Qualidade, Segurança e Ambiente. 

Topografia 
 Implementação dos procedimentos operativos decorrentes do Sistema de 

Qualidade, Segurança e Ambiente. 

 Garantir a atualização do estado de calibração dos equipamentos de medição 

associados. 

Armazém 
 Proceder à distribuição por todos os trabalhadores dos adequados 

equipamentos de proteção individual, e garantir o seu aprovisionamento. 

 Receção, armazenagem e arrumação de materiais e fornecimentos. 

 Implementação dos procedimentos operativos decorrentes do sistema de 

segurança, de qualidade e de prevenção ambiental que lhe sejam associados 

Responsáveis dos 

subempreiteiros  

 Manter um arquivo organizado da documentação relativa à execução da obra. 

 Colaborar na implementação dos Sistemas de Gestão da obra. 

 

5.2 COMPETÊNCIA, CONSCIÊNCIALIZAÇÃO E FORMAÇÃO  

Os requisitos de qualificação necessários para o desempenho de cada uma das funções na empreitada 

encontram-se definidos nos Procedimentos de Organização das empresas do ACE, na regulamentação 

específica aplicada ao sector e no Caderno de Encargos.  
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Neste âmbito, todo o pessoal interveniente na realização da Empreitada satisfaz os requisitos de qualificação 

definidos, possuindo os conhecimentos e formação adequada para exercer a sua função específica. 

A Direção de Obra assegura os recursos específicos apropriados e em tempo útil no que respeita a pessoal 

com formação, competência, qualificação, treino, reciclagem e consciencialização adequadas, de forma a 

satisfazer os requisitos contratuais. Neste âmbito os registos referentes a habilitações, formação e experiência 

profissional dos principais intervenientes da Empreitada, encontram-se arquivados no cadastro individual de 

cada trabalhador da Direção de Recursos Humanos das empresas. 

Para além da formação específica e/ou experiência acumulada na área de ambiente que cada colaborador na 

empreitada eventualmente possua, na obra serão criadas condições para que todo o pessoal (onde 

naturalmente se inclui o subcontratado), receba a formação adequada, sendo as necessidades de formação 

identificadas de acordo com os aspetos e impactes ambientais de cada atividade avaliados como significativos 

e sobre os quais se tem razoável influência. Assim sendo todos os trabalhadores receberão formação inicial. 

Em todas as ações promovidas será incluída a sensibilização dos trabalhadores para as boas práticas ambientais 

a adotar nas diversas atividades correntes, destacando-se: 

 O controlo da produção de resíduos, alertando para o destino final adequado dos mesmos e 

assegurando que se evitará o seu espalhamento indiscriminado pelos locais de obra; 

 As consequências graves decorrentes de derrames acidentais de combustível, óleos e outros produtos 

perigosos, alertando para os cuidados a ter durante o seu manuseamento e nas operações de 

manutenção de maquinaria e veículos afetos à obra; 

 A proteção e preservação das áreas envolventes e dos seus usos, bem como dos valores existentes no 

local, nomeadamente naturais, ecológicos e humanos, com vista à manutenção da qualidade de vida e 

ambiental da área. 

O Plano de Formação e Sensibilização em Ambiente tem como objetivo principal assegurar que as diversas 

funções atribuídas a cada colaborador sejam realizadas de maneira eficiente para atingir os objetivos e metas 

ambientais definidos, cumprindo os requisitos da legislação e contemplando naturalmente as exigências do 

Dono da Obra em matéria ambiental.  

Paralelamente à formação dos trabalhadores, encontra-se prevista a afixação, nomeadamente em vitrinas a 

colocar nas instalações do estaleiro e noutros locais de grande visibilidade para os trabalhadores, de 

informações gerais realçando aspetos ambientais e boas práticas ambientais. 

 A Direção de Obra e o Gestor de Ambiente, últimos responsáveis pela formação dos colaboradores da 

empreitada, são também responsáveis pela avaliação da eficácia da formação sendo realizadas, sempre que se 

justifique, ações de formação esporádicas. Assim, sempre que se detetem insuficiências nos conhecimentos 

necessários ao desempenho de funções ou a necessidade da melhoria e atualização desses conhecimentos 
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serão desencadeadas ações de formação específicas, de modo a preencher essas necessidades e visando, de 

um modo geral, a melhoria dos conhecimentos e a otimização da relação entre o desempenho pessoal e os 

impactes ambientais resultantes da atividade. 

Para além das ações de sensibilização dirigidas a todos os trabalhadores da obra, deverão igualmente ser 

previstas reuniões periódicas com grupos mais restritos de trabalhadores, preferencialmente nas próprias 

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

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

na obra. Nestas reuniões deverão ser analisadas as medidas de minimização/procedimentos ambientais 

aplicáveis aos trabalhos que o grupo de trabalhadores irá executar. 

No quadro seguinte sistematiza-se o Plano de Formação e Sensibilização em Ambiente proposto para 

empreitada, sem prejuízo de outras ações que venham a verificar-se como necessárias, sendo estas registadas 

em impresso próprio. 

 

Quadro 5.2 – Plano de formação a implementar em obra 

Grupo Objetivo / Conteúdo Duração Observações 

 Diretor de Obra 

 Diretores de Obra 

Adjuntos 

 Enquadramento 

Ação de Formação de Base 

Avaliação ambiental da Empreitada e 

obrigações. 

Descrição geral dos requisitos legais 

e contratuais aplicáveis. 

Plano e Programa de Gestão 

Ambiental (PPGA). Apresentação 

geral dos procedimentos e de 

controlo ambiental e as medidas 

de minimização. 

Plano de Gestão de Efluentes e 

Apresentação das medidas de 

prevenção e redução 

2 horas Ação de formação 

realizada no início da 

fase de construção e 

sempre que haja 

alteração dos 

responsáveis / chefias 
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Grupo Objetivo / Conteúdo Duração Observações 

Plano de Gestão de Resíduos 

(incluindo PPGRCD) e 

apresentação das medidas de 

prevenção e redução 

 Encarregados Gerais 

 Responsáveis pelas 

Subempreitadas 

 Encarregados de 

Frente 

Colaboradores nas 

frentes de obra cujo 

desempenho possa 

influenciar os aspetos 

ambientais das suas 

atividades e impactes 

decorrentes 

Ação de Formação de Base 

Apresentação, dos procedimentos 

gerais e de controlo ambiental e as 

medidas de minimização. 

Descrição detalhada dos requisitos 

legais aplicáveis. 

Apresentação detalhada dos registos 

ambientais obrigatórios e de 

controlo interno. 

Plano de Gestão de Efluentes e 

apresentação das medidas de 

prevenção e redução 

Plano de Gestão de Resíduos 

(incluindo PPGRCD) e 

apresentação das medidas de 

prevenção e redução 

Procedimentos de emergência 

ambiental 

1 hora Ação de formação 

ministrada pelo Gestor 

Ambiental no início da 

obra 

Deve incluir os 

subempreiteiros. 



 

 

 
 

PLANO E PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

EMPREITADA DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS TOSCOS, ACABAMENTOS E SISTEMAS, NO ÂMBITO 

DA CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DO METROPOLITANO DE LISBOA – 

PROLONGAMENTO DAS LINHAS AMARELA E VERDE – VIADUTOS DO CAMPO GRANDE – LOTE 3 – 

CONTRATO Nº79/2020-ML 

  

 VDCG TXD GE AMB LT3 000 DG 49001 A Página 28 de 74 08-06-2021 

                                                                                    

 

   

Grupo Objetivo / Conteúdo Duração Observações 

Ações Especiais 

Definição de medidas ambientais 

especiais para a realização de um 

trabalho específico, com treino 

prático (se necessário) 

--- Ações pontuais, 

realizadas sempre que 

necessário 

 Responsável do 

parque de resíduos 

Ação Específica 

Plano de Gestão de Resíduos 

(incluindo PPGRCD) 

Procedimento e registos de controlo 

da manutenção de parque de 

resíduos. 

Procedimentos de emergência 

ambiental 

45 minutos  Ação de formação 

ministrada pela Equipa 

de Ambiente no início da 

obra e sempre que haja 

alteração dos 

responsáveis / chefias 

Todos os trabalhadores 
Ação de Formação de Base 

Educação e consciencialização 

ambiental. 

Cuidados ambientais básicos 

relativos a resíduos, produtos 

perigosos, ruído, qualidade do ar, 

consumos de água e energia e 

preservação da envolvente (plano 

de emergência ambiental) 

Sensibilizar para os seguintes temas 

na vertente de resíduos: 

 Para a importância de 

minimizar desperdícios; 

30 minutos Ação realizada na sessão 

de acolhimento a todos 

os trabalhadores no 

âmbito da sensibilização 

geral 
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Grupo Objetivo / Conteúdo Duração Observações 

 Recolher atempadamente 

todos os resíduos das frentes 

de obra; 

 Realizar a correta triagem 

dos resíduos produzidos; 

 Sempre que possível 

reutilização e correto 

encaminhamento dos 

resíduos para destino final 

que contemple a reciclagem 

ou outras formas de 

valorização; 

 Atuação em caso de 

situações de emergência 

ambiental. 

Sensibilizar para os seguintes temas 

na vertente de consumo de água: 

 Para a importância de 

minimizar desperdícios; 

 Boas práticas ambientais 

associadas ao consumo de 

água e das águas residuais 

 Atuação em caso de 

situações de emergência 

ambiental. 

No Anexo 6 encontra-se o Plano de Formação e Sensibilização a implementar na fase de obra.  
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5.3 COMUNICAÇÃO 

Os processos de comunicação interna entre os diversos níveis e funções na estrutura da empreitada e os de 

comunicação externa com entidades oficiais e público em geral, são definidos no âmbito do SGA, de forma a 

garantir a eficiente circulação da informação entre os vários intervenientes na Empreitada e o cumprimento 

das comunicações obrigatórias. 

Pela grande importância da comunicação entre os diversos níveis da estrutura e hierarquia da Empreitada, 

nomeadamente relativa à informação sobre o SGA e os aspetos e impactes ambientais relacionados com cada 

atividade, são definidos vários suportes da circulação de informação aos colaboradores, através de meios de 

comunicação diferenciados conforme os destinatários (nomeadamente através de documentos e registos, 

comunicações internas e reuniões). 

Os processos de comunicação externa com entidades oficiais e público em geral são, em geral, estabelecidos 

na sequência de pedidos de informação, autorização ou licenciamentos necessários a entidades oficiais 

tutelares (comunicações obrigatórias); de solicitações, pedidos de esclarecimento e/ou reclamações de partes 

interessadas externas; ou de modo voluntário para informação ou sensibilização; e dando-se naturalmente 

conhecimento de todas estas ao Dono da Obra ou seus representantes. 

As solicitações e reclamações de partes interessadas externas acerca do SGA ou dos aspetos ambientais e 

respetivos impactes são recebidas, documentadas e respondidas, sendo o teor da informação disponibilizada 

avaliado caso a caso e sendo esta decisão registada. 

 

5.3.1 Comunicação Interna 

A Direção de Obra assegura o bom funcionamento da comunicação interna, entre o ACE e as agrupadas, 

através dos canais adequados, nomeadamente, plataforma Bitrix, Portal da Empresa, rede informática, e-mail, 

comunicações de obra, cartas, reuniões e comunicações internas. 

 

5.3.2 Comunicação Externa 

Existe clara comunicação com os representantes dos clientes a diversos níveis hierárquicos, sendo 

materializada pela DO ou por quem este delegar, através de reuniões e correspondência diversa. Para a 

presente Empreitada estão previstos os seguintes documentos/registos: 
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DOCUMENTOS / REGISTOS PERIODICIDADE DE EMISSÃO 

Relatórios de Progresso Mensal 

Relatório da Segurança Mensal 

Relatório da Qualidade Mensal 

Relatório de Ambiente Mensal 

Atas de Reunião das diversas 

especialidades 
Sempre que necessário 

Comunicações de Obra Sempre que necessário 

Pedido de licenças e autorizações a 

entidades externas 
Sempre que necessário 

Procedimentos de trabalho Sempre que necessário 

Emails Sempre que necessário 

 

As reclamações que decorrem do período de execução da Empreitada são formalizadas ou encaminhadas 

diretamente pelas partes interessadas, sendo analisadas pela Direção de Obra, com os responsáveis envolvidos. 

Caso a Direção de Obra a considere relevante e aceite a reclamação, o tratamento é o definido pelo  

procedimento de gestão de não conformidades. 

Sempre que uma reclamação não origine relatório de não conformidade, em função do tipo de reclamação, a 

Direção de Obra, dará uma resposta ao reclamante (ex.: email, comunicação de obra, reunião da Empreitada, 

etc.). 

 

5.3.2.1 Fluxos de comunicação 
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Geral 

 

 

 

Comunicação Interna do ACE 

 

 

Teixeira Duarte 

EC
Somafel

ACE

Autor do Projeto
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Comunicação Dono de Obra / Entidades Externas / ACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade Externa Dono de Obra Fiscalização ACE

Emissão

Decisão

Análise da 

informação

Tratamento 

interno

Para 

implementação do 

ACE

Informação

Acompanhamento

Implementação
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Autorizações e Aprovações 

 

 

 

 

 

 

Entidade Externa Dono de Obra Fiscalização ACE

Solicitação de 

autorização ou 

aprovação

Emissão

Necessário 

Aprovação do Dono 

de obra?

Esclarecimento

Não

Análise

Aprovação

Implementação

Acompanhamento

Sim

Sim

Informação
Não



 

 

 
 

PLANO E PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

EMPREITADA DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS TOSCOS, ACABAMENTOS E SISTEMAS, NO ÂMBITO 

DA CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DO METROPOLITANO DE LISBOA – 

PROLONGAMENTO DAS LINHAS AMARELA E VERDE – VIADUTOS DO CAMPO GRANDE – LOTE 3 – 

CONTRATO Nº79/2020-ML 

  

 VDCG TXD GE AMB LT3 000 DG 49001 A Página 35 de 74 08-06-2021 

                                                                                    

 

   

 

Instruções ou Informações Dono de Obra / ACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade Externa Dono de Obra Fiscalização ACE

Instrução ou 

Informação

Informação Receção

Dúvidas?

Implementação

Não

Informação SimEsclarecimento

Acompanhamento
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Instruções ou Informações Fiscalização / ACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade Externa Dono de Obra Fiscalização ACE

Instrução ou 

Informação

Informação Receção

Dúvidas?

Implementação

Não
Esclarecimento

Acompanhamento

Sim
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Comunicações ACE / Dono de Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade Externa Dono de Obra Fiscalização ACE

Emissão

Receção

Análise

Decisão

Informação

Tomada de 

medidas quando 

necessário

Implementação

Acompanhamento
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Comunicações ACE / Entidades Externas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade Externa Dono de Obra Fiscalização ACE

Emissão

InformaçãoInformaçãoDecisão

Dúvidas?

Sim

Implementação

Acompanhamento

Não
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Comunicações ACE / Entidades Licenciadoras 

 

 

Todos os documentos relacionados com o Sistema de Gestão Ambiental ficarão ao cuidado do Gestor 

Ambiental/Técnico Ambiental, no estaleiro da obra, podendo ser consultados, em qualquer altura, pelo Dono 

de Obra ou pela Fiscalização. Os documentos de planeamento e de controlo das operações serão distribuídos 

aos responsáveis pela implementação das medidas. Sempre que algum destes documentos for atualizado, o 

Gestor Ambiental fornecerá novos exemplares aos responsáveis pela implementação das medidas, ao Diretor 

de Obra, Fiscalização e ao Dono de Obra, e retirará de circulação as versões desatualizadas. 

O Plano de Comunicação, onde estabelece a forma de atuação com as partes interessadas externas e contêm 

as diretrizes do Dono de Obra. Este plano de comunicação será anexo no PPGA. 

 

 

 

Entidades 

Licenciadoras
Dono de Obra Fiscalização ACE

Emissão

Informação

Acompanhamento

Decisão

Dúvidas?

Sim

Implementação

Informação

Não
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5.4 INFORMAÇÃO DOCUMENTADA 

 

A informação documentada que suporta e formaliza o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da empreitada 

baseia-se num conjunto de documentos organizacionais de base, que inclui os seguintes documentos 

principais: 

 Política Ambiental; 

 Plano e Programa de Gestão Ambiental 

 Procedimentos de Sistema; 

 Procedimentos de Controlo Ambiental; 

 Plano de Comunicação; 

 Plano de Formação e Sensibilização em Ambiente; 

 Plano de Monitorização e Prevenção; 

 Plano de Verificação da Conformidade Legal; 

 Plano de Emergência Ambiental; 

 Registos de ambiente, incluindo registos e documentos, quer de controlo interno, quer obrigatórios 

de acordo com os requisitos legais aplicáveis. 

 

Os documentos e registos de ambiente são a evidência do funcionamento do SGA e do cumprimento dos 

requisitos especificados, permitindo o seu seguimento. Os registos são definidos no âmbito do SGA e dos 

procedimentos ambientais, permitindo aos responsáveis controlar a eficácia do SGA e o cumprimento dos 

objetivos, requisitos legais e compromissos contratuais e outros. 

No quadro seguinte, identificam-se os principais documentos e registos associados ao SGA. 

 

Quadro 5.3 – Documentação do Sistema de Gestão Ambiental 

Requisito do SGA Documentos e Registos de Ambiente Associados 

  Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) 

 Política Ambiental 

 Plano e Programa de Gestão Ambiental 

 Procedimentos associados ao Sistema de Gestão Integrado e requisitos do 

cliente 

Requisitos Legais e 

Outros 

 Listagem de Legislação Ambiental Relevante 

Estrutura e 

Responsabilidade 

 Organigrama funcional 

 Plano de Comunicação 
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Requisito do SGA Documentos e Registos de Ambiente Associados 

Identificação de 

aspetos e avaliação de 

impactes ambientais  

 Procedimento Determinar aspetos ambientais significativos  

 Matriz/ferramenta de identificação e avaliação de aspetos e impactes 

ambientais. 

Controlo Operacional 

do Estaleiro e Frentes 

de Obra 

 Procedimentos de Controlo Ambiental: 

 Plano de Gestão de Efluentes; 

 Plano de Gestão de Resíduos (inclui o PPGRCD) 

 Controlo de emissões gasosas 

 Controlo dos níveis de ruído e vibrações 

 Prevenção de emissão de poeiras e partículas 

 Armazenagem e manuseamento de substâncias perigosas 

 Prevenção e controlo de derrames 

 Estaleiro, acessos e áreas de apoio (Programa de Circulação) 

 Transporte de materiais 

 Documentos, definidos em cada procedimento, nomeadamente relativos a 

autorizações e licenciamentos de instalações, equipamentos e prestadores de 

serviços 

Formação  Plano de formação e sensibilização em ambiente 

 Registos das ações de formação 

Controlo e 

Monitorização 

Ambiental  

 Plano de Monitorização e Prevenção Ambiental 

 Plano de Verificação da Conformidade Legal 

 Plano de Acompanhamento Arqueológico 

 Programas de Monitorização 

 Programa de Instrumentação e Observação 

 Relatórios de Monitorização 

 Registos de monitorização e prevenção 

 Documentos de conformidade legal 

Resposta a emergência  Procedimentos de resposta a emergência – Plano de Emergência Ambiental 

Auditorias  Procedimento de Auditorias 

 Relatório de auditoria 

Não Conformidades  Procedimento de gestão de não conformidades 

 Registos de não conformidades, ações corretivas  

 Registos de reclamação 
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6 OPERACIONALIZAÇÃO 

6.1 PLANEAMENTO E CONTROLO OPERACIONAL 

Os aspetos e impactes significativos identificados através da matriz serão integrados no sistema através da 

adoção de medidas de controlo operacional, de monitorização, de formação, de melhoria ou de emergência, 

consoante a natureza da atividade, de forma a minimizar os impactes ambientais associados. 

O controlo operacional é concretizado em procedimentos e/ou planos, a implementar na realização dos 

processos produtivos e atividades que têm associados aspetos e impactes ambientais avaliados como 

significativos (considerando tanto as situações de rotina durante a execução da obra, como as de início, 

paragem ou conclusão). 

A definição e implementação destes procedimentos e/ou planos tem como objetivo evitar, reduzir e/ou 

compensar os eventuais impactes ambientais na “fonte”, através da gestão das atividades, processos 

produtivos e operações, sendo desde logo definidas e atribuídas as responsabilidades pela sua execução e 

acompanhamento, bem como os registos de controlo associados. 

As medidas e procedimentos adotadas serão alvo de uma constante atualização, com base no controlo e 

monitorização ambiental realizados permanentemente em obra, nomeadamente na verificação de ocorrências, 

não conformidades, queixas e reclamações e na identificação de ações corretivas. 

Em cada um dos procedimentos funcionais serão sistematizados, por aspeto a controlar, as respetivas medidas 

de controlo ambiental, a periodicidade e as responsabilidades pela sua implementação. 

Deste modo, apoiados na experiência acumulada, estima-se que os principais aspetos, associados à execução 

de um conjunto de atividades expectáveis de ocorrerem durante a execução da empreitada, são os que se 

encontram a seguinte, encontrando-se associadas medidas preventivas a adotar. Estes encontram-se 

obviamente condicionados pelas atividades e pelo enquadramento da zona de intervenção e da envolvente, 

sendo expectável que variem de acordo com as condicionantes referidas, assim como o seu grau de 

significância. 

Para a fase de projeto de execução e fase de construção, são obrigatoriamente implementadas as medidas de 

minimização consideradas no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), elaborado em Fevereiro de 2018, na fase de 

Estudo Prévio, todas as medidas complementares aplicáveis identificadas na Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA), favorável condicionada, emitida em 16 de novembro de 2018, aplicáveis ao projeto, bem como todas as 

medidas que sejam identificadas em fase de RECAPE e consideradas na DCAPE. 
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No Anexo 5 apresentam-se as medidas a aplicar na fase antes do início da fase de construção e na fase de 

construção. 

Deste modo, apoiados na experiência acumulada, estima-se que os principais aspetos, associados à execução 

de um conjunto de atividades expectáveis de ocorrerem durante a execução da empreitada, são os que se 

encontram a seguinte, encontrando-se associadas medidas preventivas a adotar.  

Estes encontram-se obviamente condicionados pelas atividades e pelo enquadramento da zona de intervenção 

e da envolvente, sendo expectável que variem de acordo com as condicionantes referidas, assim como o seu 

grau de significância. 

 

 

6.1.1 Geral  

Antes do início da obra/atividade 

 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; 

 Consciencialização dos recursos humanos da obra para adoção de um código de conduta restrito que 

vise reduzir a probabilidade de ocorrência de degradação ambiental por negligência, e tratamento 

adequado dos desperdícios e resíduos produzidos durante a atividade de construção. É fundamental 

que os trabalhadores compreendam que, após a conclusão da obra, a área intervencionada terá que 

ficar igual ou mesmo melhor, do ponto de vista ambiental, do que antes do seu início. 

 Deverão ser instruídos todos os processos necessários para obtenção de licenças ou autorizações, 

junto das Entidades Competentes, conforme indicações das mesmas ou conforme legislação aplicável.  

 As licenças/autorizações são controladas e registadas no modelo Lista de Licenças e Autorizações 

(VDCG TXD GE AMB LT3 000 FO 49003) 

 

 

6.1.2 Ruído  

Serão definidas medidas mitigadoras, para minimizar os níveis de ruido no estaleiro e nas frentes de obra, tais 

como: 

Antes do início da obra/atividade 

 Definir um horário de trabalho adequado, a submeter à aprovação da Fiscalização/Dono de Obra; 

 Os trabalhos e operações de construção mais ruidosas deverão ficar restritos ao período diurno, entre 

as 8 e as 20 horas, e aos dias úteis; 
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 Obtenção das autorizações necessárias, designadamente a licença especial de ruído, para a realização 

de trabalhos causadores de ruído nos termos do regulamento aplicável, se necessário; 

Durante a obra/atividade 

 Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor 

ruido possível; 

 Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica 

nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção; 

 Programar e coordenar as atividades de demolição e construção, especialmente as que gerem mais 

ruído, tendo sempre em atenção as zonas adjacentes à obra, especialmente próximo de recetores 

sensíveis; 

 Utilizar veículos e maquinaria de apoio às obras, projetadas para evitar e controlar a 

geração de ruído, assegurando a sua manutenção e o cumprimento dos limites de nível 

de potência sonora definidos pelo Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de Março; 

 Organizar os veículos e maquinaria que operam ao ar livre, de modo a reduzir na fonte a 

geração de ruído; 

 Limitar a velocidade de circulação de veículos nas principais vias afetadas pela obra e identificar os 

caminhos de circulação; 

 Possuir a certificação da classe de nível da potência sonora emitida por toda a maquinaria de 

construção (móvel e fixa) utilizada nas áreas afetas às obras; 

 Durante da obra, estão previstas medições de ruido ambiental, sendo necessário cumprimento do 

plano de monitorização e com os requisitos legais e normativos associados. 

 Identificação de todas as máquinas a utilizar na obra, com evidência documental da certificação da 

classe de nível da potência sonora emitida pela maquinaria (móvel e imóvel) de apoio à obra 

abrangida pelo Regulamento Geral do Ruído e da declaração CE de conformidade que deve 

acompanhar a maquinaria referida no Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente de 

Equipamento para Utilização no Exterior, utilizando o modelo Controlo de Equipamentos/Máquinas 

a Utilizar (VDCG TXD GE AMB LT3 000 FO 49007), quando na entrada de funcionamento da máquina 

em obra; 

 Adotar medidas de proteção individual dos trabalhadores mais expostos ao ruído, durante as 

atividades de construção, de acordo com as normas e especificações técnicas estabelecidas; 

 Assegurar a manutenção e revisão periódica de toda a maquinaria de construção. 
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6.1.3 Vibrações 

Antes do início da fase de construção: 

 Elaborar um inventário (a incluir no plano de vistorias) com reportagem fotográfica das estruturas 

existentes na zona de implantação do projeto, onde será dada especial atenção ao estado, interior e 

exterior, das construções; 

Na fase de construção: 

 Cumprir as normas legais em vigor relativamente às vibrações resultantes da utilização de maquinaria 

de apoio à obra; 

 Organizar todos os veículos e toda a maquinaria de construção que operem ao ar livre, de modo a 

reduzir na fonte a geração de vibrações; 

 Utilizar um horário de trabalho adequado, com a limitação de execução de atividades de construção 

geradoras de elevadas vibrações apenas no período diurno e nos dias úteis; 

 Selecionar e utilizar, sempre que possível, veículos e maquinaria de construção projetados para 

minimizar a geração de vibrações; 

 Seleciona, sempre que possível, técnicas e processos construtivos que geram menos vibrações; 

 Adotar medidas que visam minimizar o aumento dos níveis de vibrações no estaleiro e nas zonas 

adjacentes às obras; 

 Cumprir as normas legais em vigor relativamente a vibrações resultantes da utilização da maquinaria 

de construção; 

 Durante da obra, estão previstas medições de vibrações, cumprindo com o plano de monitorização e 

com os requisitos legais e normativos associados; 

 Realizar campanhas de monitorização periódicas dos níveis de vibração; 

 Assegurar a manutenção e revisão periódica de toda a maquinaria de construção; 

 

6.1.4 Qualidade do Ar 

Antes do início da fase de construção: 

 Colocação de barreiras para minimizar a dispersão de partículas e lamas e a rega da área de circulação; 

Na fase de construção, adotar medidas que visem minimizar a emissão e a dispersão de poluentes atmosféricos 

no estaleiro e nas zonas adjacentes à obra: 

 Não realizar queimas a céu aberto de todo o tipo de materiais residuais da obra; 

 Organizar todos os veículos e toda a maquinaria de construção que operem ao ar livre, de modo a 

reduzir na fonte a geração de poluição do ar; 
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 Selecionar e utilizar, sempre que possível, veículos e maquinaria de construção projetados para 

minimizar a geração de poluição atmosférica; 

 Assegurar a manutenção e a revisão periódica de todos os veículos e de toda a maquinaria de apoio 

à obra; 

 Cumprir a legislação em vigor relativamente a intervenções com equipamentos com gases de 

refrigeração (gases fluorados), levantamento dos equipamentos existentes no estaleiro (Equipamento, 

Gás, Quantidade), utilizando o modelo Controlo de Equipamentos com Substâncias Regulamentadas 

(VDCG TXD GE AMB LT3 000 FO 49006)  

 Proceder à limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, 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 maquinaria e de 

veículos de apoio à obra; 

 Assegurar a rega regular e controlada, nomeadamente em dias secos e ventosos, da área afeta à obra 

onde poderá ocorrer a produção, a acumulação e a ressuspensão de poeiras (acessos não 

pavimentados, áreas de circulação de veículos e maquinaria de apoio à obra, zonas de carga, de 

descarga e de deposição de materiais de construção e de materiais residuais da obra, 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; 

 Acondicionar, cobrir (de acordo com o Código das Estradas) e humidificar, nomeadamente em dias 

secos e ventosos, os materiais de construção e os materiais residuais da obra, especialmente se forem 

pulvurentos ou do tipo particulado, para evitar a sua queda e o seu espalhamento na via pública 

aquando do transporte para a área afeta à obra ou para o depósito definitivo; 

 Vedar com tapumes todas as áreas onde se desenvolvem trabalhos incluindo as zonas de estaleiro e 

parques de máquinas; 

 Adotar medidas de proteção individual dos trabalhadores mais expostos à poluição do ar, durante as 

atividades de construção, de acordo com as normas e especificações técnicas estabelecidas; 

 

6.1.5 Água 

Antes do início da obra/atividade 

 Respeitar escrupulosamente os locais estabelecidos pelo Dono da Obra / Fiscalização para a colocação 

dos estaleiros, como as ligações das redes de águas residuais (domésticas e industriais) e colocação 
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dos sistemas de tratamento (decantação) para a zona de lavagem de rodados e lavagem de 

autobetoneiras; 

 Obtenção das autorizações necessárias, designadamente para a ligação das águas residuais 

domésticas e industriais para o coletor municipal, cumprimento do Regulamento para Lançamento 

de Efluentes Industriais na Rede de Coletores de Lisboa da Câmara Municipal de Lisboa; 

 Registar as licenças/autorizações tanto da ligação da água da rede, da ligação das águas residuais 

domesticas como as águas residuais para coletor municipal no modelo Lista de Licenças e 

Autorizações (VDCG TXD GE AMB LT3 000 FO 49003) 

 Definir um Plano de Gestão de Efluentes, identificando as origens e encaminhamento das águas 

residuais, como as respetivas medidas preventivas. 

Na fase de construção, serão implementadas as seguintes medidas: 

 Cumprimento do Plano de Gestão de Efluentes; 

 Monitorizar os consumos de água em todas as instalações e equipamentos afetos à obra, registando 

no modelo de Registo de Consumo de Água (VDCG TXD GE AMB LT3 000 FO 49004) 

 Ligação das águas residuais domésticas produzidas no estaleiro social ao coletor municipal de águas 

residuais domésticas e no estaleiro industrial e nas frentes de obra deverão ser instalados WC 

amovíveis com recolha de empresa especializada; 

 Definir boas práticas gerais para o consumo de água nas instalações sob a sua responsabilidade, 

devendo essas boas práticas estar expostas para leitura dos trabalhadores. Ou seja, no acolhimento à 

obra, realização de ações de sensibilização e formação das boas práticas ambientais e colocação de 

avisos para poupança de água. 

 Projetar e implantar um sistema de tratamento de águas residuais resultantes da lavagem de rodados 

e lavagem de autobetoneiras, designadamente um sistema de decantação, este sistema de tratamento 

deverá ser alvo de manutenção periódicas, devendo ser retirados elementos sólidos e sedimentos; 

 A água decantada será preferencialmente reutilizada novamente para o processo de lavagem de 

rodados ou lavagem de autobetoneiras ou utilização para aspersão. A água não utilizada será 

encaminhado para o sistema de coletor municipal, com a ligação autorizada; 

 A descarga de quaisquer produtos poluentes (ex.: resíduos óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos 

químicos e outros materiais residuais de obra/estaleiro) colocados em contentores estanques para ter 

um destino final adequado de acordo com a legislação.  

 Assegurar em permanência que os locais de instalação dos depósitos de combustíveis, lubrificantes 

ou outras substâncias químicas, assim como todas as áreas onde sejam manipulados, sejam 

impermeáveis, dotadas de cobertura e de bacia de retenção adequadamente dimensionada para 
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poder reter o volume máximo de líquido suscetível de ser derramado. A bacia deve ser concebida 

para possibilitar a remoção dos líquidos, que para aí tenham afluído, de modo fácil e seguro; 

 Colocar todos os resíduos e materiais considerados perigosos em que existe probabilidade de 

ocorrência derrame (óleos usados, embalagens de resíduos perigosos, absorventes e materiais 

filtrantes contaminados, acumuladores de chumbo, etc.), em contentores estanques em zona coberta 

e sobre bacia de retenção, de modo a evitar a ocorrência de derrames sobre o solo ou meio hídrico; 

 Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 

contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado e ao seu 

armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado; 

 Realizar análises das águas residuais industriais, cumprindo como definido na autorização de descarga 

para o coletor municipal. 

 

 

6.1.6 Gestão de Resíduos  

Antes do início da obra/atividade 

 Na planta de estaleiro, serão identificados os locais onde se situam todos os recipientes para 

armazenamento temporário de resíduos não perigosos e perigosos. 

 Os contentores/recipientes a utilizar para o armazenamento temporário dos resíduos: 

o Deverão ser estanques e adequados à quantidade prevista, indicando a capacidade 

escolhida para cada um dos recipientes e a produção estimada (m3/mês) dos resíduos; 

o Deverão ser compatíveis com as operações de recolha e transporte; 

o Deverão estar devidamente sinalizados com uma indicação clara de quais os resíduos que 

se podem colocar em cada um deles; 

o Deverão ser completamente estanques, se destinados a resíduos líquidos, sem juntas por 

onde possam ocorrer fugas de líquido; 

 Definir um Plano de Gestão de Resíduos, identificando o tipo de resíduos previstos, as medidas 

para implementação da gestão de resíduos e destino final dos respetivos resíduos.   

 

Na fase de construção, serão implementadas medidas: 

 O Plano de Gestão de Resíduos que inclui o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção 

e Demolição (PPGRCD) estará disponível na obra e será dado conhecimento do mesmo a todos os 

intervenientes nos trabalhos da empreitada. 

 Cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos, incluindo PPGRCD, tem como objetivo descrever as 

regras adotadas em obra para a prevenção, armazenagem, recolha e destino final dos resíduos 
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gerados pelas diferentes atividades. Todas as saídas de resíduos da obra são registadas no mapa de 

registo de resíduos (VDCG TXD GE AMB LT3 000 FO 49001) 

 A utilização de RCD em obra (quando aplicável) será feita em observância das normas técnicas 

nacionais e comunitárias aplicáveis, e na sua ausência, as especificações técnicas definidas pelo 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

 Em local adequado e designado serão colocados solos e rochas de escavação para reutilização na 

obra de origem. 

 Os materiais que não seja possível reutilizar e que constituam RCD serão obrigatoriamente objeto de 

triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem 

ou outras formas de valorização. 

 Os resíduos líquidos/aquosos ou semelhantes deverão ser acondicionados de acordo com o item 

seguinte, com o acréscimo de que os recipientes deverão ser colocados sobre bacias de retenção que 

assegurem a sua contenção em caso de derrame; 

 Junto ao local de armazenamento, e devidamente assinalado, deverá constar material absorvente e/ou 

adsorvente para limpeza de derrames, cujo destino, após a utilização, deverá ser devidamente 

assegurado em conformidade com a legislação; 

 No local de produção deverá ser assegurada a correta separação de resíduos; 

 No local de armazenamento temporário, no exterior, os contentores/recipientes deverão ser 

colocados em local impermeabilizado que previna, em caso de derrame, a sua infiltração no solo e, 

quando necessário, deverão estar colocados em locais cobertos; 

 É proibida a queima e abandono de resíduos, assim como a rejeição de efluentes e/ou resíduos para 

o meio hídrico ou outro meio natural; 

 A triagem dos resíduos poderá ser efetuada na frente de trabalho, com contentores/big-bag´s 

adequados para efeito, ou num parque de resíduos habilitado para tal, localizados nos estaleiros de 

apoio à obra; 

 Em qualquer situação, o armazenamento temporário de resíduos deverá ser efetuado de forma a não 

provocar qualquer dano para o ambiente nem para a saúde humana e de forma a evitar a 

possibilidade de derrame, incêndio ou explosão, devendo ser respeitadas as condições de segurança 

relativas às características que conferem perigosidade aos resíduos e que estão, regra geral, 

associadas com as características de perigo da substância (ou mistura de substâncias) perigosas 

presentes no resíduo em questão. 

 Em caso de ocorrência de outras tipologias de resíduos não previstos inicialmente, serão reforçados 

os meios de armazenamento/contentorização para o armazenamento temporário no parque de 

armazenamento de resíduos e atualização do PPGRCD; 
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 Na seleção do local deverá ser tida em consideração a proximidade a um acesso rodoviário, de forma 

a evitar constrangimento aquando da expedição de resíduos, assegurando o livre acesso dos veículos 

de transporte de resíduos e espaço suficiente para a execução de manobras aos contentores e 

veículos; 

 No dimensionamento do local, dever-se-á considerar o espaço necessário às operações de triagem a 

realizar – a separação em diversas frações de resíduos requer áreas livres correspondentes; 

 Garantir a separação e o correto acondicionamento de todos os resíduos durante a armazenagem 

temporária em estaleiro, sendo administrada formação/sensibilização ambiental a todos os 

trabalhadores; 

 Os meios de contentorização deverão ser colocados em locais impermeabilizados, de preferência 

cobertos e devidamente sinalizados e identificados por intermédio de fichas de identificação de 

resíduos, contendo uma descrição sucinta da forma adequada de armazenamento e manipulação por 

código LER; 

 Disponibilização de todos os meios de contenção/retenção para prevenção de fugas ou derrames de 

reservatórios ou embalagens contendo produtos químicos passíveis de originar situações de 

emergência ambiental; 

 Substituição imediata dos contentores e dos meios de contenção/retenção de fugas ou derrames, 

que não se encontrem em bom estado de conservação e que, por isso, possam originar situações de 

emergência ambiental; 

 A área destinada à armazenagem temporária deverá estar dimensionada de modo a permitir dar 

resposta a eventuais situações de falha no sistema de recolha e transporte; 

 Proibido realizar queimas a céu aberto de todo o tipo de materiais residuais da obra; 

 Transportar, armazenar, tratar, valorizar ou eliminar resíduos por entidades ou instalações autorizadas 

para o efeito; 

 Identificar e controlar as licenças e autorizações dos operadores de gestão de resíduos, pedreiras, 

aterros, registando no modelo Lista de Licenças e Autorizações (VDCG TXD GE AMB LT3 000 FO 

49003); 

 Quando a quantidade armazenada estiver a atingir a capacidade de armazenagem temporária, deverá 

ser desencadeado o processo de expedição para tratamento/valorização numa entidade licenciada. 

 Garantir que os resíduos são mantidos em estaleiro/obra o mínimo de tempo possível, sendo que, no 

caso dos resíduos perigosos, esse período não pode ser superior a 3 meses. 

 O transporte de resíduos será acompanhado da e-GAR nos termos da Portaria 145/2017, de 26 de 

abril; 
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 Atualização do Plano de Gestão de Resíduos que inclui o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 

da Construção, como o registo de resíduos produzidos no modelo Registo de Resíduos (VDCG TXD 

GE AMB LT3 000 FO 49001) 

  

6.1.7 Ocupação do solo 

Antes do início da obra/atividade 

 Respeitar escrupulosamente os locais estabelecidos pelo Dono da Obra / Fiscalização para a colocação 

do estaleiro, para a construção de acessos temporários e para a área de deposição de escombro, 

atendendo sempre às condicionantes e limitações das áreas adjacentes à obra; 

Na fase de construção, deverão ser implementadas as seguintes medidas: 

 Evitar a destruição desnecessária do coberto vegetal existente. 

 Controlo eficaz sobre o seu pessoal, quer no que respeita à intervenção exclusivamente nas áreas 

estipuladas na empreitada, quer no que respeita à passagem de máquinas e veículos fora dos acessos 

definidos para utilização da obra e, ainda, à deposição de materiais de construção fora dos locais 

definidos para o efeito. Estas duas últimas atividades são expressamente proibidas. 

 Vedar as zonas afetas à obra com vedação adequada e aprovada pelo Dono de Obra/Fiscalização; 

 Reduzir, o quanto possível, as zonas afetas à obra; 

 Limitar ao máximo a sua área de atuação, por forma a evitar afetar áreas que não sejam necessárias 

durante a empreitada. 

 Minorar a perturbação das infraestruturas, equipamentos e serviços existentes nas imediações, assim 

como diminuir a afetação da circulação rodoviária e pedonal nas áreas próximas da obra; 

 Prevenir a contaminação do solo, não permitindo a descarga de poluentes (óleos, lubrificantes, 

combustíveis, produtos químicos, etc.), colocando-os em contentores específicos, depois conduzidos 

para os destinos finais adequados; 

 Prever uma área impermeabilizada e coberta, devidamente delimitada e identificada, destinada a: 

o Execução de operações de abastecimento de combustível e pequena manutenção de 

equipamentos; 

o Execução de mudanças de óleos, que deverão ser recolhidos e devidamente acondicionados; 

o Limpeza de maquinaria afeta à obra, com sistema de recolha de efluentes gerados. 

 Assegurar a restituição ou a substituição de infraestruturas ou equipamentos existentes nas áreas 

confinantes com a obra e que tenham sido afetados ou danificados por ela; 
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 Manter em perfeito estado de limpeza os locais de carga e descarga, os espaços envolventes à 

empreitada e as vias adjacentes. Efetuar a limpeza e arrumação da frente de obra e do estaleiro com 

uma periodicidade semanal ou com uma periodicidade inferior sempre que se verifique necessário; 

 Reposição/regularização das condições previamente existentes antes da empreitada, após a 

conclusão da obra. 

 

6.1.8 Solos 

Antes de fase de construção: 

 Realização de um levantamento que permita o conhecimento detalhado da evolução histórica da área 

afeta à obra no respeitante à ocupação do solo, bem como a identificação, com base em trabalho de 

campo, de eventuais fontes de contaminação do solo existentes; 

Na fase de construção: 

 Realizar uma despistagem dos potenciais níveis de contaminação das terras escavadas;  

 Atuar de acordo com o Plano de Gestão de Resíduos e PPGRCD; 

 

6.1.9 Substâncias perigosas 

Antes do início da obra/atividade 

 Respeitar escrupulosamente os locais estabelecidos pelo Dono da Obra / Fiscalização para a colocação 

do estaleiro, como para a áreas de armazenamento de produtos químicos, atendendo sempre às 

condicionantes e limitações das áreas adjacentes à obra; 

Na fase de construção, serão implementadas as seguintes medidas: 

 Colocar todos os produtos químicos considerados perigosos em que existe probabilidade de 

ocorrência derrame em zona coberta e sobre bacia de retenção, de modo a evitar a ocorrência de 

derrames sobre o solo ou meio hídrico; 

 Todos os produtos químicos armazenados em área restrita, impermeabilizada e coberta, devidamente 

delimitada e identificada, sinalizada, com meios de combate a incêndio e de contenção de derrames; 

 Armazenamento de produtos químicos com ventilação adequada e compatibilidade das substâncias 

químicas; 

 Existência de procedimentos de emergência e formação de atuação em caso de derrame e incêndio; 

 Existência de meios de contenção de derrames e combate a incêndios na zona de armazenamento e 

manuseamento dos produtos químicos.   



 

 

 
 

PLANO E PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

EMPREITADA DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS TOSCOS, ACABAMENTOS E SISTEMAS, NO ÂMBITO 

DA CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DO METROPOLITANO DE LISBOA – 

PROLONGAMENTO DAS LINHAS AMARELA E VERDE – VIADUTOS DO CAMPO GRANDE – LOTE 3 – 

CONTRATO Nº79/2020-ML 

  

 VDCG TXD GE AMB LT3 000 DG 49001 A Página 53 de 74 08-06-2021 

                                                                                    

 

   

 Inventário dos produtos químicos a utilizar, com a seguinte informação: forma de acondicionamento, 

local de armazenagem, quantidade armazenada e a respetiva ficha de dados de segurança, utilizando 

o mapa de quantidades de substâncias perigosas (VDCG TXD GE AMB LT3 000 FO 49008) 

 Os produtos químicos em embalagens adequadas e apropriadas de acordo com o seu risco associado 

e devidamente rotuladas; 

 Existência de fichas de dados de segurança dos produtos químicos existentes na obra, como a 

respetiva rotulagem das embalagens originais como as embalagens de transvaze. 

 

6.1.10 Energia 

Antes do início da obra/atividade: 

 Solicitação do pedido de ligação da rede elétrica; 

 Respeitar escrupulosamente os locais estabelecidos pelo Dono da Obra / Fiscalização para a colocação 

dos estaleiros principal e industria; 

Na fase de construção, as medidas serão: 

 Definir boas práticas gerais para o consumo de energia nas instalações sob a sua responsabilidade, 

devendo essas boas práticas estar expostas para leitura dos trabalhadores, Ou seja, no acolhimento à 

obra, realização de ações de sensibilização e formação das boas práticas ambientais e colocação de 

avisos para poupança de energia; 

 Monitorizar e registar os consumos mensais de rede elétrica e de combustível, no mapa de registo de 

consumo de energia (VDCG TXD GE AMB LT3 000 FO 49005) 

 Assegurar a manutenção dos equipamentos consumidores de energia; 

 Ligação da rede de elétrica, utilização se for necessário, a geradores móveis, com a manutenção 

atualizada; 

 

6.1.11 Flora e Vegetação 

Antes do início da obra/atividade: 

 Realização um levantamento dos elementos arbóreos existentes na área afeta à obra. Para cada 

exemplar arbóreo deverão ser definidas as ações a executar, nomeadamente abate, transplante; 

Na fase de construção, as medidas serão: 

 Implementar medidas cautelares no que se refere à proteção física da vegetação existente, em 

particular de porte arbóreo que se posicione perto das intervenções; 

 Colocação em local designado para o efeito, os exemplares de porte arbóreo que serão 

transplantados, obedecendo aos critérios adequados para transporte de cada espécie. 
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 Cumprimento do plano de abate definido, garantindo o não arranque ou o corte raso de elementos 

arbóreos sem autorização prévia do Dono de Obra 

 

6.1.12 Património Cultural 

Antes do início da obra/atividade: 

 Levantamento do estado de conservação interior e exterior do património arquitetónico localizado 

numa faixa de 60 m centrada a eixo dos traçados; 

Na fase de construção: 

 Monitorizar em permanência os eventuais riscos de assentamentos à superfície e a influência nas 

estruturas contidas na área de intervenção através de instrumentação adequada; 

 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; 

 

6.1.13 Socio-económicos  

Antes do início da fase de construção: 

 Definição do local de implantação dos estaleiros, dos corredores de acesso das maquinarias, das zonas 

a intervencionar, como definir o programa de circulação; 

 Efetuar as diligências necessárias junto da Câmara Municipal de Lisboa; 

Na fase de construção: 

 Implementação do Programa de Circulação; 

 Efetuar as diligências necessárias junto da Câmara Municipal de Lisboa; 

 Afixação de informação nos locais estratégicos da obra; 

 Colocação de vedação e sinalização em todos os locais da área afeta à obra que ofereçam perigo; 

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

 Sinalizar os acessos alternativos às ruas encerradas ao trânsito, identificando claramente o trajeto a 

efetuar durante o período das obras; 

 Cumprir com o Plano de Comunicação definido com as orientações do Dono de Obra; 

 

6.1.14 Requisitos na contratação e controlo de subempreiteiros e fornecedores 

O Sistema de Gestão Ambiental é aplicável a toda a organização interveniente nas atividades de preparação, 

planeamento, execução e desmobilização da Empreitada que possam ter efeitos diretos ou indiretos no 

ambiente, onde naturalmente se incluem as atividades realizadas em regime de subempreitada. 

Os subempreiteiros a contratar no âmbito da empreitada ficam obrigados ao cumprimento integral dos 

requisitos preconizados no Sistema de Gestão Ambiental implementado, constituindo este um compromisso 

que será por eles assumido contratualmente. 

De facto o cumprimento dos requisitos, dos procedimentos operativos / instruções de trabalho e dos planos 

de monitorização e prevenção aplicáveis à atividade de cada subempreiteiro constitui já comummente uma 

cláusula do contrato estabelecido e os seus Subempreiteiros, tal como é efetuado para os aspetos relativos à 

Segurança e Qualidade, e estando os respetivos documentos e requisitos a cumprir, em anexo a esse mesmo 

contrato. 

Neste compromisso incluem-se todas as obrigações e responsabilidades já definidas, funcionando os trabalhos 

dos subempreiteiros como mais um estaleiro ou frente de obra da empreitada e estando por isso obrigados 

ao cumprimento dos requisitos definidos no âmbito do SGA que sejam aplicáveis às atividades / trabalhos em 

curso em cada momento. 

Quanto aos procedimentos específicos para cada trabalho realizado em regime de subempreitada, a sua 

elaboração será sempre integrada no SGA da empreitada, naturalmente com a colaboração do respetivo 

subempreiteiro e integração dos planos por si desenvolvidos. 

O acompanhamento e controlo dos subempreiteiros será efetuado pelo Gestor Ambiental que periodicamente 

efetua vistorias para avaliar a conformidade dos procedimentos adotados. Este controlo será acompanhado 

com a realização de auditorias internas a subempreiteiros e fornecedores, as quais serão efetuadas sempre 

que necessário e de acordo com os requisitos que constam no caderno de encargos. 
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6.2 PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS  

Na fase de planeamento da Obra é elaborado um Plano de Emergência Ambiental para a Empreitada, 

enquadrando simultaneamente aspetos de segurança e ambiente. Este Plano, identifica as potenciais situações 

de emergência, os cenários de ocorrência e as ações a desenvolver. 

O objetivo do plano de emergência é a salvaguarda de pessoas, bens materiais e patrimoniais, assim como do 

meio ambiente, face aos riscos de um sinistro (incêndio, explosão, acidente grave, etc.) que obrigue a uma 

evacuação rápida e ordenada, através da sistematização de um conjunto de normas e regras de procedimento, 

minimizando os efeitos catastróficos que possam advir desta situação. 

Numa primeira análise às hipóteses de ocorrência de acidentes/quase acidentes, verifica-se que, para além dos 

numerosos riscos normalmente associados ao ato de construir e de um modo geral conhecidos, entre os quais, 

capotamentos, colisão de veículos, compressão por objetos, choques elétricos, choques com objetos, quedas 

em altura, quedas ao mesmo nível, soterramentos, entre outros, existem ainda riscos acrescidos na obra, tais 

como: 

 Incêndio/explosão; 

 Derrame ou Fuga de Substâncias Perigosas; 

 Inundação; 

 Sismo; 

 Outros, caso aplicável. 

O Plano de Resposta a Emergência Ambientais onde constam as medidas de atuação em caso de contaminação 

acidental de terrenos e consequentemente das águas subterrâneas, por fuga ou derrame de substâncias. Este 

plano permite definir a organização, responsabilidades, atribuição de funções, estabelecer as medidas de 

prevenção e atuação em caso de acidente e o tipo de coordenação com serviços/entidades internos e externos. 

O quadro seguinte evidência as principais ações a desenvolver de acordo com as atividades decorrentes de 

situações de emergência ambiental. 

 

Quadro 6.1 – Ações a desenvolver nas atividades decorrentes em situações de emergência ambiental 

Âmbito Ações a desenvolver 

Comunicações 

internas 

 Definição do sistema de comunicação interno 

 Distribuição dos meios de comunicação 

 Protocolo para comunicações internas 
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Âmbito Ações a desenvolver 

Combate a 

incêndio/explosão 

 Tipo e localização de extintores 

 Lista nominal do pessoal apto a manusear extintores 

 Definição do responsável pela verificação da validade dos extintores 

 Definição do responsável pela gestão dos resíduos provenientes do incêndio. 

Contenção de 

derrames 

 Sensibilização ambiental contempla a atuação de contenção de derrames 

 Definição do sistema de armazenamento de substâncias químicas suscetíveis 

de causar derrames 

 Tipo e localização de produtos de contenção de derrames 

 Lista de pessoal apto a conter derrames  

 Definição do responsável pela gestão dos resíduos provenientes dos derrames 

Condições 

meteorológicas 

 Divulgação de boletins das condições meteorológicas 

Comunicações 

externas 

 Planta de emergência da obra, com indicação de acessos e pontos de 

encontro 

 Definição de pontos de encontro 

 Lista de contactos com entidades exteriores suscetíveis de intervenção em 

caso de emergência 

 Protocolo de comunicação externa em caso de emergência. 
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7 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

7.1 MONITORIZAÇÃO, MEDIÇÃO, ÁNALISE E AVALIAÇÃO 

O controlo e monitorização ambiental assegura a conformidade ambiental, definindo a metodologia e o plano 

para o desenvolvimento e implementação das ações de acompanhamento, monitorização e medição 

ambiental periódicas dos principais aspetos das operações / atividades (estaleiro, frentes de obra e trabalhos 

da empreitada) que possam ter impactes significativos.  

O seguimento dos indicadores estabelecidos permite verificar o cumprimento e eficiência do controlo 

operacional definido (e, consequentemente, da conformidade com os objetivos estabelecidos e com os 

requisitos legais e contratuais) e encontrar atempadamente soluções que resolvam conflitos e reduzam os 

impactes, correspondendo à verificação da: 

 Correta implementação e cumprimento dos Procedimentos de Controlo Ambiental preconizados, que 

incluem os requisitos legais, contratuais e outros. 

 Necessária adaptação a cada fase da obra ou local. 

 Ocorrência de não conformidades e/ou reclamações. 

 Implementação das correções e das ações corretivas, identificadas como necessárias. 

 

Em termos globais, a monitorização será levada a efeito, através dos seguintes sistemas de controlo: 

Monitorização Autoria 

Controlo interno, ou 

auto-controlo 

 As diversas estruturas organizativas da obra. 

Controlo externo ou 

independente 

 À obra, por elementos da estrutura central de apoio na área da qualidade, 

segurança e ambiente. 

 Em atividades subempreitadas é efetuada pela própria estrutura organizativa 

da obra. 

 Em atividades subempreitadas pode ser efetuada pela estrutura central de 

apoio na área da qualidade, segurança e ambiente. 

Controlo exterior  Efetuado nas condições contratuais pelo Dono de Obra e/ou seus 

representantes. 

 

Os meios, metodologias e frequência com que será realizada a monitorização do desempenho são 

apresentados no plano seguinte: 
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Monitorização Suporte Frequência 

Controlo interno, ou 

auto-controlo 

a. Plano de monitorização e prevenção 

b. Auditorias e visitas a fornecedores 

relevantes 

c. Calibração de equipamentos de 

ensaio 

d. Listas de verificação periódicas 

e. Relatórios de controlo e 

monitorização ambiental 

 

a. Conforme o plano de trabalhos 

da empreitada e o Caderno de 

Encargos 

b. De acordo com critério que a 

obra entender estabelecer 

c. A definida no respetivo plano de 

calibração 

d. De acordo com a periodicidade 

estabelecida 

e. De acordo com a periodicidade 

estabelecida 

Controle externo ou 

independente 

a. Auditorias internas à obra 

b. Visitas de acompanhamento 

c. Auditorias e visitas a fornecedores 

relevantes 

d. Listas de verificação periódicas 

a. De acordo com o Plano de 

Auditorias internas 

b. Quando aconselhável 

c. De acordo com solicitação da 

obra 

d. De acordo com a periodicidade 

estabelecida 

Controlo exterior Nas modalidades previstas nos 

documentos contratuais 

A prevista nos documentos 

contratuais 

 

Quadro 7.1 – Calendarização das monitorizações ambientais  

Monitorização Parâmetros a 

monitorizar   

Metodologia  Frequência Responsável  Documentos/

registos 

associados 

Acompanhame

nto Ambiental 

Verificação das 

medidas 

ambientais a 

implementar  

 

Controlo 

Ambiental através 

de vistorias, 

registos 

fotográficos  

Semanal Gestor 

Ambiental/ 

Técnico 

Ambiental 

Lista de 

verificação/Re

gistos da 

vistoria 
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Monitorização Parâmetros a 

monitorizar   

Metodologia  Frequência Responsável  Documentos/

registos 

associados 

Acompanhame

nto Ambiental 

Verificação das 

medidas de 

minimização 

 

Controlo 

Ambiental através 

de vistorias, 

registos 

fotográficos 

Mensalmen

te 

Gestor 

Ambiental/ 

Técnico 

Ambiental 

Lista das 

medidas de 

minimização 

Acompanhame

nto Ambiental 

Cumprimento do 

Monitorização de 

Gestão Ambiental 

Controlo dos 

objetivos e metas 

de acordo com o 

programa de 

gestão ambiental 

implementado 

Mensalmen

te 

Gestor 

Ambiental/ 

Técnico 

Ambiental 

Relatório 

Ambiental 

Avaliação da 

conformidade  

Verificação da 

Conformidade 

Legal 

Verificação do 

cumprimento dos 

requisitos legais 

Semestral Gestor 

Ambiental/ 

Técnico 

Ambiental 

Lista de 

verificação da 

conformidade 

Legal 

Monitorização 

– Ruído 

Ambiental 

De acordo com o 

programa de 

monitorização do 

DIA 

Definido no 

Programa de 

Monitorização do 

DIA 

Bimestral e 

em funções 

das 

atividades 

da 

construção 

desenvolvid

as 

Gestor 

Ambiental/ 

Técnico 

Ambiental  

 

Relatório de 

Monitorização 

Monitorização 

– Vibrações 

De acordo com o 

programa de 

monitorização do 

DIA 

Definido no 

Programa de 

Monitorização do 

DIA 

Trimestral e 

em funções 

das 

atividades 

da 

construção 

desenvolvid

as 

Gestor 

Ambiental/ 

Técnico 

Ambiental  

 

Relatório de 

Monitorização 
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Monitorização Parâmetros a 

monitorizar   

Metodologia  Frequência Responsável  Documentos/

registos 

associados 

Monitorização 

– Solos 

De acordo com o 

programa de 

monitorização do 

DIA 

Definido no 

Programa de 

Monitorização do 

DIA 

Antes do 

inicio da 

obra 

Gestor 

Ambiental/ 

Técnico 

Ambiental  

 

Relatório de 

Monitorização 

Monitorização 

– Património 

Cultural 

Definido no Plano 

de Salvaguarda 

do Património 

Cultural 

Definido no Plano 

de Salvaguarda 

do Património 

Cultural 

Definido no 

Plano de 

Salvaguard

a do 

Património 

Cultural 

Arqueólogo / 

Diretor 

Científico 

Ficha de 

acompanhame

nto 

arqueológico 

 

7.1.1 Acompanhamento Ambiental e Monitorização 

As ações de acompanhamento das atividades e operações e de monitorização e de medição dos aspetos e/ou 

impactes ambientais são realizadas ao longo do desenvolvimento das diferentes fases de obra, estando estas 

ações adaptadas a cada fase. 

Sempre que existam alterações/modificações relevantes para o ambiente, a avaliação dos aspetos ambientais 

e respetivos impactes é revista. Bem como a monitorização e medição relacionadas. 

Os resultados das ações de controlo, monitorização e medição são registadas, evidenciando a efetivação 

dessas atividades e o seguimento dos aspetos ambientais ao longo das diversas fases da empreitada, de 

acordo com os critérios definidos, sendo os registos apresentados com o respetivo plano e/ou procedimento 

a que estão associados. 

Dado que na presente empreitada prevê Planos de Monitorização Ambiental específicos, tais como, Vibrações, 

Ambiente Sonoro e Solos, esta componente ambiental encontra-se veiculada no âmbito do Monitorização 

Ambiental. A estrutura a adotar na elaboração dos Relatórios de Monitorização Ambiental será de acordo com 

o definido no Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 
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As monitorizações ambientais a efetuar, serão implementados os planos de monitorização definidos no 

RECAPE, com Relatórios de Monitorização específicos. 

O Acompanhamento Ambiental em Obra é efetuado periodicamente pelo Gestor Ambiental, de forma a 

garantir o cumprimento dos requisitos ambientais definidos.  

A verificação de conformidade legal terá como objetivo identificar a conformidade dos requisitos definidos 

das medidas de minimização definidas no DIA, DCAPE e no Caderno de Encargos.  

O registo do acompanhamento dos aspetos ligados ao Acompanhamento Ambiental é traduzido pelos 

seguintes documentos, nomeadamente: 

 Registo de Vistoria Ambiental / lista de verificação da ferramenta informática da determinação de 

aspetos ambientais significativos (modelo utilizado Lista de Verificação VDCG TXD GE AMB LT3 000 

FO 49009) 

 Conjunto de fichas de registo inerentes aos aspetos objeto de verificações pontuais ou periódicas, no 

cumprimento das medidas do DIA e DCAPE. 

 Auditorias. (relatórios de auditorias) 

 Verificação da conformidade legal (implementação das medidas de minimização e a lista de verificação 

da conformidade legal VDCG TXD GE AMB LT3 000 FO 49011) 

 Vistorias periódicas (utilizando a Ficha de verificação ambiental VDCG TXD GE AMB LT3 000 FO 49010) 

 Atas de reunião 

 Relatório mensais  

 

Serão realizadas reuniões periódicas, das diferentes especialidades. Após estas reuniões são formalizadas atas 

de reunião, na qual (caso aplicável) se encontram definidas as responsabilidades e prazos das ações a 

desenvolver. Algumas das situações constantes nas referidas atas, bem como na restante correspondência 

vinda do cliente, terão o tratamento previsto para as ações preventivas e corretivas. 

 

7.1.2 Relatório Mensal e Final 

 

Mensalmente é fornecido a informação necessária, através do Relatório de Acompanhamento Ambiental 

(VDCG TXD GE AMB LT3 000 RL 49000), à Fiscalização/Dono de Obra circunstanciado sobre a implementação 

do Sistema de Gestão Ambiental, que efetua a avaliação do desempenho do sistema ao longo da vigência do 

contrato, incluindo a avaliação dos indicadores estabelecidos, permitindo assim comprovar o cumprimento 
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dos resultados planeados. Quando os resultados planeados não são atingidos, são definidas e desencadeadas 

ações de forma a assegurar o cumprimento dos objetivos estabelecidos. 

O relatório terá como conteúdo mínimo os seguintes pontos: 

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: 

a. Responsabilidades; 

b. Reuniões e visitas; 

c. Sensibilização e formação ambiental; 

d. Acidentes ambientais; 

e. Não conformidades ambientais; 

f. 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. 

 

Em anexo ao Relatório de Acompanhamento Ambiental deverão ser inseridos os elementos considerados 

relevantes obtidos durante o período. 

 

No final da obra será ainda emitido o Relatório Final de Acompanhamento Ambiental (VDCG TXD GE AMB LT3 

000 RL 49001), cuja estrutura é: 

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; 
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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; 

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. 

 

Os registos ambientais da obra irão encontrar-se arquivados no estaleiro e disponíveis ao Dono de Obra e à 

Fiscalização quando solicitados. 
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7.1.3 Avaliação da Conformidade 

A avaliação de conformidade terá como objetivo identificar a conformidade dos requisitos definidos nos 

seguintes documentos: 

 Plano e Programa de Gestão Ambiental e documentos associados. 

 Caderno de Encargos. 

 Legislação Nacional e Comunitária. 

Para além da verificação da implementação das medidas de minimização definidas no DIA, DCAPE e no 

Caderno de Encargos, é realizada, semestralmente, a avaliação da conformidade para avaliar o cumprimento 

das obrigações, com identificação dos requisitos ambientais aplicáveis.  

 

7.1.4  Dossier Ambiente 

No âmbito do Acompanhamento Ambiental da fase de construção da empreitada, existe um Dossier 

Ambiente, com a estrutura e a informação identificadas seguidamente, a atualizar e a validar semestralmente 

pela Fiscalização e pelo Dono de Obra (janeiro e julho de cada ano). 

 

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, ...) 
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LICENÇAS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE  

- Alvará de construção 

- Autos de consignação 

- Licença de implantação do estaleiro 

- 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) – LEGISLAÇÃO: Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 

de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 217/2012, de 9 de outubro, pelo Decreto-Lei n.º 389/2007, 

de 30 de novembro, e pela Lei n.º 15/2015, de 16 de fevereiro; Portaria n.º 1188/2003, de 10 de 

outubro, e Portaria n.º 1515/2007, de 30 de novembro 

- 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) - LEGISLAÇÃO - Decreto-

Lei n.º 90/2010, de 22 de julho + Comprovativo das inspeções periódicas dos ESP, se aplicável 

 

RUÍDO 

- Licenças especiais de ruído e despachos ministeriais – LEGISLAÇÃO: 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 

- Listagem dos equipamentos existentes em obra – LEGISLAÇÃO: Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de 

novembro 

- 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 



 

 

 
 

PLANO E PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

EMPREITADA DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS TOSCOS, ACABAMENTOS E SISTEMAS, NO ÂMBITO 

DA CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DO METROPOLITANO DE LISBOA – 

PROLONGAMENTO DAS LINHAS AMARELA E VERDE – VIADUTOS DO CAMPO GRANDE – LOTE 3 – 

CONTRATO Nº79/2020-ML 

  

 VDCG TXD GE AMB LT3 000 DG 49001 A Página 67 de 74 08-06-2021 

                                                                                    

 

   

- 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 – LEGISLAÇÃO: 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 

- Inventariação de todos os extintores: localização, tipo e capacidade – LEGISLAÇÃO: Decreto-Lei n.º 

152/2005, de 31 de agosto (alterado pelo Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de Novembro, pelo Decreto-

Lei n.º 85/2014, de 27 de Maio, parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 85/2014, de 27 de Maio, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 35/2008, de 27 de Fevereiro), Decreto-Lei n.º 85/2014, de 

27 de maio, e Decreto-Lei n.º 35/2008, de 27 de fevereiro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 145/2017, de 

30 de Novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 85/2014, de 27 de Maio) 

- Inventariação de todos os equipamentos de refrigeração e ar condicionado: fluído utilizado, carga ( 

3kg), potência de refrigeração e ano de fabrico – LEGISLAÇÃO: Decreto-Lei n.º 152/2005, de 31 de 

agosto; Decreto-Lei n.º 85/2014, de 27 de maio, e Decreto-Lei n.º 35/2008, de 27 de fevereiro 

- Documentação relativamente a intervenções com gases de refrigeração em AVAC – LEGISLAÇÃO: 

Decreto-Lei n.º 35/2008, de 27 de fevereiro (ODS), Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de Novembro, 

retificado pela Declaração de Retificação n.º3-A/2018, de 29 de Janeiro (GFEE) 

 

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 

https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/114277785/init/normal?p_p_auth=3Zi5mDYQ&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31996304/init/normal?p_p_auth=3Zi5mDYQ&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31996304/init/normal?p_p_auth=3Zi5mDYQ&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31996304/init/normal?p_p_auth=3Zi5mDYQ&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31509669/init/normal?p_p_auth=3Zi5mDYQ&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/114277785/init/normal?p_p_auth=3Zi5mDYQ&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/114277785/init/normal?p_p_auth=3Zi5mDYQ&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31996304/init/normal?p_p_auth=3Zi5mDYQ&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
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- 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 

- 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) - 

LEGISLAÇÃO: Portaria n.º 289/2015, de 17 de setembro 

- Comprovativos do preenchimento do Mapa Integrado de Registo de Resíduos 

- 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 – LEGISLAÇÃO: 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, Portaria n.º 145/2017, de 26 de Abril 

- Certificados de Receção (para o caso específico dos resíduos de construção e demolição) – 

LEGISLAÇÃO: 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 

- Inventariação de todos os transformadores e condensadores com PCB’s, se aplicável – LEGISLAÇÃO: 

Decreto-Lei n.º 72/2007, de 7 de março 
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PATRIMÓNIO CULTURAL 

- 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 – LEGISLAÇÃO: Decreto-Lei n.º 164/2014, 

de 4 de novembro 

- Resultados do autocontrolo – Fichas 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 

 

7.2 AUDITORIAS 

O ACE de forma a garantir o funcionamento dos seus processos e implementação e manutenção do seu 

sistema de gestão ambiental na empreitada, efetua monitorizações, como auditorias. O procedimento de 

Auditorias define a metodologia para a realização de auditorias como a calendarização, os processos a auditar 

e os recursos necessários. 

O Procedimento de Auditorias encontra-se no Anexo 9. E a periodicidade das Auditorias está definida 

Programa de Auditorias (VDGC TXD GE GER LT3 000 FO 0006 0) 

As auditorias serão conduzidas por pessoal não envolvido no organograma da Empreitada ou por pessoal 

contratado pelo ACE, para o efeito. 

Na qualificação dos auditores, requer-se conhecimentos comprovados dos dossiers das áreas a auditar e 

conhecimentos nas áreas de Gestão Ambiental. Aos auditores técnicos requer-se conhecimentos técnicos e 

experiência comprovada na atividade. Os auditores coordenadores/técnicos têm que ter formação específica 

em auditorias a Sistemas de Gestão Ambiental, com um mínimo de 21 horas de formação. 

Os auditores nomeados confirmam com a Direção de Obra da Empreitada, a data de realização da auditoria e 

todos os aspetos considerados relevantes, enviando o Plano de Auditoria, com pelo menos dois dias de 

antecedência da data de realização, por forma ao gestor o divulgar por todos os envolvidos na Empreitada. A 
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Direção de Obra da Empreitada informa com a antecedência mínima de uma 7 dias de calendário a 

Fiscalização/Dono de Obra, acerca da realização da auditoria. 

A preparação da auditoria é efetuada pela equipa auditora tendo por base a documentação da Empreitada, 

elaborando lista de comprovação, adequada ao âmbito da auditoria. 

Durante a auditoria são analisadas e avaliadas as atividades do Sistema de Gestão Ambiental da Empreitada, 

de acordo com os seguintes princípios: 

 Verificação da adequabilidade da documentação formalizada face às normas de referência; 

 Avaliação da prática da Direção Técnica face à documentação do Sistema; 

 Verificações das ações corretivas decorrentes de auditorias anteriores, caso existam; 

 Identificação das não conformidades com os requisitos aplicáveis com base em evidências objetivas; 

 Identificação de oportunidades de melhoria. 

A fase de execução da auditoria culmina com a realização de uma reunião final durante a qual o auditor 

coordenador faz um breve resumo aos auditados sobre a forma como decorreu a auditoria, identificando os 

pontos fortes constatados, as não conformidades eventualmente detetadas e as oportunidades de melhoria. 

Após a realização da auditoria, a equipa auditora elabora um relatório no qual regista as constatações e 

identifica as não conformidades. Este é enviado à Direção de Obra da Empreitada a quem compete a sua 

divulgação junto dos responsáveis das áreas auditadas, para conhecimento das constatações, definição e 

desencadeamento de eventuais correções e/ou ações corretivas. 

A partir das correções / ações corretivas desencadeadas, o Gestor Ambiental/Técnico Ambiental efetua o seu 

seguimento e comprova o resultado da ação. Consequentemente, a Direção de Obra analisa o resultado e caso 

se justifique, comprova a eficácia das ações desenvolvidas, encerrando o respetivo processo. 

O ACE poderá ser alvo de auditorias realizadas pelo Dono de Obra e/ou seu representante, com base nos 

requisitos contratuais estabelecidos bem como à luz do definido no Plano e Programa de Gestão Ambiental. 

 

7.3 REVISÃO 

A revisão pela gestão do SGA é efetuado anualmente, considerando os requisitos definidos na NP EN ISO 

14001: 2015.  

Os requisitos consistem na revisão e avaliação do SGA, a fim de garantir a sua melhoria contínua, 

adequabilidade e eficácia, com vista a atingir o compromisso assumido relativo ao desempenho ambiental 

durante a execução da empreitada. 
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Os elementos a ter em consideração aquando da revisão ao sistema serão os seguintes: 

 Cumprimentos dos objetivos e metas definidos para a empreitada; 

 Resultados de auditorias; 

 Tratamento de não conformidades e eficácia das ações corretivas e preventivas; 

 Relatórios de acompanhamento; 

 Comunicações da Fiscalização/ Dono de Obra; 

 Revisão e ajustamento consoante o desenvolvimento dos trabalhos, desde que justificado.   
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8 MELHORIA 

8.1 NÃO CONFORMIDADES, RECLAMAÇÕES E AÇÕES CORRETIVAS  

Sempre que, no decorrer dos trabalhos, sejam identificadas situações não conformes em termos ambientais, 

estas serão identificadas e registadas no sentido de garantir a sua não reocorrência. Será efetuada uma análise 

da(s) causa(s) que deram origem à situação não conforme e serão adotadas as medidas necessárias não só 

para eliminar a não conformidade (correção), como também para eliminar a causa da não conformidade (ação 

corretiva), evitando deste modo a sua reocorrência.  

As não conformidades detetadas serão devidamente registadas e o seu tratamento efetuado de acordo com 

o Procedimento de Gestão de Não Conformidades, no Anexo 8. Na sequência da deteção de Não 

Conformidades, é identificada a necessidade de implementação de ações corretivas com a inerente 

investigação das causas da respetiva Não Conformidade. A deteção das potenciais causas de Não 

Conformidade é feita pelo Gestor Ambiental/Técnico Ambiental com o apoio dos diversos intervenientes e em 

função dos resultados, a Direção de Obra com intervenção do  Gestor Ambiental/Técnico Ambiental determina 

quais as ações corretivas a implementar, bem como o respetivo prazo para implementação, sendo estes 

registados na base de dados e registo de Não Conformidades, Estas ações serão implementadas pelo 

responsável designado pela Direção de Obra e supervisionadas pelo Gestor Ambiental/Técnico Ambiental. 

 

As reclamações que decorrem do período de execução da Empreitada são formalizadas ou encaminhadas 

diretamente pelas partes interessadas, sendo analisadas pela Direção de Obra, com os responsáveis envolvidos. 

Caso a Direção de Obra a considere relevante e aceite a reclamação, o tratamento é o definido pelo  

procedimento de gestão de não conformidades. 

Sempre que uma reclamação não origine relatório de não conformidade, em função do tipo de reclamação, a 

Direção de Obra, dará uma resposta ao reclamante (ex.: email, comunicação de obra, reunião da Empreitada, 

etc.). 

 

8.2 MELHORIA CONTÍNUA 

Compete ao Gestor Ambiental/Técnico Ambiental a identificação da necessidade de utilização de métodos de 

monitorização, medição, análise e melhoria para controlar e verificar a adequação e a eficácia do sistema 

ambiental para melhorar o desempenho ambiental, tendo como base: 

 relatórios de auditorias internas realizadas durante a execução da Empreitada; 

 informação dos relatórios, para avaliação do estado de implementação do Sistema de Gestão 
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Ambiental da Empreitada; 

 informações decorrentes da implementação do PPGA na Empreitada (Atas de reunião, Comunicações 

de obra, Política Ambiental, vistorias, ações corretivas e preventivas, revisões do sistema, etc.). 
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9 ANEXOS  

 

Anexo 1 – Declaração da Politica Ambiental definida e assumida pelo ACE para a execução do contrato. 

 

Anexo 2 – Certificados da norma EN ISO 14001 do ACE, TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, 

S.A. e SOMAFEL - ENGENHARIA E OBRAS FERROVIÁRIAS, S.A. 

 

Anexo 3 – Procedimento de Sistema: Determinar aspetos ambientais significativos 

 

Anexo 4 – Matriz de identificação e avaliação de aspetos e impactes ambientais 

 

Anexo 5 - Medidas a aplicar na fase antes do início da fase de construção e na fase de construção 

 

Anexo 6 – Plano de Formação e Sensibilização a implementar na fase de obra 

 

Anexo 7 – Lista de requisitos legais aplicáveis 

 

Anexo 8 – Procedimento de Gestão de Não Conformidades 

 

Anexo 9 – Procedimento de Auditorias 
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DA CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DO METROPOLITANO DE LISBOA – 

PROLONGAMENTO DAS LINHAS AMARELA E VERDE – VIADUTOS DO CAMPO GRANDE – LOTE 3 – 

CONTRATO Nº79/2020-ML 
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Anexo 2. Certificados da norma EN ISO 14001 do ACE, TEIXEIRA 

DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A. e SOMAFEL - 

ENGENHARIA E OBRAS FERROVIÁRIAS, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PLANO E PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 
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Certificado ISO 14001 da Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A. 
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Escritório Responsável: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL
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Data de início do ciclo de certificação/recertificação: 14-09-2020

17-05-2019Data da auditoria de recertificação/certificação:

Validade do certificado anterior: 29-08-2019

Este certificado é válido, desde que se mantenham os termos e condições, gerais e específicas, inerentes
aos serviços de certificação.

Diretor de Certificação

Data de Validade do Certificado: 29-08-2022

Data de emissão: 14-09-2020

Data da Certificação Inicial: 15-04-2008

Certificado Nº: PT005806

Âmbito da Certificação

CONSTRUÇÃO CIVIL, INDUSTRIAL E OBRAS PÚBLICAS, INCLUINDO TECNOLOGIA DE
FUNDAÇÕES.

ISO 14001:2015
NORMA

O Bureau Veritas Certification declara que o Sistema de Gestão da Organização acima foi auditado e
encontrado de acordo com os requisitos da norma:

Lagoas Park - Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, Portugal

Este é um certificado com locais adicionais referidos na(s) página(s) seguinte(s)

TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.

Concedida a

Certificação
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Diretor de Certificação

Escritório Emissor: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL

Escritório Responsável: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL

Este certificado é válido, desde que se mantenham os termos e condições, gerais e específicas, inerentes
aos serviços de certificação.

Data de emissão: 14-09-2020Versão: 2Certificado Nº: PT005806

Data de Validade do Certificado: 29-08-2022

Data de início do ciclo de certificação/recertificação: 14-09-2020

Data da Certificação Inicial: 15-04-2008

Data da auditoria de recertificação/certificação: 17-05-2019

Validade do certificado anterior: 29-08-2019

ANEXO

ISO 14001:2015
NORMA

Lagoas Park - Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, Portugal

TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.
Concedida a

Certificação

Diretor de Certificação

Escritório Emissor: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL

Escritório Responsável: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL

Este certificado é válido, desde que se mantenham os termos e condições, gerais e específicas, inerentes
aos serviços de certificação.

Data de emissão: 14-09-2020Versão: 2Certificado Nº: PT005806

Data de Validade do Certificado: 29-08-2022

Data de início do ciclo de certificação/recertificação: 14-09-2020

Data da Certificação Inicial: 15-04-2008

Data da auditoria de recertificação/certificação: 17-05-2019

Validade do certificado anterior: 29-08-2019

ANEXO

ISO 14001:2015
NORMA

Lagoas Park - Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, Portugal

TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.
Concedida a

Certificação

Nome do
site/localização

Endereço Âmbito do site

TEIXEIRA DUARTE -
ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES,

S.A.

Lagoas Park - Edifício 2, 2740-265 Porto
Salvo, Portugal

CONSTRUÇÃO CIVIL,
INDUSTRIAL E OBRAS PÚBLICAS,

INCLUINDO TECNOLOGIA DE
FUNDAÇÕES.
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Diretor de Certificação

Escritório Emissor: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL

Escritório Responsável: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL

Este certificado é válido, desde que se mantenham os termos e condições, gerais e específicas, inerentes
aos serviços de certificação.

Data de emissão: 14-09-2020Versão: 2Certificado Nº: PT005806

Data de Validade do Certificado: 29-08-2022

Data de início do ciclo de certificação/recertificação: 14-09-2020

Data da Certificação Inicial: 15-04-2008

Data da auditoria de recertificação/certificação: 17-05-2019

Validade do certificado anterior: 29-08-2019

ANEXO

ISO 14001:2015
NORMA

Lagoas Park - Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, Portugal

TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.
Concedida a

Certificação

Nome do
site/localização

Endereço Âmbito do site

ESCRITÓRIO
BRASIL

Av. das Nações Unidas,12.901, 2º andar, CJ.
201 - Torre Norte - Brooklin Novo, 04578-910

São Paulo, Brasil

CONSTRUÇÃO CIVIL,
INDUSTRIAL E OBRAS PÚBLICAS,

INCLUINDO TECNOLOGIA DE
FUNDAÇÕES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS. OFICINA

MECÂNICA. SUPORTE ADMINISTRATIVO
AO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
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Diretor de Certificação

Escritório Emissor: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL

Escritório Responsável: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL

Este certificado é válido, desde que se mantenham os termos e condições, gerais e específicas, inerentes
aos serviços de certificação.

Data de emissão: 14-09-2020Versão: 2Certificado Nº: PT005806

Data de Validade do Certificado: 29-08-2022

Data de início do ciclo de certificação/recertificação: 14-09-2020

Data da Certificação Inicial: 15-04-2008

Data da auditoria de recertificação/certificação: 17-05-2019

Validade do certificado anterior: 29-08-2019

ANEXO

ISO 14001:2015
NORMA

Lagoas Park - Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, Portugal

TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.
Concedida a

Certificação

Nome do
site/localização

Endereço Âmbito do site

ESCRITÓRIO VILA
NOVA DE GAIA

Edíficio Tower Plaza- Rotunda Engº Edgar
Cardoso nº 23 Piso 12, Frações G/H, 4400-

676 Vila Nova de Gaia, Portugal

SUPORTE ADMINISTRATIVO AO
PROCESSO DE PRODUÇÃO.
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Diretor de Certificação

Escritório Emissor: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL

Escritório Responsável: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL

Este certificado é válido, desde que se mantenham os termos e condições, gerais e específicas, inerentes
aos serviços de certificação.

Data de emissão: 14-09-2020Versão: 2Certificado Nº: PT005806

Data de Validade do Certificado: 29-08-2022

Data de início do ciclo de certificação/recertificação: 14-09-2020

Data da Certificação Inicial: 15-04-2008

Data da auditoria de recertificação/certificação: 17-05-2019

Validade do certificado anterior: 29-08-2019

ANEXO

ISO 14001:2015
NORMA

Lagoas Park - Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, Portugal

TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.
Concedida a

Certificação

Nome do
site/localização

Endereço Âmbito do site

PÓLO
OPERACIONAL

TEIXEIRA DUARTE

Av. da Indústria, Nº 540, 2870-635 Alto do
Estanqueiro – Jardia, Montijo, Portugal

PARQUEAMENTO,
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GESTÃO DE

EQUIPAMENTOS. OFICINA MECÂNICA E
CONSTRUÇÃO METÁLICA. LABORATÓRIO

DE MATERIAIS. FABRICO DE BETÃO.
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PLANO E PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 
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Versão:

Escritório Emissor: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL

Escritório Responsável: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL
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Anexo 3. Procedimento de Sistema: Determinar aspetos ambientais 

significativos 
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1 OBJETIVO 

O presente procedimento define a metodologia para determinar os aspetos ambientais significativos, isto é, os que 

têm impactes ambientais significativos. 

 

 

2 APLICAÇÃO 

Este procedimento aplica-se às etapas do ciclo de vida, de acordo com o definido em 5.1.1. 

 

 

3 DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

VDCG TXD GE AMB LT3 000 FO 49000 0 – Matriz de identificação de aspetos e avaliação de impactes ambientais 

 

4 DEFINIÇÕES 

Empresa: Entidade juridicamente autónoma, pertencente ao Grupo Teixeira Duarte. 

DSG: Serviço Central da Empresa com a tutela de pelo menos uma das seguintes áreas: Segurança, Qualidade e 

Ambiente. 

Anomalia: situação indesejável, que se não controlada no periodo de um mês, torna-se não conformidade. 

Obrigações de conformidade: obrigações legais aplicáveis ao estabelecimento, assim como as definidas pela 

Empresa. 
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5 PROCESSO OPERATIVO 

5.1 A avaliação 

5.1.1 EXECUTAR A AVALIAÇÃO 

A metodologia é aplicada do seguinte modo, tendo em conta as etapas do ciclo de vida: 

 Etapa de conceção: fase de elaboração do projeto; 

 Fase de construção: estaleiros temporários ou móveis utilizados pela Empresa; 

 

Fases da avaliação 

F
a
se

 Etapa do ciclo de vida 

Conceção Construção 

 

1 Efetuado pela equipa com a 

responsabilidade pela 

apresentação do projeto no 

RECAPE. 

Efetuado pela pessoa designada 

pelo Diretor de Obra 

2 --- Efetuado pela pessoa designada 

pelo Diretor de Obra 

 --- Verificado pela pessoa designada 

pelo Diretor de Obra 

3 --- Efetuado sob responsabilidade do 

Diretor de Obra 

 

5.1.2 ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO 

 

1 – Parametrizar a ferramenta 
(atividades, aspetos) 

Impactes 
significativos

? 

2 – Efetuar as verificações 
semanais e registar os resultados 

Sim 

Não 

3 – 
Implementar 
as ações de 

controlo 
definidas 
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No caso de existirem aspetos ambientais significativos, que se mantenham desde a anterior monitorização, é 

registada uma não conformidade e tratada de acordo com o definido no procedimento “GESTÃO DE NÃO 

CONFORMIDADES (VDCG TXD GE QUA LT3 000 DG 159005) 

 

 

5.1.3 REVER A AVALIAÇÃO 

A revisão da avaliação consiste na atualização da ferramenta de avaliação face a alterações que sujam nas atividades, 

aspetos ambientais ou qualquer outra característica que tenha influência na avaliação. O prazo para a atualização é 

até uma semana após a alteração. 

 

 

5.2 Os critérios 

A avaliação dos impactes ambientais efetuada na ferramenta informática e que em cada aspeto ambiental 

caracterizado, a sua avaliação é atribuída consoante o cumprimento das obrigações de conformidade, do controlo 

operacional do respetivo aspeto ambiental e a existência ou não de anomalias, como apresentado na tabela seguinte. 

Todos os critérios estão incluídos na ferramenta de avaliação. 
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Impacte Ambiental Avaliação Observações 

Negativo 

Não significativo 

(aceitável) 

1 

Não há falhas: 

 cumpridas as obrigações de conformidade, e 

 as verificações do controlo operacional feitas atempadamente, e 

 não existem anomalias 

2 

As verificações de controlo operacional estão a ser realizadas com atraso, 

mas: 

 cumpridas as obrigações de conformidade, e 

 não existe(m) anomalia(s) 

Significativo 

(não aceitável) 

3 

Cumpridas as obrigações de conformidade, no entanto: 

 as verificações de controlo operacional não estão a ser realizadas, ou 

 existe(m) anomalia(s) 

4 Incumprimento das obrigações de conformidade 

Positivo --- --- --- 

As anomalias não controladas no período de um mês são registadas e tratadas como não conformidade, de acordo 

com o definido no procedimento “GESTÃO DE NÃO CONFORMIDADES” (VDCG TXD GE QUA LT3 000 DG 159005) 

--- 
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Anexo 4. Matriz de identificação e avaliação de aspetos e impactes 

ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



País Ano selecionado Ciclo de vida

Âmbito de atuação: ACE

Setor

Periodo de execução Data de inicio 01/06/2021

Data de inicio de utilização do ficheiro 01/06/2021

Data prevista de conclusão 02/05/2023

N.º de locais com funções administrativas, sociais, de armazenamento e de parqueamento com morada diferente da morada do estaleiro? 0

Identificar as atividades desenvolvidas na empreitada, indicando a data de ínicio

---

Uso geral do estaleiro

Uso geral das instalações (escritórios)

Uso geral das instalações (instalações sanitárias)

Uso geral das instalações (refeitórios)

Uso geral das instalações (dormitórios)

Uso geral das instalações (vestiários)

Uso geral das instalações (posto médico)

Manutenção do estaleiro

Armazenamento de produtos químicos 

Parque de resíduos

Parque de máquinas e viaturas 

Armazém de material

Manutenção e reparação de máquinas e veículos

Operação, abastecimento e funcionamento de veículos e máquinas 

Circulação de viaturas e máquinas

Deslocações 

Transporte (cargas e descargas)

Desmatação

Demolições

Movimentação de terras

Enrocamentos (muros, drenagens, protecções, etc.)

Dragagens

Utilização de explosivos

Sondagens, reconhecimento geotécnico

Drenagens

Estacas cravadas

Estacas moldadas

Estacas-prancha

Parede moldada 

Cortina plástica

Muro de contenção Berlim

Jet-grouting

Betão projectado

Ancoragens

Pregagens

Injecções

Micro-estacas

Cofragens

Armaduras

Betonagem

Pré-esforço

Montagem de estruturas metálicas

Fabrico de estruturas metálicas

Estrutura mista (aço, betão)

Andaimes, cimbres e cavaletes

Alvenarias

Impermeabilizações, isolamentos e juntas

Carpintarias

Serralharias

Rebocos, estuques e betonilhas

Revestimentos pétreos e cerâmicos e cantarias

Revestimentos (linóleos, vinílicos, alcatifas)

Revestimentos em madeira (pavimentos, paredes, tectos, divisórias)

Revestimentos em gesso cartonado (tectos falsos, divisórias)

Revestimentos metálicos (coberturas, tectos falsos, divisórias)

Pinturas, barramentos, envernizamentos e revestimentos epoxidicos

Equipamentos e acessórios (louças sanitárias, estores, espelhos, mobiliário fixo, etc.)

Redes de fluídos (águas, esgotos, gases e incêndios)

Instalações elétricas, telecomunicações, segurança, etc.

Instalações mecânicas (AVAC, elevadores, escadas rolantes, tapetes mecânicos, bombagens, equipamentos hidromecânicos)

Instalações especiais (UPS e baterias)

Instalações especiais (Gerador de emergência)

Instalações especiais (Posto de transformação)

Arranjos exteriores (jardinagem)

Arranjos exteriores (sinalética e mobiliário urbano)

Arranjos exteriores (pavimentos)

Infraestruturas rodo-ferroviárias

Pavimentos betuminosos

Montagem de pré-fabricados

Sinalização vertical de vias

Sinalização horizontal de vias

Balastro

Assentamento de via ferroviária

Soldaduras aluminotérmicas

Catenária

Central de Betão

Central Betuminoso

Intervenções em pilares de pontes (trabalhos sobre o dominio Hidrico)

Trabalhos Subaquáticos 

Decapagem por jacto de areia

Injecção de caldas

Carotagem

Escavação subterrânea (incluindo explosivos)

Construção de Ensecadeiras

Aplicação de explosivos em mar/rio

Topografia

Levantamento topo hidrográfico

Execução/Reparação da superestrutura do molhe

Execução de Antiferes

Execução de argamassas (incluindo as de reparação de betão)

Compactação de solos

Lavagem de betoneiras/ autobetoneiras

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

FimInício Fim Início Fim Início

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

03/03/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

Empreitada

EMPREITADA DE PROJETO E CONSTRUCAO DOS TOSCOS ACABAMENTOS E SISTEMAS, NO AMBITO DA CONCRETIZACAO DO PLANO DE EXPANSAO DO METROPOLITANO DE LISBOA - 

PROLONGAMENTO DAS LINHAS AMARELA E VERDE - VIADUTOS DO CAMPO GRANDE   LOTE 3 

PRT

Teixeira Duarte-Engenharia e Construções, S.A. Aspetos Ambientais

Temporária

O.1011795

23

CEIE

2021 Fase de construção

VDCG TXD GE AMB LT3 000 FO 49000 0  05/03/2021



Matriz de avaliação Avaliação à data de hoje X

Avaliação à data definida

Avaliação Observações

1 Não há falhas

2 As verificações estão a ser realizadas com atraso

3 As verificações não estão a ser realizadas ou existe anomalias detetadas

4 Incumprimento das obrigações

Positivo --- --- ---

Aspeto Ambiental Geral

Aspeto Ambiental 

Específico
Impacte

Positivo/Negativo Impacte Ambiental
Avaliação

1
Água Rede pública Direto Negativo Utilização e redução de recursos  

No decorrer da 
empreitada

2
Água

Fornecimento externo 

(cisterna / embalada) 
Direto Negativo Utilização e redução de recursos  

No decorrer da 

empreitada

3

Efluentes líquidos
Descarga para coletor 
municipal (águas residuais 

domésticas)

Direto Negativo Degradação da qualidade da água

4
Efluentes líquidos

Descarga para coletor 
municipal (águas residuais 

domésticas)

Direto Negativo Afetação da geologia, morfologia e hidrologia 

5

Efluentes líquidos

Descarga para fossa 

septica/ instalações 
sanitárias móveis (águas 

resíduais domésticas)

Direto Negativo Degradação da qualidade da água
No decorrer da 

empreitada

6

Efluentes líquidos

Descarga para coletor 

municipal ( ligação de 
águas residuais industriais à 

rede pública)

Direto Negativo Degradação da qualidade da água

7

Efluentes líquidos

Descarga para coletor 
municipal ( ligação de 

águas residuais industriais à 
rede pública)

Direto Negativo Afetação da geologia, morfologia e hidrologia 

8

Efluentes líquidos
Descarga para fossa septica 
(águas resíduais industriais)

Direto Negativo Degradação da qualidade da água

9

Ruído Fontes ruidosas Direto Negativo Incomodidade
No decorrer da 

empreitada

10

Vibrações Vibrações Direto Negativo Incomodidade

11

Vibrações Vibrações Direto Negativo Danos em edificado

12
Emissões atmosféricas 

Difusas (equipamentos de 
refrigeração)

Direto Negativo Afetação de habitats

13
Emissões atmosféricas 

Difusas (equipamentos de 

refrigeração)
Direto Negativo Degradação da qualidade do ar

14 Emissões atmosféricas Difusas (máquinas) Direto / indireto Negativo Afetação na flora

15
Emissões atmosféricas Difusas (máquinas) Direto / indireto Negativo Afetação de habitats

16

Emissões atmosféricas Difusas (máquinas) Direto / indireto Negativo Degradação da qualidade do ar

17

Emissões atmosféricas Difusas (máquinas) Direto / indireto Negativo Risco para sáude pública

18

Emissões atmosféricas Difusas (máquinas) Direto / indireto Negativo Danos em edificado

19

Resíduos Não Perigosos Direto Negativo Contaminação do solo  

20

Resíduos Não Perigosos Direto Negativo Degradação da qualidade da água

Colocar X, na data de hoje ou outra data que pretende analisar

Impacte Ambiental

Negativo

Aceitável/ Não 

Significativo

Não aceitável/ 

Significativo

No decorrer da 

empreitada

No decorrer da 

empreitada

No decorrer da 
empreitada

No decorrer da 

empreitada

No decorrer da 

empreitada

Direto: Aspeto com incidência direta são os associados a atividades 

executadas nas suas instalações ou em espaços a si consignados, 
mesmo não as executando diretamente mas sobre as quais a 
empresa exerce um controlo significativo.

Indireto: Aspeto com incidência indireta são os associados a 

actividades dos seus fornecedores, prestadores de serviços ou 
outros; ou seja, fora do âmbito da responsabilidade direta da 

empresa, mas sobre as quais esta pode exercer alguma influência 
(prestação de serviços de manutenção de viaturas, transporte de 

materiais utilizados, etc.).

 - 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 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);

• 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 

No decorrer da 
empreitada

Medidas

- 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);

- 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 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;
- tratar todas as águas residuais industriais resultantes das atividades construtivas, garantindo o seu encaminhamento para os sistemas de tratamento de águas residuais implantados;

- cumprir a legislação em vigor relativamente à descarga de águas residuais (designadamente Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto (na redação última conferida pelo Decreto-Lei n.º 119/2019, de 21 de agosto); 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);

- Verificação periodica das instalações e das atividades, cumprindo com a checklist definida;
- realizar, durante a fase de construção, campanhas de monitorização periódicas da qualidade de águas residuais descarregadas na rede de coletores municipal, aquando da realização de atividades construtivas consideradas críticas e impactantes;

- assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro;

- Verificação periodica das instalações e das atividades, cumprindo com a checklist definida;

 - 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;

 - 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,  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;
- Verificação periodica das instalações e das atividades, cumprindo com a checklist definida;

- 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 

- 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;
- Verificação periodica das instalações e das atividades, cumprindo com a checklist definida;

- 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; 

- 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 50/2019, de 

16 de abril);
'- adotar medidas que visem minimizar a emissão e a dispersão de poluentes atmosféricos nos estaleiros e nas zonas adjacentes à obra, nomeadamente:
• 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 50/2019, de 16 de abril, 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;

- 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.
- Verificação periodica das instalações e das atividades, cumprindo com a checklist definida;

- cumprir a legislação em vigor relativamente a intervenções com gases de refrigeração em AVAC, levantamento dos equipamentos de AVAC existentes no estaleiro. 
AVAC com GEEE: 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; preenchimento de registo de intervenção (modelo fornecido pelo organismo de certificação, por exemplo, a CENTERM); entrega do duplicado/cópia desse registo de intervenção ao Dono de Obra;

- Verificação periodica das instalações e das atividades, cumprindo com a checklist definida;

- cumprir as normas legais em vigor relativamente a critérios estruturais, nomeadamente Norma Portuguesa 2074 de 1983 e a Norma Portuguesa 2074 de 2015, ou equivalentes , 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) , ou equivalentes, os critérios do LNEC – Incomodidade resultante de vibrações contínuas e a Norma BS 6472, Parte 1 de 2008, ou equivalente; 

- 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, ou equivalente, e ISO 2631, ou equivalente, e ISO 5348, ou 

equivalente;
- 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;
- 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.
-  realizar, antes da fase de construção, uma caracterização da situação existente dos níveis de vibração, nos 2 (dois) períodos – períodos diurno e noturno;

- 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);

- 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;  
- 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;

- equacionar a colocação de painéis com características absorventes acústicas nas zonas dos estaleiros, frentes de obra, que se localizam na proximidade de recetores sensíveis;
- 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.

- realização de campanhas de monitorização (antes da fase de construção) e durante a fase de construção;

- encaminhar para bacia de retenção própria, a construir as águas de lavagem associadas ao fabrico de betões (p. ex.: betoneiras) 

- 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 e assegurar o destino 
final adequado 

- Verificação periodica das instalações e das atividades, cumprindo com a checklist definida;
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Matriz de avaliação Avaliação à data de hoje X

Avaliação à data definida

Avaliação Observações

1 Não há falhas

2 As verificações estão a ser realizadas com atraso

3 As verificações não estão a ser realizadas ou existe anomalias detetadas

4 Incumprimento das obrigações

Positivo --- --- ---

Aspeto Ambiental Geral

Aspeto Ambiental 

Específico
Impacte

Positivo/Negativo Impacte Ambiental
Avaliação

Colocar X, na data de hoje ou outra data que pretende analisar

Impacte Ambiental

Negativo

Aceitável/ Não 

Significativo

Não aceitável/ 

Significativo

Direto: Aspeto com incidência direta são os associados a atividades 

executadas nas suas instalações ou em espaços a si consignados, 
mesmo não as executando diretamente mas sobre as quais a 
empresa exerce um controlo significativo.

Indireto: Aspeto com incidência indireta são os associados a 

actividades dos seus fornecedores, prestadores de serviços ou 
outros; ou seja, fora do âmbito da responsabilidade direta da 

empresa, mas sobre as quais esta pode exercer alguma influência 
(prestação de serviços de manutenção de viaturas, transporte de 

materiais utilizados, etc.).

Medidas

21

Resíduos Não Perigosos Direto Negativo Afetação da geologia, morfologia e hidrologia 

22

Resíduos Perigosos Direto Negativo Contaminação do solo  

23

Resíduos Perigosos Direto Negativo Degradação da qualidade da água

24

Resíduos Perigosos Direto Negativo Afetação da geologia, morfologia e hidrologia 

25
Resíduos

Reutilizar 

material/Incorporação de 
material reciclado

Não aplicável Positivo Aumento de matérias primas e materiais 
No decorrer da 

empreitada

26
Energia Eletricidade Direto Negativo Utilização e redução de recursos  

27
Energia Eletricidade Direto Negativo Degradação da qualidade do ar

28
Energia Combustível Direto Negativo Utilização e redução de recursos  

29

Energia Combustível Direto Negativo Degradação da qualidade do ar

30
Energia Frota/Transporte/Máquinas Direto / indireto Negativo Utilização e redução de recursos  

31
Energia Frota/Transporte/Máquinas Direto / indireto Negativo Degradação da qualidade do ar

32
Produtos químicos Obrigações não legais Direto Negativo Contaminação do solo  

33

Produtos químicos Obrigações não legais Direto Negativo Degradação da qualidade da água

34
Materiais e matérias primas Materiais e matérias primas Indireto Negativo Utilização e redução de recursos  

No decorrer da 
empreitada

35

Uso do solo/ Ocupação do 

solo

Uso do solo/ocupação do 

solo
Direto Negativo Utilização e redução de recursos  

36

Uso do solo/ Ocupação do 

solo

Uso do solo/ocupação do 

solo
Direto Negativo Afetação da geologia, morfologia e hidrologia 

No decorrer da 
empreitada

No decorrer da 

empreitada

No decorrer da 

empreitada

No decorrer da 
empreitada

No decorrer da 

empreitada

No decorrer da 

empreitada

- 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; 
- 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;
- Existências de fichas de dados de segurança;

- Identificação dos produtos quimicos, embalagens rotuladas;

-Armazém de produtos quimicos liquido e perigosos, em zona coberta e impermeabilizada com kit de derrame 

Sensibilização ambiental aos trabalhadores - Registo de formação
Realizar a manutenção preventiva das máquinas - Registo de verificação

Controlo dos consumos de energia e combustivel

Verificação periodica das instalações e das atividades, cunprindo com a checklist definida;

Sensibilização ambiental aos trabalhadores - Registo de formação

Zona impermeabilizada e coberta de armazenamento de gasóleo; Geradores com bacias de retenção 
Manutenção preventiva dos geradores 

Controlo dos consumos de energia e combustivel 

Verificação periodica das instalações e das atividades, cunprindo com a checklist definida;

- Pedido de ligação a entidade oficial;

Sensibilização ambiental aos trabalhadores - Registo de formação
Avisos de boas práticas ambientaispara redução do consumo

Realizar a manutenção preventiva das máquinas - Registo de verificação

Controlo dos consumos de energia e combustivel 

• 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;
• 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 de Lisboa;
• 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, esta seleção, a acordar e a aprovar pela Fiscalização, deverá privilegiar a hierarquia da gestão de resíduos e das opções ambientalmente mais benéficas 
(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;

- preencher o Mapa Integrado de Registo de Resíduos até ao termo do mês de março seguinte a cada ano e apresentar comprovativos desse registo;
- 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.
- Verificação periodica das instalações e das atividades, cumprindo com a checklist definida;

 - aferir, em fase prévia à obra, a ausência/presença de contaminação (com base nos resultados do programa de monitorização ambiental de solos) dos solos a serem escavados; os resultados obtidos são confrontados com os valores de referência 

fixados para os contaminantes em causa, em função do uso previsto, conforme o previsto no documento da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) “Solos contaminados - Guia técnico: Valores de referência para o solo” (APA, 2019), para avaliar a 
perigosidade dos resíduos, conforme o previsto na Decisão 2014/955/EU, da Comissão, de 18 de dezembro, e de classe de aterro para a eliminação dos resíduos, conforme o previsto nos critérios de admissibilidade de resíduos em aterro no Decreto-

Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto (retificado pela Declaração de Retificação n.º 74/2009, de 9 de outubro, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 88/2013, de 9 de julho);

 -  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 (CCDR_LVT), 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;

- 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.

- 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 aterro (“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;

- 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;
- 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 na Gestão de 

Resíduos;

- 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;

- 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);
- 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.
- Verificação periodica das instalações e das atividades, cumprindo com a checklist definida;

- cumprimento do plano de trabalhos e execução de acordo com o projeto;
- evitar desperdicios e refazer trabalhos;
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Matriz de avaliação Avaliação à data de hoje X

Avaliação à data definida

Avaliação Observações

1 Não há falhas

2 As verificações estão a ser realizadas com atraso

3 As verificações não estão a ser realizadas ou existe anomalias detetadas

4 Incumprimento das obrigações

Positivo --- --- ---

Aspeto Ambiental Geral

Aspeto Ambiental 

Específico
Impacte

Positivo/Negativo Impacte Ambiental
Avaliação

Colocar X, na data de hoje ou outra data que pretende analisar

Impacte Ambiental

Negativo

Aceitável/ Não 

Significativo

Não aceitável/ 

Significativo

Direto: Aspeto com incidência direta são os associados a atividades 

executadas nas suas instalações ou em espaços a si consignados, 
mesmo não as executando diretamente mas sobre as quais a 
empresa exerce um controlo significativo.

Indireto: Aspeto com incidência indireta são os associados a 

actividades dos seus fornecedores, prestadores de serviços ou 
outros; ou seja, fora do âmbito da responsabilidade direta da 

empresa, mas sobre as quais esta pode exercer alguma influência 
(prestação de serviços de manutenção de viaturas, transporte de 

materiais utilizados, etc.).

Medidas

37

Património (natural, 

arqueológico, cultural)

Património (natural, 

arqueológico, cultural)
Direto Negativo Danos em património natural, arqueológico, cultural

No decorrer da 

empreitada

38

Conservação da Natureza Flora Direto Negativo Afetação na flora

39

Conservação da Natureza Flora Direto Negativo Afetação de habitats

40

Situações de Emergência

Situações de Emergência 

(derrames, fugas, emissões, 
incêndio e explosão)

Direto Negativo Utilização e redução de recursos  

41

Situações de Emergência
Situações de Emergência 
(derrames, fugas, emissões, 

incêndio e explosão)

Direto Negativo Contaminação do solo  

42

Situações de Emergência
Situações de Emergência 
(derrames, fugas, emissões, 

incêndio e explosão)

Direto Negativo Degradação da qualidade da água

43

Situações de Emergência

Situações de Emergência 

(derrames, fugas, emissões, 

incêndio e explosão)

Direto Negativo Afetação na flora

44
Situações de Emergência

Situações de Emergência 
(derrames, fugas, emissões, 

incêndio e explosão)

Direto Negativo Afetação de habitats

45

Situações de Emergência

Situações de Emergência 

(derrames, fugas, emissões, 

incêndio e explosão)

Direto Negativo Degradação da qualidade do ar

46 Situações de Emergência Situações de Emergência Direto Negativo Risco para sáude pública

47
Situações de Emergência

Situações de Emergência 
(derrames, fugas, emissões, 

Direto Negativo Danos em património natural, arqueológico, cultural

48 Situações de Emergência
Situações de Emergência 
(derrames, fugas, emissões, 

Direto Negativo Afetação da geologia, morfologia e hidrologia 

49 Situações de Emergência Situações de Emergência Direto Negativo Danos em edificado

50 Aspetos Socio-Ecómicos Aspetos Sócio-Ecómicos Direto/Indireto Negativo Incomodidade 

No decorrer da 
empreitada

No decorrer da 

empreitada

 - 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;

- 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;

- não realizar qualquer descarga de águas residuais na rede municipal de drenagem de águas residuais pluviais (por exemplo, sumidouros ou sarjetas);
- 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;
-  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;

-  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;

- adotar medidas que restabeleçam as alterações no regime de escoamento dos aquíferos e 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;

- 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 na Gestão de Resíduos;
- Existência de procedimentos de emergência;

- Existência de pessoal habilitado para atuação de meios de combate aincêndios, derrames, entre outros.
- Existência de meios de combate a incêndios e kit de derrames;

- realização de simulacros;

- Verificação periodica das isntalações e as atividadews, cumprindo a checkist definida;

- 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;
- implementar o Programa de Circulação;

- 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; fixar junto dos locais das obras informação acerca das ações de construção bem como a respetiva calendarização;

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

- 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;

No decorrer da 
empreitada

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

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

- garantir o não arranque ou o corte raso de elementos arbóreos sem autorização prévia do Dono de Obra;
- 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.

- todos os elementos de especial interesse geológico, paleontológico 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;

- 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;

- adotar medidas de estabilização dos terrenos, nomeadamente dos taludes de escavação e, particularmente, de aterro;
-  implementar o plano de monitorização da estabilidade dos taludes, tendo em atenção a área afeta à obra;

- 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;

- 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;

- 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;

- apresentar um levantamento do estado de conservação interior e exterior do património arquitetónico localizado numa faixa de 60 m centrada a eixo dos traçados.

- 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.

- 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;
- 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;

- realizar uma inspeção prévia, por um arqueólogo, da área afeta à obra e solicitar à DGPC de Pedido de Autorização para a realização dos trabalhos arqueológicos (caso aplicável)

- 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);
- 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);

- cumprir, a legislação em vigor relativamente à realização de trabalhos arqueológicos (designadamente Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro); 
- 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;

- adotar medidas que visem proteger o património existente nas zonas adjacentes à obra; restringir e proibir, sempre que possível, a circulação de veículos e maquinaria junto ao património existente nas zonas adjacentes à obra;

- 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 ;

- realizar trabalhos regulares de prospeção arqueológica com recurso a detetores de metais, sempre que possível, nos inertes provenientes da escavação a céu aberto;
- 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;

- 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;

- colocar em depósito credenciado pelo organismo de tutela, todos os achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra.
- Verificação periodica das instalações e das atividades, cumprindo com a checklist definida;
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Matriz de avaliação Avaliação à data de hoje X

Avaliação à data definida

Avaliação Observações

1 Não há falhas

2 As verificações estão a ser realizadas com atraso

3 As verificações não estão a ser realizadas ou existe anomalias detetadas

4 Incumprimento das obrigações

Positivo --- --- ---

Aspeto Ambiental Geral

Aspeto Ambiental 

Específico
Impacte

Positivo/Negativo Impacte Ambiental
Avaliação

Colocar X, na data de hoje ou outra data que pretende analisar

Impacte Ambiental

Negativo

Aceitável/ Não 

Significativo

Não aceitável/ 

Significativo

Direto: Aspeto com incidência direta são os associados a atividades 

executadas nas suas instalações ou em espaços a si consignados, 
mesmo não as executando diretamente mas sobre as quais a 
empresa exerce um controlo significativo.

Indireto: Aspeto com incidência indireta são os associados a 

actividades dos seus fornecedores, prestadores de serviços ou 
outros; ou seja, fora do âmbito da responsabilidade direta da 

empresa, mas sobre as quais esta pode exercer alguma influência 
(prestação de serviços de manutenção de viaturas, transporte de 

materiais utilizados, etc.).

Medidas

51 Impacte Visual • 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.

- 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;

- 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;

• 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;
- 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;
- 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;

- 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.

- 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, 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;

- 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;

- Verificação periodica das instalações e das atividades, cumprindo com a checklist definida;

mod-sg-00-avaliação impactes ambientais-(ww) 24-04-2020
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Anexo 5. Medidas a aplicar na fase antes do início da fase de construção 

e na fase de construção 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE PRÉVIA À OBRA 

GERAL 

1 
Elaborar um Plano de Trabalhos de todos os trabalhos afetos à 

empreitada e que inclua, outros aspetos relevantes da empreitada 
 MM 24 

      

2 

Implementar um mecanismo de atendimento ao público para 

esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais 

reclamações 

 MM 22 

      

3 
Realizar um levantamento, com reportagem fotográfica, da 

situação existente na futura zona afeta à obra; 

Caderno 

Encargos 

      

4 

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. 

Caderno 

Encargos 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE PRÉVIA À OBRA 

GERAL 

5 

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 

MM21 DIA 

      

5 

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) 

MM23 DIA 

      

AR 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE PRÉVIA À OBRA 

ÁGUA 

7 

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 

Caderno 

Encargos 

      

8 

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) 

Caderno 

Encargos 

      

9 

Implementar o Plano de Gestão de Efluentes e Resíduos que vier a 

ser definido na fase de Projeto de Execução, de modo a evitar 

eventuais contaminações dos recursos hídricos superficiais. 

MM44 DIA 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE PRÉVIA À OBRA 

10 

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 DIA 

      

11 

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 

Caderno 

Encargos 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE PRÉVIA À OBRA 

SOLOS 

12 

Aferir, em fase prévia à obra, a ausência/presença de contaminação 

(com base nos resultados do programa de monitorização ambiental 

de solos) dos solos a serem escavados; os resultados obtidos são 

confrontados com os valores de referência fixados para os 

contaminantes em causa, em função do uso previsto, conforme o 

previsto no documento da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

“Solos contaminados - Guia técnico: Valores de referência para o 

solo” (APA, 2019), para avaliar a perigosidade dos resíduos, 

conforme o previsto na Decisão 2014/955/EU, da Comissão, de 18 

de dezembro, e de classe de aterro para a eliminação dos resíduos, 

conforme o previsto nos critérios de admissibilidade de resíduos em 

aterro no Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto (retificado pela 

Declaração de Retificação n.º 74/2009, de 9 de outubro, e alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 88/2013, de 9 de julho) 

Caderno 

Encargos 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE PRÉVIA À OBRA 

13 

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 

(CCDR_LVT), 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; 

Caderno 

Encargos 

      

14 

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 

Caderno 

Encargos 

      

FLORA E VEGETAÇÃO 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE PRÉVIA À OBRA 

15 

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) 

Caderno 

Encargos 

      

PATRIMÓNIO 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE PRÉVIA À OBRA 

16 

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 

MM30 DIA 

      

17 

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 DIA 

      

18 

Apresentar um levantamento do estado de conservação interior e 

exterior do património arquitetónico localizado numa faixa de 60 m 

centrada a eixo dos traçados   

MM32 DIA 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE PRÉVIA À OBRA 

19 

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 DIA 

      

20 

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 

Caderno 

Encargos 

      

21 

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 

Caderno 

Encargos 

      

22 
Realizar uma inspeção prévia, por um arqueólogo, da área afeta à 

obra 

Caderno 

Encargos 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE PRÉVIA À OBRA 

23 
Solicitar à DGPC de Pedido de Autorização para a realização dos 

trabalhos arqueológicos 

Caderno 

Encargos 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE PRÉVIA À OBRA 

24 

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). 

 

Caderno 

Encargos 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE PRÉVIA À OBRA 

ASPETOS SOCIO-ECONÓMICOS 

25 

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 DIA 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

GERAL 

1 

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 DIA 

      

2 

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 

MM36 DIA 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

3 

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 

Caderno 

Encargos 

      

4 
Concentrar no espaço e no tempo as atividades de construção, 

evitando a sua dispersão nas zonas adjacentes à obra 

Caderno 

Encargos 

      

5 

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 

Caderno 

Encargos 

      

6 
Abrir “janelas” em pontos a definir, que permitirão à população 

acompanhar in loco o desenvolvimento dos trabalhos 

Caderno 

Encargos 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

7 

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 

Caderno 

Encargos 

      

8 

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 

Caderno 

Encargos 

      

9 
Disciplinar e racionalizar a circulação de veículos e maquinaria de 

apoio à obra 

Caderno 

Encargos 

      

10 

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 

Caderno 

Encargos 

      

11 
Efetuar trajetos curtos e a velocidade reduzida, caso seja necessário 

que os veículos pesados atravessem as zonas adjacentes à obra 

Caderno 

Encargos 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

12 

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 

Caderno 

Encargos 

      

13 

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 

Caderno 

Encargos 

      

RUÍDO 

14 

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) 

Caderno 

Encargos 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

15 

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 

Caderno 

Encargos 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

16 

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; 

Caderno 

Encargos 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

17 

Equacionar a colocação de painéis com características absorventes 

acústicas nas zonas dos estaleiros, frentes de obra, que se localizam 

na proximidade de recetores sensíveis 

 

Caderno 

Encargos 

      

18 

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 

Caderno 

Encargos 

      

VIBRAÇÕES 



20 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

19 

Cumprir as normas legais em vigor relativamente a critérios 

estruturais, nomeadamente Norma Portuguesa 2074 de 1983 e a 

Norma Portuguesa 2074 de 2015, ou equivalentes , 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) , ou 

equivalentes, os critérios do LNEC – Incomodidade resultante de 

vibrações contínuas e a Norma BS 6472, Parte 1 de 2008, ou 

equivalente 

Caderno 

Encargos 

      

20 

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, ou equivalente, e 

ISO 2631, ou equivalente, e ISO 5348, ou equivalente 

Caderno 

Encargos 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

21 

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; 

Caderno 

Encargos 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

22 

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 

Caderno 

Encargos 

      

AR 

23 

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 50/2019, de 16 de 

abril) 

Caderno 

Encargos 
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DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

24 

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.º3-A/2018, de 29 de Janeiro), 

designadamente: 

no caso de gases de refrigeração com ODS (por exemplo, do tipo R-

22): 

 apresentação de técnico, que possua certificação pela 

Agência Portuguesa do Ambiente, segundo o Decreto-Lei n.º 

35/2008, de 27 de fevereiro;  

 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; 

Caderno 

Encargos 

      



24 

 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

EMPREITADA DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS TOSCOS, ACABAMENTOS E SISTEMAS, NO ÂMBITO DA CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DO METROPOLITANO DE 

LISBOA – PROLONGAMENTO DAS LINHAS AMARELA E VERDE – VIADUTOS DO CAMPO GRANDE – LOTE 3 – CONTRATO Nº79/2020-ML 

 

VDCG TXD GE AMB LT3 000 AN 49000 B                                                                                                                                                                                                                  18-05-2021 

N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

24 

 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; 

 apresentação da Guia de Acompanhamento de Resíduos 

referente ao encaminhamento para destruição deste gases 

de refrigeração; 

no caso de gases de refrigeração com GFEE (por exemplo, do tipo R-

410A): 

 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; 

 preenchimento de registo de intervenção (modelo fornecido 

pelo organismo de certificação, por exemplo, a CENTERM); 

 entrega do duplicado/cópia desse registo de intervenção ao 

Dono de Obra; 

Caderno 

Encargos 
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CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

25 

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: 

 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 50/2019, de 16 de abril, 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.); 

MM 54 DIA 
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CUMPRIMENTO / 
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C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

25 

 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 

MM 54 

DIA 
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ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

26 

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. 

Caderno 

Encargos 

      

ÁGUA 

27 

Cumprir a legislação em vigor relativamente à descarga de águas 

residuais (designadamente Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto (na 

redação última conferida pelo Decreto-Lei n.º 119/2019, de 21 de 

agosto); 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) 

Caderno 

Encargos 
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CUMPRIMENTO / 
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C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

28 

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 

MM37 DIA 

      

29 
Encaminhar para bacia de retenção própria, a construir as águas de 

lavagem associadas ao fabrico de betões (p. ex.: betoneiras)  
MM 38 DIA 

      

30 

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 

MM 39 DIA 

      

31 
Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos 

provenientes do estaleiro 
MM 40 DIA 
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C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

32 

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 

MM 47 DIA 

      

33 

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 

MM 48 

      

35 

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 

Caderno 

Encargos 

      

36 

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 

Caderno 

Encargos 
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FASE DE EXECUÇÃO 

37 

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 

Caderno 

Encargos 

      

38 

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 

Caderno 

Encargos 

      

39 

Não realizar qualquer descarga de águas residuais na rede municipal 

de drenagem de águas residuais pluviais (por exemplo, sumidouros 

ou sarjetas) 

Caderno 

Encargos 

      

40 

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 

Caderno 

Encargos 
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FASE DE EXECUÇÃO 

SOLOS 

41 

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 aterro (“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 

MM 26 DIA 

      

42 

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 

MM 49 DIA 
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C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

43 

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 na Gestão de Resíduos 

Caderno 

Encargos 

      

44 
Reduzir os efeitos de compactação, erosão e degradação dos solos na 

área afeta à obra 

Caderno 

Encargos 

      

45 
Restringir as ações de limpeza dos solos e de movimentação de terras 

à área afeta à obra 

Caderno 

Encargos 

      

46 

Proceder à remoção prévia da camada de terra viva (sem ser 

comprimida) das camadas de solo superficial que venham a ser 

afetadas pela obra  

Caderno 

Encargos 
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47 

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 

Caderno 

Encargos 

      

48 

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 

MM 42 DIA 

      

49 

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 

Caderno 

Encargos 

      

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E GEOTECNIA 



34 

 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

EMPREITADA DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS TOSCOS, ACABAMENTOS E SISTEMAS, NO ÂMBITO DA CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DO METROPOLITANO DE 

LISBOA – PROLONGAMENTO DAS LINHAS AMARELA E VERDE – VIADUTOS DO CAMPO GRANDE – LOTE 3 – CONTRATO Nº79/2020-ML 

 

VDCG TXD GE AMB LT3 000 AN 49000 B                                                                                                                                                                                                                  18-05-2021 

N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 
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C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

50 

Todos os elementos de especial interesse geológico, paleontológico 

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 

MM 51 DIA 

      

51 

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; 

Caderno 

Encargos 

      

54 

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 

Caderno 

Encargos 

      

HIDROGEOLOGIA 



35 

 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

EMPREITADA DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS TOSCOS, ACABAMENTOS E SISTEMAS, NO ÂMBITO DA CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DO METROPOLITANO DE 

LISBOA – PROLONGAMENTO DAS LINHAS AMARELA E VERDE – VIADUTOS DO CAMPO GRANDE – LOTE 3 – CONTRATO Nº79/2020-ML 

 

VDCG TXD GE AMB LT3 000 AN 49000 B                                                                                                                                                                                                                  18-05-2021 

N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 
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FASE DE EXECUÇÃO 

55 

Adotar medidas que restabeleçam as alterações no regime de 

escoamento dos aquíferos e 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  

MM 43 DIA 

      

56 

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 na Gestão de Resíduos. 

CadernoEn

cargos 

      

RESÍDUOS 
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C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

57 

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 

pela Lei n.º 71/2018, de 31 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, na redação que lhe foi 

conferida pelo Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro (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 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. 

CadernoEn

cargos 
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C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

58 

Implementar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição desenvolvido durante a Fase de Projeto de 

Execução (PPGRCD); 

CadernoEn

cargos 

      

59 

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 

MM 41 DIA 
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DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

59 

 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 de Lisboa 

 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; 

CadernoEn

cargos 
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DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

59 

 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 (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), 

CadernoEn

cargos 
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DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

60 

Tratamento/valorização e número das guias de acompanhamento de 

resíduos preenchidas; esta informação deverá ser atualizada 

trimestralmente; 

CadernoEn

cargos 

      

61 
Apresentar comprovativos de inscrição no SIRER; CadernoEn

cargos 

      

62 

Preencher o Mapa Integrado de Registo de Resíduos até ao termo do 

mês de Março seguinte a cada ano e apresentar comprovativos desse 

registo; 

CadernoEn

cargos 

      

63 

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. 

CadernoEn

cargos 

      

OCUPAÇÃO DO SOLO 
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DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

64 

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. 

CadernoEn

cargos 

      

FLORA E VEGETAÇÃO 
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C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

64 

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 afetadas (ramadas e raízes). 

Estas ações devem ser asseguradas com a assistência técnica da Obra 

por especialistas de vegetação 

MM 65 DIA 

      

65 

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 

MM 67 DIA 

      

66 
Adotar medidas que visem preservar e minimizar a afetação de 

vegetação arbustiva e arbórea existente na área afeta à obra 

CadernoEn

cargos 
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FASE DE EXECUÇÃO 

67 

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; 

CadernoEn

cargos 

      

68 
Garantir o não arranque ou o corte raso de elementos arbóreos sem 

autorização prévia do Dono de Obra 

CadernoEn

cargos 

      

69 

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 

CadernoEn

cargos 

      

PAISAGEM 
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CUMPRIMENTO / 
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ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

70 

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, 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 

MM 64 DIA 
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CUMPRIMENTO / 
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ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

71 

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 

MM 68 DIA 

      

PATRIMÓNIO 

72 

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) 

CadernoEn

cargos 

      

73 

Cumprir, a legislação em vigor relativamente à realização de trabalhos 

arqueológicos (designadamente Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de 

novembro) 

CadernoEn

cargos 
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CUMPRIMENTO / 
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C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

74 

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  

MM 52 DIA 

      

75 

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; 

CadernoEn

cargos 

      

76 
Adotar medidas que visem proteger o património existente nas zonas 

adjacentes à obra; 

CadernoEn

cargos 

      

77 
Restringir e proibir, sempre que possível, a circulação de veículos e 

maquinaria junto ao património existente nas zonas adjacentes à obra; 

CadernoEn

cargos 

      



47 

 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

EMPREITADA DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS TOSCOS, ACABAMENTOS E SISTEMAS, NO ÂMBITO DA CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DO METROPOLITANO DE 

LISBOA – PROLONGAMENTO DAS LINHAS AMARELA E VERDE – VIADUTOS DO CAMPO GRANDE – LOTE 3 – CONTRATO Nº79/2020-ML 

 

VDCG TXD GE AMB LT3 000 AN 49000 B                                                                                                                                                                                                                  18-05-2021 

N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 
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ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

78 

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 

MM 56 DIA 

      

80 

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  

MM 58 DIA 

      

81 

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 

MM 59 DIA 
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CUMPRIMENTO / 
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ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

82 
Colocar em depósito credenciado pelo organismo de tutela, todos os 

achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra 
MM 60 DIA 

      

83 

O Acompanhamento Arqueológico da obra que inclui o 

acompanhamento das medidas de projeto quanto à aplicação dos 

azulejos dos pilares dos novos viadutos e à reposição dos azulejos na 

nova porta da sala de sinalização da estação do Campo Grande. 

Medidas 

Complementa

res de 

Minimização 

      

ASPETOS SOCIO-ECONÓMICOS 

84 Implementar o Programa de Circulação MM 70 DIA       

85 

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 

MM 72 DIA 

      

86 
Fixar junto dos locais das obras informação acerca das ações de 

construção bem como a respetiva calendarização 
MM 74 DIA 
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CUMPRIMENTO / 
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C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

87 

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 

MM 46 DIA 

      

88 
Promover, na medida do possível, a contratação de mão-de-obra 

local, por forma a promover o emprego local 

CadernoEn

cargos 
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CUMPRIMENTO / 
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C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

89 

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; 

CadernoEn

cargos 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

90 
Assegurar, especialmente durante o período noturno, a boa 

iluminação de toda a área afeta à obra 

CadernoEn

cargos 

      

91 

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 

CadernoEn

cargos 

      



52 

 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

EMPREITADA DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS TOSCOS, ACABAMENTOS E SISTEMAS, NO ÂMBITO DA CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DO METROPOLITANO DE 

LISBOA – PROLONGAMENTO DAS LINHAS AMARELA E VERDE – VIADUTOS DO CAMPO GRANDE – LOTE 3 – CONTRATO Nº79/2020-ML 

 

VDCG TXD GE AMB LT3 000 AN 49000 B                                                                                                                                                                                                                  18-05-2021 

N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

92 

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; 

 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; 

CadernoEn

cargos 
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DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE EXECUÇÃO 

93 

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  

MM 71 DIA 

      

94 

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 

CadernoEn

cargos 

      

95 

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 

MM 73 DIA 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE FIM DA OBRA 

1 

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 

Caderno 

Encargos 

      

2 
Assegurar a reposição das condições da situação prévia existente Caderno 

Encargos 

      

3 
Assegurar a realização de um levantamento, com reportagem 

fotográfica, da situação final 

Caderno 

Encargos 

      

4 

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. 

Caderno 

Encargos 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE FIM DA OBRA 

5 

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). 

Caderno 

Encargos 

      

6 

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. 

Caderno 

Encargos 

      

7 
Assegurar a desativação total da área afeta à obra com a remoção 

de instalações, de veículos e equipamentos; 

Caderno 

Encargos 
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N.º MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
DOCUMENTO 

DE REFERÊNCIA 

CUMPRIMENTO FORMA DE 

CUMPRIMENTO / 

JUSTIFICAÇÃO 

DO NÃO 

CUMPRIMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS 

C NC N.A. FOTOGRAFIAS OUTROS 

FASE DE FIM DA OBRA 

8 

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); 

Caderno 

Encargos 

      

9 
Assegurar o restabelecimento da circulação rodoviária e pedonal 

prévia existente nas zonas adjacentes à obra 

Caderno 

Encargos 

      

10 

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 

MM 69 DIA 
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Anexo 6. Plano de Formação e Sensibilização a implementar na fase de 

obra 
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1 ENQUADRAMENTO 

O presente plano foi elaborado para a Empreitada e teve em consideração as principais os compromissos 

assumidos na Política de Ambiente, nomeadamente: 

 Sensibilizar todos os colaboradores e subempreiteiros para a responsabilidade da preservação e proteção 

do ambiente, assegurando a formação e educação adequadas a cada função. 

Deste modo, para além da formação específica e/ou experiência acumulada na área de Ambiente, na obra 

serão criadas condições para que todo o pessoal (onde naturalmente se inclui a Direção de Obra), receba a 

formação adequada às suas funções. 

É preciso ter presente que a formação deve ser encarada como fazendo parte de um processo de 

transformação, tendo sempre em vista a melhoria contínua, processo esse que só é possível de alcançar com 

o empenhamento de todos, incluindo a Direção de Obra, de modo a que o compromisso seja assumido em 

equipa e não apenas por cada trabalhador individualmente. 

A metodologia e conteúdo básico do presente plano foram definidos de forma a corresponder aos diferentes 

níveis de formação necessários, de acordo com a estrutura proposta para a empreitada, tendo-se organizado 

os colaboradores em quatro grupos de trabalho, consoante as respetivas tarefas e especificidades dos níveis 

de formação. 

Quadro 1.1 – Divisão dos Colaboradores em Grupos Consoante os Níveis de Formação e Responsável 

pela Ação de Formação 

GRUPO  PARTICIPANTES  RESPONSÁVEL PELA ACÇÃO  

A  Direção de Obra Equipa de ambiente 

B  
Responsáveis de Produção / Adjuntos Responsável de 

Produção 
Equipa de ambiente 

C  Encarregados Gerais / Responsáveis de Frente  Equipa de ambiente 

D  Restantes colaboradores Equipa de ambiente / Equipa de segurança 

E Responsável do Parque de Resíduos Equipa de ambiente 
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2 ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O presente plano aplica-se a todos os intervenientes na Empreitada nomeadamente: 

- Diretores de Obra; 

- Técnicos de Ambiente em Obra; 

- Encarregados Gerais; 

- Outros técnicos e trabalhadores incluindo subempreiteiros 

3 RESPONSABILIDADES 

A Direção de Obra e a equipa de ambiente são os responsáveis pela formação dos colaboradores da 

empreitada, bem como pela avaliação da eficácia das formações ministradas. 

4 METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO 

No que concerne à metodologia a seguir, irá ser adotada uma metodologia ativa que permita e fomente o 

desenvolvimento e a interatividade entre todos os intervenientes no processo formativo. Este será o método 

privilegiado, podendo igualmente, em situações específicas e concretas, ser utilizado o método expositivo, em 

virtude das temáticas a ministrar.  

Relativamente aos métodos utilizados na realização da formação, entende-se por: 

- Método pedagógico ativo - A utilização durante as formações de exemplos de situações reais para 

indicação das ações corretas e incorretas aplicadas no desenvolvimento dos trabalhos, bem como a 

indicações dessas situações na própria obra, quando a formação é ministrada na frente de obra.  

- Método pedagógico expositivo – O recurso a meios informáticos para apresentação da informação, 

projetando a formação ministrada; 

As metodologias pedagógicas a adotar terão como suporte: 

- Meios informáticos;  

- Manuais e documentação específica;  

- Exercícios e casos práticos. 

 

No Anexo A são apresentados, a título de exemplo, alguns folhetos de sensibilização que serão entregues nas 

ações de acolhimento a cada novo trabalhador. 
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5 PLANEAMENTO DA FORMAÇÃO 

A primeira ação será dada no âmbito da ação de acolhimento a cada novo trabalhador, onde se incluem o 

subcontratados, de acordo com quadro seguinte. 

Sempre que se detetem insuficiências nos conhecimentos necessários ao desempenho de funções ou a 

necessidade da melhoria e atualização desses conhecimentos serão desencadeadas ações de formação 

específicas, para além das apresentadas seguidamente (ver quadro seguinte), de modo a preencher essas 

necessidades e visando, de um modo geral, a melhoria dos conhecimentos e a otimização da relação entre o 

desempenho pessoal e os impactes ambientais resultantes da atividade. 

 

6 REGISTOS 

- Registo de Ação de Formação – VDCG TXD GE GER LT3 000 FO 0001  

Estes modelos são apresentados no Anexo B. 
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Quadro 6.1 – Planeamento da Formação 

TIPO DE 

FORMAÇÃO 

GRUPO DE 

FORMAÇÃO 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DURAÇÃO RECURSOS  

MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS 
CALENDARIZAÇÃO 

AÇÃO DE 

FORMAÇÃO DE 

BASE 

A e B 

 Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

 Apresentação do Plano e Programa de Gestão 

Ambiental (PPGA). 

 Avaliação ambiental da Empreitada e descrição das 

obrigações e requisitos legais aplicáveis 

 Medidas de minimização 

 Plano de Gestão de Efluentes e apresentação das 

medidas de prevenção e redução 

 Plano de Gestão de Resíduos (incluindo PPGRCD) e 

apresentação das medidas de prevenção e 

redução 

2 horas 

 Sala de 

Formação 

 Computador; 

 Videoprojector / 

Data-show; 

 Tela projeção. 

 Expositivo; 

 Ativo 

Ação de formação 

realizada na entrada 

do colaborador e / ou 

sempre que necessário 

C 

 Apresentação do Plano e Programa de Gestão 

Ambiental (PPGA). 

 Controlo dos principais impactes durante a 

construção 

 Implementação dos procedimentos de controlo 

ambiental 

 Medidas de minimização 

 Plano de Gestão de Efluentes e apresentação das 

medidas de prevenção e redução 

 Plano de Gestão de Resíduos (incluindo PPGRCD) e 

Apresentação das medidas de prevenção e redução 

 Procedimentos de emergência ambiental 

1 hora 
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TIPO DE 

FORMAÇÃO 

GRUPO DE 

FORMAÇÃO 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DURAÇÃO RECURSOS  

MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS 
CALENDARIZAÇÃO 

AÇÕES 

ESPECIAIS 
A, B, C e D 

 Definição de medidas ambientais especiais para a 

realização de um trabalho específico  

 Treino prático (se necessário)  

15/30 min ---  Ativo 

Ações de formação ou 

sensibilização 

pontuais, realizadas 

sempre que necessário 

AÇÃO DE 

SENSIBILIZAÇÃO 
A, B, C e D 

 Educação e consciencialização ambiental  

 Cuidados ambientais básicos relativos a resíduos, 

produtos perigosos, ruído, qualidade do ar, 

consumos de água e energia e preservação da 

envolvente (plano de emergência ambiental) 

 Sensibilizar para os seguintes temas na vertente de 

resíduos: 

• Para a importância de minimizar desperdícios; 

• Recolher atempadamente todos os resíduos 

das frentes de obra; 

• Realizar a correta triagem dos resíduos 

produzidos; 

• Sempre que possível reutilização e correto 

encaminhamento dos resíduos para destino final 

que contemple a reciclagem ou outras formas de 

valorização; 

• Atuação em caso de situações de emergência 

ambiental. 

 Sensibilizar para os seguintes temas na vertente de 

consumo de água: 

• Para a importância de minimizar desperdícios; 

• Boas práticas ambientais associadas ao 

30 min 

 Sala de 

Formação 

 Computador; 

 Videoprojector / 

Data-show; 

 Tela projeção. 

 Expositivo; 

 Ativo 

Ação de sensibilização 

realizada na sessão de 

acolhimento 
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TIPO DE 

FORMAÇÃO 

GRUPO DE 

FORMAÇÃO 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DURAÇÃO RECURSOS  

MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS 
CALENDARIZAÇÃO 

consumo de água e das águas residuais 

• Atuação em caso de situações de emergência 

ambiental. 

AÇÃO 

ESPECÍFICA 
E 

 Plano de Gestão de Resíduos (incluindo PPGRCD) 

 Procedimento e registos de controlo da 

manutenção de parque de resíduos. 

 Procedimentos de emergência ambiental 

45 

minutos 

 Sala de 

Formação / 

Parque de 

resíduos 

 Computador; 

 Videoprojector / 

Data-show; 

 Tela projeção. 

 Expositivo; 

 Ativo 

Ação de formação 

realizada na entrada 

do colaborador e / ou 

sempre que necessário 
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Boas Práticas Ambientais a Aplicar:  

EQUIPAMENTOS 

Mantenha os pneus com a pressão 

correta. Assim, está a impedir o seu 

desgaste prematuro devido a uma maior 

flexibilidade ou aquecimento exagerado. 

Para além disso, poupa combustível. 

Mantenha os travões devidamente 

ajustados. 

Não conduza com velocidade excessiva e 

não acelere e trave bruscamente (circular 

a uma velocidade moderada é uma forma 

de poupar combustível). 

 

Evite as viagens de automóvel desnecessária. Desta forma, está a 

contribuir para reduzir a poluição atmosférica provocada pela 

emissão de, por exemplo, monóxido de carbono 

Não deixe de realizar a manutenção 

preventiva dos equipamentos, já que os 

níveis de ruído podem alterar-se à medida 

que as peças se vão desgastando. Aplique as 

medidas corretivas necessárias para 

minimizar o ruído, com especial atenção para 

os trabalhos a realizar nas proximidades de 

áreas urbanas. 

Assegure a manutenção de veículos em boas condições de forma a 

consumir menos energia e a minimizar as emissões gasosas para a 

atmosfera.  

 

Verifique se os equipamentos e 

máquinas a utilizar não 

ultrapassam os níveis de ruído 

permitidos por lei (marcação CE 

por parte do fornecedor). 

 

Não desrespeite os níveis sonoros 

definidos por lei.  

 

Não utilize veículos com excesso de carga. 

 

Evitar manter os camiões parados com os motores ligados, por 

exemplo, durante operações de carga e descarga. 

 

 

 

 Boas Práticas Ambientais a Aplicar:  

ENVOLVENTE DA OBRA E ACESSOS 
Construção de tapumes, para separar a obra da via pública, se 

necessário. 

Construção de uma plataforma de brita (ou outro material) para o 

estacionamento e manobra dos camiões na fase de escavação e 

transporte de terras, se necessário. 

Cobertura dos caminhos de circulação internos e da área afeta ao 

estaleiro de obra com materiais não pulverulentos (gravilhas, saibro, 

betão, outros). 

Rega dos caminhos e frentes de obra, 

especialmente em dias secos e ventosos e em 

zonas não pavimentadas.  

Localização, sempre que possível das atividades acessórias e de apoio 

às frentes de trabalho causadoras de maiores emissões de poeiras 

(como zonas de fabrico de betões, de britagem e de corte de 

material) longe de recetores sensíveis (escolas, hospitais, parques, 

etc). 

Proceder, sempre, à lavagem dos rodados dos veículos antes da saída 

dos locais de obra. 

Sempre que possível, evite abrir novos 

caminhos. Utilize os acessos existentes 

para aceder aos locais de trabalho, 

procurando fazê-lo pelo mesmo caminho de 

entrada e saída. Fora das áreas urbanas, 

mantenha-se nos trilhos pré determinados. 

Os atalhos favorecem a erosão e a 

destruição das raízes e das plantas. 

TRABALHOS COM CALDAS DE CIMENTO 
Prepare volumes de calda adequada à dimensão 

das áreas a tratar, de forma a reduzir os 

excedentes e a necessidade da sua eliminação 

Não faça a descarga dos eventuais excedentes 

de caldas e da lavagem de equipamentos nos 

sistemas de drenagem. É proibido. 
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Boas Práticas 

Ambientais 

Sensibilização de Ambiente 

Limpeza de Acessos 

Lavagem de Rodados 

Pequenos gestos fazem a diferença. 

 



Boas Práticas Ambientais a Aplicar:  
Este Guia procura apresentar de uma forma simples e 

ilustrada algumas medidas que devemos aplicar no 

desenvolvimento das nossas atividades e que ajudam a 

contribuir para poupar o ambiente e desenvolver um 

melhor trabalho! 

 

 

RECURSOS NATURAIS 
Minimize os consumos de energia: A produção de 

eletricidade está associada à emissão de poluentes 

para a atmosfera. Sempre que possível, prefira a 

iluminação natural.  

Minimize os consumos de água: só 0,6% da água 

existente no planeta está disponível para 

utilização direta. Devem ser adotadas medidas 

que visem controlar e racionalizar os consumos 

de água, incluindo a instalação de equipamentos mais eficientes. 
 

Minimize os consumos de papel: a produção 

de papel implica a destruição de recursos 

naturais, o aumento dos resíduos e da 

poluição. Assim sendo: 

 

 

Não envie o papel para reciclar com agrafos, clips ou 

elásticos; 

Não inutilize folhas que apenas foram usadas de um dos 

lados. Utilize o verso para tirar apontamentos e anotações; 

 Utilizar sempre que possível o e-mail; 

 

RUÍDO                              

As atividades devem ser planeadas em função dos períodos de 

referência e dos valores-limites de exposição; 

Durante a realização das atividades deve procura-se, minimizar 

o ruído, sempre que possível; 

O trajeto das viaturas pesadas no centro das localidades, caso 

seja inevitável, deve ser o mais curto possível e efetuado a 

velocidade reduzida ao máximo, com intuito de diminuir as emissões 

sonoras destes veículos. 

 

 

 

 
 

 Boas Práticas Ambientais a Aplicar:  

PRODUTOS QUÍMICOS 

Cumpra as condições indicadas no rótulo de cada 

produto, nomeadamente as precauções eco 

toxicológicas, as restrições de uso e as condições de 

aplicação (dose, concentrações, número de tratamento e 

intervalo entre tratamentos). 

 

Conserve os produtos nos recipientes de origem e 

mantenha-os fechados quando não estão a ser 

utilizados. Mantenha os recipientes em local 

arejado, fresco e na posição vertical. 

 

 

O armazenamento deve ser efetuado de forma a 

evitar a possibilidade de derrame, incendio ou 

explosão, devendo ser respeitadas as condições de 

segurança relativas às características que conferem 

perigosidade aos produtos. 

 

Não misture óleos ou solventes usados com 

características diferentes. Desta forma facilita 

a sua valorização em condições ambientalmente 

adequadas, nomeadamente para fins de 

regeneração. Utilize os produtos, sempre que 

possível em locais bem ventilados, longe de 

fontes de ignição e de calor, evitando a inalação 

de vapores e o contacto com a pele e os olhos. 

 
Em caso de derrame, deve enxugar ou limitar 

o produto derramado com absorvente, 

recolher o produto e a área contaminada para 

recipientes devidamente rotulados e 

contactar o gestor de resíduos para recolha 

dos resíduos. 

Não deixe o produto escoar para águas superficiais ou subterrâneas, 

fechando os acessos aos sistemas de drenagem e esgotos com meios 

de retenção adequados. 

 

Não abandone, no final dos 

trabalhos, resíduos, recipientes ou 

qualquer tipo de embalagem. 

Coloque-os num contentor adequado 

para posterior recolha. 

 

 

É proibido por lei fazer qualquer descarga de óleos usados na 

água, incluindo sistemas de drenagem de águas residuais, bem 

como fazer qualquer depósito e/ou descarga de óleos usados no 

solo. 
 

 Boas Práticas Ambientais a Aplicar:  

RESÍDUOS 
Promover o princípio da hierarquia das 

operações de gestão de resíduos, procurando 

em primeiro lugar a prevenção e a redução, 

seguida da preparação para reutilização, 

reciclagem ou outras formas de valorização. A 

deposição em aterro constitui a última opção de 

gestão. 

 

Gerir os resíduos de forma a evitar 

contaminações cruzadas; 

Colocar os resíduos nos contentores 

existentes em obra para efeito; 

Transportar os resíduos em condições 

ambientalmente adequadas, de modo a evitar a sua dispersão ou derrame 

 

Assegurar o encaminhamento dos 

resíduos produzidos para operadores de 

recolha licenciados. 

 

Tempo de decomposição de alguns resíduos 
 

 

 



SÍMBOLOS E INDICAÇÕES DE PERIGO DAS SUBSTÂNCIAS E PREPARAÇÕES PERIGOSAS 

 

Antiga Rotulagem  
 

                          
                                               

 

 

                          
 

 

 

 
Nova Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 

 

 

 

 

 

 
            

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Consoante a tipologia dos produtos químicos, irá encontrar a nova ou 

a antiga rotulagem. Esteja atento. 
 

 

SABIA? «Uma gota de óleo é o suficiente para tornar 25 L de água imprópria 

para consumo!» 
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Sensibilização de Ambiente 

Parque de armazenamento de produtos químicos 

Manuseamento e Acondicionamento 

de Produtos Químicos e Controlo 

dos Principais Impactes 

E: Explosivo        O: Comburente    F+:Extremamente 

inflamável 

 

F: Facilmente  

Inflamável 

 

T: Tóxico 

C: Corrosivo  Xn: Nocivo  Xi: Irritante                 
 

T+: Muito tóxico                
 

N: Perigoso para 

o ambiente 

                          
   EXPLOSIVO     COMBURENTE     INFLAMÁVEL         TÓXICO         CORROSIVO 

 

 

                                         

  PREJUDICIAL        PERIGOSO PARA     GÁS SOB PRESSÃO       NOCIVO          

    À SAÚDE              O AMBIENTE   

     

                                             

                                                                        



PRECAUÇÕES AMBIENTAIS A TER NO MANUSEAMENTO E 

ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS:  

 

Que cuidados ambientais devo ter com os Produtos Químicos? 
 

Os recipientes que armazenam óleos, combustíveis e outros produtos 

perigosos devem estar:  

›Devidamente identificados; 

›Sobre bacias de retenção agrupados por categorias de risco; 

›Ao abrigo da chuva e da luz solar; 

›Acompanhadas pela respetiva Ficha de Segurança; 

›Afastados de máquinas em movimento para prevenir o risco de 

derrame.  

 

 

 

          
  

 
OOUUTTRROOSS  CCUUIIDDAADDOOSS  AA  TTEERR::  
 

No manuseamento de óleos, combustíveis ou substâncias perigosas, tenha 

atenção para que não existam derrames no solo ou nas linhas de água, caso 

existam proceda à sua contenção e remoção imediata; 
 

Organizar os materiais de modo a que não constituam perigo para a saúde 

dos trabalhadores e para o Ambiente; 
 

Mantenha os recipientes de produtos químicos em bom estado de 

conservação; 

Os recipientes devem estar fechados quando não estão em utilização; 
 

 

 Não deixe as Latas/Recipientes de Produtos Químicos vazios espalhados 

pela Obra, coloque-as nos locais definidos e não misture com outro tipo de 

resíduos. 
 

 

 

 

 

 PRECAUÇÕES AMBIENTAIS A TER NO MANUSEAMENTO E 

ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS:   

 
  

SSAABBIIAA  QQUUEE::  
  

  Todos os recipientes têm de possuir rótulo de identificação; 
 

 É proibido por lei verter para o solo ou para a água qualquer tipo de 

substância química em qualquer circunstância, independentemente do local ou 

quantidades envolvidas; 

Deve levar para a frente de obra apenas a quantidade necessária das 

substâncias perigosas, colocando sempre sobre bacias de retenção para o efeito; 

As operações de trasfega deverão ser realizadas sobre bacias de retenção. 
  

  

  

  

  

  

    !!AATTEENNÇÇÃÃOO!!  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

As fichas de dados de segurança dos produtos 

químicos encontram-se arquivadas para consulta de 

todos os colaboradores no departamento de 

Ambiente/Segurança, na ferramentaria e oficina. 

 

 



GUIA PARA O COLABORADOR
PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS



GESTÃO DE RESÍDUOS

O que devo fazer:

• Na frente de obra e no estaleiro, separe os resíduos de acordo com os

recipientes existentes;

• Avise o encarregado quando o contentor ou bidão estiver cheio ou quando

não estiver em condições;

Não realizar:

• Queimas de resíduos em obra;

• Abandono de resíduos;

• Enterrar resíduos;

• Misturar resíduos;

• Derramar resíduos líquidos no solo;

• Vazar resíduos para linhas de água ou poços.

x
• Peça ajuda quando não souber onde colocar o resíduo;

• Ajude e incentive os seus colegas a separar os resíduos

de acordo com as indicações existentes.

Porquê separar?

Se cada um de nós fizer um pequeno esforço de separar no nosso local de

trabalho a madeira, a sucata, os sacos de cimento, os plásticos, etc. e os

colocarmos nos contentores adequados, estamos a colaborar na poupança

de energia e matérias primas com que novos produtos são fabricados e a

gerar menos poluição

x
x

A NÃO SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS É PROIBIDA POR LEI
(coimas até 30.000 €)



SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS

O que são?

Considera-se substância perigosa todas as substâncias que apresentam pelo

menos uma característica de perigo (explosivo, inflamável, irritante, nocivo,

tóxico, corrosivo, perigoso para o ambiente).

Perigoso para 

o ambiente
Inflamável

Que precauções ambientais devo ter com os produtos perigosos?

Os recipientes que armazenam produtos perigosos devem estar:

• Afastados de máquinas em movimento para prevenir o risco de colisão;

• Fechados e protegidos do contacto com a água

da chuva, se possível em local coberto;

• Sobre uma base impermeabilizada para evitar a

contaminação dos solos;

• Efectuar o abastecimento de máquinas e

equipamentos em local impermeável ou com

manga plástica sobre o bocal de abastecimento.

EXEMPLOS

NUNCA INGERIR SUBSTÂNCIAS EM 
RECIPIENTES NÃO IDENTIFICADOS

As embalagens destas substâncias apresentam 

um símbolo com fundo branco e com desenho a 

negro.

Gasóleo

Tintas

Vernizes

Óleos

Colas
Diluentes



RECURSOS HIDRÍCOS

O que devo fazer:

• Não danifique as margens das linhas de água;

• Não obstrua os rios, ribeiros e linhas de água;

• Avise a sua chefia sempre que detectar fugas de água;

• Certifique-se que a água que ingere é própria para consumo.

OS TRABALHADORES SÃO CIVIL E DISCIPLINARMENTE 

RESPONSÁVEIS PELO INCUMPRIMENTO CULPOSO DAS SUAS 

OBRIGAÇÕES

RUÍDO

O que devo fazer:

• Utilizar protectores auriculares ao realizar trabalhos ruidosos;

• Desligar as máquinas e os equipamentos, sempre que estes

não sejam necessários;

• Alternar tarefas ao efectuar trabalhos ruidosos de longa

exposição.

Não esqueça:

Em caso de derrame deverá:

2) Deixar absorver o produto químico com areia ou outro

material absorvente;

3) Recolher os resíduos contaminados em recipientes e

identificá-los.

4) Informar imediatamente a chefia.

1) Estancar a fuga ou derrame, evitando o contacto com a pele e a roupa e

não provocando chamas ou faíscas;
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Anexo B – Impresso do registo de formação 
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FICHA DE REGISTO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO 
 

1- Designação da ação de formação 

 

2- O conteúdo programático: 3- O formador 
 Nome: 

 
Entidade 

 
Cat. profiss. 

 
Rúbrica: 

 

4- A Sessão 
Local: 

 
Data:  Horário  

 

5- Identificação dos participantes   

Nome Categ. profiss. Nº mecanogr(a). 
ou Empresa 

Presença (rúbrica) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

(a) – Nº mecanográfico se for trabalhador da Teixeira Duarte 
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Anexo 7. Lista de requisitos legais aplicáveis 
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A. GERAL 

 Decreto-Lei n.º 56/2012, de 12 de março: Aprova a orgânica da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.; 

 Despacho n.º 12778/2010, de 9 de agosto: Criação da Comissão Permanente de Acompanhamento para 

a Responsabilidade Ambiental; 

 Declaração de Retificação n.º 70/2009, de 1 de outubro: Retifica a Lei n.º 89/2009, de 31 de agosto; 

 Lei n.º 89/2009, de 31 de agosto: Procede à primeira alteração à Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto; 

 Decreto-lei 147/2008, de 29 de julho: Estabelece o regime jurídico da responsabilidade por danos 

ambientais; 

 Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto: Aprova a lei-quadro das contraordenações ambientais; 

 Lei n.º 19/2014, de 14 de abril que revoga a Lei n.º 11/87 de 7 de abril, alterada pela Lei n.º13/2002, de 

19 de fevereiro: Lei de Bases do Ambiente; 

 Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro: Estabelece o regime de utilização dos recursos hídricos, 

determinando que toda a utilização privativa carece de um título de utilização a ser emitido por uma 

administração de região hidrográfica (ARH). 

 

B. RUÍDO 

 Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto: Altera o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro que aprova 

o Regulamento Geral do Ruído; 

 Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março: Retificação ao Decreto-Lei  

n.º 9/2007; 

 Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro: Aprova o Regulamento Geral do Ruído e revoga o regime legal 

da poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de novembro; 

 Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro: Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

2005/88/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro, que altera a Diretiva n.º 

2000/14/CE, relativa à aproximação das legislações dos Estados membros em matéria de emissões 

sonoras para o ambiente dos equipamentos para utilização no exterior. Revoga o Decreto-Lei n.º 

76/2002 de 26 de março; 

 Declaração de Retificação n.º 57/2006 de 31 de agosto: De ter sido retificado o Decreto-Lei n.º 146/2006, 

que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente, publicado no Diário da 

República, 1.ª série, n.º 134, de 13 de julho de 2006; 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.51&iddip=20120456
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=udrd&serie=2&iddr=153.2010&iddip=2010043933
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20092297
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 Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho: Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho, relativa a avaliação e gestão do 

ruído ambiente. 

 

 

C. VIBRAÇÕES 

 NP 1673:2000 (Vibrações Mecânicas e Choque – Avaliação de Exposição do Corpo Humano a Vibrações. 

Parte 1 – Requisitos Gerais (ISO 2631-1:1997)); 

 NP 2074:1998: Avaliação da Influência em construções de vibrações provocadas por explosões ou 

solicitações similares. Fixa critérios de limitação de valores dos parâmetros característicos das vibrações 

produzidas por explosões ou operações, tendo em vista os danos consequentes. 

 

D. ÁGUAS E RECURSOS HÍDRICOS 

 Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro: Altera o regime da qualidade da água para consumo 

humano, transpondo as Diretivas n. º 2013/51/EURATOM e 2015/1787; 

 Lei n.º 44/2017 de 19 de junho: Procede à alteração da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 

29 de dezembro, estabelecendo o princípio da não privatização do setor da água; 

 Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de outubro: Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 103/2010, 

de 24 de setembro, que estabelece as normas de qualidade ambiental no domínio da política da água, 

transpondo a Diretiva n.º 2013/39/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de agosto de 2013, 

no que respeita às substâncias prioritárias no domínio da política da água; 

 Lei n.º 78/2013, de 21 de novembro: Procede à primeira alteração à Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, 

que estabelece a titularidade dos recursos hídricos; 

 Lei n.º 44/2012, de 29 de agosto: Sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que 

estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos; 

 Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho: Procede à alteração da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, 

alterando pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro, adaptando o Quadro Institucional e de 

competências de gestão dos recursos hídricos, face à Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Mar, 

do Ambiente e do Ordenamento do Território, aprovada pelo Decreto – Lei n.º 7/2012, de 17 de janeiro, 

e à Orgânica da agência Portuguesa do Ambiente, I.P, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 56/2012, de 12 de 

março. 

 Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23 de maio: Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 135/2009, de 

3 de junho, que estabelece o regime de identificação, gestão, monitorização e classificação da qualidade 

das águas balneares; 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.167&iddip=20121675
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sum&iddip=20072012
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.100&iddip=20121006
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sum&iddip=20091357
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 Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro: Estabelece as normas de qualidade ambiental no domínio 

da política da água e transpõe a Diretiva n.º 2008/105/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 

de dezembro, e parcialmente a Diretiva n.º 2009/90/CE, da Comissão, de 31 de julho; 

 Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 julho: estabelece os princípios e as regras para simplificar o livre acesso 

e exercício das atividades de serviços realizadas em território nacional. 

 Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho: Prorrogação do prazo de regularização dos títulos de utilização 

de recursos hídricos; 

 Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro: Quarta alteração do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de 

maio, simplificando o regime de manutenção em vigor dos títulos de utilização dos recursos hídricos 

emitidos ao abrigo da legislação anterior, e primeira alteração do Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de 

julho, estabelecendo a competência da Agência Portuguesa do Ambiente no domínio da 

responsabilidade ambiental por danos às águas; 

 Despacho n.º 2434/2009 (2.ª série), de 19 de janeiro: Taxa de recursos hídricos; 

 Portaria n.º 803/2008, de 3 de outubro: Define que as áreas de jurisdição territorial das CCDR são 

definidas com base na área geográfica NUTS II e que as áreas de jurisdição territorial das ARH são 

definidas com base nas regiões hidrográficas (introduz alterações na Portaria n.º 393/2008, de 5 de 

junho); 

 Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho: Estabelece o regime económico e financeiro dos recursos 

hídricos; 

 Declaração de Retificação n.º 32/2008, de 11 de junho: Retifica o Decreto-Lei n.º 93/2008, de 4 de junho, 

do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, que procede 

à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que fevereiro de 2011 -10- 

estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 

107, de 4 de junho de 2008; 

 Decreto-Lei n.º 93/2008, de 4 de junho: Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de 

maio, que estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos; 

 Decreto-Lei n.º 391-A/2007, de 21 de dezembro: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 

31 de maio, que estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos; 

 Portaria n.º 1450/2007 de 12 de novembro: Fixa as regras do regime de utilização dos recursos hídricos; 

 Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto: Revoga o DL 243/2003. Estabelece o regime de qualidade 

da água para consumo humano; 

 Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio: Estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos; 

 Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março: Complementa a transposição da Diretiva n.º 2000/60/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, que estabelece um quadro de ação comunitária 

no domínio da política da água, em desenvolvimento do regime fixado na Lei n.º 58/2005, de 29 de 

dezembro; 

 Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 16 de janeiro: De ter sido retificada a Lei n.º 54/2005, de 15 de 

novembro, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos, publicada no Diário da República, 1.ª 

série-A, n.º 219, de 15 de novembro de 2005; 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2010.187&iddip=20102364
http://dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2008&id=308L0105
http://dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2009&id=309L0090
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 Declaração de Retificação n.º 11-A/2006, 23 de fevereiro: De ter sido retificada a Lei n.º 58/2005, de 29 

de dezembro, que aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 

2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, e estabelecendo as bases e o 

quadro institucional para a gestão sustentável das águas; 

 Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro: Aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica nacional a 

Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, e estabelecendo as 

bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas; 

 Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro: Estabelece a titularidade dos recursos hídricos; 

 Declaração de Retificação n.º 22-C/98, de 30 de novembro: De ter sido retificado o Decreto-Lei n.º 

236/98, do Ministério do Ambiente, que estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade com a 

finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais 

usos, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 176, de 1 de agosto de 1998; 

 Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto: Estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade com a 

finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais 

usos. Revoga o Decreto-Lei n.º 74/90, de 7 de março; 

 Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto: Aprova o Regulamento Geral dos Sistemas Públicos 

e Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais. 

 Regulamento para Lançamento de Efluentes Industriais na Rede de Coletores de Lisboa da Câmara 

Municipal de Lisboa 

 

E. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS / AR 

 Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de novembro: Revoga o Decreto-Lei n.º 56/2011, de 21 de abril. 

Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) n.º 517/2014, relativo aos gases 

fluorados com efeito de estufa; 

 Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março: Procede à primeira alteração ao Decreto -Lei n.º 102/2010, de 

23 de setembro, que estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente; 

 Regulamento de Execução (UE) n.º 2015/2068, de 17 de dezembro: Estabelece o modelo dos rótulos 

dos produtos e equipamentos que contêm gases fluorados com efeito de estufa; 

 Regulamento de Execução (UE) 2015/2067 da Comissão, de 17 de novembro: Estabelece nos termos do 

Regulamento (UE) n.º 517/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, os requisitos mínimos e as 

condições para o reconhecimento mútuo da certificação de pessoas singulares no que respeita aos 

equipamentos de refrigeração fixos, equipamentos de ar condicionado fixos, bombas de calor fixas e 

unidades de refrigeração de camiões e reboques refrigerados que contêm gases fluorados com efeito 

de estufa e para a certificação de empresas no que respeita aos equipamentos de refrigeração fixos, 

equipamentos de ar condicionado fixos e bombas de calor fixas. 

 Decreto-lei 85/2014, de 27 de maio: Assegura a execução na ordem jurídica interna das obrigações 

decorrentes do Regulamento (CE) n.º 1005/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 

setembro de 2009, relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono; 

https://www.apambiente.pt/_zdata/DPAAC/FGases/Reg_Exec_2068_2015_Rotulagem.pdf
https://www.apambiente.pt/_zdata/DPAAC/FGases/Reg_Exec_2067_2015_Equip%20fixos%20ref%20e%20AVAC.pdf
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 Regulamento n.º 517/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril: Relativo a gases 

fluorados com efeitos de estufa. Revoga o Regulamento n.º 842/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de maio: 

 Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro: Estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade 

do ar ambiente, transpondo a Diretiva n.º 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 

maio, e a Diretiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro; 

 Regulamento CE 1005/2009, de 16 de setembro: Substâncias que empobrecem a camada de ozono; 

 Declaração de Retificação n.º 66/2009, de 11 de setembro: Retifica a Declaração de Retificação n.º 

63/2009, de 21 de agosto; 

 Declaração de Retificação n.º 63/2009, de 21 de agosto: Retifica a Portaria n.º 676/2009, de 23 de junho; 

 Decreto-Lei n.º 35/2008, de 27 de fevereiro: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 152/2005, de 31 de 

agosto, que regula a aplicação na ordem jurídica interna do artigo 16.º e do n.º 1 do artigo 17.º do 

Regulamento (CE) n.º 2037/2000, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de junho, relativo às 

substâncias que empobrecem a camada de ozono; 

 Regulamento CE n.º 1516/2007 da Comissão 19 de dezembro, estabelece, nos termos do Regulamento 

CE n.º 842/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, disposições normalizadas para a deteção de 

fugas em equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor que contenham 

determinados gases fluorados com efeito de estufa; 

 Retificação do Regulamento (CE) n.º 1516/2007 da Comissão, de 19 de dezembro de 2007 (Jornal Oficial 

da União Europeia, L287, de 18 de outubro de 2012); 

 

F. RESÍDUOS 

a) Gestão de Resíduos 

 Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro. Revoga a alíneas c) e g) do n.º 1 e a alínea q) do n.º 2 

do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, que aprova o regime geral de gestão de 

resíduos. (aplicável a partir de 01/07/2021) 

 Lei n.º 54/2012, de 6 de setembro: Define os meios de prevenção e combate ao furto e de recetação de 

metais não preciosos com valor comercial e prevê mecanismos adicionais e de reforço no âmbito da 

fiscalização da atividade de gestão de resíduos; 

 Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho: Altera o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, e procede 

à alteração de diversos regimes jurídicos na área dos resíduos. (aplicável até 30/06/2021) 

 Portaria n.º 1324/2010, de 29 de dezembro: Altera o Regulamento de Aplicação do Produto da Taxa de 

Gestão de Resíduos, aprovado pela Portaria n.º 1127/2009, de 1 de outubro; 

 Portaria n.º 172/2009 de 17 de fevereiro: Aprova o Regulamento dos Centros integrados de recuperação 

Valorização e Eliminação de resíduos Perigosos (CIRVER); 

 Portaria n.º 417/2008, de 11 de junho: Define os modelos para as Guias de Acompanhamento de 

Resíduos de Construção e Demolição; 

http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20092187
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20092187
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20092187
https://dre.pt/application/file/a/114335775
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2011.116&iddip=20111078
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sum&iddip=20062921
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2010.251&iddip=20103194
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20092715
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 Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março: Regime de operação de resíduos resultantes de obras ou 

demolições de edifícios e derrocadas, designados de Resíduos de Construção e Demolição (RCD), 

compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, transporte, 

armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação; (aplicável até 30/06/2021) 

 Decreto-Lei n.º 266/2007, de 24 de julho: Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

2003/18/CE do parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de março, que altera a Diretiva n.º 83/477/CEE, 

do Conselho, de 19 de setembro, relativa à proteção sanitária dos trabalhadores contra os riscos de 

exploração ao amianto durante o trabalho. É aplicável em todas as atividades em que os trabalhadores 

estão ou podem estar expostos a poeiras do amianto ou de materiais que contenham amianto, entre as 

quais, a demolição de construções em que existe amianto ou materiais que contenham amianto e o 

transporte, tratamento e eliminação de resíduos que contenham amianto; 

 Portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro: estabelece as normas para a correta remoção dos materiais 

contendo amianto e para o acondicionamento, transporte e gestão dos respetivos resíduos de 

construção e demolição gerados, tendo em vista a proteção do ambiente e da saúde humana; 

 Portaria n.º 320/2007, de 23 de março: Altera a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro, que aprovou 

o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER); 

 Declaração de Retificação n.º 16/2007, de 26 de fevereiro: De ter sido retificada a Portaria n.º 50/2007, 

do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, que aprova 

o modelo de alvará de licença para realização de operações de gestão de resíduos, publicada no Diário 

da República, 1.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro de 2007; 

 Portaria n.º 50/2007, de 9 de janeiro: Aprova o modelo de alvará de licença para a realização de 

operações de gestão de resíduos; 

 Decreto-Lei 102-D/2020, de 10 de dezembro, que estabelece o regime geral da gestão de resíduos, 

incluindo os resíduos de construção e demolição (RCD); (produz efeitos a 1 de julho de 2021) 

 Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro: Aprova o regulamento de Funcionamento do sistema 

Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER); 

 Portaria n.º 1023/2006, de 20 de setembro: Define os elementos que devem acompanhar o pedido de 

licenciamento das operações de armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação de 

resíduos; 

 Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro: Estabelece o regime geral da gestão de resíduos, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 5 de abril, e a Diretiva n.º 91/689/CEE, do Conselho de 12 de dezembro. Revoga, entre 

outros, o Decreto-Lei n.º 239/97 (208/97 Série I-A), de 9 de setembro, o artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 

152/2002, de 23 de maio, o n.º 3 do artigo 15.º, o n.º 1 do artigo 16.º, o artigo 20.º, o n.º 4 do artigo 

22.º, a alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de julho; 

(aplicável até 30/06/2021) 

 Despacho n.º 25297/2002, de 27 de novembro: Proibição de deposição e descarga de resíduos de toda 

a espécie em terrenos agrícolas, florestais e cursos de água ou noutros locais não submetidos a uma 

atividade agrícola, mas que são parte integrante da nossa paisagem rural e do nosso património natural; 
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b) Lista de Resíduos 

 Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro. Altera a Decisão 2000/532/CE, da Comissão, 

de 3 de maio, referida no artigo 7.º da Diretiva 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

19 de novembro. Publica a Lista Europeia de Resíduos, revogando o Anexo I da Portaria n.º 209/2004, 

de 3 de março. 

 

c) Transporte de Resíduos 

 Portaria n.º 18/2019, de 18 de janeiro, que altera a Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, que define as 

regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território 

nacional e cria as guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema 

Integrado de Registo Eletrónico de resíduos (SIRER). 

 Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, que define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, 

fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas de 

acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de resíduos 

(SIRER). 

 Decreto-Lei n.º 206-A/2012, de 31 de agosto: Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 41-A/2010, 

de 29 de abril, relativo ao transporte terrestre de mercadorias perigosas, transpondo a Diretiva n.º 

2010/61/UE, da Comissão, de 2 de setembro, e conformando o regime da certificação das entidades 

formadoras de conselheiros de segurança e de condutores de veículos de mercadorias perigosas com o 

Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho; 

 Declaração de Retificação n.º 18/2010, de 28 de junho: Retifica o Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de 

abril, do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que regula o transporte terrestre, 

rodoviário e ferroviário, de mercadorias perigosas, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 

n.º 2006/90/CE, da Comissão, de 3 de novembro, e a Diretiva n.º 2008/68/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 24 de setembro, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 83, suplemento, de 29 

de abril de 2010; 

 Decreto-Lei n. 41-A/2010, de 29 de abril: Regula o transporte terrestre, rodoviário e ferroviário, de 

mercadorias perigosas, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/90/CE, da Comissão, 

de 3 de novembro, e a Diretiva n.º 2008/68/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de 

setembro; 

 Decreto-Lei n.º 136/2009 de 5 de junho: adapta o regime jurídico do acesso à atividade e ao mercado 

do transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem. 

 Decreto-Lei n.º 145/2008 de 28 de julho - Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei  

n.º 239/2003, de 4 de outubro, que estabelece o regime jurídico do contrato de transporte rodoviário 

nacional de mercadorias; 

 Declaração de Retificação n.º42/2008, de 08 de agosto: Retifica o Decreto-Lei  

n.º 137/2008, de 21 de julho de 2008; 

https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/Classificacao/Decisao2014955UE.pdf
http://www.dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2006&id=306L0090
http://www.dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2008&id=308L0068
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 Decreto-Lei n.º 137/2008, de 21 de julho: Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei  

n.º 257/2007, de 16 de julho, que estabelece o regime jurídico do licenciamento e acesso à atividade de 

transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem; 

 Decreto-Lei n.º 257/2007, de 16 de julho: Institui o regime jurídico aplicável aos transportes rodoviários 

de mercadorias, por meio de veículos com peso bruto igual ou superior a  

2500 kg; 

 Decreto-Lei n.º 239/2003 de 4 de outubro, O presente diploma estabelece o regime jurídico do contrato 

de transporte rodoviário nacional de mercadorias; 

 

d) Aterros 

 Decreto-Lei n.º 84/2011, de 20 de junho: Procede à simplificação dos regimes jurídicos da deposição de 

resíduos em aterro, da produção cartográfica e do licenciamento do exercício das atividades de pesquisa 

e captação de águas subterrâneas, conformando-os com o Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, que 

transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 12 de dezembro, relativa aos serviços no mercado interno; 

 Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto: Estabelece o regime jurídico da deposição de resíduos em 

aterros, as características técnicas e os requisitos a observar na conceção, licenciamento, construção, 

exploração, encerramento e pós-encerramento de aterros; (aplicável até 30/06/2021) 

 Decisão do Conselho 2003/33/CE, de 19 de dezembro: Estabelece os critérios e processos de admissão 

de resíduos em aterros nos termos do artigo 16º e do anexo II da Diretiva 1999/31/CE. 

 Decreto-Lei 102-D/2020 de 10 de dezembro - Aprova o regime geral da gestão de resíduos, o regime 

jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos de 

resíduos, transpondo as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852 (produz efeitos a 1 de 

julho de 2021) 

 

e) Óleos Usados 

 Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro. Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão 

de fluxos específicos de resíduos, no qual se inclui os óleos e óleos usados. 

 Despacho n.º 4383/2015 (2.ª série), de 10 de março: Licença concedida à SOGILUB - Sociedade de Gestão 

Integrada de Óleos Usados, Lda.. 

 

f) Pilhas e Acumuladores 

 Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro. Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão 

de fluxos específicos de resíduos, no qual se inclui as pilhas e acumuladores. 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2011.117&iddip=20111094
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sum&iddip=20101559
http://dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2006&id=306L0123
https://dre.pt/application/file/a/114335775
https://dre.pt/application/file/a/114335775
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g) Estruturas de Apoio à Obra (estaleiros, aterros/pedreiras, etc.) 

 Lei n.º 28/2010, de 2 de setembro: Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 

26/2010, de 30 de março, que procede à décima alteração ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

que estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação, e procede à primeira alteração ao Decreto-

Lei n.º 107/2009, de 15 de maio; 

  Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março: Procede à décima alteração do Decreto-Lei  

n.º 555/99, de 16 de dezembro, que estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação, e procede 

à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio; 

 Declaração de Retificação n.º 26/2008, de 9 de maio: Retifica a Portaria n.º 232/2008, de 11 de março, 

dos Ministérios do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional e das 

Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que determina quais os elementos que devem instruir os 

pedidos de informação prévia, de licenciamento e de autorização referentes a todos os tipos de 

operações urbanísticas, e revoga a Portaria n.º 1110/2001, de 19 de setembro, publicada no Diário da 

República, 1.ª série, n.º 50, de 11 de março de 2008; 

 Portaria n.º 232/2008, de 11 de março: Determina quais os elementos que devem instruir os pedidos de 

informação prévia, de licenciamento e de autorização referentes a todos os tipos de operações 

urbanísticas; 

 Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro: Procede à sexta alteração ao Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, que estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação; 

 Decreto-Lei n.º 65/2003, de 3 de abril: No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 28/2002, 

de 22 de novembro, prorroga por nove meses o prazo previsto no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 177/2001, 

de 4 de junho, que alterou o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que estabeleceu o regime 

jurídico da urbanização e da edificação; 

 Declaração de Retificação n.º 13-T/2001, de 30 de junho: De ter sido retificado o Decreto-Lei n.º 

177/2001, do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, que altera o Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, que estabelece o regime jurídico da Urbanização e da edificação, publicado 

no Diário da República, 1ª série, n.º129, de 4 de junho de 2001; 

 Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de junho: Altera o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que 

estabelece o regime jurídico da urbanização e da edificação; 

 Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro: Estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação; 

 Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de abril: Relativo à proteção do relevo natural e revestimento natural. 

 

h) Resíduos EEE 

 Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro. Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão 

de fluxos específicos de resíduos, no qual se inclui os resíduos dos equipamentos elétricos e eletrónicos. 

https://dre.pt/application/file/a/114335775
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 Decreto-Lei n.º 119/2014, de 6 de agosto: Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei  

n.º 79/2013, de 11 de junho, que estabelece regras relativas à restrição da utilização de determinadas 

substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos. 

 Declaração de Retificação n.º 35/2013, de 5 de agosto: Retifica o Decreto-Lei n.º 79/2013, de 11 de 

junho, do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, que 

estabelece regras relativas à restrição da utilização de determinadas substâncias perigosas em 

equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE), transpondo a Diretiva n.º 2011/65/UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, publicado do Diário da República, 1.ª série, n.º 111, de 

11 de junho de 2013. 

 Decreto-Lei n.º 79/2013, de 11 de junho: Estabelece regras relativas à restrição da utilização de 

determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE), com o objetivo de 

contribuir para a proteção da saúde humana e do ambiente, incluindo uma valorização e eliminação, 

ecologicamente corretas, dos resíduos de EEE, e transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

2011/65/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa à restrição do uso 

de determinadas substâncias perigosas em EEE, alterada pelas Diretivas Delegadas n.º 2012/50/UE e n.º 

2012/51/UE, ambas da Comissão, de 10 de outubro de 2012. 

 Decreto-Lei n.º 132/2010, de 17 de dezembro: Altera o regime jurídico da gestão de resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrónicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 230/2004, de 10 de dezembro, e 

transpõe parcialmente a Diretiva n.º 2008/112/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 

dezembro; 

 Despacho Conjunto n.º 353 e 354/2006, de 27 de abril: gestão de um sistema integrado do fluxo de 

resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. 

 Decreto-Lei 102-D/2020 de 10 de dezembro - Aprova o regime geral da gestão de resíduos, o regime 

jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos de 

resíduos, transpondo as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852 (produz efeitos a 1 de 

julho de 2021) 

 

i) Embalagens 

 Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro. Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão 

de fluxos específicos de resíduos, no qual se inclui as embalagens e os resíduos de embalagens. 

 Portaria n.º 345/2015 de 12 de outubro: Estabelece a lista de resíduos com potencial de reciclagem e ou 

valorização; 

 Decreto-Lei n.º 110/2013, de 2 de agosto: Procede à quinta alteração ao Decreto-Lei  

n.º 366-A/97, de 20 de dezembro, e transpõe a Diretiva n.º 2013/2/UE, da Comissão, de 7 de fevereiro, 

que altera o anexo I à Diretiva n.º 94/62/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro, 

relativa a embalagens e resíduos de embalagens; 

 Diretiva n.º 2013/2/UE da Comissão, de 7 de fevereiro de 2013: Altera o anexo I da Diretiva 94/62/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a embalagens e resíduos de embalagens; 

http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/FluxosEspecificosResiduos/REEE/DL119_2014_RoHS.pdf
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20131011
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20131011
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20131011
http://dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2011&id=311L0065
https://dre.pt/application/file/a/114335775
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 Decreto-Lei n.º 63/2008, de 2 de abril Procede à 1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 82/2003, de 23 de abril, 

que aprova o Regulamento para a Classificação, Embalagem, Rotulagem e Fichas de Dados de Segurança 

de Preparações Perigosas, transpondo para a ordem jurídica interna as Diretivas n.os 2004/66/CE, do 

Conselho, de 26 de abril, 2006/8/CE, da Comissão, de 23 de janeiro, e 2006/96/CE, do Conselho, de 20 

de novembro; 

 Decreto-Lei n.º 92/2006, de 25 de maio: Transpõe para a ordem jurídica nacional as alterações 

decorrentes da Diretiva n.º 2004/12/CE, através da concretização do princípio da prevenção da produção 

de resíduos de embalagens, da introdução de critérios auxiliares da definição de «embalagem» e da 

atualização dos objetivos de gestão de resíduos de embalagens. 

 Decreto-Lei n.º 82/2003, de 23 de abril Transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 

1999/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de maio, relativa à aproximação das 

disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados membros respeitantes à 

classificação, embalagem e rotulagem de preparações perigosas, adaptada ao progresso técnico pela 

Diretiva n.º 2001/60/CE, da Comissão, de 7 de agosto, e, no que respeita às preparações perigosas, a 

Diretiva n.º 2001/58/CE, da Comissão, de 27 de julho; 

 Decreto-Lei n.º 162/2000, de 27 de julho: A aplicação deste diploma legal veio, no entanto, demonstrar 

que algumas das suas disposições deveriam ser alteradas, por forma a  

ajustá-las à realidade, procurando-se, assim, solucionar problemas de aplicação detetados e veiculados 

pelos operadores económicos à Comissão de Acompanhamento de Gestão de Embalagens e Resíduos 

de Embalagens (CAGERE); 

 Decreto-Lei n.º 98/2010 de 11 de agosto: estabelece o regime a que obedece a classificação, embalagem 

e rotulagem das substâncias perigosas para a saúde humana ou para o ambiente, com vista à sua 

colocação no mercado, garantindo a aplicação, na ordem jurídica interna, da Diretiva n.º 67/548/CEE, do 

Conselho, de 27 de junho, na sua atual redação, relativa à aproximação das disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas, respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem das substâncias 

perigosas. 

 Decreto-Lei n.º 152-D/2017 de 11 de dezembro. Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro. 

Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de fluxos específicos de resíduos, no qual se 

inclui os pneus. 

 Decreto-Lei 102-D/2020 de 10 de dezembro - Aprova o regime geral da gestão de resíduos, o regime 

jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos de 

resíduos, transpondo as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852 (produz efeitos a 1 de 

julho de 2021) 

 

 

k) PCB’s 

 Declaração de Retificação 43/2007, de 25 de maio: Retifica o DL n.º 72/2007, de 27 de março; 

 Decreto-Lei n.º 72/2007, de 27 de março: Altera o DL 277/99, de 23 de julho. Estabelece as regras para 

eliminação de PCB usados; 

https://dre.pt/application/file/a/114335775
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 Declaração de Retificação n.º 13-D/99, de 31 de agosto: De ter sido retificado o Decreto-Lei n.º 277/99; 

 Decreto-Lei n.º 277/99, de 23 de julho: Transpõe para o direito interno as disposições constantes da 

Diretiva n.º 96/59/CE, do Conselho, de 16 de setembro, e estabelece as regras a que ficam sujeitas a 

eliminação dos PCB usados, tendo em vista a destruição total destes. 

 

G. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

 Lei n.º 22/2012, de 30 de maio: Aprova o regime jurídico da reorganização administrativa territorial 

autárquica; 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 6/2011, de 17 de maio: Os terrenos integrados, seja em 

Reserva Agrícola Nacional (RAN), seja em Reserva Ecológica Nacional (REN), por força do regime legal 

a que estão sujeitos, não podem ser classificados como «solo apto para construção», nos termos do 

artigo 25.º, n.os 1, alínea a), e 2, do Código das Expropriações, aprovado pelo artigo 1.º da Lei n.º 168/99, 

de 18 de setembro, ainda que preencham os requisitos previstos naquele n.º 2; 

 

a) Exemplares arbóreos 

 Decreto-Lei n.º 96/2013, 19 de julho - Estabelece o regime jurídico a que estão sujeitas, no território 

continental, as ações de arborização e rearborização com recurso a espécies florestais. 

 Lei n.º 53/2012, de 5 de setembro: Aprova o regime jurídico da classificação de arvoredo de interesse 

público (revoga o Decreto-Lei n.º 28 468, de 15 de fevereiro de 1938); 

 Lei n.º 12/2012, de 13 de março: Revoga o Código Florestal; 

 Decreto-Lei n.º 155/2004, 30 de junho: Altera o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, que estabelece 

as medidas de proteção ao sobreiro e à azinheira; 

 Decreto-Lei n.º 169/2001, (121 Série I-A), de 25 de maio: Estabelece medidas de proteção ao sobreiro e 

à azinheira. 

 Decreto-Lei n.º 423/89, de 4 de dezembro, Estabelece o regime de proteção do azevinho espontâneo 

Ilex aquifolium L., também conhecido por pica-folha, visqueiro ou zebro. 

 

I. AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

 Decreto-Lei n.º 152-B/2017, (1º Supl.), de 11 de dezembro - Altera o regime jurídico da avaliação de 

impacte ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no 

ambiente, transpondo a Diretiva n.º 2014/52/EU (quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 

de outubro) 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.105&iddip=20121036
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2011.95&iddip=20110912
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sum&iddip=19993200
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2013.138&iddip=20131284
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 Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro - Estabelece os requisitos técnicos formais a que devem 

obedecer os procedimentos previstos no regime jurídico de avaliação de impacte ambiental. 

 Portaria n.º 368/2015, de 19 de outubro - Fixa o valor das taxas a cobrar pela autoridade de Avaliação 

de Impacte Ambiental (AIA) no âmbito do procedimento de avaliação de impacte ambiental. 

 Decreto-Lei n.º 179/2015 de 27 de agosto – Procede à segunda alteração ao  

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que estabelece o regime jurídico da avaliação de impacte 

ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos 

públicos e privados no ambiente. 

 Decreto-Lei n.º 47/2014 de 24 de março altera o Decreto -Lei n.º 151 -B/2013, de 31 de outubro, que 

estabelece o regime jurídico de avaliação de impacte ambiental dos projetos públicos e privados 

suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente, transpondo a Diretiva n.º 2011/92/UE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro, relativa à avaliação dos efeitos de determinados 

projetos públicos e privados no ambiente. Revoga o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro. 

 Decreto-Lei n.º 151-B/2013, (2º Supl.) de 31 de outubro - Estabelece o regime jurídico da avaliação de 

impacte ambiental (AIA) dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos 

no ambiente. Transpõe a Diretiva 2011/92/UE, JO L26, 2012-2-28, relativa à avaliação dos efeitos de 

determinados projetos públicos e privados no ambiente. 

 Decreto-Lei n.º 60/2012 14 de março Transpõe a Diretiva n.º 2009/31/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de abril, e estabelece o regime jurídico da atividade de armazenamento geológico de 

dióxido de carbono (CO2); 

 Diretiva n.º 2011/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011: Relativa à 

avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente; 

 Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho: Estabelece o regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos 

de determinados planos e programas no ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna as Diretivas 

n.º 2001/42/CE do parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho, e 2003/35/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de maio; 

 Despacho n.º 11874/2001, de 5 de junho: Instituto de Promoção Ambiental; 

 Declaração de Retificação n.º 13-H/2001, de 31 de maio: De ter sido retificada a Portaria  

n.º 330/2001, do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, que fixa as normas técnicas 

para a estrutura da proposta de definição do âmbito do EIA (PDA) e normas técnicas para a estrutura 

do estudo do impacte ambiental (EIA), publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 78, de 2 de abril 

de 2001. 

 

J. LICENCIAMENTO INDUSTRIAL 

http://dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2011&id=311L0092
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2001.126BS04&iddip=20011731
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&tdip=Portaria&ndip=330/2001
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&tdip=Portaria&ndip=330/2001
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 Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto. Cria o Sistema da Indústria Responsável (SIR), que regula o 

exercício da atividade industrial, a instalação e exploração de zonas empresariais responsáveis, bem 

como o processo de acreditação de entidades no âmbito deste Sistema. 

 Portaria n.º 302/2013, de 16 de outubro - Identifica os requisitos formais do formulário e os elementos 

instrutórios que devem acompanhar os procedimentos de autorização prévia, de comunicação prévia 

com prazo e de mera comunicação respeitantes à instalação, exploração e alteração de 

estabelecimentos industriais. 

 

K. POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 

 Decreto-Lei n.º 195/2008, de 06 de outubro: Republica o DL 267/2002. Estabelece os procedimentos e 

define competências para efeitos de licenciamento e fiscalização; 

 Decreto-Lei n.º 31/2008, de 25 de fevereiro: Altera os artigos 14.º, 18.º, 19.º, 22.º e 26.º do Decreto-Lei 

n.º 267/2002, de 26 de novembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 389/2007, de 30 de 

novembro; 

 Decreto-Lei n.º 389/2007, de 30 de novembro: Republica o DL 267/2002. Estabelece os procedimentos 

e define competências para efeitos de licenciamento e fiscalização; 

 Portaria n.º 1515/2007, de 30 de novembro: Altera a Portaria n.º 1188/2003, de 10 de outubro; 

 Portaria n.º 1188/2003, de 10 de outubro: Regula os pedidos de licenciamento; 

 Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro: Estabelece os procedimentos e define competências do 

licenciamento de instalações de armazenamento de produtos de petróleo e de postos de abastecimento 

de combustíveis. 

 

L. ENERGIA 

 Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de abril: Estabelece o sistema de gestão do consumo de energia por 

empresas e instalações consumidoras intensivas; 

 Despacho 17313/2008, de 26 de junho: Estabelece Fatores de Conversão. 

M. RECIPIENTES SOB PRESSÃO 

 Decreto-Lei n.º 26/2011, de 14 de fevereiro: Estabelece as regras a que deve obedecer a colocação no 

mercado dos recipientes sob pressão simples, transpondo a Diretiva n.º 2009/105/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de setembro; 

 Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 de julho: Aprova o Regulamento de Instalação, de Funcionamento, de 

Reparação e de Alteração de Equipamentos sob Pressão; 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2011.31&iddip=20110275
http://dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2009&id=309L0105
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 Despacho n.º 1859/2003, de 30 de janeiro: Instrução Técnica Complementar para recipientes sob pressão 

de ar comprimido. 

 

 

N. PATRIMÓNIO CULTURAL  

 Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e 

valorização do Património Cultural,   

 Decreto-Lei n.º 115/2012 de 25 de maio, que define a missão, atribuições e orgânica interna da DGPC, 

autoridade que tutela o Património arqueológico e arquitetónico. 

 Portaria n.º 223/2012 de 24 de julho; desenvolve o Decreto-Lei n.º 115/2012 de 25 de maio e determina 

as competências das respetivas unidades orgânicas nucleares da DGPC. 

 Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro que Regulamenta a realização de Trabalhos Arqueológicos,  

 Convenção Europeia para a Proteção do Património Arqueológico (Revista) – 1997, CONSELHO da 

EUROPA (Ratificada pelo Estado Português) – ‘Convenção de Malta ‘que define o património 

arqueológico da Europa como fator de União e estabelece as regras comuns à legislação nacional de 

cada Estado membro.
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1 OBJETIVO 

Definição das atividades de tratamento (responsável pela implementação das ações corretivas e respetivo prazo) e 

seguimento de não conformidades detetadas no auto de vistoria para receção provisória, atas de reunião de obra e 

correspondência conexa, assim como das não conformidades detetadas no decorrer dos trabalhos. São ainda 

incluídas neste âmbito não conformidades resultantes de auditorias internas e externas. A todas se aplica que os 

respetivos registos sejam efetuados de acordo com o agora definido no âmbito do Sistema de Gestão. 

 

 

2 APLICAÇÃO 

Este procedimento aplica-se á Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas, no 

Âmbito da Concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa - Prolongamento das Linhas Amarela 

e Verde - Viadutos do Campo Grande - Lote 3 – Contrato Nº79/2020-ML  

 

3 DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

Auto de vistoria, atas de reunião de obra e correspondência conexa, registos de Não Conformidade, auditorias. 

 

 

4 DEFINIÇÕES 

NC – Não Conformidade 

EPI – Equipamento de Proteção Individual 

PES – Procedimento Específico de Segurança 
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5 PROCESSO OPERATIVO 

 

 Origem das não conformidades 

 

Origem das não conformidades Responsável pela identificação 

Reclamação formal no decurso da realização da obra, e aceite pela 

obra 

 Cliente ou seus representantes 

 Outra parte interessada (por exemplo, 

autoridade inspetora, vizinhança da obra) 

Identificado durante a realização do produto ou prestação do serviço  Qualquer elemento da equipa da obra 

Vistoria, para efeitos de receção da obra  Cliente ou seus representantes 

Reclamação formal no período de garantia, e aceite pela obra  Cliente ou seus representantes 

Auditorias  Equipa auditora 

Verificação da conformidade legal  O autor da verificação 

Receção de bens e serviços  O utilizador ou em quem delegue 

 

 Sequência de atividades 

 
Atividade Doc. Associado Responsável 

 

 
 

1-Auto de vistoria, Atas de Reunião, 
Comunicações do Dono de 
Obra/Fiscalização; Boletins de 
controlo das atividades; Relatórios 
de Inspeção e Ensaio; Relatório de 
Auditorias 

 

2-VDCG TXD GE QUA LT3  000 
FO 159004_9005 Base de dados e 
Registo NC) 

2-Diretor de Obra, Gestores e 
Técnicos de Segurança, 
Qualidade e Ambiente 

3 - VDCG TXD GE QUA LT3  000 
FO 159004_9005 Base de dados e 
Registo NC) 

3-Diretor de Obra, Gestores e 
Técnicos de Segurança, 
Qualidade e Ambiente, 
Subempreiteiros e fornecedores 
 

4 - VDCG TXD GE QUA LT3  000 
FO 159004_9005 Base de dados e 
Registo NC) 

4-Diretor de Obra, Cliente ou seu 
representante, Auditores (int/ext) 

5 - VDCG TXD GE QUA LT3  000 
FO 159004_9005 Base de dados e 
Registo NC) 

5-Diretor de Obra 

  

Início 

2 - Elaboração do Registo (Realizado 
na sequência da NC) (Para descrição 

do registo ver ponto 5.2) 

3 - Identificação das Causas e 
definição da correção e ações 

corretivas a implementar 

4 - Aprovação da proposta de 
correção e ações corretivas 

5 - Envio mensalmente do Mapa 
Base de Dados NC  

1- Deteção da NC 
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Após receção do auto de vistoria, ata de reunião de obra, correspondência conexa ou auditoria onde seja indicada 

a Não Conformidade, compete ao Diretor de Obra/Técnicos de Segurança, Qualidade e Ambiente, preencher o 

mapa Base de Dados NC VDCG TXD GE QUA LT3  000 FO 159004 

 

 Instruções de preenchimento do mapa Base de Dados NC 

Para preenchimento do mapa devem ser seguidas as seguintes instruções: 

1º - Preencher a folha de cálculo "I0" com a informação da obra. A informação constante desta folha permite o 

preenchimento automático da mesma informação na folha "Plano de NC".  

 

2º - O registo das NC's recebidas ou detetadas internamente, é feito na folha "Plano de NC". Existe informação com 

opções pré-definidas, sendo apenas necessário verificar qual a que se enquadra melhor na NC em causa. As 

informações como por exemplo (data de abertura / respostas / fechos / descrição da NC / correções / ações 

corretivas), variam consoante cada NC, pelo que não têm opções pré-definidas. As mesmas devem ser preenchidas 

de forma clara mas sucinta. 

 
3º - As células que são preenchidas de uma forma automática estão indicas com a cor:   

 

           

4º - O "Plano de NC" calcula também de uma forma automática os prazos de resposta e fecho de cada NC.  

               

5º - Nas colunas de "Controlo", pode ser verificado de uma forma rápida o nº de NC's que se encontram por encerrar 

e qual o seu estado atual.        

 

 Tipos de NC 

São consideradas não conformidades: 

Qualidade 

- As anomalias/deficiências detetadas nos trabalhos (deficiências no aspeto final do betão, não cumprimento das 

tolerâncias geométricas de projeto, erros de topografia, etc.); 

- Receção/Aplicação de Materiais Não Conforme (materiais danificados, não aprovados, falta de documentação por 

exemplo certificados, boletins de ensaio, etc.); 

- Ensaios Não Conforme (ensaios laboratoriais e “In situ” fora dos valores normativos/contratuais); 

- Não cumprimento dos Procedimentos de Trabalho ou Planos de Inspeção e Ensaio definidos (não cumprimento 

de um ponto de paragem, não cumprimento de um ponto de inspeção/verificação, método de execução de uma 

atividade diferente do definido, etc.); 

Tipo de NC Momento da deteção Entidade que detetou Tipo de Obra Especialidade Fase Agente Detalhe Condições Marginais
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- Não cumprimento das Condições Técnicas, Projeto de Execução ou Documentos Normativos.  

 

Segurança 

- Falta de EPI’s; 

- Falta de documentação de empresa / trabalhadores / equipamentos; 

- Não cumprimentos dos Procedimentos Específicos de Segurança (PES). 

 

Ambiente 

- Falta de Licenças Ambientais; 

- Tratamento inadequado de resíduos; 

- Descarga imprópria de efluentes líquidos; 

- Controle de emissões atmosféricas deficiente; 

- Uso de deficientes fontes de energia (eletricidade, combustível); 

- Incumprimento das obrigações legais relativas a produtos químicos e combustíveis; 

- Não cumprimentos de conservação de fauna e flora, quando aplicável; 

- Insuficiente controlo de situações de emergência (derrames, fugas, emissões, incêndio e explosão). 

 

Este procedimento é aplicável a obras executadas apenas pela Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A., 

e sempre que possível, alargado a obras em ACE onde se insira. 

 

 Descrição dos campos para preenchimento do ficheiro 

Estrutura da base de dados: 

5.5.1 Tipo de NC 

Mencionar o tipo de Não Conformidade, optando por uma das seguintes áreas:  

- Qualidade; 

- Ambiente; 

- Segurança (segurança e saúde no trabalho). 

 

Nota: No caso de uma NC se enquadrar em duas áreas distintas, deve ser assinalada apenas aquela que 

consideram mais preponderante. 

5.5.2 Momento da Deteção 

Mencionar o momento da deteção, enquadrando-se numa das seguintes fases:  

- Execução; 

- Vistoria p/ Receção Provisória; 
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- Período da Garantia. 

5.5.3 Entidade que detetou 

Mencionar a entidade que detetou, selecionando uma das seguintes opções:  

- Dono de Obra/Fiscalização;  

- Obra (interna);  

- Entidade Externa (ex: auditorias). 

5.5.4 Tipo de Obra 

Mencionar o tipo de obra, das definidas a seguir:  

- Edifícios; 

- Vias de comunicação; 

- Obras hidráulicas/saneamento; 

- Obras de urbanização, oleodutos e gasodutos; 

- Outras infraestruturas. 

5.5.5 Especialidade 

Mencionar dentro do tipo de obra a especialidade em que se insere:  

- Pontes e viadutos em betão armado; 

- Pontes e viadutos metálicos; 

- Via-férrea; 

- Instalações elétricas;  

- Instalações mecânicas; 

- Pavimentos betuminosos; 

- Drenagens; 

- Redes de esgotos; 

- Redes de águas; 

- Obras de arte correntes; 

- Fundações em estacas; 

- Tuneis e outros trabalhos subterrâneos; 

- Estruturas de contenção; 

- Arranjos exteriores; 

- Trabalhos de pintura; 

- Alvenarias; 

- Serralharias; 

- Carpintaria limpos; 

- Rebocos; 
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- Estruturas metálicas; 

- Pavimentos cerâmicos; 

- Estuques; 

- Tetos, pavimentos falsos e divisórias; 

- Demolições; 

- Armaduras para betão armado; 

- Impermeabilizações; 

- Sistemas de intrusão e incêndio; 

- Elevadores, escadas e tapetes rolantes;  

- Sistemas de ventilação. 

5.5.6 Caracterização de não conformidades 

Identificar o aspeto, para cada um dos três grupos abaixo indicados (Fase, Agente e Detalhe), que melhor caracteriza 

a Não Conformidade. 

 Fase: definir a origem ou natureza da não conformidade, nos níveis de envolvente legal, processos 

estratégicos, processos chave e processos de apoio, procurar a fase em que se insere a Não Conformidade: 

 Legal 

 Especificações; 

 Procedimento; 

 Execução; 

 Outro. 

 

 Agente: identificar o documento, peça da organização, recurso ou outro agente que esteja na origem da 

falha: 

 Uso de materiais; 

 Uso de equipamentos; 

 Direção; 

 Apoio técnico e administrativo, 

 Enquadramento; 

 Oficial. 

 

 Detalhe: Tipificação da falha de forma sucinta, dentro da ação do agente identificado: 

 Falta de aprovação prévia; 

 Não cumprimento do projeto de execução; 

 Anomalias no betão; 

 Aplicação de materiais danificados/não conformes; 
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 Armadura mal executada; 

 Desatenção; 

 Serviços afetados/outros não cadastrados; 

 Não previsão de todos os riscos associados à atividade; 

 Método de Execução da atividade não adequado; 

 Não cumprimento dos prazos de aviso dos PP; 

 Incompatibilidade do projeto de execução; 

 Incumprimento de especificação; 

 Erro de topografia; 

 Projeto de execução insuficiente; 

 Falta de planeamento; 

 Avaria; 

 Omissão; 

 Receção deficiente/mal executada; 

 Ensaios não realizados; 

 Omissão; 

 Má interpretação do desenho; 

 Falta de formação adequada; 

 Tarefa executada sem terminar a precedente; 

 Erro fortuito; 

 Falta de limpeza/limpeza insuficiente; 

 Utilização de andaimes não conformes; 

 Falta de EPI's; 

 Documentação de pessoal ou empresas em falta /não conforme. 

5.5.7 Condições Marginais  

Identificar circunstâncias que possam ter favorecido o aparecimento da não conformidade, tais como: 

- Condições climatéricas; 

- Urgência; 

- Trabalho noturno; 

- Jornada prolongada; 

- Fim-de-semana. 

5.5.8 Data de Abertura 

Data da deteção da NC. 
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5.5.9 Localização ou Frente de Obra/Trabalho 

Identificação da frente de obra ou localização onde foi detetada a NC. 

5.5.10 Breve Descrição da Não Conformidade 

Descrição da NC de forma sucinta. 

5.5.11 Correção 

Descrição da ação a tomar para corrigir a NC detetada. 

5.5.12 Causa 

Identificação do que possa ter estado na origem da NC. 

5.5.13 Ação Corretiva 

Ação a tomar de forma a eliminar a causa e a prevenir a repetição da NC. 

5.5.14 Custo 

Valor em euros da reparação da não conformidade incluindo custos indiretos, multas, etc.. 

5.5.15 Suportado por outra entidade? 

Caso o custo de reparação da NC seja suportado por outra entidade, por exemplo: fornecedor, subempreiteiro ou 

cliente. 

5.5.16 Estado 

A fase do tratamento em que a NC se encontra (o estado é dado automaticamente pelas datas de resposta, 

aprovação da ação e fecho). Pode variar de acordo com: 

- Sem resposta: NC identificada mas em falta a correção, causa e ação; 

- Resposta dada: Causas identificadas e propostas a ação/correção; 

- Aprovada ação: Falta a implementação da ação/correção; 

- Fechada: Ação/correção implementada e considerada eficaz. 

5.5.17 Data de Resposta 

Data em que foram propostas as ações. 

5.5.18 Data de Aprovação da Ação 

Data em que o Diretor de Obra aprovou a ação ou, quando aplicável, o Dono de Obra/Fiscalização ou outra entidade 

externa. 

5.5.19 Data de Fecho 

Data em que as ações/correções implementadas são consideradas eficazes para o fecho da NC. 
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 Boletim individual de registo de NC 

A partir do registo no "Plano de NC" é criado automaticamente o registo individual da NC. Para a criação desse 

registo é necessário que, se crie uma cópia da folha "1", nomeando-a com o nº da NC em causa. Após feita a cópia, 

será necessário inserir na célula "Não Conformidade Nº" o número da NC. Automaticamente as informações 

constantes do "Plano de NC", referente a essa Não Conformidade é preenchida nos campos específicos.  

A folha individual de NC (Registo de NC VDCG TXD GE QUA 000  000 FO 15 905) está preparada com campos 

de assinatura, para implementação em obra. 

       

Os anexos associados ao registo da NC devem ser anexados ao respetivo boletim e nomeados no ponto 3 – Anexos.   

 

 Envio dos dados aos Sistemas Integrados de Gestão das Empresas   

Com periodicidade mensal, deve-se remeter ao responsável pela Gestão do Sistema Integrado das empresas, o 

ficheiro mapa Base de Dados NC (Base de Dados NC VDCG TXD GE QUA LT3  000 FO 159004), com o plano 

geral e a folha individual de cada NC.  

 

Deverá ser também enviada uma cópia do respetivo documento que lhe deu origem, dos boletins de NC rubricados 

nos diversos campos do mesmo e respetivas evidências de fecho.  

 

O ficheiro da base de dados das NC’s deve ser armazenado na pasta de Arquivo 17.7 – Qualidade: Registo de 

NC’s. Os registos individuais das diferentes NC’s, depois de fechados, podem ser arquivados nas pastas a que 

dizem respeito (16.7, 17.7 ou 18.5 – Registo de NC’s de Segurança, Qualidade e Ambiente, respetivamente), 

ficando, assim, o acesso garantindo  

 

 Revisão do sistema   

Mensalmente é elaborado um Relatório, com o detalhe e a análise ao nível da Gestão e Controlo da Qualidade do 

Projeto, da análise desses dados são tiradas as conclusões e quando necessário definidas ações no sentido da 

melhoria continua do sistema implementado. 

 

Os dados da empreitada, são igualmente enviados periodicamente, aos departamentos de Sistemas de Gestão das 

Empresas do ACE, que analisam o conjunto de dados enviados pelas diversas obras. 

 

Anualmente é produzido pelas empresas do ACE um relatório sobre a totalidade dos registos (ou sobre uma parte 

definida neles) que ponha em evidência a frequência e o peso de cada tipo de não conformidade.  

 

As Direções Centrais examinam estes relatórios e decidem das medidas a implementar em consequência dos dados 

apurados. 
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Após análise dos resultados obtidos e a verificação do cumprimentos dos objetivos definidos para o ano, o 

responsável do Sistema Integrado de Gestão das empresas do ACE deve, de acordo com as direções centrais, 

definir as metas a atingir no ano subsequente. 

--- 
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Anexo 9. Procedimento de Auditorias 
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1 OBJETIVO 

Este procedimento tem como objetivo regular o planeamento, a realização e o fecho de auditorias de 1ª e 2ª parte 

e estabelecer as orientações e as responsabilidades para a gestão das não conformidades decorrentes das 

mesmas, aplicando-se à equipa auditora e ao ACE. 

 

2 APLICAÇÃO 

Este procedimento aplica-se á Empreitada de Projeto e Construção dos toscos, acabamentos e sistemas, no âmbito 

da concretização do plano de expansão do Metropolitano de Lisboa - Prolongamento das Linhas Amarela e Verde - 

Viadutos do Campo Grande - Lote 3 – Contrato Nº79/2020-ML 

 

3 DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

VDGC TXD GE GER LT3 000 FO 0006 0 Programa de auditoria 

 

 

4 DEFINIÇÕES 

ACE: Agrupamento das Empresas Teixeira Duarte e Somafel criado para a empreitada referida no ponto 2 e 

denominado Viadutos do Campo Grande ACE. 

Auditoria: Exame metodológico e independente, realizado por uma ou mais pessoas com formação na respetiva 

área e independentes da área auditada. 

Auditoria de 1ª parte: Auditoria realizada pela, ou em nome, da própria organização. Também são denominadas 

auditorias internas. 

Auditoria de 2ª parte: Auditoria realizada por cliente da organização, ou por outra entidade em nome desse cliente. 

Também são denominadas auditorias a fornecedores. 

Auditor: Pessoa qualificada com a responsabilidade de realizar auditorias no âmbito do Sistema de Gestão. 

Auditor Coordenador: Auditor com a responsabilidade de conduzir e coordenar a realização das auditorias. 

Sistema de Gestão: Sistema integrado de dois ou mais referenciais (ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001, …). 

NC: Não conformidade. 
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5 REALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS 

A auditoria é iniciada com a clarificação do âmbito da auditoria e análise do Plano de Auditoria (agenda), com a 

efetivação dos ajustes necessários. 

Durante a auditoria são analisadas e avaliadas as atividades dos Sistemas da Qualidade, Ambiente e Segurança 

da Empreitada, de acordo com os seguintes princípios: 

 Verificação da adequabilidade da documentação formalizada face às normas de referência; 

 Avaliação da prática da Direção Técnica face à documentação do Sistema; 

 Verificações das ações corretivas decorrentes de auditorias anteriores, caso existam; 

 Identificação das não conformidades com os requisitos aplicáveis com base em evidências objetivas; 

 Identificação de oportunidades de melhoria. 

A fase de execução da auditoria culmina com a realização de uma reunião final durante a qual o auditor coordenador 

faz um breve resumo aos auditados sobre a forma como decorreu a auditoria, identificando os pontos fortes 

constatados, as não conformidades eventualmente detetadas e as oportunidades de melhoria. 

 

A metodologia para a realização das auditorias é a seguinte: 

 

Ações Responsabilidades Documentos associados/ Observações 

Reunião de 

abertura 

Promovida pela equipa auditora para acerto do 

desenvolvimento da auditoria 

A informação documental que tenha sido 

trocada 

Reunião de fecho Na reunião de fecho são inventariadas e 

comentadas as constatações que merecem realce, 

bem como analisadas as ações corretivas e 

preventivas que se pretendam implementar. 

É desejável que na reunião de fecho seja 

expresso o conteúdo mais aproximado 

possível da versão final do relatório da 

auditoria. 

 

Relatório da 

auditoria 

Compete ao auditor coordenador a elaboração do 

relatório final da auditoria. 

Distribuição do relatório: 

1 X para a área auditada. 

1 X para a Dono de Obra/Fiscalização 

Identificação da causa provável: Responsável da 

área do ACE, com capacidade de resolução da 

não conformidade ou potencial não conformidade. 

Por averbamento no relatório de auditoria ou 

documento específico. Deverá, sempre que 

possível, ser feito em conjunto com a equipa 

auditora. 

Ação corretiva, preventiva ou de reparação: 

Responsável da área do ACE, com capacidade de 

resolução da não conformidade ou da potencial 

não conformidade. 

Por averbamento no relatório de auditoria ou 

documento específico. Qualquer ação 

informativa prestada no âmbito da resolução 

de NC deverá ser averbada como ação 

corretiva, se aplicável. 
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Ações Responsabilidades Documentos associados/ Observações 

Implementação e seguimento: 

Responsável da área do ACE, com capacidade de 

resolução da não conformidade ou da potencial 

não conformidade. 

Por averbamento no relatório de auditoria ou 

documento específico. 

Fecho da auditoria Responsável da área auditada. 

Prazo máximo para o encerramento das não 

conformidades é: 

- 3 meses 

Envio de cópia do relatório, à Equipa 

Auditora, com a evidência do fecho. 

Monitorização 

periódica 

Compete ao Diretor de Obra/Gestor da Qualidade/ 

Ambiente/Segurança a monitorização do estado 

de encerramento das auditorias. 

--- 

 

6 DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE AUDITORIA 

Os auditores nomeados confirmam com a Direção de Obra da Empreitada, a data de realização da auditoria e todos 

os aspetos considerados relevantes, enviando o Plano de Auditoria, com pelo menos dois dias de antecedência da 

data de realização, por forma ao gestor o divulgar por todos os envolvidos na Empreitada. 

A Direção de Obra da Empreitada informa com a antecedência mínima de uma 7 dias de calendário a 

Fiscalização/Dono de Obra, acerca da realização da auditoria, podendo o Dono de Obra participar nas Auditorias 

se assim o entender. 

 

7 QUALIFICAÇÃO DOS AUDITORES 

As auditorias serão conduzidas por pessoal não envolvido no organograma da Empreitada, por pessoal contratado 

pelo ACE ou pelo Dono de Obra ou seu Representante para o efeito, de acordo com o estabelecido na seguinte 

Norma Portuguesa: 

- ISO 19011:2019 – Linhas de Orientação para auditorias a sistemas de gestão da qualidade e/ou de gestão 

ambiental. 

Na qualificação dos auditores, requer-se conhecimentos comprovados dos dossiers das áreas a auditar e 

conhecimentos nas áreas de Gestão da Qualidade/Ambiente/Segurança. Aos auditores técnicos requer-se 

conhecimentos técnicos e experiência comprovada na atividade. Os auditores coordenadores/técnicos têm que ter 

formação específica em auditorias no(s) referencial(ais) objeto da auditoria , com um mínimo de 21 horas de 

formação. 
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8 RELATÓRIO DE AUDITORIA 

Após a realização da auditoria, a equipa auditora elabora um relatório no qual regista as constatações e identifica 

as não conformidades. Este é enviado à Direção de Obra da Empreitada a quem compete a sua divulgação junto 

dos responsáveis das áreas auditadas, para conhecimento das constatações, definição e desencadeamento de 

eventuais correções e/ou ações corretivas. 

O Dono de Obra, poderá aceder a toda a informação, se assim o solicitar. 

A partir das correções / ações corretivas desencadeadas, o Gestor ou Técnico da Qualidade/ Ambiente/Segurança 

efetua o seu seguimento e comprova o resultado da ação. Consequentemente, a Direção da Obra analisa o resultado 

e caso se justifique, comprova a eficácia das ações desenvolvidas, encerrando o respetivo processo. 

 

--- 
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ANEXOS 
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Anexo I  

VDGC TXD GE GER LT3 000 FO 0006 0 Programa de auditoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Data do Plano: 13/04/2021

jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21

A definir INTERNA

Processo Construção (auditoria integrada )

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Equipa a constituir 07/dez

A definir INTERNA
Avaliação da Conformidade Legal de

Ambiente e Segurança
Equipa a constituir 07/dez

ELABORADO POR: MARCO SIMÕES

EQUIPA AUDITORA OBSERVAÇÕESTIPO AUDITORIA
MESES/ANO

Metropolitano de Lisboa, E.P.E.

EMPREITADA DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS TOSCOS, ACABAMENTOS E SISTEMAS, NO ÂMBITO DA CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE 

EXPANSÃO DO METROPOLITANO DE LISBOA - PROLONGAMENTO DAS LINHAS AMARELA E VERDE - VIADUTOS DO CAMPO GRANDE - 

LOTE 3 - CONTRATO Nº79/2020-ML

PROGRAMA DE AUDITORIAS EM OBRA

AUDITORIA N.º PROCESSOS / REQUISITOS 

VDGC TXD GE GER LT3 000 FO 0006 0 Pág. 1 de 1  09/03/2021



 

VDCG TXD PE AMB LT3 000 AN 49010 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10.2 – PROGRAMA DE CIRCULAÇÃO

(VDCG TXD PE AMB LT3 000 AN 49010_Ax10.2: 

 

 

 

CIRCULAÇÃO (OBRA/DESTINO FINAL DAS TERRAS/CENTRAL

DCG TXD PE AMB LT3 000 AN 49010_Ax10.2: VDCG TXD GE AMB LT3 000 AN 49006)

 

   

TERRAS/CENTRAL DE BETÃO) 

DCG TXD GE AMB LT3 000 AN 49006) 
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METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento refere-se ao Programa de Circulação relativo à Empreitada de Projeto e Construção dos 

Toscos, Acabamentos e Sistemas, no Âmbito da Concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa 

– Prolongamento Das Linhas Amarela E Verde – Viadutos Do Campo Grande – Lote 3 – Contrato Nº79/2020-ML. 

 

Este Programa de Circulação tem como principal objetivo o planeamento da correta gestão do fluxo rodoviário 

de materiais e resíduos resultantes da concretização da presente Empreitada, como a receção de materiais para 

as frentes de obra, resíduos com origem nas atividades das referidas frentes de obra e do estaleiro industrial, 

estabelecendo diretrizes para a sua circulação rodoviária, contribuindo para a minimização dos impactes 

ambientais causados pelo transporte de materiais e de resíduos, procurando assim dar cumprimento às 

disposições legais aplicáveis. 

 

Realçamos que a presente Empreitada tem prevista uma área no estaleiro que permite armazenar 

temporariamente terras provenientes de escavação que serão parcialmente reaproveitadas. A remoção das 

restantes irá sendo feita de forma regular por forma a não ultrapassar o volume previsto na zona de armazenagem. 

Também existe outra área no estaleiro onde estão depositados resíduos para encaminhamento a destino final. 

 

Uma correta gestão da circulação rodoviária contribui não só para a proteção do meio ambiente como também 

para a melhoria das condições de arrumação, limpeza e higiene dos locais de trabalho. 

 

 

2. ENQUADRAMENTO 

 

Este documento tem como objetivo identificar as circulações rodoviárias decorrentes da atividade da Empreitada, 

dos demais requisitos legais e normas aplicáveis, dos requisitos estabelecidos na Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA) n.º 3020, relativo ao projeto do Prolongamento das Linhas Amarela Verde, Viadutos do Campo Grande, 

definido na respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA), favorável condicionada, emitida em 16 de novembro 

de 2018, nomeadamente por RECAPE 6 e RECAPE 9, das Medidas de Minimização 41 e 44 do DIA e do Caderno 

de Encargos. 

 

No âmbito da Empreitada, a circulação rodoviária resultante das atividades em obra é da responsabilidade do ACE 

constituído para a execução da obra. Este deverá assegurar a seleção de opções para garantir a sua adequabilidade 

e eficiência. Essa responsabilidade é transferida aquando da transmissão a operadores licenciados de gestão de 

resíduos. 

 

Este programa aplica-se a todas as áreas de responsabilidade do ACE cuja circulação de materiais, solos e resíduos 

tenha incidência direta ou indireta, incluindo dos subempreiteiros e dos prestadores de serviços, abrangendo 

todas as atividades desenvolvidas, quer nas frentes de obra, quer no estaleiro industrial e social. 
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3. IDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS / PRODUTOS  

 

Os materiais identificados resultantes da execução do Prolongamento das Linhas Amarela e Verde – Viadutos do 

Campo Grande (Lote3) que serão transportados por via rodoviária de entre o local de consumo – obra - e a local 

de produção/armazenamento são os seguintes: 

 

 Solos não contaminados sobrantes; 

 Solos contaminados; 

 Resíduos de Construção e Demolição; 

 Betão pronto; 

 Material de apoio à obra e para incorporação em obra (cimbres, cofragem, elementos de aligeiramento 

de estruturas em betão). 

 

 

Materiais A incorporar em 

obra 

Para destinatário licenciado 

Solos não contaminados sobrantes  X 

Solos contaminados  X 

RCD´s  X 

Betão pronto X  

Material de apoio à obra X  

 

 

4. MATERIAIS A INCORPORAR EM OBRA 

 

O fornecedor de materiais para a obra com maior impacto será a Teixeira Duarte, através do seu Polo Operacional, 

localizado na Estrada da Industria, n.º 540, Alto Estanqueiro/Jardia, concelho do Montijo, nomeadamente em: 

 

 Betão pronto, através da central de betão da TEIXEIRA DUARTE – Engenharia e Construções, S.A.; 

 Elementos de apoio à obra através do Polo Operacional da TEIXEIRA DUARTE – Engenharia e Construções, 

S.A.. 

 

A circulação rodoviária prevista encontra-se no anexo II - PO_SEG 018 - Circuito Externo (Operadores e 

Fornecedor). 
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5. DESTINATÁRIOS LICENCIADOS 

 

Na seleção de destinatários licenciados, foi avaliado um conjunto de fatores, nomeadamente: 

 

 Tipo de produto para qual o destinatário se encontra licenciado; 

 Capacidade do destinatário licenciado; 

 Distância do destinatário licenciado ao local da obra; 

 Capacidade de escoamento de tráfego das vias; 

 

Assim, nesta fase, foram consideradas as seguintes hipóteses: 

 

Solos não Contaminados e RCD´s: 

SOARVAMIL – Sociedade de Areias de Vale de Milhaços, Lda, localizada a Quinta de Valadares, Corroios concelho 

de Almada, uma vez que se encontra licenciada para receber solos são contaminados e RCD´s, possuindo 

capacidade para os receber. Trata-se, portanto, do destino identificado com este tipo de capacidade mais próximo 

da obra e, em termos de percurso, de referir que ocorre fora da malha urbana mais densa, e sobretudo em estradas 

com perfil autoestrada. 

 

Solos Contaminados: 

Ambigroup Resíduos, SA, localizada na Pontinha, concelho de Odivelas, uma vez que se encontra licenciada para 

receber solos contaminados, e possuindo capacidade para os receber. Trata-se, portanto, do destino identificado 

com este tipo de capacidade mais próximo da obra e em termos de percurso. 

 

Em anexo apresentam-se as licenças da SOARVAMIL - Sociedade de Areias de Vale Milhaços, Lda, Aterro de 

Resíduos Inertes – Pedreira C. Carmo, Exploração e Alvará CCDRLVT OGR 030/2017 (APA00054915); e da 

AMBIGROUP RESÍDUOS, SA, com o Titulo Único Ambiental n.º 20200312000090 (APA00125855). 

 

No ponto seguinte serão descritos, de modo sucinto, os percursos e trajetos a utilizar para o transporte dos solos 

não contaminados, RCD´s e solos contaminados. 

 

De referir que a referência àa empresas supracitadas não configura nenhum vínculo contratual entre o presente 

ACE e as mesmas. Na fase prévia à obra serão estabelecidos os contratos de prestação de serviços com as 

empresas mencionadas ou outras que configurem uma alternativa equivalente em termos ambientais e legais 

(licenciamento para a receção dos materiais inertes sobrantes). 

 

A circulação rodoviária prevista encontra-se no anexo II - PO_SEG 018 - Circuito Externo (Operadores e 

Fornecedor). 
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6. ACESSOS NA OBRA 

 

Foram definidos um conjunto de acessos por forma a garantir a movimentação de materiais para a execução do 

presente Lote, sem que os mesmos interfiram com a normal circulação do trânsito, a diminuição dos trajetos a 

percorrer, procurando minimizar-se assim os impactos ambientais. 

Estão identificados os seguintes acessos: 

 Acesso 1 – Estaleiro Industrial e frente de obra 

 Acesso 2a – Frente de Obra (Estação de metropolitano do Campo Grande) 

 Acesso 2b – Frente de Obra (reforço de pilares, a nascente da estação de metropolitano do Campo 

Grande) 

 Acesso 3 - Estaleiro Social. Sem impacto para o presente programa. 

 

A identificação dos acessos encontra-se no anexo II - PO_SEG 015 - Identificação dos Acessos da Obra.  

 

 

7. PERCURSOS E TRAJETOS DEFINIDOS  

 

No presente capítulo optou-se por indicar os trajetos e percursos identificados para os principais transportes por 

camião, para além do transporte dos materiais provenientes das escavações, uma vez que estes movimentos 

apresentam impactes da mesma natureza e interligados, como por exemplo os congestionamentos de tráfego. 

 

A circulação entre o acesso principal / estaleiro de produção e fornecedores e operadores licenciados encontra-

se no anexo II - PO_SEG 018 - Circuito Externo (Operadores e Fornecedor): 

 

Frentes de Obra / Estaleiro Circuito Descrição / Desenho 

Acesso 1 (*) 

Remoção de RCD´s 

Avenida Padre Cruz / Avenida General Norton de 

Matos / IP7 Eixo Norte-Sul / A2 – Ponte 25 de Abril / 

A38 – Direção Caparica / Saída 3 – A33 direção 

Montijo / Saída 5 – Vale Milhaços, Marisol / Rua 

Eurico Braga / Rua Cipriano Dourado / Alameda 

Diego Velasquez / Rua I – Quinta da Aniza Fase 3 

Remoção de solos não 

contaminados 

Avenida Padre Cruz / Avenida General Norton de 

Matos / IP7 Eixo Norte-Sul / A2 – Ponte 25 de Abril / 

A38 – Direção Caparica / Saída 3 – A33 direção 

Montijo / Saída 5 – Vale Milhaços, Marisol / Rua 

Eurico Braga / Rua Cipriano Dourado / Avenida da 
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Frentes de Obra / Estaleiro Circuito Descrição / Desenho 

Marisol / Alameda Miguel Torga / Rua Agostinho 

Neto / Avenida Quinta de Valadares 

Remoção de solos 

contaminados 

Avenida Padre Cruz / Avenida General Norton de 

Matos em direção ao C.C: Colombo / Avenida dos 

Condes de Carnide em direção à Amadora / IC16 / 

A36 (CRIL) em direção a Odivelas-Oeste / Avenida 

Severino Pedro Falcão, em direção a Odivelas / 

Avenida Miguel Torga / Avenida Dr. Augusto Pais 

Martins / Avenida José Francisco Guerreiro / Rua da 

Quinta das Lamas 

Fornecimento de betão 

(receção) 

Avenida da Industria (POTD) / Rua da Boa Esperança 

/ Rua da Azinheira / Via Circular Externa do Montijo 

/ saída 4 em direção à estrada Nacional 4 Montijo / 

Saída 3 para A33 em direção A12 Norte / A12 

direção Lisboa / Ponte Vasco da Gama / Saída IP7 

Eixo Norte- Sul / Avenida General Norton de Matos 

/ Avenida Padre Cruz 

Fornecimento de elementos 

/ material de apoio à obra 

(receção) 

Avenida da Industria (POTD) / Rua da Boa Esperança 

/ Rua da Azinheira / Via Circular Externa do Montijo / 

saída 4 em direção à estrada Nacional 4 Montijo / 

Saída 3 para A33 em direção A12 Norte / A12 direção 

Lisboa / Ponte Vasco da Gama / Saída IP7 Eixo Norte- 

Sul / Avenida General Norton de Matos / Avenida 

Padre Cruz  

(*) A circulação interna do Acesso 1 encontra-se definida no anexo II - PO_SEG 016 - Circuito Interno da Obra (Viadutos) 

 

A circulação entre as frentes de obra existes encontra-se definida no anexo II - PO_SEG 017 - Circuito Externo da 

Obra: 

 

 Entre Frentes de Obra  Circuito Descrição / Desenho 

Circulação entre Acesso 2a/2b e 

Acesso 1 

Remoção de RCD´s  

Rua Cipriano Dourado / Campo Grande / Av. 

Marechal Craveiro Lopes / Avenida Padre Cruz / Rua 

Alfredo Trindade / Rua Professor Fernando da 

Fonseca / Avenida Padre Cruz (Acesso 1) 

Remoção de solos não 

contaminados 

Rua Cipriano Dourado / Campo Grande / Av. 

Marechal Craveiro Lopes / Avenida Padre Cruz / Rua 

Alfredo Trindade / Rua Professor Fernando da 

Fonseca / Avenida Padre Cruz (Acesso 1) 
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 Entre Frentes de Obra  Circuito Descrição / Desenho 

Remoção de solos 

contaminados 

Rua Cipriano Dourado / Campo Grande / Av. 

Marechal Craveiro Lopes / Avenida Padre Cruz / Rua 

Alfredo Trindade / Rua Professor Fernando da 

Fonseca / Avenida Padre Cruz (Acesso 1) 

Fornecimento de betão Não aplicável 

Remoção de elementos / 

material de apoio à obra 

Rua Cipriano Dourado / Campo Grande / Av. 

Marechal Craveiro Lopes / Avenida Padre Cruz / Rua 

Alfredo Trindade / Rua Professor Fernando da 

Fonseca / Avenida Padre Cruz (Acesso 1) 

Circulação entre Acesso 1 e 

Acesso 2a/2b 

Remoção de RCD´s Não aplicável 

Remoção de solos não 

contaminados 
Não aplicável 

Remoção de solos 

contaminados 
Não Aplicável 

Fornecimento de betão Não aplicável 

Fornecimento de elementos 

/ material de apoio à obra 

Avenida Padre Cruz / Campo Grande / Alameda das 

Linhas de Torres / Rua Actor António Silva / Rua 

Cipriano Dourado 

 

8. AVALIAÇÃO DOS IMPACTES 

 

Os impactes decorrentes do transporte dos materiais, quer seja para incorporação em obra, aterro ou reutilização, 

são de uma forma geral negativos, estão essencialmente associados a: 

 Aumentos dos níveis de ruído ao longo dos percursos de transporte estabelecido e nos locais de carga e 

descarga dos materiais; 

 Aumentos das emissões difusas devido aos gases de combustão; 

 Congestionamento do tráfego rodoviário. 

 

A significância dos impactes depende do número de veículos, do tipo de veículos, das condições de manutenção 

dos mesmos, do tipo de arruamentos e vias percorridas e respetiva população. 
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Ruído 

 

Realização de planos de monitorização de ruido ambiental durante o período da empreitada, na envolvente 

próxima das frentes de obra que determinará as medidas de minimização aplicáveis para a minimização do Ruído. 

 

De salientar que a escolha dos percursos procurou igualmente a minimização do ruído para a população afetada, 

conforme indicado nos pressupostos subjacentes à escolha dos percursos. 

 

Em relação aos percursos periurbanos considera-se existir a “diluição” dos efeitos negativos. Acresce que parte 

dos percursos que se processarão pela Auto- Estrada A2/A33 que possuem barreiras acústicas, estando assim 

presente a minimização do ruído. 

 

 

Qualidade do Ar 

 

Indiretamente, a escolha dos percursos na malha urbana em vias mais principais com maior velocidade de 

circulação, e menos ruidosas, promovem a redução das emissões difusas dos gases de combustão, por à partida 

as mudanças (de velocidade) serem mais elevadas. 

 

A observação das boas condições de manutenção dos veículos associadas ao correto acondicionamento das 

cargas transportadas serão também um fator de minimização dos impactes. 

 

Os impactes na malha urbana serão negativos, e avaliados como pouco significativos (não é expectável alterações 

dos índices de qualidade do ar), locais e temporárias (17 meses). 

 

Igualmente nos percursos periurbanos ocorrerá a “diluição” das emissões dos gases de combustão. O impacte 

será negativo, mas pouco significativo. 

 

 

Congestionamento do tráfego rodoviário 

 

Este é um impacte negativo, que se fará sentir mais na malha urbana e não nos circuitos periurbanos igualmente 

devido ao efeito de diluição ao longo dos trajetos mais longos.  

Este efeito na malha urbana está a ser analisado conjuntamente com o Departamento de Mobilidade da Câmara 

Municipal de Lisboa, nomeadamente a minimização desse constrangimento, pela implementação de planos de 

sinalização e desvios de trânsito temporários. Pese embora a minimização, subsistem impacte residuais negativos, 

que serão locais e temporários (17 meses).  
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9. ANEXOS 

 

 

Anexo I – Autorizações dos Operadores Licenciados (SOARVAMIL e AMBIGROUP RESÍDUOS) 

 

Anexo II – Peças Desenhadas 

 PO_SEG 015 - Identificação dos Acessos da Obra 

 PO_SEG 016 - Circuito Interno da Obra (Viadutos) 

 PO_SEG 017 - Circuito Externo da Obra 

 PO_SEG 018 - Circuito Externo (Operadores e Fornecedor) 
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ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

EXPLORAÇÃO DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO ANEXOS TUA
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Regime

Nº Processo Aplicáveis Solicitados
Indicador de 

enquadramento

Data de 
Emissão

Data de 
Validade

Prorrogação 
da validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licencia

dora

OGR-
RGGR-
Regime 
geral

PL20190829001245 X X
renovação-art.º 
35.º do RGGR

12-03-
2020

11-03-
2025 - Sim

Favorável 
condicionad
o

Comissã
o de 
Coorden
ação e 
Desenvo
lvimento 
Regional 
de 
Lisboa e 
Vale do 
Tejo

 

ENQUADRAMENTO

SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

Mapa
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Norte -

Sul -

Este -

Oeste -

Área impermeabilizada não coberta (m2) 5877.00

Área coberta (m2) 4637.00

Área total (m2) 10667.00

Confrontações

Área do estabelecimento
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Localização Zona Mista (Urbana/Industrial/Rural)

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

A gestão de resíduos deve obedecer ao estipulado no Decreto-Lei nº 178/2006, de 
5 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de 
Junho.

Período de vida da instalação

Manter o registo no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), 
conforme art.º 48º do Decreto-Lei nº 178/2006, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 73/2011, regulamentado na Portaria nº 289/2015, estando obrigada 
a possuir registo atualizado das origens discriminadas dos resíduos; das 
quantidades, classificação e destino discriminados dos resíduos; da identificação 
das operações efetuadas e identificação dos transportadores.

Período de vida da instalação

O produtor dos resíduos deve proceder à sua separação na origem de forma a 
promover a sua valorização por fluxos e fileiras.

Período de vida da instalação

O armazenamento de resíduos deve ser efetuado de forma a não provocar danos 
para o ambiente nem para a saúde humana, prever o risco de incêndio ou 
explosão, e respeitar todas as regras de segurança. Os resíduos devem ser 
colocados em local devidamente impermeabilizado e confinado de modo a não 
haver contaminações do solo, devendo os mesmos estar identificados com o 
respetivo código da Lista Europeia de Resíduos (LER) publicada na Decisão da 
Comissão 2014/955/UE, de 18 de dezembro de 2014.

Período de vida da instalação

Os resíduos só podem ser enviados para empresas devidamente licenciadas para 
operações de gestão desses resíduos.

Período de vida da instalação

O transporte de resíduos, recebidos e expedidos, é obrigatoriamente 
acompanhado por uma e-GAR (Guia de Acompanhamento de Resíduos 
eletrónica), de acordo com o estabelecido na Portaria nº 145/2017, de 26 de abril.

Período de vida da instalação

Devem ser cumpridas todas as disposições dos instrumentos de gestão territorial, 
bem como todas as condicionantes e regimes legais especificamente aplicados à 
localização da instalação, nomeadamente quanto aos parâmetros de 
edificabilidade constantes do PDM de Odivelas, tendo ainda presente o 
consagrado no art.º 7.º na Lei n.º 31/2014, de 30 de maio.

Período de vida da instalação

Devem ser cumpridas todas as disposições legais aplicáveis relativamente à 
segurança, higiene e saúde no trabalho previstas no Código do Trabalho, revisto e 
republicado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, regulamentada pela Lei n.º 102
/2009, de 10 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 3/2014, de 28 de 
janeiro (Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho).

Período de vida da instalação

Deve estar disponível na instalação, para consulta das entidades fiscalizadoras, 
um exemplar do projeto aprovado, bem como toda a documentação relativa à 
atividade de gestão de resíduos, nos termos do art.º 18º da Lei nº. 50/2006, 
alterada e republicada pela Lei nº. 114/2015, de 31 de agosto.

Período de vida da instalação

Da inobservância de qualquer das condições impostas resulta a revogação 
imediata desta licença, nos termos previstos no art.º 38º do Decreto-Lei nº 178
/2006, com a redação conferida pelo Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de junho.

Período de vida da instalação

Localização

 

EXPLORAÇÃO

Medidas / Condições gerais a cumprir
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Deve ser tido em consideração o estipulado no Decreto-Lei nº 147/2008, de 29 de 
julho, que estabelece o regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais 
(diploma da Responsabilidade Ambiental), o qual abrange as operações de gestão 
de resíduos, incluindo o transporte, a recuperação e a eliminação de resíduos e 
resíduos perigosos, incluindo a supervisão dessas operações e o tratamento 
posterior dos locais de eliminação, sujeitas a licença ou registo, nos termos do 
Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de setembro, e pelo Decreto-Lei nº 73/2011 de 17 
de junho.

Período de vida da instalação

Dar cumprimento ao Regulamento das Unidades de Gestão de Resíduos 
Perigosos, aprovado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) em 10.12.2009, 
nomeadamente ao ponto “7.1-Unidades de classificação, triagem, armazenagem 
ou transferência de resíduos perigosos” e “8 – Plano de Contingência” e 9- Saúde 
Higiene e Segurança (disponível no sítio da APA na internet).

Período de vida da instalação

A empresa deve cumprir o disposto no Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de 
novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2015 de 9 de outubro e 
regulamentado na Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro.

Período de vida da instalação

Estão sujeitas ao cumprimento do Regulamento do Transporte de Mercadorias 
Perigosas por Estrada, publicado no Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, o 
transporte de mercadorias perigosas, incluindo as operações de carga e de 
descarga, as transferências de um modo de transporte para outro e as paragens 
exigidas pelas condições do transporte, realizadas nas vias do domínio público, 
bem como em quaisquer outras vias abertas ao trânsito público .

Período de vida da instalação

Dar cumprimento ao Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que estabelece o regime das operações 
de gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

Período de vida da instalação

A gestão de veículos em fim de vida (VFV) fica sujeita ao cumprimento integral do 
seu regime jurídico estabelecido no Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de 
dezembro e ao cumprimento dos requisitos mínimos de qualidade a cumprir pelos 
operadores de tratamento de resíduos no contexto do fluxo específico dos VFV, 
publicados no site da Agência Portuguesa do Ambiente.

Período de vida da instalação

O transporte de VFV só pode ser efetuado por operadores licenciados nos termos 
do Decreto-Lei n.º 178/2006, com a redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 73
/2011, de 17 de junho.

Período de vida da instalação

Dar cumprimento ao Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro que 
estabelece o Regime Jurídico a que fica sujeita a gestão de fluxos específicos de 
resíduos incluindo a colocação no mercado e de recolha, tratamento, reciclagem e 
eliminação de resíduos de óleos minerais usados, no que for aplicável à instalação 
.

Período de vida da instalação

A gestão dos pneus usados fica sujeita ao cumprimento integral do seu regime 
jurídico estabelecido no Decreto-Lei nº 152-D/2017, de 11 de dezembro e ao 
cumprimento dos requisitos de qualificação a cumprir pelos operadores de 
tratamento de resíduos no contexto do fluxo específico dos pneus usados, 
publicados no site da Agência Portuguesa do Ambiente.

Período de vida da instalação

A gestão dos REEE fica sujeita ao cumprimento integral do seu regime jurídico 
estabelecido no Decreto-Lei nº 152-D/2017, de 11 de dezembro e ao cumprimento 
dos requisitos de qualificação a cumprir pelos operadores de tratamento de 
resíduos no contexto do fluxo específico dos REEE usados, publicados no site da 
Agência Portuguesa do Ambiente.

Período de vida da instalação

A gestão das pilhas e acumuladores fica sujeita ao cumprimento integral do seu 
regime jurídico estabelecido no Decreto-Lei nº 152-D/2017, de 11 de dezembro e 
ao cumprimento dos requisitos de qualificação a cumprir pelos operadores de 
tratamento de resíduos no contexto do fluxo específico das pilhas e acumuladores, 
publicados no site da Agência Portuguesa do Ambiente.

Período de vida da instalação

As instalações que retomem resíduos de embalagens (plástico, vidro, metal, papel 
e cartão) estão abrangidas pelas regras fixadas pelo Decreto-Lei n.º 152-D/2017, 
de 11 de dezembro que estabelece o Regime Jurídico a que fica sujeita a gestão 
de fluxos específicos de resíduos incluindo a gestão de embalagens e resíduos de 
embalagens, cujas normas de funcionamento e regulamentação são as constantes 
da Portaria n.º 158/2015, de 29 de maio.

Período de vida da instalação

Dar cumprimento ao Decreto-Lei n. 277/99, de 23 de julho, alterado pelo n.º 72
/2007, de 27 de março e Declaração de Retificação n.º 42/2007, de 25 de maio, 
nomeadamente no que respeita às condições de armazenagem de resíduos 
contendo PCB.

Período de vida da instalação

Medidas / Condições específicas a cumprir
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Dar cumprimento à Portaria nº 40/2014 de 17 de fevereiro que estabelece as 
normas para a correta remoção dos materiais contendo amianto e para o 
acondicionamento, transporte e gestão dos respetivos resíduos de construção e 
demolição gerados, tendo em vista a proteção do ambiente e da saúde humana.

Período de vida da instalação

Dar cumprimento ao Decreto-Lei n.º 266/2007, de 24 de julho, nomeadamente no 
que respeita à proteção sanitária dos trabalhadores contra os riscos de exposição 
ao amianto durante o trabalho.

Período de vida da instalação

Dar cumprimento à Lei n.º 54/2012, de 6 de setembro, que define os meios de 
prevenção e combate ao furto e de recetação de metais não preciosos com valor 
comercial e prevê mecanismos adicionais e de reforço no âmbito da fiscalização 
da atividade de gestão de resíduos, assim como às medidas previstas na mesma. 
Na sequência do preceituado no nº 2 do art.º 5º da Lei n.º 54/2012, de 6 de 
setembro, a comunicação prévia deverá ser remetida para o seguinte endereço de 
e-mail: lei54metais@rnsi.mai.gov.pt.

Período de vida da instalação

A obrigatoriedade de existência de sistema de videovigilância para controlo efetivo 
de entradas e saídas nas instalações, de acordo com o previsto no n.º1 do art.º 2.º 
da Lei n.º 54/2012, só será aplicável após a respetiva regulamentação, através do 
diploma legal previsto no n.º 3 do art.º 2.º da referida Lei.

Período de vida da instalação

Os resíduos orgânicos biodegradáveis (LER 20 01 08, LER 20 02 01e/ou LER 20 
03 02) devem ser entregues a operador autorizado para a sua valorização sem 
demora injustificada. Caso se revele necessário a sua permanência na instalação, 
a empresa deve garantir o correto armazenamento dos resíduos orgânicos 
biodegradáveis relativamente às condições do local e períodos de armazenagem, 
de forma a impedir a formação de odores desagradáveis, não devendo o seu 
armazenamento exceder as 24 horas.

Período de vida da instalação

Apenas poderão gerir resíduos urbanos (RU) quando provenientes de produtores 
que tenham uma produção diária inferior a 1100 l de resíduos urbanos, se tiverem 
autorização da entidade gestora de RU, uma vez que a gestão deste tipo de 
resíduos está concessionada às entidades gestoras de RU, conforme disposto nos 
art.º 4.º e 2.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, conjugado com o n.º 2 
do art.º 5º do Decreto-Lei n.º 178/2006, com a redação conferida pelo Decreto-Lei 
n.º 73/2011, de 17 de junho, exceto resíduos de óleos alimentares usados.

Período de vida da instalação

Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Cumprir as normas gerais de proteção da qualidade do ar estipuladas no Decreto-
Lei nº 39/2018, de 11 de junho, nomeadamente, adotar as medidas gerais de 
prevenção e de minimização de emissões difusas para a atmosfera (poeiras) 
adequadas ao processo, conforme estipulado no artigo 9.º do referido Decreto-Lei.

Período de vida da instalação

Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Ar

Emissões difusas

RH

Rejeição de águas residuais
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

O titular desta licença não está autorizado a efetuar qualquer descarga de águas 
residuais para o domínio hídrico, pelo que não são autorizadas quaisquer 
descargas no solo ou em curso de água, sem estarem devidamente licenciadas 
nos termos do Decreto-Lei nº 226-A/2007 de 31 de Maio.

Período de vida da instalação

Caraterização dos residuos admissíveis no estabelecimento / instalação

Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

080318 Resíduos 
de toner de 
impressão não 
abrangidos em 
08 03 17

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

020103 Resíduos 
de tecidos 
vegetais

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

020107 Resíduos 
silvícolas

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

020110 Resíduos 
metálicos

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

030101 Resíduos 
do descasque de 
madeira e de 
cortiça

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

030105 
Serradura, 
aparas, fitas de 
aplainamento, 
madeira, 
aglomerados e 
folheados, não 
abrangidos em 
03 01 04

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

030308 Resíduos 
R 12 — Troca de 
resíduos com 

Resíduos

Resíduos admissíveis
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Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

da triagem de 
papel e cartão 
destinado a 
reciclagem

vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

040209 Resíduos 
de materiais 
compósitos 
(têxteis 
impregnados, 
elastómeros, 
plastómeros)

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a 
uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

060899 Resíduos 
sem outras 
especificações

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Resíduos de 
produção do 
silício e seus 
derivados que 
não se incluem 
nas designações 
anteriores.

070199 Resíduos 
sem outras 
especificações

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Restos de 
produção, 
material não 
conforme, sílica 
gel, resina.

070213 Resíduos 
de plásticos

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

080112 Resíduos 
de tintas e 
vernizes não 
abrangidos em 
08 01 11

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a 
uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

080114 Lamas 
de tintas e 
vernizes, não 
abrangidas em 
08 01 13

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a 
uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a 
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Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

080116 Lamas 
aquosas 
contendo tintas e 
vernizes não 
abrangidas em 
08 01 15

uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

080118 Resíduos 
da remoção de 
tintas e vernizes, 
não abrangidos 
em 08 01 17

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a 
uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

080120 
Suspensões 
aquosas 
contendo tintas e 
vernizes não 
abrangidas em 
08 01 19

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a 
uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

090110 
Máquinas 
fotográficas 
descartáveis, 
sem pilhas

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

090112 
Máquinas 
fotográficas 
descartáveis, 
com pilhas, não 
abrangidas em 
09 01 11

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

100201 Resíduos 
do 
processamento 
de escórias

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

100202 Escórias 
não processadas

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 



ESTADO: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 12/03/2020

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20200312000415

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 1865-aa6d-386e-4b9a

PÁG. 
/10 32

Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

100903 Escórias 
do forno

operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

101003 Escórias 
do forno

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

101008 Machos 
e moldes de 
fundição 
vazados, não 
abrangidos em 
10 10 07

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

101208 Resíduos 
do fabrico de 
peças cerâmicas, 
tijolos, ladrilhos, 
telhas e produtos 
de construção 
(após o processo 
térmico)

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

120101 Aparas e 
limalhas de 
metais ferrosos

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

120102 Poeiras e 
partículas de 
metais ferrosos

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

120103 Aparas e 
limalhas de 
metais não 
ferrosos

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

120104 Poeiras e 
partículas de 
metais não 
ferrosos

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

120105 Aparas 
de matérias 
plásticas

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

120113 Resíduos 
de soldadura

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

120117 Resíduos 
de materiais de 

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
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granalhagem, 
não abrangidos 
em 12 01 16

enumeradas de 
R1 a R11.

120121 Mós e 
materiais de 
retificação 
usados, não 
abrangidos em 
12 01 20

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

120199 Resíduos 
sem outras 
especificações

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Grafite, lixas, 
calços, discos de 
corte, resíduos 
de polimento, 
resíduos de 
moldagem.

150101 
Embalagens de 
papel e cartão

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

150102 
Embalagens de 
plástico

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

150103 
Embalagens de 
madeira

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

150104 
Embalagens de 
metal

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

150105 
Embalagens 
compósitas

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

150106 Misturas 
de embalagens

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

150107 
Embalagens de 
vidro

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

150109 

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
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Embalagens 
têxteis

operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

150203 
Absorventes, 
materiais 
filtrantes, panos 
de limpeza e 
vestuário de 
proteção não 
abrangidos em 
15 02 02

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

160103 Pneus 
usados

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Fluxos 
específicos de 
resíduos-
Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
11 de dezembro

160106 Veículos 
em fim de vida 
que não 
contenham 
líquidos nem 
outros 
componentes 
perigosos

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Fluxos 
específicos de 
resíduos-
Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
11 de dezembro

160112 Pastilhas 
de travões não 
abrangidas em 
16 01 11

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

160115 Fluidos 
anticongelantes 
não abrangidos 
em 16 01 14

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a 
uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

160116 
Depósitos para 
gás liquefeito

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

160117 Metais 
ferrosos

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

160118 Metais 
não ferrosos

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
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160119 Plástico los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

160120 Vidro

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

160214 
Equipamento 
fora de uso não 
abrangido em 16 
02 09 a 16 02 13

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Fluxos 
específicos de 
resíduos-
Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
11 de dezembro

160216 
Componentes 
retirados de 
equipamento fora 
de uso não 
abrangidos em 
16 02 15

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

160304 Resíduos 
inorgânicos não 
abrangidos em 
16 03 03

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

160306 Resíduos 
orgânicos não 
abrangidos em 
16 03 05

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

160505 Gases 
em recipientes 
sob pressão, não 
abrangidos em 
16 05 04

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

160509 Produtos 
químicos fora de 
uso, não 
abrangidos em 
16 05 06, 16 05 
07 ou 16 05 08

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a 
uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

160604 Pilhas 
alcalinas (exceto 
16 06 03)

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Fluxos 
específicos de 
resíduos-
Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
11 de dezembro

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 

Fluxos 
específicos de 
resíduos-
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160605 Outras 
pilhas e 
acumuladores

enumeradas de 
R1 a R11.

Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
11 de dezembro

160803 
Catalisadores 
usados contendo 
metais de 
transição ou 
contendo 
compostos de 
metais de 
transição, sem 
outras 
especificações

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

161104 Outros 
revestimentos de 
fornos e 
refratários, 
provenientes de 
processos 
metalúrgicos, 
não abrangidos 
em 16 11 03

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

170101 Betão

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

170102 Tijolos

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

170103 
Ladrilhos, telhas 
e materiais 
cerâmicos

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

170107 Misturas 
de betão, tijolos, 
ladrilhos, telhas e 
materiais 
cerâmicos, não 
abrangidas em 
17 01 06

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

170201 Madeira

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

170202 Vidro

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

170203 Plástico

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.
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170302 Misturas 
betuminosas não 
abrangidas em 
17 03 01

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

100199 Resíduos 
sem outras 
especificações

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

170402 Alumínio

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

170403 Chumbo

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

170404 Zinco

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

170405 Ferro e 
aço

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

170406 Estanho

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

170407 Mistura 
de metais

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

170411 Cabos 
não abrangidos 
em 17 04 10

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

170504 Solos e 
rochas não 
abrangidos em 
17 05 03

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

170508 Balastros 
R 12 — Troca de 
resíduos com 
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de linhas de 
caminho-de-ferro 
não abrangidos 
em 17 05 07

vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

170604 Materiais 
de isolamento 
não abrangidos 
em 17 06 01 e 17 
06 03

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

170802 Materiais 
de construção à 
base de gesso 
não abrangidos 
em 17 08 01

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

170904 Misturas 
de resíduos de 
construção e 
demolição não 
abrangidos em 
17 09 01, 17 09 
02 e 17 09 03

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

190102 Materiais 
ferrosos 
removidos das 
cinzas

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

170904 Misturas 
de resíduos de 
construção e 
demolição não 
abrangidos em 
17 09 01, 17 09 
02 e 17 09 03

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

190102 Materiais 
ferrosos 
removidos das 
cinzas

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a 
uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

190814 Lamas 
de outros 
tratamentos de 
águas residuais 
industriais, não 
abrangidas em 
19 08 13

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 



ESTADO: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 12/03/2020

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20200312000415

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 1865-aa6d-386e-4b9a

PÁG. 
/17 32

Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

191001 Resíduos 
de ferro e de aço

operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

191002 Resíduos 
não ferrosos

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

191199 Resíduos 
sem outras 
especificações

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Resíduos de 
regeneração de 
óleos que não se 
incluem nas 
categorias 
anteriores.

191201 Papel e 
cartão

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

191202 Metais 
ferrosos

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

191203 Metais 
não ferrosos

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

191204 Plástico 
e borracha

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

191205 Vidro

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

191207 Madeira 
não abrangida 
em 19 12 06

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

191210 Resíduos 
combustíveis 
(combustíveis 
derivados de 
resíduos)

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

191212 Outros 
resíduos 
(incluindo 
misturas de 
materiais) do 
tratamento 

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
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Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

mecânico de 
resíduos, não 
abrangidos em 
19 12 11

operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

200101 Papel e 
cartão

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

200102 Vidro

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

200111 Têxteis

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

200125 Óleos e 
gorduras 
alimentares

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

200128 Tintas, 
produtos 
adesivos, colas e 
resinas não 
abrangidos em 
20 01 27

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

200134 Pilhas e 
acumuladores 
não abrangidos 
em 20 01 33

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Fluxos 
específicos de 
resíduos-
Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
11 de dezembro

200136 
Equipamento 
elétrico e 
eletrónico fora de 
uso não 
abrangido em 20 
01 21, 20 01 23 
ou 20 01 35

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Fluxos 
específicos de 
resíduos-
Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
11 de dezembro

200138 Madeira 
não abrangida 
em 20 01 37

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

200139 Plásticos

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
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Capacidade 

instalada
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capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
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Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

200140 Metais operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

200199 Outras 
frações, sem 
outras 
especificações

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Telas de 
borracha, 
mangueiras, 
lâmpadas não 
fluorescentes, 
etc.

200201 Resíduos 
biodegradáveis

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

200301 Misturas 
de resíduos 
urbanos 
equiparados

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

200301 Misturas 
de resíduos 
urbanos 
equiparados

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

200302 Resíduos 
de mercados

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

200303 Resíduos 
da limpeza de 
ruas

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

200307 Monstros

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

200399 Resíduos 
urbanos e 
equiparados, 
sem outras 
especificações

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Misturas 
passíveis de 
separação por 
fluxos.

070608 (*) 
Outros resíduos 

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
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Operação de 
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Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada
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armazenagem 
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Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

de destilação e 
resíduos de 
reação

temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

080111 (*) 
Resíduos de 
tintas e vernizes, 
contendo 
solventes 
orgânicos ou 
outras 
substâncias 
perigosas

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

080113 (*) 
Lamas de tintas 
e vernizes, 
contendo 
solventes 
orgânicos ou 
outras 
substâncias 
perigosas

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

080115 (*) 
Lamas aquosas 
contendo tintas e 
vernizes, 
contendo 
solventes 
orgânicos ou 
outras 
substâncias 
perigosas

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

080117 (*) 
Resíduos da 
remoção de 
tintas e vernizes, 
contendo 
solventes 
orgânicos ou 
outras 
substâncias 
perigosas

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

080119 (*) 
Suspensões 
aquosas 
contendo tintas 
ou vernizes, 
contendo 
solventes 
orgânicos ou 
outras 
substâncias 
perigosas

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

080121 (*) 
Resíduos de 

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
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Operação de 
valorização ou 
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Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada
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armazenagem 
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Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

produtos de 
remoção de 
tintas e vernizes

local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

080501 (*) 
Resíduos de 
isocianatos

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

090101 (*) 
Banhos de 
revelação e 
ativação, de base 
aquosa

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

090111 (*) 
Máquinas 
fotográficas 
descartáveis, 
com pilhas 
abrangidas em 
16 06 01, 16 06 
02 ou 16 06 03

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

101309 (*) 
Resíduos do 
fabrico de 
fibrocimento, 
contendo 
amianto

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

120109 (*) 
Emulsões e 
soluções de 
maquinagem, 
sem halogéneos

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

120116 (*) 
Resíduos de 
materiais de 

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
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Operação de 
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eliminação
Capacidade 

instalada
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capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

granalhagem, 
contendo 
substâncias 
perigosas

temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

130205 (*) Óleos 
minerais não 
clorados de 
motores, 
transmissões e 
lubrificação

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

130507 (*) Água 
com óleo 
proveniente dos 
separadores óleo
/água

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

130508 (*) 
Misturas de 
resíduos 
provenientes de 
desarenadores e 
de separadores 
óleo/água

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

130701 (*) 
Fuelóleo e 
gasóleo

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

130702 (*) 
Gasolina

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

130802 (*) 
Outras emulsões

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
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eliminação
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local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

140601 (*) 
Clorofluorcarbonetos, 
HCFC, HFC

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

140603 (*) 
Outros solventes 
e misturas de 
solventes

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

150110 (*) 
Embalagens 
contendo ou 
contaminadas 
por resíduos de 
substâncias 
perigosas

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

150111 (*) 
Embalagens de 
metal, incluindo 
recipientes 
vazios sob 
pressão, 
contendo uma 
matriz porosa 
sólida perigosa 
(por exemplo, 
amianto)

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

150202 (*) 
Absorventes, 
materiais 
filtrantes 
(incluindo filtros 
de óleo sem 
outras 
especificações), 
panos de limpeza 
e vestuário de 
proteção, 
contaminados 
por substâncias 
perigosas

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

160104 (*) 
Veículos em fim 
de vida

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a 
uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

Fluxos 
específicos de 
resíduos-
Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
11 de dezembro
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Condições 
específicas

160107 (*) Filtros 
de óleo

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

160108 (*) 
Componentes 
contendo 
mercúrio

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

160109 (*) 
Componentes 
contendo PCB

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

160110 (*) 
Componentes 
explosivos [por 
exemplo, 
almofadas de ar 
(air bags)]

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

160111 (*) 
Pastilhas de 
travões, 
contendo 
amianto

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

160113 (*) 
Fluidos de 
travões

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

160114 (*) 

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
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Condições 
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Fluidos 
anticongelantes 
contendo 
substâncias 
perigosas

enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

160211 (*) 
Equipamento 
fora de uso 
contendo 
clorofluorcarbonetos, 
HCFC, HFC

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Fluxos 
específicos de 
resíduos-
Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
11 de dezembro

160212 (*) 
Equipamento 
fora de uso 
contendo 
amianto livre

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Fluxos 
específicos de 
resíduos-
Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
11 de dezembro

160213 (*) 
Equipamento 
fora de uso, 
contendo 
componentes 
perigosos (ver 
nota 1 do Índice 
do Anexo da 
Decisão 2014
/955/EU, da 
Comissão, de 18 
de dezembro de 
2014) não 
abrangidos em 
16 02 09 a 16 02 
12

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Fluxos 
específicos de 
resíduos-
Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
11 de dezembro

160215 (*) 
Componentes 
perigosos 
retirados de 
equipamento fora 
de uso

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

160303 (*) 
Resíduos 
inorgânicos 
contendo 
substâncias 
perigosas

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

160305 (*) 
Resíduos 
orgânicos 
contendo 
substâncias 
perigosas

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
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Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

160504 (*) Gases 
em recipientes 
sob pressão 
(incluindo halons) 
contendo 
substâncias 
perigosas

das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

160601 (*) 
Acumuladores de 
chumbo

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Fluxos 
específicos de 
resíduos-
Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
11 de dezembro

160602 (*) 
Acumuladores de 
níquel-cádmio

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Fluxos 
específicos de 
resíduos-
Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
11 de dezembro

160603 (*) Pilhas 
contendo 
mercúrio

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Fluxos 
específicos de 
resíduos-
Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
11 de dezembro

160708 (*) 
Resíduos 
contendo 
hidrocarbonetos

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

170106 (*) 
Misturas ou 
frações 
separadas de 
betão, tijolos, 
ladrilhos, telhas e 
materiais 
cerâmicos, 
contendo 
substâncias 
perigosas

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

170204 (*) Vidro, 
plástico e 
madeira 
contendo ou 
contaminados 
com substâncias 
perigosas

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

170301 (*) 
Misturas 

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
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Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

betuminosas 
contendo 
alcatrão

enumeradas de 
R1 a R11.

170303 (*) 
Alcatrão e 
produtos de 
alcatrão

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

170409 (*) 
Resíduos 
metálicos 
contaminados 
com substâncias 
perigosas

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

170410 (*) Cabos 
contendo 
hidrocarbonetos, 
alcatrão ou 
outras 
substâncias 
perigosas

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

170503 (*) Solos 
e rochas, 
contendo 
substâncias 
perigosas

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

170601 (*) 
Materiais de 
isolamento, 
contendo 
amianto

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

170603 (*) 
Outros materiais 
de isolamento 

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
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Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

contendo ou 
constituídos por 
substâncias 
perigosas

temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

170605 (*) 
Materiais de 
construção 
contendo 
amianto

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

170903 (*) 
Outros resíduos 
de construção e 
demolição 
(incluindo 
misturas de 
resíduos) 
contendo 
substâncias 
perigosas

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

190813 (*) 
Lamas de outros 
tratamentos de 
águas residuais 
industriais, 
contendo 
substâncias 
perigosas

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

200121 (*) 
Lâmpadas 
fluorescentes e 
outros resíduos 
contendo 
mercúrio

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Fluxos 
específicos de 
resíduos-
Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
11 de dezembro

200123 (*) 
Equipamento 
fora de uso 
contendo 
clorofluorcarbonetos

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Fluxos 
específicos de 
resíduos-
Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
11 de dezembro

200133 (*) Pilhas 
e acumuladores 
abrangidos em 
16 06 01, 16 06 
02 ou 16 06 03 e 
pilhas e 
acumuladores 
não triados 
contendo desses 
acumuladores ou 
pilhas

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Fluxos 
específicos de 
resíduos-
Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
11 de dezembro

200135 (*) 
Equipamento 
elétrico e 
eletrónico fora de 
uso, não 
abrangido em 20 

R 12 — Troca de 
resíduos com 
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Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

01 21 ou 20 01 
23, contendo 
componentes 
perigosos (ver 
nota 1 do Índice 
do Anexo da 
Decisão 2014
/955/EU, da 
Comissão, de 18 
de dezembro de 
2014

vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Fluxos 
específicos de 
resíduos-
Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
11 de dezembro

200137 (*) 
Madeira 
contendo 
substâncias 
perigosas

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

160199 Resíduos 
sem outras 
especificações

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a 
uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

Borrachas, 
escovas, 
lâmpadas não 
fluorescentes, 
etc.

160122 
Componentes 
sem outras 
especificações

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

130208 (*) 
Outros óleos de 
motores, 
transmissões e 
lubrificação

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Capacidade do estabelecimento / instalação para as operações de gestão de resíduos

Operação de valorização ou eliminação Capacidade instalada Unidade da capacidade instalada

D 15 — Armazenamento antes de uma das operações 
enumeradas de D 1 a D 14 (com exclusão do 
armazenamento temporário, antes da recolha, no local 
onde os resíduos foram produzidos).

3,035.00 Toneladas/Ano

R 12 — Troca de resíduos com vista a submete-los a 
uma das operações enumeradas de R1 a R11.

71,985.00 Toneladas/Ano

R 13 — Armazenamento de resíduos destinados a 
uma das operações enumeradas de R1 a R12 (com 
exclusão do armazenamento temporário, antes da 
recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

590.00 Toneladas/Ano
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Operação de valorização ou eliminação Capacidade instalada Unidade da capacidade instalada

R12-Capacidade de armazenagem instantânea 2,757.60 Toneladas

R13-Capacidade de armazenagem instantânea 15.50 Toneladas

D15-Capacidade de armazenagem instantânea 31.60 Toneladas

Caraterização do equipamento da instalação

Número
Tipo de 

equipamento Potência instalada
Potência a 

efetivar

Capacidade 
instalada - 

unidade

Capacidade 
instalada - 
quantidade

Capacidade a 
efetivar- unidade

Capacidade a 
efetivar - 

quantidade

3 empilhadores a 
gasóleo

3 grifas com rodas

1 pá carregadora 
com rodas

1
máquina de 
trituração de 
madeira (móvel)

t/h 15.00

1 prensa de papel
/cartão

t/h 1.00

1 prensa de 
plástico

t/h 1.00

1
máquina de 
trituração de 
papel

t/h 4.00

1 báscula (60 t)

1 báscula (40 t)

1 báscula (6 t)

Identificação do responsável técnico pela OGR

Nome N.º Bilhete de Identidade/Cartão do cidadão Habilitações profissionais

Daniel Filipe 12549325 Engenharia do Ambiente

Equipamentos

Identificação do responsável técnico OGR
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Cumprir o estipulado no Regulamento Geral do Ruído publicado no Decreto-Lei nº 
9/2007, de 17 de Janeiro. Deve igualmente ser dado cumprimentos ao Decreto-Lei 
nº 182/2006, de 6 de setembro, relativo às prescrições mínimas de segurança e de 
saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos agentes 
físicos, designadamente o Ruído.

Período de vida da instalação

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

De acordo com o art.º 39.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, a presente licença caduca 
com a suspensão das OGR por um período superior a um ano.

Período de vida da instalação

A cessação de atividade da operação de gestão de resíduos licenciados depende 
da aceitação por parte da entidade licenciadora de um pedido de renúncia da 
respetiva licença, nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, com a 
redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho.

Período de vida da instalação

Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

O registo anual no SIRER dos resíduos geridos / produzidos deve 
ser carregado até 31 de março do ano seguinte a que reportam os 
dados.

Plataforma SILIAMB/MIRR Até 31 de março APA

Qualquer alteração ao presente TUA carece de autorização da 
CCDRLVT nos termos do regime geral de gestão de resíduos.

Plataforma SILIAMB/LUA CCDRLVT

Seja requerida a correspondente renovação do TUA, no prazo 
mínimo de 120 dias antes do seu termo, caso se mantenham as 

Ruido

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da instalação

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Comunicações a efetuar à Administração
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Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

condições subjacentes à sua atribuição. Plataforma SILIAMB/LUA 120 dias antes do termo do 
TUA

CCDRLVT

Código Anexo Descrição

C076062 Anexo TUA-Ambigroup.pdf Anexo ao TUA
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PROGRAMA DE CIRCULAÇÃO 

EMPREITADA DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS TOSCOS, ACABAMENTOS E SISTEMAS, 

NO ÂMBITO DA CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DO METROPOLITANO DE 

LISBOA – PROLONGAMENTO DAS LINHAS AMARELA E VERDE – VIADUTOS DO CAMPO 

GRANDE – LOTE 3 – CONTRATO Nº79/2020-ML 
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Anexo II – Peças Desenhadas 

 

 PO_SEG 015 - Identificação dos Acessos da Obra 

 PO_SEG 016 - Circuito Interno da Obra (Viadutos) 

 PO_SEG 017 - Circuito Externo da Obra 

 PO_SEG 018 - Circuito Externo (Operadores e Fornecedor) 
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1 OBJETIVO E ÂMBITO 

A presente Memória Descritiva e Justificativa refere-se à fase de Projeto de Execução do Plano de 

Instrumentação da “Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas, no 

Âmbito da Concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa - Prolongamento das 

Linhas Amarela e Verde–Viadutos do Campo-Lote 3, PROC. Nº 126/2019 - DLO/ML; Contrato 

79/2020-ML”. 

Em particular, o presente documento, tem como objetivo apresentar o plano de instrumentação e 

observação que se propõe seja implementado de forma a monitorizar os trabalhos a desenvolver 

no âmbito da empreitada supracitada, nomeadamente na Ampliação do Cais Nascente da Estação 

Campo Grande, Reforço do Pórtico de Fixação e construção dos Viadutos VL1 e VL2 incluídos na 

ligação da Linha Amarela e Linha verde do Metropolitano de Lisboa.  

As obras dos viadutos VL1 e VL2 e as fundações da Ampliação do Cais Nascente da Estação Campo 

Grande, até pela ligação a estruturas existentes, possuem uma componente geotécnica, à qual estão 

sempre associados alguns fatores de risco decorrentes do conhecimento sempre limitado que se 

possui dos terrenos interessados, das incertezas de previsão do seu comportamento e da 

distribuição e variação das suas propriedades. Estas condicionantes põem em evidência a 

necessidade de recorrer a métodos complementares com observação das obras durante a 

construção e exploração, através da instalação prévia de equipamento específico. 

Procura-se, deste modo, obter a comprovação do modelo estrutural e geotécnico que esteve na 

base do respetivo projeto, verificar as hipóteses admitidas no desenvolvimento do trabalho, medir 

os valores das grandezas de referência e despistar eventuais hipóteses de comportamentos 

anómalos das secções observadas. 

Para alcançar estes objetivos, são definidas as tipologias de instrumentos a colocar e grandezas a 

medir, a localização dos dispositivos, a frequência das leituras e os critérios de alerta e alarme.  

2 AVALIAÇÃO DE RISCO DE DANO  

A relativa proximidade das obras a alguns edifícios (Estação de Campo Grande e Torre Vicentina) e 

estruturas (encontros e viadutos da Linha Amarela e Verde existentes e galeria do Metropolitano) 

leva a considerar os possíveis efeitos e consequências dos deslocamentos e assentamentos 

associados à obra. 

O objetivo é a avaliação previsível da intensidade do dano que podem sofrer as estruturas ou 

edifícios existentes na zona de intervenção.  



 

 

 

VDCG TXD PE INS LT3 000 MD 89000 0  pág. 7/21 

As bacias de assentamento que se formam durante a fase de construção permitirão estimar as 

distorções angulares e assentamentos bem como os deslocamentos horizontais ao nível da base de 

estruturas existentes na zona de influência da obra.  

A avaliação previsível de eventuais danos em construções nas proximidades da obra ajuda à 

valorização da necessidade de introduzir medidas corretivas, reforço ou proteções nas mesmas ou 

em elementos afetados.  

Importa referir, que , apesar de tratar de uma obra em meio urbano, trata-se de uma intervenção 

“sobre elevada” essencialmente em viaduto, pelo que as escavações, embora existentes, são 

localizadas e não apresentam grandes alturas (escavações entre os 2 e os 6m para a realização das 

fundações dos viadutos).  Esta obra não se trata assim de uma típica obra urbana subterrânea, onde 

as escavações podem constituir fatores de risco elevado às edificações próximas. Todavia, importa 

conhecer o expectável, instrumentar e monitorizar o real comportamento em fase de obra. 

3 DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES 

De seguida são apresentadas as principais atividades que podem gerar movimentos e 

consequentemente eventuais danos no património edificado e construções existentes. 

1. Ampliação do Cais Nascente da Estação Campo Grande 

Atendendo à informação obtida após a realização da campanha de prospeção geológica-

geotécnica constatou-se que os materiais de fundação, junto à superfície, não são os mais 

adequados por forma a garantir a resistência e a deformabilidade necessária para suportar as ações 

que serão transmitidas pela estrutura a construir. Assim a solução desenvolvida em fase de projeto 

de execução é constituída por uma composição de solução de fundação direta associada a 

microestacas. 

As fundações dos pilares serão materializadas através de maciços que encabeçam um conjunto de 

microestacas que serão constituídas por tubos metálicos TM-80, envolvidas em calda de cimento. 

O comprimento estimado para as microestacas é de aproximadamente 15m, incluindo o 

comprimento de selagem, em terrenos com características geomecânicas equivalentes a NSPT>60. 

De modo a minimizar os efeitos da ocorrência de eventuais assentamentos diferenciais e totais, 

todas as fundações estarão ligadas por vigas lintéis e as fundações existentes serão ligadas, com 

recurso a selagens de armaduras, às novas fundações. 

A solução projetada já pretende limitar o efeito da nova construção na estrutura da estação 

existente conforme ilustrado na imagem abaixo, contudo a que a escavação necessária à execução 

desta fundação apoiada em microestacas seja feita de forma monitorizada prevê-se a instalação de 

alvos topográficos para a monitorização dos trabalhos.  
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Figura 1 – Fundação da nova estrutura do prolongamento nascente do cais da Estação de 

Campo Grande 
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2. Viadutos VL1 e VL2  

a. Fundações  

Quer no VL1 quer no VL2 todas as novas estruturas são fundadas em estacas, por razões de 

capacidade estrutural, mas principalmente evocando razões de bom comportamento em serviço, 

para minimizar assentamentos diferenciais e perturbações nas estruturas vizinhas, transmitindo a 

carga a profundidades adequadas para alcançar o maciço mais competentes. 

Foram estudadas as fundações e encontraram-se algumas alterações em relação ao previsto no 

Programa Preliminar, no número de estacas e na sua profundidade, mantendo objetivos acima 

referidos. 

b. Encontros  

A ligação nos encontros é assegurada por justaposição da nova estrutura à existente. Para garantir 

uma ligação sem assentamentos diferenciais que possam perturbar o bom funcionamento da via 

adjacente adotou-se, tal como no Programa Preliminar do ML, uma ligação por ferrolhos ao nível 

da laje da plataforma, a instalar previamente na estrutura existente para ligação à nova estrutura. 

Nesta fase de Projeto de Execução são previstas soluções de estruturas de encontro semelhantes 

às existentes e que mantêm a condição de limitar/minimizar quaisquer assentamentos diferenciais 

entre as estruturas. 

Ambos os novos encontros são ligados a encontros existentes, embora, fruto da extensão necessária 

à integração das novas vias, que se prolonga por várias dezenas de metros, acabam por se justapor 

à via existente para além dos encontros, em zona de trincheira (VL1) ou com muros laterais e cofres 

vazados de pequena altura (VL2). 

A conceção de base do encontro do VL1 adota o princípio de criar um apoio ao tabuleiro através 

de uma viga de estribo assente em contrafortes apoiados num maciço com fundações indiretas, 

seguida de uma laje de plataforma apoiada em quatro alinhamentos de paredes longitudinais que 

formam um cofre vazado apoiado em estacas de pequeno diâmetro, realizadas com trado contínuo. 

No Encontro do Viaduto VL2 realiza-se também uma estrutura vazada em que a plataforma 

ferroviária se apoia numa laje e em paredes longitudinais fundadas em estacas de pequeno 

diâmetro realizadas com trado contínuo, para melhorar a transmissão de cargas o solo subjacente. 

Numa zona em que a altura ao solo é muito reduzida será realizado um ensoleiramento que serve 

ao mesmo tempo de fundação ao muro de contenção lateral necessário. 

Em termos gerais e para minimizar a duração das perturbações junto à estação, que terão sempre 

alguma influência na operacionalidade das vias atuais, mantém-se o princípio do Programa 

Preliminar do ML, de forma que a construção siga uma sequência que deixe para o fim as ligações 
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junto à estação, as quais serão realizadas já num período de interdição da circulação. Nas peças 

desenhadas do projeto esquematiza-se o faseamento construtivo preconizado. 

c. Galeria e trincheira do túnel de ligação à Cidade Universitária 

Os condicionamentos ao traçado não permitem uma aproximação não desejável à galeria e 

trincheira da linha atual, na transição para o túnel subterrâneo que conduz à Cidade Universitária. 

No Programa Preliminar é patente a consideração do impacto desta aproximação à galeria e 

trincheira existentes, tendo sido concebidas e adotadas uma série de precauções visando o menor 

impacto possível nestas estruturas devido à presença da nova estrutura do viaduto, em particular o 

impacto das fundações deste. O problema desta aproximação destes pilares foi então tido em conta 

aos seguintes níveis: 

1. Na conceção da estrutura, preconizando que: 

o Um reposicionamento dos pilares que minimize as proximidades com as estruturas 

existentes, nomeadamente da galeria enterrada; 

o Os maciços de fundação junto da galeria fiquem superficiais, ao nível da sua 

cobertura, evitando-se escavações profundas junto à Av. Padre Cruz e futuros 

impulsos adicionais do bloco no vão das paredes da galeria existentes enterradas 

o Os maciços de fundação próximos da trincheira se fundem ao nível da soleira 

desta, também para evitar impulsos adicionais nas paredes 

o Se utilize maciços de estacas relativamente compactos para distanciar as 

fundações das estruturas existentes de estacas sobredimensionado minimizando 

assentamentos verticais e assegurando uma grande resistência aos movimentos 

horizontais ao bloco de fundação para não induzir esforços no existente 

2. No faseamento construtivo deve ser avaliado o interesse em que:  

o As estacas sejam executadas com tubo moldador e escavações para os maciços de 

fundação ao abrigo de contenções provisórias, quando necessário, para minimizar 

desconfinamentos. 
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Figura 2 – Planta da zona da galeria existente e do coletor com localização dos cortes 

 

Figura 3 – VL2 -P7  

 

Figura 4 – VL2 -P9  
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3. Edifício 79-79f em Telheiras – Torre Vicentina 

O encontro Poente do novo viaduto de ligação a Telheiras tem forçosamente que encaixar-se entre 

o encontro existente e o Edifício 79-79F inviabilizando a circulação do troço final da Estrada de 

Telheiras e o acesso às garagens do edifício, que terá que ser restabelecido no âmbito desta 

empreitada. 

 

 

Figura 5 – Planta – Encontro Poente e Edifício 79- 79F 

 

 

Figura 6 - Edifício 79- 79F – Planta de fundações 
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A geometria deste encontro é definida pelo necessário encaixe no encontro existente. 

O encontro existente é constituído por uma viga de estribo fundada indiretamente através de 

barretas, seguindo-se uma laje de transição vigada, com 15 m de extensão e no seguimento a laje 

de plataforma assente no terreno. 

No tardoz do encontro construído, tanto a laje de transição como a laje da plataforma que se 

prolonga na sequência, estão assentes em paredes e  contido numa contenção por muros travados 

um ao outro por tirante em betão armado. A inserção da nova estrutura na existente faz-se já para 

trás da laje de transição existente, ao nível da laje de plataforma assente no terreno/aterro 

confinado. 

O novo encontro reproduz o conceito e considera um encontro constituído por um estribo fundado 

por estacas, para receber as reações do tabuleiro, prolongando-se para o seu tardoz uma laje de 

transição/laje de plataforma que a partir de dado momento apoia-se diretamente no terreno. Para 

assentar esta laje de plataforma no terreno é necessário executar um conjunto de quatro paredes 

longitudinais que suportam a laje de plataforma apoiadas em inclusões rígidas em betão simples, 

realizadas por trado contínuo. O encontro tem uma altura máxima ao plano base da via de cerca de 

4 m, integrando uma viga de estribo de largura 1.8 m, que é fundada por 3 estacas 1.20 m de 

diâmetro. 

O edifício tem uma cave e 13 pisos elevados estando fundado sobre estacas e microestacas. Esta 

aproximação, obriga à tomada de cuidados particulares tendo sido preconizado: 

• Uma vistoria ao prédio, identificando e registando eventuais danos anteriores; 

• A elaboração de um Plano de Instrumentação e Observação do Edifício, para assegurar que 

as vibrações e as deformações se manterão em níveis aceitáveis.  

4 PLANO DE INSTRUMENTAÇÃO E OBSERVAÇÃO  

Apesar de não se tratarem de estruturas subterrâneas na sua plenitude, estas possuem contudo 

uma componente geotécnica que importa não descorar, nomeadamente a execução das fundações 

dos viadutos VL1 e VL2 (estacas e maciços), encontro do VL2 junto ao encontro do viaduto existente, 

zona de ligação do VL1 e VL2 ao existente na zona poente da estação e fundações da ampliação a 

nascente da Estação de Campo Grande. Pelo exposto, estes trabalhos merecerão cuidado no 

controlo de deformações, validação dos parâmetros do terreno e critérios de cálculo, pelo que se 

propõe seja considerada a sua instrumentação.  

De seguida apresentam-se, a titulo exemplificativo, algumas das zonas a instrumentar.  
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Figura 7 – Topo nascente da Estação de Campo 

Grande (ampliação) 

 

Figura 8 – Lado nascente da Estação de 

Campo Grande, vista sul (ampliação) 

 

Figura 9 – Topo Poente da Estação de Campo 

Grande (ligação dos viadutos a construir VL2 à 

esquerda e VL1 à direita) 

 

Figura 10 – Apoios dos viadutos 

existentes e terminal rodoviário  



 

 

 

VDCG TXD PE INS LT3 000 MD 89000 0  pág. 15/21 

 

Figura 11 - Torre Vicentina (próxima ao encontro 

oeste do VL2) 

 

Figura 12 - Zona do encontro oeste do 

VL2 no encontro ao viaduto existente 

 

Figura 13 - Galeria do metro (construção 

próxima dos apoios do VL2) 

 

Figura 14 - Avenida Padre Cruz 
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O acompanhamento do comportamento dos edifícios e estruturas será feito com base em 

dispositivos cujo objetivo é o de monitorizar assentamentos, deslocamentos relativos e vibrações, 

designadamente:  

− Marcas topográficas (de superfície) situadas no pavimento ou em terreno firme para a 

monitorização de assentamentos superficiais causados pelos trabalhos de escavação, 

nomeadamente na avenida Padre Cruz e Terminal rodoviário e junta à galeria do metro 

(devido à construção dos apoios mais profundos dos novos viadutos);  

− Alvos retrorrefletores instalados nos edifícios /ou estruturas adjacentes (Torre Vicentina, 

pilares/capiteis dos viadutos existentes nos alinhamentos próximos da ligação 

novo/existente, fachadas poente e nascente da Estação de Campo Grande, encontro do 

viaduto existente no encontro com o VL2) e no interior de contenções provisórias 

(necessárias à construção dos apoios dos novos viadutos) com o objetivo de monitorizar 

os eventuais assentamentos e deslocamentos horizontais dos mesmos;  

− Piezómetros para medir os eventuais níveis de água e o rebaixamento do nível freático 

(utilizar os que estão a ser implementados na fase da campanha de prospeção 

complementar). Esta monitorização será possível de ser executada antes da execução das 

fundações uma vez que as suas localizações coincidem com as dos futuros apoios do 

viaduto; 

− Fissurómetros mecânicos e/ou eletrónicos para medir a evolução de fissuras, 

especialmente as consideradas estruturalmente importantes, de acordo com os relatórios 

de vistoria, para os edifícios/estruturas localizadas na área envolvente da obra, ou abertas 

no decurso da obra;  

A localização exata, o tipo e o número de dispositivos de observação a instalar, quer em superfície, 

quer em profundidade, com vista a observar o comportamento do terreno, das estruturas e dos 

próprios edifícios existentes na vizinhança, são definidos em função das características geotécnicas 

da obra do tipo e da magnitude das deformações expectáveis e poderão ser ajustados/alterados 

em face do comportamento verificado em obra.  

Toda a informação recolhida no plano de observação a propor deverá ser tratada de forma 

sistemática e atempada.  

O plano de instrumentação e observação aqui apresentado terá por objetivo o controlo da obra 

enquanto estrutura sujeita a procedimentos específicos de construção, não sendo objeto do plano, 

outro tipo de observação do comportamento face a ações de eventuais acidentes, tais como 

explosões, libertação de gases ou incêndio. 
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Para além da instrumentação, durante a execução da obra  deverão ser efetuadas observações de 

natureza qualitativa sobre a geologia dos terrenos escavados, por observação direta e dos 

edifícios/estruturas contiguas.  

A instrumentação definida pretende possibilitar a deteção de eventuais anomalias em termos de 

assentamentos e deslocamentos que poderá eventualmente conduzir ao reforço da instrumentação 

agora preconizada.  

Todos os dispositivos de observação deverão encontrar-se operacionais antes do início dos 

trabalhos, sendo a primeira leitura, correspondente à zeragem, efetuada na mesma altura. Após a 

sua instalação será feito o levantamento das respetivas coordenadas de implantação.  

As marcas topográficas de superfície deverão ser constituídas por alvos fixos protegidos com uma 

tampa, com peça de centragem forçada, de modo a permitir leituras credíveis segundo os dois eixos 

coordenados.  

Em condições normais de leitura o erro associado a este tipo de dispositivos é de geralmente de 

±0.5mm, devendo as leituras ser efetuadas recorrendo a um nível de precisão com lâminas de faces 

paralelas a mira de virar.  

Os alvos topográficos deverão ser instalados por colagem aos elementos a observar após a 

respetiva solidarização a placas metálicas planas. O erro normalmente associado à leitura destes 

dispositivos de observação é de ±1mm. 

Os piezómetros são referente aos instalados na fase da campanha de prospeção complementar.  

As leituras do nível de água nos piezómetros são efetuadas com recurso a uma sonda, que consiste 

fundamentalmente numa fita métrica graduada com um sensor na extremidade inferior, que será 

induzida no furo, permitindo ao operador detetar a profundidade a que o nível de água se encontra 

através da leitura direta na fita. 

Os fissurómetros instituídos visam medir a evolução de fissura, especialmente as que se 

considerarem estruturalmente importantes. A colocação destes instrumentos de medição deverá 

ser função dos relatórios de vistoria para os edifícios/estruturas a instrumentar, pelo que deverão 

ser instalados em fissuras com 0,5mm em elementos estruturais e de 1mm para elementos não 

estruturais  

O controlo dos níveis de vibrações na área junto à Torre Vicentina, consta de documento específico.   

5 PERIODICIDADE DAS OBSERVAÇÕES 

Serão feitas várias leituras após a instalação de cada aparelho para definir uma leitura inicial 

estabilizada. 
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A frequência das leituras seguintes depende do ritmo de construção e do comportamento 

observado in situ, devendo no entanto efetuar-se no mínimo as seguintes leituras: 

− A primeira leitura (que corresponde à zeragem) deve ser feita imediatamente após a 

colocação do equipamento de medição; 

− Quando o equipamento de medição/dispositivo estiver situado a uma distância igual ou 

inferior a 100 m dos trabalhos (indutores de movimento/vibração), as leituras são diárias. 

− Quando a os trabalhos estiverem a mais de 100 m: 

o Se as medidas tenderem a estabilizar, as leituras podem ser efetuadas com uma 

frequência semanal. 

o Se as leituras não estabilizarem, deve continuar a ser medida diariamente. 

o Se as leituras estabilizarem, a frequência de medição será mensal. 

− Se forem detetadas medidas de desestabilização, as medições diárias ou semanais devem 

ser repostas. 

− Todos os equipamentos continuarão a ser medidos mensalmente enquanto seguem os 

trabalhos na obra (com exceção dos acabamentos). 

Para os piezómetros instalados na campanha de prospeção complementar as leituras deverão ser, 

no mínimo, semanais 1 mês antes do início dos trabalhos e diárias aquando da execução dos 

trabalhos de fundações e/ou escavações.  

Não obstante das frequências das leitura definidas em fase de projeto, importa referir que as 

mesmas deverão ser aferidas em obra de forma a adequar a planificação com o desenvolvimento 

da mesma, de forma a que as leituras sejam o mais úteis possível para a antevisão do 

comportamento das estruturas instrumentadas. De tal forma, que em determinadas fases da obra 

em que se preveja possam ser induzidos movimentos com alguma relevância ou, caso se verifiquem 

deslocamentos que o justifiquem, a periodicidade das leituras deverá ser mais frequente. 

6 CRITÉRIOS DE ALERTA  

O sistema de alerta para esta obra deverá basear-se nos valores dos deslocamentos estimados e 

nos seguintes critérios: 

− Análise e acompanhamento do cenário geológico-geotécnico dos terrenos interessados 

pela obra; 

− Estudo das curvas deslocamentos-tempo, nomeadamente os incrementos de primeira e 

segunda ordem que correspondem à velocidade e à aceleração dos deslocamentos, 

respetivamente; 

− Comparação entre os resultados sistematicamente obtidos em distintas secções de 

observação; 

− Comparações com os resultados teóricos em modelos analíticos a numéricos, 
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− Interpretação de deformações em função da profundidade, das características geológicas 

dos terrenos, e eventualmente, função de acidentes geológicos. 

O controlo dos valores registados pela instrumentação a instalar, terá como objetivo verificar a 

adequabilidade da solução implementada face às reais condições geológico e geotécnicas e/ou do 

método construtivo utilizado (se aplicável). Face à proximidade das estruturas existentes, foram 

limitados os assentamentos e as deformações horizontais à superfície e ao nível das fundações dos 

edifícios/estruturas que serão afetados pela construção, utilizando para o seu cálculo parâmetros 

conservativos.  

Desta necessidade surge a definição de valores limites das grandezas a instrumentar, considerou-

se suficiente estabelecer dois limites de alerta: limite de atenção e limites de alarme.  

Os critérios de alerta adotam a variação da taxa de deformação (velocidade) e o valor acumulado 

da deformação. Em projeto de execução serão apresentados os níveis de alerta (atenção e alarme) 

para cada uma das gradezas e locais a instrumentar.  

Considera-se que o limite de atenção corresponde ao estado em que o maciço/estrutura encontra 

perto do limite de estabilização, sendo necessário aumentar a frequência de leituras preconizada 

para a situação base de estabilização, e proceder à sua análise com mais atenção, se necessário 

recorrendo a métodos de retroanálise. Deverá igualmente proceder-se a uma análise crítica da 

qualidade construtiva e do processo construtivo implementado.  

O limite de alarme corresponde a uma situação em que o maciço poderá encontra-se instável, 

sendo necessário decidir rapidamente quais as medidas a adotar para solucionar o problema, com 

vista a minimizar os danos possíveis.  

As medidas a adotar poderão passar por aumentar as medidas de estabilização e posterior 

reformulação do processo construtivo, sempre acompanhadas pelo eventual reforço dos 

dispositivos de observação, bem como da sua frequência de leitura, de modo a proceder-se ao 

acompanhamento da sua eficácia.  

No entanto caso se verifique a estabilização das leituras, antes da implementação das medidas 

referidas, poderá ser um indicador de que se deverá proceder à revisão dos limites de alarme 

definidos.  

Caso a referida estabilização não se verifique deverão ser implementadas medidas corretivas e 

proceder-se a um acompanhamento contínuo das leituras do sistema de observação até à 

estabilização das mesmas, e consequentemente, ao retorno das condições de normalidade.  

Complementarmente à monitorização dos dispositivos de observação, considera-se primordial 

importância à realização de inspeções visuais à obra, com a intenção de detetar eventuais anomalias 

do sistema de observação instalado.  
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Considera-se fundamental o respeito pelos valores de alerta que sejam estabelecidos, sendo de 

referir que estes não devem ser encarados de forma absoluta, mas sim encarados como um 

instrumento de avaliação do comportamento das escavações, que poderão ter que ser ajustados 

no decurso dos trabalhos em função do real comportamento da obra.  

Os critérios de alerta adotam a variação da taxa de deformação (velocidade) e o valor acumulado 

da deformação. Apresentam-se os valores de deformação de referência: 

Quadro 1 – Valores de referência para valores de alerta e alarme 

 Níveis de Alerta 

Atenção Alarme 

Estruturas de contenção Alvos topográficos v=0,20%H v=0,20%H 

 

 

Edifícios/estruturas 

Assentamento totais (mm) 15 25 

Inclinação () 1/500 1/300 

Fissuras  Elementos 

estruturais 

Acréscimo de 0,3mm Acréscimo de 0,5mm 

Elementos não 

estruturais 

Acréscimo de 1mm Acréscimo de 3mm 

v – deslocamento vertical (mm) 

H – altura de escavação (m) 

 

7 INFORMAÇÃO AO PROJECTISTA  

Com base na nossa experiência consideramos ser de extrema importância que seja criada uma base 

clara do fluxo de informação, sendo que a temática deste volume deverá estar incluída na gestão 

de risco do empreendimento.  

Consideramos que todas as linhas de comunicação, informação e tomada de decisão no que 

concerne ao risco deverão ser definidas e tomadas públicas a todas as partes envolvidas.   

Para que a instrumentação seja útil não só para obter a comprovação do modelo estrutural e 

geotécnico que esteve na base do projeto, mas também para que se possam implementar medidas 

preventivas atempadamente é necessário que seja nomeado um responsável pelas leituras, 

tratamento de dados e elaboração de relatórios de medição.  

O projetista deverá ter conhecimento de todas as leituras que ultrapassem os limites de atenção 

em menos de 24h na instrumentação corrente e em menos de 6h na frente dos trabalhos de forma 

a poder implementar as medidas necessárias. Deverão ainda ser elaborados relatórios mensais com 

as considerações relevantes e registo de todas as leituras de modo a obter um histórico do 

comportamento das estruturas e edifícios.  
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8 COMENTÁRIOS FINAIS  

No início de uma obra desta natureza, na primeira fase da construção, são normalmente deixados 

para trás alguns riscos residuais, resultado das incertezas associadas ao terreno natural, incluindo 

riscos conhecidos que não podem ser evitados e riscos que ainda não foram identificados.  

Quer seja seguida uma metodologia com base em métodos numéricos ou com base em métodos 

empíricos a estimativa dos movimentos à superfície provocados por uma escavação e/ou 

perfuração, é sempre difícil fazer uma estimativa precisa. Esta dificuldade, associada à dificuldade 

de determinar efetivamente o dano que essa movimentação causa nas estruturas à superfície, são 

fatores que condicionam a forma como deverá ser encarada a metodologia de análise de danos nas 

edificações /estruturas contiguas aos trabalhos.  

Apesar de se considerar que as metodologias utilizadas em projeto são as correntemente utilizadas 

para a estimativa de dano e que permitem a determinação do plano de monitorização, identificação 

dos principais edifícios e instrumentar, bem como ajudar na definição da instrumentação a instalar, 

os parâmetros de controlo dos edifícios a monitorizar, a frequência das leituras e efetuar e os limites 

de atenção e de alarme a respeitar no decurso dos trabalhos a efetuar, considera-se que a 

actualização da avaliação de risco em função dos resultados da observação da obra revela-se em 

geral fundamental, para que em tempo útil, se adotem eventuais medidas corretivas.  

Salienta-se ainda que para que todo o sistema de alerta funcione, e assim viabilize a função da 

monitorização, é preciso que exista uma rápida transmissão da informação entre os diferentes 

intervenientes do processo. 
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1. OBJETIVO 

 

O Plano de Emergência (PE) tem como objetivo estabelecer a organização dos meios humanos e materiais, assim 

como procedimentos de atuação para fazer face a situações de emergência, sendo obrigatório o seu cumprimento 

pelos trabalhadores que intervenham na Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, Acabamentos e 

Sistemas, no Âmbito da Concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa – Prolongamento Das 

Linhas Amarela E Verde – Viadutos Do Campo Grande – Lote 3 – Contrato Nº79/2020-ML. 

 

Este documento tem como objetivo assegurar o cumprimento, dos requisitos estabelecidos na Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA) n.º 3020, relativo ao projeto do Prolongamento entre a Estação Rato (Linha Amarela) e a 

Estação Cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as Novas Ligações nos Viadutos do Campo Grande, e definido na 

respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA), favorável condicionada, emitida em 16 de novembro de 2018, 

nomeadamente, da Medida de Minimização 4 e de outros Planos do DIA e do Caderno de Encargos. 

 

Compete à Direção da Obra, com a colaboração sempre que necessária do Gestor da Segurança e do Gestor 

Ambiental, promover as ações necessárias à sua implementação e permanente atualização. 

 

 

2. APLICAÇÃO 

 

Este PE aplica-se aos estaleiros temporários e às frentes de trabalho associadas à Empreitada de Projeto e 

Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas, no Âmbito da Concretização do Plano de Expansão do 

Metropolitano de Lisboa – Prolongamento Das Linhas Amarela E Verde – Viadutos Do Campo Grande – Lote 3 – 

Contrato Nº79/2020-ML. 

 

 

3. DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 

 Fichas de dados de segurança 

 Relatórios de incidentes (incluindo emergências ambientais) 

 Simulacros 

 Plano de Gestão de Resíduos  

 Plano e Programa de Gestão Ambiental (PPGA) 

 Plano de Segurança e Saúde (PSS) 
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4. IDENTIFICAÇÃO DAS EMERGÊNCIAS 

 

Os riscos e os impactes associados à execução da presente empreitada já se encontram devidamente identificados, 

assim, são apresentadas na tabela abaixo, as diversas situações de emergência (cenários possíveis de risco) que 

serão alvo de tratamento no presente plano de emergência. 

 

  SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA  

(CENÁRIO POSSÍVEL DE RISCO) 
ESTALEIRO FRENTES DE TRABALHO 

Incêndio (edifícios, outros)      

Explosão     

Derrame de produtos perigosos     

Acidente de Trabalho Grave ou Mortal (a)     

Eletrização / Eletrocussão     

Intoxicação / Asfixia     

Desmoronamentos/ soterramentos     

Suicídio/ Doença Súbita     

Fenómenos Naturais (b)     

Ameaça de Bomba     

Sismo     

Inundações     

Tumultos e desacatos     

Queda (colapso) de estruturas, equipamentos (gruas/ 

outro equipamento com peso e dimensões 

consideráveis) ou edifícios 

 

    

 

a) Acidente Trabalho - Informar a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) no prazo de 24 horas 

b) Sismos; Cheias; Trovoadas 
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5. MEIOS DE RESPOSTA A EMRGÊNCIA 

 

Consideram-se meios de resposta a emergência os recursos humanos, meios materiais e os equipamentos 

existentes na presente empreitada, que numa situação de emergência e acidente vão permitir às equipas internas 

intervir, com vista a ser capaz de reagir de modo a prevenir e minimizar as possíveis doenças e lesões que lhe 

possam estar associadas assim como prevenir ou mitigar os impactes ambientais adversos. 

 

5.1. MEIOS MATERIAIS 

Todos os meios estão devidamente identificados, localizados em locais estratégicos e perfeitamente operacionais. 

 

5.1.1. MATERIAIS DE 1ª INTERVENÇÃO 

Os equipamentos relacionados com a 1ª intervenção estão localizados em toda a área dos estaleiros e nas frentes 

de trabalho. Estes equipamentos são: malas de 1ºs socorros, extintores e material para contenção de derrames. 

 

 
ESTALEIRO FRENTES DE TRABALHO EQUIPAMENTOS 

MALA 1ºS SOCORROS 

Encontra-se no 

estaleiro principal, 

identificado na planta 

de estaleiro 

- - 

EXTINTOR 
Conforme Planta de 

Estaleiro. 

Atividades de oxi-corte e 

soldadura; 

Utilização de motores de 

combustão; 

Em todas as viaturas de apoio. 

Equipamentos pesados 

utilizados para a 

execução da obra. 

KIT PARA DERRAMES 

Junto às zonas de 

armazenagem (óleos e 

combustíveis). 

- 

Equipamentos 

utilizados para a 

execução da obra. 

 

 

5.1.2. VERIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE 1ª INTERVENÇÃO 

A verificação da operacionalidade destes meios é garantida através de inspeções periódicas, registadas em 

modelos próprios. 
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5.1.3. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

A sinalização de segurança tem por objetivo chamar a atenção, de forma rápida e inequívoca, para as várias 

situações que comportam riscos, quer para todos os trabalhadores que habitualmente desenvolvem a sua 

atividade no estaleiro, quer para outros que só aí se encontrem temporariamente. 

Na Planta de Estaleiro encontra-se descrita toda a sinalização de emergência.  

 

5.1.4. PRODUTOS QUIMICOS 

Para todos os produtos classificados como perigosos estarão disponíveis cópias das Fichas de Dados de 

Segurança, que incluem os potenciais impactes no ambiente e as medidas a adotar em caso de emergência 

ambiental. Deverão estar igualmente disponíveis nos locais de utilização dos produtos as Fichas Resumo, sob a 

responsabilidade do Responsável de Estaleiro, para todos os produtos em uso, como na existência de meios de 

combate a incêndio e meios de controlo de derrames. Todos os produtos devem estar devidamente rotulados e 

colocados em embalagens adequadas. As embalagens de produtos químicos líquidos em uso, devem estar dentro 

de bacias de retenção. 

 

Para o controlo de derrames, estarão disponíveis no local de armazenagem e no local de utilização de produtos 

químicos, os Materiais Absorventes (Absorventes de origem natural, como areia), Kit antipoluição (contendo 

nomeadamente mangas de absorção de hidrocarbonetos, e panos absorventes), para utilização mais específica 

em caso de ocorrência de derrames. 

 

5.2. MEIOS HUMANOS 

Os trabalhadores envolvidos na atuação em caso de emergência são treinados por forma a terem conhecimentos 

necessários à intervenção. Com base nestes meios humanos, é constituída uma equipa de primeira intervenção, 

devidamente treinada, preparada para intervir perante um acidente. 



  

 

 
 

PLANO DE EMERGÊNCIA  

EMPREITADA DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS TOSCOS, ACABAMENTOS E SISTEMAS, 

NO ÂMBITO DA CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DO METROPOLITANO DE 

LISBOA – PROLONGAMENTO DAS LINHAS AMARELA E VERDE – VIADUTOS DO CAMPO 

GRANDE – LOTE 3 – CONTRATO Nº79/2020-ML 

 

  
 

VDCG TXD GE AMB LT3 000 AN 49005 0 Página 9 de 31 18-05-2021 

 

 

 

5.2.1. FUNÇÕES E RESPONSABILIDADE 

Para além das tarefas previamente associadas a uma determinada função, estabelecem-se novas 

responsabilidades e instruções no âmbito da Emergência para dar pleno cumprimento ao presente PE. Os 

trabalhadores afetos às funções abaixo mencionadas encontram-se indicados no modelo – Lista de Contactos de 

Emergência. 

Os procedimentos de emergência e o organograma funcional na vertente de emergência, devem ser afixadas nas 

áreas passiveis de ocorrência de qualquer um dos Cenários de Emergência identificados, de forma a estarem 

disponíveis para consulta e comunicadas a qualquer colaborador. 

 

DIRETOR DO PE 

É responsável pela coordenação operacional no combate ao sinistro, por nomear recursos adicionais e garantir o 

cumprimento da legislação.  

Em situação de emergência, as suas atribuições são:  

 Determinar a natureza e a extensão do acidente;  

 Coordenar a eventual paragem e evacuação das instalações;  

 Chamar os serviços de emergência; 

 Informar os Gestores de Segurança, Qualidade e Ambiente / Dono de Obra / Fiscalização sobre a 

ocorrência do acidente; 

 Assegurar que o fornecimento/ chegada de materiais/ serviços não essenciais foram cancelados;  

 Acompanhar o evoluir da situação e rever as estratégias adotadas;  

 Decidir o restabelecimento da normalidade;  

 Decidir e implementar as ações de recuperação; 

EQUIPAS DE 1ª 

INTERVENÇÃO DE 

ESTALEIRO E OBRA 

DIRETOR DO PE 

EQUIPAS DE 1ºs 

SOCORROS DE 

ESTALEIRO E OBRA 

COORDENADOR DE 

EVACUAÇÃO DO 

ESTALEIRO E DA OBRA 
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 Assegurar a elaboração do Relatório de Ocorrência.  

No seu impedimento é substituído pelo Coordenador de Evacuação do Estaleiro. 

 

EQUIPA DE 1ª INTERVENÇÃO 

Esta equipa é constituída por pessoal com preparação específica, estando aptos a intervir numa perspetiva de 

intervenção imediata.  

Em situação de emergência, as suas atribuições são:  

 Executar operações de intervenção no controlo das situações previstas neste PE, utilizando os meios 

disponíveis;  

 Intervir de acordo com os procedimentos previamente estabelecidos.  

Durante o decorrer dos trabalhos deverá estar sempre presente um dos elementos desta equipa. 

 

EQUIPA DE 1ªs SOCORROS 

Esta equipa é constituída por pessoal com formação específica, de forma a garantir em qualquer situação, as ações 

de Primeiros Socorros.  

Em situação de emergência, as suas atribuições são:  

 Dirigir-se para o local onde se encontram os sinistrados;  

 Executar as ações necessárias ao socorro das vítimas aguardando pelos meios de socorro externos.  

Durante o decorrer dos trabalhos deverá estar sempre presente um dos elementos desta equipa. 

 

COORDENADOR DE EVACUAÇÃO 

É responsável pela coordenação operacional da evacuação das pessoas no local do sinistro até ao Ponto de 

Encontro.  

Em situação de emergência, as suas atribuições são:  

 Aguardar instruções do Diretor do PE, no sentido de efetuar a evacuação;  

 Proceder à coordenação da evacuação, de acordo com os procedimentos estabelecidos; 

 Se alguém ficar ferido, contactar o Socorrista; 

 Fazer a contagem das pessoas no Ponto de Encontro. 

No seu impedimento é substituído pela equipa de 1ª intervenção. 
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6. RESPOSTA A EMRGÊNCIA 

 

Na Empreitada deve ser assegurada a criação das condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e 

coordenado não só de todos os meios e recursos disponíveis na obra, como também dos meios de reforço que 

venha a obter das Entidades Externas de Socorro em situação de emergência, incluindo as ações de prevenção, 

procurando assim garantir condições para prevenir riscos, atenuar ou limitar os seus efeitos e socorrer as pessoas 

em perigo. 

 

6.1. ANTES DA EMERGÊNCIA 

 Organizar a coordenação das operações a levar a efeito em situações de emergência;  

 Proceder à avaliação e inventariação dos meios e recursos necessários para fazer face a uma emergência, 

prevendo a sua rápida mobilização; 

 Promover a formação, informação e sensibilização a todos os trabalhadores, tendo em vista a sua 

autoproteção face a situações de acidente de grave, catástrofe ou calamidade; 

 Promover medidas preventivas destinadas à evacuação dos trabalhadores que venham a necessitar em 

caso de emergência;  

 Preparar e realizar exercícios e simulacros para treino dos quadros e forças intervenientes no PE. 

 

6.2. DURANTE DA EMERGÊNCIA 

 Acionar desde logo o alerta aos trabalhadores em risco; 

 Coordenar e promover a atuação dos meios de socorro, de modo a controlar o mais rapidamente possível 

a situação e prestar o socorro adequado às pessoas em perigo; 

 Manter-se permanentemente informado sobre a evolução da situação, a fim de, em tempo útil, promover 

a atuação oportuna dos meios de socorro; 

 Difundir os conselhos e medidas a adotar pelos trabalhadores em risco;  

 Promover a evacuação dos feridos e doentes para os locais destinados ao seu tratamento; 

 Assegurar a manutenção da ordem e garantir a circulação nas vias de acesso necessárias para a 

movimentação dos meios de socorro e evacuação das pessoas em risco; 

 Coordenar e promover a evacuação das zonas de risco; 

 Informar as Entidades Externas de Socorro da situação e solicitar os apoios e meios de reforço que 

considere necessários. 
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6.3. DEPOIS DA EMERGÊNCIA  

 Adotar as medidas necessárias à urgente normalização do trabalho e dos trabalhadores, procedendo ao 

restabelecimento, o mais rápido possível, dos serviços essenciais, fundamentalmente o abastecimento de 

água e energia, se necessário; 

 Promover a demolição, desobstrução e remoção dos destroços ou obstáculos, a fim de restabelecer a 

circulação; 

 Proceder à análise e quantificação dos danos pessoais e materiais, elaborando um relatório sobre as 

operações realizadas. 

 

6.4. ACTUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA MÉDICA 

Em caso de emergência deve-se, de imediato, alertar os serviços competentes através do número 112.  

É o Diretor do PE que avalia e classifica a emergência, logo, é aquele que verifica a necessidade de serviços 

externos de bombeiros ou saúde pública. 

Deve-se informar, de forma simples e clara:  

 O tipo de situação (acidente, doença, etc.);  

 O n.º de telefone do qual está a ligar;  

 A localização exata e, sempre que possível, pontos de referência;  

 A gravidade aparente da situação; 

 O número total e a idade aparente das pessoas a necessitarem de socorro; 

 As queixas principais e as alterações que observa; 

 A existência de qualquer situação que exija outros meios para o local, por exemplo, libertação de gases 

ou fumos, perigo de explosão, etc. 

 

6.5. ACTUAÇÃO E OPERACIONALIDADE DO PE 

Sempre que se deteta uma situação de iminente sinistro, deve a mesma ser declarada ao Diretor do PE, em termos 

precisos e concisos, identificando o local e fornecendo indicações quanto ao tipo de sinistro. 

Ao ser detetado um sinistro, as pessoas que se encontrem próximas da área deverão ser avisadas, pedindo a 

atuação dos elementos das equipas de 1ª Intervenção e 1ºs Socorros.  

Se, de alguma forma, está familiarizado com os meios de intervenção, deve tentar controlar o desenvolvimento 

do sinistro, sem, no entanto, correr riscos, até à chegada das equipas de 1ª Intervenção. 
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6.6. COMUNICAÇÃO, ALARME E ALERTA 

6.6.1. COMUNICAÇÃO INTERNA E ALARME 

As comunicações internas são feitas verbalmente, de modo direto ou através da rede telefónica. O alarme é 

ativado através de um sinal sonoro audível. 

 

6.6.2. MEIOS E PROCEDIMENTOS DE ALERTA 

A transmissão dos alertas para o exterior é da responsabilidade do Diretor do PE. O alerta para os bombeiros e 

para os serviços externos de saúde pública (Número Nacional de Socorro, o 112) é feita através de telefone ou 

telemóvel.  

A comunicação externa para Fiscalização/Dono de obra é da responsabilidade do Diretor do PE. 
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7. ATIVAÇÃO DO PE 

 

Em função da situação ou ameaça, podem ser definidos três níveis de gravidade: 

NÍVEL 1 Situação Anormal  

NÍVEL 2 Situação de Perigo 

NÍVEL 3 Situação de Emergência 

 

NÍVEL 1 – SITUAÇÃO ANORMAL 

Corresponde à existência de um incidente, anomalia ou suspeita que, por ter dimensões reduzidas ou por estar 

confinado, não constitui ameaça para além do local onde se produziu. 

O incidente deverá ser registado na ficha de análise de quase acidente.  

NÃO É NECESSÁRIO A ATIVAÇÃO DO PE 

 

NÍVEL 2 – SITUAÇÃO DE PERIGO 

Corresponde à existência de um acidente que pode evoluir para uma situação de emergência se não for tomada 

uma ação adequada imediata, mantendo-se todavia o normal funcionamento da obra ou estaleiro. Ou seja, não 

é suscetível de extravasar o compartimento onde teve origem, não ameaçando áreas contíguas ou locais nas suas 

proximidades. Caso o PE não seja ativado, o acidente é registado em relatório de não conformidade e analisado 

de acordo com o Procedimento Não Conformidade.  

POSSÍVEL ATIVAÇÃO DO PE 

 

NÍVEL 3 – SITUAÇÃO DE EMERGENCIA 

Corresponde à existência de acidente grave ou catastrófico, descontrolado ou de difícil controlo, que originou ou 

pode originar danos pessoais, materiais ou ambientais, requerendo uma ação imediata para a recuperação do 

controlo e minimização das suas consequências. Ou seja, o acidente está fora de controlo, ameaça áreas vizinhas 

ou causou graves consequências. Verifica-se alteração ao funcionamento normal da obra ou do estaleiro. O 

acidente é registado em relatório de ocorrência e analisado de acordo com o PE.  

ATIVAÇÃO DO PE 
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8. PROCEDIMENTOS DE ATUAÇÃO 

 

Para qualquer dos seguintes cenários de emergência, a comunicação interna deve ser acionada conforme 6.6. 

 

8.1. EQUIPAS DE 1ª INTERVENÇÃO 

 

8.1.1. INTOXICAÇÃO / ASFIXIA (FUGA DE GASES COMPRIMIDOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUÇÕES PESSOAIS 

GERAL 

 Remover todas as fontes de ignição; 

 Proibido fumar ou foguear; 

 Proceder de acordo com as Fichas de Segurança de Produtos. 

GÁS PROPANO, ACETILENO E OXIGÉNIO 

 Fechar a válvula; 

 Arejar o local; 

 Impedir o acesso ao local de pessoas não autorizadas. 
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8.1.2. DERRAME DE GASÓLEO, ÓLEO E OUTROS PRODUTOS 

 

 

 

 
  

PRECAUÇÕES PESSOAIS 

GERAL 

GASÓLEO, GASOLINA E OUTROS 

PRECAUÇÕES AMBIENTAIS 

GERAL 

 
 

 

 Em derrames, conter o produto de fuga com material 

absorvente não combustível – kit absorventes e/ou areia 

e terra. 

    

 Remover todas as fontes de ignição; 

 Proibido fumar ou foguear; 

 Proceder de acordo com as Fichas de Segurança de Produtos. 

 Evitar contacto com pele e olhos; 

 Proibida a descarga de eletricidade estática; 

 Impedir o acesso ao local do derrame de pessoas não 

autorizadas. 

GASÓLEO, GASOLINA E OUTROS 

 Impedir a entrada do produto em esgotos, fossas ou 

qualquer outro lugar onde a sua acumulação possa 

provocar contaminação de água e solos. 
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8.1.3. INCÊNDIO PROVOCADO POR GÁS PROPANO, ACETILENO E OXIGÉNIO 

 

 

DÊ O ALERTA 

 

GERAL 

 O pessoal deve manter-se sempre com o vento pelas costas; 

 Afastar todas as fontes de ignição (ex.: não fumar ou foguear); 

 Proceder ao corte de corrente elétrica, se necessário; 

 Proteger as áreas circundantes; 

 Rececionar e encaminhar as equipas de externas de socorro aos locais do sinistro. 

 

  

  

 

PROPANO E ACETILENO OXIGÉNIO 

 Utilizar como meio de extinção todos os 

agentes conhecidos; 

 Afastar-se do recipiente e arrefecê-lo com 

água, protegendo-se (por exemplo atrás de 

uma parede. 

EQUIPA DE 1ª INTERVENÇÃO 

EQUIPA DE 1ºS SOCORROS 

DIRETOR DO PE 

COORDENADOR DE EVACUAÇÃO 
 

EQUIPAS DE SOCORRO EXTERNAS (SE NECESSÁRIO) 
 

ACUDIR AO LOCAL DE EMERGÊNCIA 

 Utilizar como meio de extinção o pó químico ABC 

ou CO2; 

 Utilizar água pulverizada para arrefecer os 

recipientes exposto ao calor. 
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8.1.4. INCÊNDIO PROVOCADO POR GASÓLEO, ÓLEO E OUTROS PRODUTOS 

NOTA: É expressamente proibido utilizar água para conter/ apagar fogos onde esteja material de soldadura 

aluminotérmica, pois a carga deste material reage com água ativando a reação de combustão. 

DÊ O ALERTA  

GASÓLEO OUTROS PRODUTOS ÓLEOS 

EQUIPA DE 1ª INTERVENÇÃO 

EQUIPA DE 1ºS SOCORROS 

DIRECTOR DO PE 

COORDENADOR DE EVACUAÇÃO 
 

EQUIPAS DE SOCORRO EXTERNAS (SE NECESSÁRIO) 
 

ACUDIR AO LOCAL DE EMERGÊNCIA 

 

 O pessoal deve manter-se sempre com o vento pelas costas; 

 Afastar todas as fontes de ignição (ex.: não fumar ou foguear); 

 Proceder ao corte de corrente elétrica, se necessário; 

 Proteger as áreas circundantes; 

 Rececionar e encaminhar as equipas de externas de socorro aos locais do sinistro; 

 Proceder à contenção do derrame conforme medidas de controlo ambiental (caso aplicável); 

 Em fase posterior providenciar a retirada de resíduos e limpeza das instalações. 

 Utilizar como meio de extinção todos 

os agentes conhecidos; 

 Refrigerar exteriormente através de 

pulverização de água os recipientes 

expostos ao fogo. 

 Utilizar como meio de extinção todos 

os agentes conhecidos; 

 Refrigerar exteriormente através de 

pulverização de água os recipientes 

expostos ao fogo; 

 Não se deixar envolver pelos fumos, 

prevenindo a propagação do fogo. 

 Utilizar como meio de extinção todos 

os agentes conhecidos; 

 Refrigerar exteriormente através de 

pulverização de água os recipientes 

expostos ao fogo. 
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8.1.5. EXPLOSÃO 

 

 

  

 O pessoal deve manter-se sempre com o vento pelas costas; 

 Afastar todas as fontes de ignição (ex.: não fumar ou foguear); 

 Proceder ao corte de corrente elétrica, se necessário; 

 Proteger as áreas circundantes; 

 Rececionar e encaminhar as equipas de externas de socorro aos locais do sinistro; 

 Proceder à contenção do derrame conforme medidas de controlo ambiental; 

 Em fase posterior providenciar a retirada de resíduos e limpeza das instalações. 

 Se seguido de incêndio, atuar conforme previsto. 

INCÊNDIO 

DÊ O ALERTA  

EQUIPA DE 1ª INTERVENÇÃO 

EQUIPA DE 1ºS SOCORROS 

DIRECTOR DO PE 

COORDENADOR DE EVACUAÇÃO 

  

EQUIPAS DE SOCORRO EXTERNAS (SE NECESSÁRIO) 

  

ACUDIR AO LOCAL DE EMERGÊNCIA 
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8.1.6. ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE/MORTAL, ELETRIZAÇÃO/ELETROCUSSÃO, SUICIDIO OU DOENÇA 

SUBITA 

 

 Acudir ao local de emergência; 

 Controlar a emergência através da utilização dos meios de primeira intervenção disponíveis; 

 Transmitir a emergência à equipa de 1ºs socorros, diretor do PE e ao coordenador de evacuação; 

 Proceder ao corte de corrente elétrica, se necessário (quadro elétrico das instalações ou baterias dos 

equipamentos consoante o caso); 

 Isolar e se possível sinalizar o local; 

 Não permitir o acesso a pessoas não autorizadas;  

 Garantir que as condições em que ocorreu o acidente não são alteradas até à visita da ACT; 

 Receção e encaminhamento dos meios externos de socorro ao local do sinistro, quando acionados os 

meios de intervenção externos. 

 

8.1.7. FENÓMENOS NATURAIS 

 

 Acudir ao local de emergência; 

 Controlar a emergência através da utilização dos meios de primeira intervenção disponíveis; 

 Transmitir a emergência à equipa de 1ºs socorros, diretor do PE e ao coordenador de evacuação; 

 Retirar documentos e valores, proteger produtos e equipamentos; 

 Proceder ao corte de corrente elétrica; 

 Não permitir o acesso a pessoas não autorizadas;  

 Receção e encaminhamento das corporações de bombeiros ao local do sinistro, quando acionados os 

meios de intervenção externos; 
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 Receção e encaminhamento dos meios externos de socorro ao local do sinistro, quando acionados os 

meios de intervenção externos. 

 Em fase posterior providenciar a retirada de resíduos e limpeza das instalações. 
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8.2. EQUIPAS DE 1ºs SOCORROS 

 

8.2.1. INCÊNDIO INTERIOR, EXTERIOR / EXPLOSÃO, DERRAME, ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE OU 

MORTAL, SUICÍDIO / DOENÇA SÚBITA, FENÓMENOS NATURAIS, AMEAÇA DE BOMBA 

 

 Acudir ao local da Emergência; 

 Prestar os primeiros socorros adequados; 

 Aferir a adequabilidade da equipa presente à dimensão da emergência; 

 Decidir se a gravidade de algum ferido requer ajuda dos serviços externos de saúde pública; 

 Transmitir a emergência às pessoas designadas no PE; 

 Registar os acidentados que necessitem de ser transportados para o hospital; 

 Informar das possíveis baixas ocasionadas pela emergência e da localização dos hospitalizados, se os 

houver. 

 

8.2.2. ELETROCUSSÃO/ ELETRIZAÇÃO E INTOXICAÇÃO/ ASFIXIA 

 

 Acudir ao local da Emergência; 

 Prestar os primeiros socorros adequados até à estabilização da vítima para que possa ser conduzido até 

ao hospital ou centro de saúde; 

 Identificar em que local do corpo se deu o contacto ou arco elétrico (eletrocussão/eletrização grave); 

 Se o grau de intoxicação for bastante elevado e abranger mais do que um trabalhador, a equipa deverá 

prestar os primeiros socorros a todos os vitimados até a chegada da equipa de emergência médica (válido 

para a intoxicação); 

 Reunir o quadro sintomático do sinistrado, ou quando é mais que um quais os sintomas em comum 

(válido para a intoxicação); 

 Transmitir a emergência às pessoas designadas no PE; 
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 Decidir se a gravidade de algum ferido requer ajuda dos serviços externos de saúde pública; 

 Aferir a adequabilidade da equipa presente face à dimensão da emergência. 

 

8.3. COORDENADOR DE EVACUAÇÃO 

8.3.1. INCÊNDIO INTERIOR, EXTERIOR / EXPLOSÃO, DERRAME, ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE OU 

MORTAL, ELECTRIZAÇÃO/ELECTROCUSSÃO, INTOXICAÇÃO/ASFIXIA, SUICIDIO/DOENÇA 

NATURAL FENOMENOS NATURAIS, AMEAÇA DE BOMBA 

 

 Evacuar as instalações; 

 Garantir uma evacuação rápida e ordenada; 

 Indicar o ponto de encontro estabelecido na planta de emergência; 

 Não permitir o regresso aos locais evacuados; 

 Verificar se as instalações estão vazias; 

 Fazer uma contagem de verificação para confirmar as presenças e ausências (no Ponto de Encontro). 

 

8.4. DIRETOR DO PE 

 

 Avaliar a situação de emergência; 

 Mandar evacuar as instalações; 

 Coordenar as equipas de 1ª Intervenção, 1ºs Socorros e Coordenadores de Evacuação; 

 Dar o alarme para os meios de Socorro Externos; 

 Avisar de imediato a hierarquia e Dono de Obra / Fiscalização; 

 Assegurar a reposição das condições de segurança, antes do regresso dos trabalhadores aos locais de 

trabalho; 

 Elaborar o Relatório referente à emergência. 
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9. PLANO DE EVACUAÇÃO 

 

O Plano de Evacuação tem por objetivo estabelecer a evacuação rápida e segura de todas as pessoas em caso de 

ocorrência de uma situação perigosa.  

 

9.1. IDENTIFICAÇÃO DAS SAÍDAS 

Na Planta de Estaleiro estão sinalizados, os caminhos de evacuação e sinalização de segurança. 

Nas frentes de obra deve ter-se em conta os Pontos de Encontro definidos nas respetivas Plantas de Emergência.  

Contudo a evacuação do local deve obedecer, nomeadamente, às seguintes prioridades: 

1. Seguir as indicações e o Coordenador de Evacuação; 

2. Evacuar os trabalhadores para a zona oposta do sinistro; 

3. Deslocarem-se para o Ponto de Encontro. 

 

9.2. DEFINIÇÃO DOS CAMINHOS DE EVACUAÇÃO 

Os respetivos caminhos de evacuação do estaleiro estão definidos na Planta de Evacuação e de Sinalização 

estando operacionais, sempre que esses locais se encontrem totalmente desimpedidos. 

Os procedimentos de evacuação a adotar em obra estão descritos no Plano de Evacuação. 

 

9.3. PROGRAMAÇÃO DE EVACUAÇÃO 

A programação e o planeamento da evacuação terão de fazer parte destas medidas a adotar. Assim, terá que se 

garantir a formação e informação aos trabalhadores, bem como exercícios de simulação. Esta formação, 

informação e exercício de simulação tem que contemplar todos os trabalhadores na empreitada. 

 

9.4. LOCAL DE CONCENTRAÇÃO – PONTO DE ENCONTRO 

No estaleiro, o Ponto de Encontro deve permitir que as pessoas sejam colocadas ao ar livre. 

Nas frentes da obra deve-se ter em conta os Pontos de Encontro definidos nas Plantas de Emergência. 
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9.5. CONTROLO DE ENTRADAS E SAÍDAS 

Nas frentes da obra o controlo das presenças em obra é da responsabilidade do Chefe de Equipa e Encarregado.  

 

9.6. PLANO DE EVACUAÇÂO – PROCEDIMENTOS A EXECUTAR 

 

 

AÇÕES / PROCEDIMENTOS A EXECUTAR 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO 

Informação ao Diretor do PE sobre a ocorrência de uma situação grave, 

onde se torna necessário a evacuação da área. 

Equipa de 1ª Intervenção 

Equipa de 1ºs Socorros 

Avaliação do sucedido e Comunicação, por parte do Diretor do PE, para 

os Coordenadores de Evacuação para que a zona seja evacuada. 
Diretor do PE 

Informação e orientação da evacuação de todas as pessoas que se 

encontram no seu espaço de responsabilidade para o Ponto de 

Encontro (ver Planta Estaleiro / Frentes de obra). 

Coordenadores de Evacuação 

Certificar-se de que não fica ninguém para trás. 

Não deixar nenhuma pessoa voltar atrás. 

Certificar-se que as instalações estão vazias e fechar as portas, sem 

trancar com a chave (Estaleiro); 

Certificar-se que os equipamentos de trabalho ficam desligados e 

devidamente travados (Frente de Trabalho). 

Desligar os quadros elétricos, máquinas e equipamentos de trabalho. Equipa de 1ª Intervenção 

No Ponto de Encontro proceder à contagem e confirmação das 

pessoas que se encontravam no seu espaço de responsabilidade. 
Coordenadores de Evacuação 

Assistência e acalmar as pessoas. Equipa de 1ºs Socorros 
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10. SIMULACROS E OPERACIONALIDADE DO PE 

 

A realização de simulacros tem como objetivo fundamental testar o PE e a capacidade de resposta da obra para 

situações de emergência. Estes simulacros, previstos como parte fundamental para a operacionalidade do PE, 

terão uma periodicidade dependente da duração do contrato, sendo que o cenário de incêndio, derrame e 

evacuação será sempre testado. 

Antes da realização dos simulacros será emitida uma comunicação interna de forma a descrever objetivos, 

colaboradores envolvidos e descrição da situação a simular. Após a realização do simulacro será desenvolvido um 

relatório de simulacro. 

 

 

11. CENÁRIOS DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL 

 

No quadro seguinte apresenta-se os cenários previstos para as situações de emergência associados às atividades 

com risco ambiental, especificando as medidas preventivas e de combate. 

 

CENÁRIOS 

PREVISTOS 
ATIVIDADE MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS DE COMBATE 

Derrame de 

combustível 

 Abastecimento 

de 

equipamentos 

 Introdução do sistema de 

manga no processo de 

abastecimento; 

 Efetuar o processo de 

abastecimento de forma 

cuidada; 

 Formação/sensibilização de 

condutores/manobradores; 

 Realização de simulacros; 

 Eliminar a fonte responsável 

de combustível; 

 Remoção de todas as fontes 

de ignição e assegurar uma 

boa ventilação;  

 Evitar que o produto atinja 

o sistema de drenagem de 

águas pluviais e do solo; 

 Limpar/remover o derrame 

com recurso aos materiais 

absorventes que a obra 

dispõe; 

 Utilização de barreiras para 

impedir que o derrame se 

disperse; 

 Contatar os bombeiros, 

caso a extensão do derrame 

Derrame de 

óleos 

 Pequena 

manutenção de 

equipamentos  

 Manutenção periódica de 

equipamentos 

 Formação/sensibilização dos 

trabalhadores  

 Colocar tina metálica durante 

processo de manutenção dos 

sistemas hidráulicos 



  

 

 
 

PLANO DE EMERGÊNCIA  

EMPREITADA DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS TOSCOS, ACABAMENTOS E SISTEMAS, 

NO ÂMBITO DA CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DO METROPOLITANO DE 

LISBOA – PROLONGAMENTO DAS LINHAS AMARELA E VERDE – VIADUTOS DO CAMPO 

GRANDE – LOTE 3 – CONTRATO Nº79/2020-ML 

 

  
 

VDCG TXD GE AMB LT3 000 AN 49005 0 Página 27 de 31 18-05-2021 

 

CENÁRIOS 

PREVISTOS 
ATIVIDADE MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS DE COMBATE 

 Efetuar o processo de 

manutenção de forma cuidada 

 Formação/sensibilização de 

mecânicos 

 Contentorizar os materiais 

contaminados em recipientes 

estanques e devidamente 

identificados (resíduos e 

código LER). 

 Realização de simulacros; 

não permita a sua 

contenção com os meios 

disponíveis; 

 Notificar o Departamento 

de Saneamento da Câmara 

Municipal de Lisboa, caso 

de escorrências para o 

coletor municipal; 

 Gerir os resíduos 

resultantes da absorção 

como perigosos e 

encaminhamento para 

operador de gestão 

licenciado;  

 Atuar de acordo com o 

plano de gestão de 

resíduos; 

 Elaboração de relatório 

sobre o sucedido e 

definição de ações 

corretivas; 

Derrame de 

Substâncias e 

Preparações 

Perigosas 

 Todas as frentes 

de obra e 

utilização de 

máquinas 

 Zona 

armazenagem 

de substâncias 

perigosas 

 Manutenção periódica de 

equipamentos 

 Formação/sensibilização dos 

utilizadores de produtos 

químicos  

 Limpeza periódica das frentes 

de obra. 

 Instalação de kits de 

contenção de derrames nas 

zonas mais sensíveis 

 Impermeabilização e cobertura 

na zona de armazenagem de 

substâncias perigosas; 

 Realização de simulacros; 

 Eliminar a fonte responsável 

de combustível; 

 Remoção de todas as fontes 

de ignição e assegurar uma 

boa ventilação;  

 Evitar que o produto atinja 

o sistema de drenagem de 

águas pluviais e do solo; 

 Limpar/remover o derrame 

com recurso aos materiais 

absorventes que a obra 

dispõe; 

 Utilização de barreiras para 

impedir que o derrame se 

disperse; 
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CENÁRIOS 

PREVISTOS 
ATIVIDADE MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS DE COMBATE 

 Contatar os bombeiros, 

caso a extensão do derrame 

não permita a sua 

contenção com os meios 

disponíveis; 

 Notificar o Departamento 

de Saneamento da Câmara 

Municipal de Lisboa, caso 

de escorrências para o 

coletor municipal; 

 Gerir os resíduos 

resultantes da absorção 

como perigosos e 

encaminhamento para 

operador de gestão 

licenciado;  

 Atuar de acordo com o 

plano de gestão de 

resíduos; 

 Elaboração de relatório 

sobre o sucedido e 

definição de ações 

corretivas; 

 Elaboração de relatório 

sobre o sucedido e 

definição de ações 

corretivas. 

Incêndio/ 

Explosão 

 Utilização de 

equipamentos e 

máquinas 

 Armazenamento 

de substâncias e 

preparações 

perigosas 

 Manutenção periódica de 

equipamentos 

 Formação/sensibilização dos 

trabalhadores 

 Limpeza periódica das frentes 

de obra. 

 Impermeabilização e cobertura 

na zona de armazenagem de 

substâncias perigosas 

 Uso de extintor para 

controlo do incêndio numa 

fase inicial; 

 Evacuar trabalhadores e 

materiais combustíveis ou 

potencialmente 

alimentadores do incêndio; 

 Contactar 112, caso 

necessário; 
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CENÁRIOS 

PREVISTOS 
ATIVIDADE MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS DE COMBATE 

 Existência de meios de 

combate de incêndios 

adequados e suficientes  

 Instalação de kits de 

contenção de derrames; 

 Armazenar os recipientes em 

área impermeabilizada 

devidamente confinada e 

consignada para o efeito; 

 Verificação periódica das 

condições de segurança e 

ambiental na obra; 

 Realização de simulacros; 

 Vistoria e limpeza dos locais 

afetados; 

 Contentorizar os materiais 

queimados em recipientes 

estanques e devidamente 

rotulados, com a 

identificação dos resíduos e 

código LER; 

 Encaminhamento dos 

resíduos para operador de 

gestão licenciado; 

 Notificar o Departamento 

de Saneamento da Câmara 

Municipal de Lisboa, caso 

de afluência das águas 

residuais resultantes da 

extinção do incêndio para o 

coletor municipal; 

 Elaboração de relatório 

sobre o sucedido e 

definição de ações 

corretivas; 

Inundação 

 Fenómenos 

naturais  

 Ruturas nas 

condutas  

 Verificar as condições das 

tubagem periodicamente 

 Garantir e verificar 

periodicamente a limpeza do 

sistema de drenagem 

 

 Limpeza dos locais 

afetados; 

 Remoção das lamas 

acumuladas; 

 Encaminhamento dos 

resíduos conforme o Plano 

de Gestão de Resíduos; 

 Notificar o Departamento 

de Saneamento da Câmara 

Municipal de Lisboa, caso 

de grande afluência das 

águas residuais para o 

coletor municipal; 
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CENÁRIOS 

PREVISTOS 
ATIVIDADE MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS DE COMBATE 

Sismo 

 Fenómenos 

naturais  

 

 Formação/sensibilização dos 

trabalhadores 

 Realização de simulacros  

 Limpeza dos locais 

afetados; 

 Encaminhamento dos 

resíduos conforme o Plano 

de Gestão de Resíduos; 

 Notificar o Departamento 

de Saneamento da Câmara 

Municipal de Lisboa, caso 

de grande afluência das 

águas residuais para o 

coletor municipal; 

 

 

12. FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 

 

As ações de formação e sensibilização no âmbito do plano de atuação em caso de emergência serão ministradas 

a todos os trabalhadores, incluindo os subcontratados no âmbito do Plano de Formação e Informação em 

Ambiente previsto para a empreitada. 

 

Grupo Objetivo / Conteúdo Observações 

 Diretor de Obra 

 Diretores de Obra 

Adjuntos 

 Enquadramento 

 Plano de Emergência 

 Apresentação dos procedimentos de 

emergência 

Ação de formação realizada pela 

Equipa de Ambiente no início da 

fase de construção e sempre que 

haja alteração dos responsáveis / 

chefias 

 Encarregados Gerais 

 Responsáveis pelas 

Subempreitadas 

 Encarregados de 

Frente 

 Plano de Emergência 

 Procedimentos de emergência 

ambiental  

Ação de formação ministrada pela 

Equipa de Ambiente no início da 

obra e sempre que haja alteração 

dos responsáveis / chefias 

Deve incluir os subempreiteiros. 

Todos os trabalhadores Sensibilizar para atuação em caso de 

situações de emergência ambiental. 

Ação realizada na sessão de 

acolhimento a todos os 

trabalhadores no âmbito da 

sensibilização geral de ambiente 
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13. INTERLIGAÇÃO COM A GESTÃO DA EMERGENCIA DO METROPOLITANO DE LISBOA 

 

A ocorrência de qualquer incidente ou acidente na zona concessionada (Estação e Viadutos) para a execução da 

empreitada deverá ser reportada imediatamente ao Inspetor de Movimento do Posto de Comando Central do ML 

(Gestor da Emergência 24H/24H) e numa situação mais gravosa ao Responsável do Posto de Comando Central. 

Os contatos telefónicos são os seguintes: 

Inspetor de Movimento do PCC - Posto de Comando Central do ML – 211 570 543 (n.ºs internos 2421/8253, a 

partir dos telefones fixos da ML existentes nos nichos) 

Responsável do Posto de Comando Central – 965 872 298 (Dr. Fernando Vasconcelos) 

 

 

14. ANEXOS 

 

Anexo A - Lista de contactos de emergência (contatos internos e externos) (na fase de construção) 

Anexo B - Lista de Pontos de Encontro (frentes de obra) (na fase de construção) 

Anexo C - Plantas de Estaleiro, sinalização e emergência (na fase de construção) 
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Anexo A – Lista de contactos de emergência (na fase de construção) 
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Anexo A – Lista de contactos de emergência 

 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA 112 

 
HOSPITAL DE SANTA MARIA 217 805 000 

 

CHAMADA DE SOCORRO 

COMANDO 

213 422 222 

213 924 700 

Quartel de Regimento de 

Sapadores Bombeiros de 

Lisboa 

REPRESENTANTE DA ENTIDADE 

Tenente-Coronel Eng.º Alexandre Rodrigues 
218 171 430 

 Polícia de Segurança Pública  213 466 141 

 
Policia Municipal de Lisboa 217 268 022   

 
Proteção Civil - Lisboa 218 173 100 

 

RESPONSÁVEL DA OBRA  

(Eng. Gonçalo Sousa Fialho) 
919 110 721 

 

ENGENHEIRO DE FRENTE DE OBRA 

(Eng. André Reis) 
963 503 737 

 

RESPONSÁVEL DE SEGURANÇA E SAÚDE 

(Eng. Miguel Antunes) 
968 091 912 

 

ACIDENTES EM ESTAÇÕES OU VIADUTOS DO ML 

INSPETOR DE MOVIMENTO DO POSTO DE COMANDO 

CENTRAL DO ML (24 HORAS) 

211 570 543 

 

REPRESENTANTE DO DONO DE OBRA 

(Eng. Rui Pina) 
968 026 616 

 

DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO 

(Eng. Luis Worm) 
933 248 319 

 

COORDENADOR DE SEGURANÇA DE OBRA 

(a designar) 
-- 
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Anexo B – Lista de Pontos de Encontro (frentes de obra) (na fase de construção) 
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Anexo B – Lista de Pontos de Encontro 

 

Na presente fase foram definidos os seguintes Pontos de Encontro (PE): 

 

PE 1 – Saída no Estaleiro Social (zona de Quadros, Enquadramento e Staff) 

PE 2 – Saída no Estaleiro Social (zona de pessoal) 

PE 3 – Saída no Estaleiro Industrial 

PE 4 – Estaleiro de Frente de Obra 

 

 

 

A localização em planta dos referidos Pontos de Encontro encontram-se identificados no Anexo C. 
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Anexo C – Plantas de Estaleiro, sinalização e emergência (na fase de construção) 
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Anexo C – Plantas de estaleiro, sinalização e emergência 

 

Em anexo encontram-se as seguintes plantas: 

 

 VDCG-TXD-GE-PRE-LT3-000-DW-0006-0 (Estaleiro de Social) 

 VDCG-TXD-GE-PRE-LT3-000-DW-0007-0 (Estaleiro Industrial) 

 VDCG-TXD-GE-PRE-LT3-000-DW-0008-0 (Frente de Obra) 

 

 



(1) (1)

27+367

27+400

27+500

27+600

10+901

11+000

11+100

11+111

VL2-P1

VL2-P2

VL2-P3

VL2-P6

VL2-P8

VL1-P1

VL1-ENC

ESTAÇÃO
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1. OBJETIVO 

 

O Plano de Comunicação tem como objetivo estabelecer as condições necessárias para a comunicação e consulta 

aos envolvidos com os Sistemas de Gestão (Qualidade, Ambiente e Segurança), garantindo resposta às 

comunicações pertinentes com as partes interessadas externas e internas que intervenham na Empreitada de 

Projeto e Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas, no Âmbito da Concretização do Plano de Expansão 

do Metropolitano de Lisboa – Prolongamento Das Linhas Amarela E Verde – Viadutos Do Campo Grande – Lote 

3 – Contrato Nº79/2020-ML. 

Este documento tem como objetivo assegurar o cumprimento, dos requisitos estabelecidos na Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA) n.º 3020, relativo ao projeto do Prolongamento entre a Estação Rato (Linha Amarela) e a 

Estação Cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as Novas Ligações nos Viadutos do Campo Grande, e definido na 

respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA), favorável condicionada, emitida em 16 de novembro de 2018, 

nomeadamente, aos outros Planos do DIA e do Caderno de Encargos. 

 

 

2. APLICAÇÃO 

 

Este plano aplica-se atividades associadas e as partes interessadas relevantes da Empreitada de Projeto e 

Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas, no Âmbito da Concretização do Plano de Expansão do 

Metropolitano de Lisboa – Prolongamento Das Linhas Amarela E Verde – Viadutos Do Campo Grande – Lote 3 – 

Contrato Nº79/2020-ML. 

 

3. COMUNICAÇÃO 

 

Os processos de comunicação interna entre os diversos níveis e funções na estrutura da empreitada e os de 

comunicação externa com entidades oficiais e público em geral, são definidos no âmbito dos sistemas de gestão, 

de forma a garantir a eficiente circulação da informação entre os vários intervenientes na Empreitada e o 

cumprimento das comunicações obrigatórias. 

Pela grande importância da comunicação entre os diversos níveis da estrutura e hierarquia da Empreitada, 

nomeadamente relativa à informação sobre o sistema de gestão ambiental e os aspetos e impactes ambientais 

relacionados com cada atividade, são definidos vários suportes da circulação de informação aos colaboradores, 

através de meios de comunicação diferenciados conforme os destinatários (nomeadamente através de 

documentos e registos, comunicações internas e reuniões). 
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Os processos de comunicação externa com entidades oficiais e público em geral são, em geral, estabelecidos na 

sequência de pedidos de informação, autorização ou licenciamentos necessários a entidades oficiais tutelares 

(comunicações obrigatórias); de solicitações, pedidos de esclarecimento e/ou reclamações de partes interessadas 

externas; ou de modo voluntário para informação ou sensibilização; e dando-se naturalmente conhecimento de 

todas estas ao Dono da Obra ou seus representantes. 

As solicitações e reclamações de partes interessadas externas acerca do Sistema de Gestão Ambiental ou dos 

aspetos ambientais e respetivos impactes são recebidas, documentadas e respondidas, sendo o teor da 

informação disponibilizada avaliado caso a caso e sendo esta decisão registada. 

 

3.1. COMUNICAÇÃO INTERNA 

A Direção de Obra assegura o bom funcionamento da comunicação interna, entre o ACE e as agrupadas, através 

dos canais adequados, nomeadamente, plataforma Bitrix, Portal da Empresa, rede informática, e-mail, 

comunicações de obra, cartas, reuniões e comunicações internas. 

 

3.2. COMUNICAÇÃO EXTERNA 

Existe clara comunicação com os representantes dos clientes a diversos níveis hierárquicos, sendo materializada 

pela Direção de Obra ou por quem este delegar, através de reuniões e correspondência diversa. Para a presente 

Empreitada estão previstos os seguintes documentos/registos: 

 

DOCUMENTOS / REGISTOS PERIODICIDADE DE EMISSÃO 

Relatórios de Progresso Mensal 

Relatório da Segurança Mensal 

Relatório da Qualidade Mensal 

Relatório de Ambiente Mensal 

Atas de Reunião das diversas especialidades Sempre que necessário 

Comunicações de Obra Sempre que necessário 

Pedido de licenças e autorizações a entidades 

externas 
Sempre que necessário 

Procedimentos de trabalho Sempre que necessário 



  

 

 
 

PLANO DE COMUNICAÇÃO 

EMPREITADA DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS TOSCOS, ACABAMENTOS E SISTEMAS, 

NO ÂMBITO DA CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DO METROPOLITANO DE 

LISBOA – PROLONGAMENTO DAS LINHAS AMARELA E VERDE – VIADUTOS DO CAMPO 

GRANDE – LOTE 3 – CONTRATO Nº79/2020-ML 

 

  
 

VDCG TXD GE AMB LT3 000 AN 49007 0 Página 6 de 16 18-05-2021 

 

DOCUMENTOS / REGISTOS PERIODICIDADE DE EMISSÃO 

Emails Sempre que necessário 

 

As reclamações que decorrem do período de execução da Empreitada são formalizadas ou encaminhadas 

diretamente pelas partes interessadas, sendo analisadas pela Direção de Obra, com os responsáveis envolvidos. 

Caso a Direção de Obra a considere relevante e aceite a reclamação, o tratamento é o definido pelo procedimento 

de gestão de não conformidades. 

Sempre que uma reclamação não origine relatório de não conformidade, em função do tipo de reclamação, a 

Direção de Obra, dará uma resposta ao reclamante (ex.: email, comunicação de obra, reunião da Empreitada, etc.). 

 

3.3. FLUXOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Geral 
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Comunicação Interna do ACE 

 

 

 

 

Comunicação Dono de Obra / Entidades Externas / ACE 

 

 

Teixeira Duarte 

EC
Somafel

ACE

Autor do Projeto

Entidade Externa Dono de Obra Fiscalização ACE

Emissão

Decisão

Análise da 

informação

Tratamento 

interno

Para 

implementação do 

ACE

Informação

Acompanhamento

Implementação
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Autorizações e Aprovações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade Externa Dono de Obra Fiscalização ACE

Solicitação de 

autorização ou 

aprovação

Emissão

Necessário 

Aprovação do Dono 

de obra?

Esclarecimento

Não

Análise

Aprovação

Implementação

Acompanhamento

Sim

Sim

Informação
Não
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Instruções ou Informações Dono de Obra / ACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade Externa Dono de Obra Fiscalização ACE

Instrução ou 

Informação

Informação Receção

Dúvidas?

Implementação

Não

Informação SimEsclarecimento

Acompanhamento
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Instruções ou Informações Fiscalização / ACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade Externa Dono de Obra Fiscalização ACE

Instrução ou 

Informação

Informação Receção

Dúvidas?

Implementação

Não
Esclarecimento

Acompanhamento

Sim
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Comunicações ACE / Dono de Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade Externa Dono de Obra Fiscalização ACE

Emissão

Receção

Análise

Decisão

Informação

Tomada de 

medidas quando 

necessário

Implementação

Acompanhamento
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Comunicações ACE / Entidades Externas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade Externa Dono de Obra Fiscalização ACE

Emissão

InformaçãoInformaçãoDecisão

Dúvidas?

Sim

Implementação

Acompanhamento

Não



  

 

 
 

PLANO DE COMUNICAÇÃO 

EMPREITADA DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS TOSCOS, ACABAMENTOS E SISTEMAS, 

NO ÂMBITO DA CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DO METROPOLITANO DE 

LISBOA – PROLONGAMENTO DAS LINHAS AMARELA E VERDE – VIADUTOS DO CAMPO 

GRANDE – LOTE 3 – CONTRATO Nº79/2020-ML 

 

  
 

VDCG TXD GE AMB LT3 000 AN 49007 0 Página 13 de 16 18-05-2021 

 

Comunicações ACE / Entidades Licenciadoras 

 

 

 

Todos os documentos relacionados com o Sistema de Gestão Ambiental ficarão ao cuidado do Gestor 

Ambiental/Técnico Ambiental, no estaleiro da obra, podendo ser consultados, em qualquer altura, pelo Dono de 

Obra ou pela Fiscalização. Os documentos de planeamento e de controlo das operações serão distribuídos aos 

responsáveis pela implementação das medidas. Sempre que algum destes documentos for atualizado, o Gestor 

Ambiental fornecerá novos exemplares aos responsáveis pela implementação das medidas, ao Diretor de Obra, 

Fiscalização e ao Dono de Obra, e retirará de circulação as versões desatualizadas. 

 

A tabela seguinte define o Plano de Comunicação para empreitada. 

Entidades 

Licenciadoras
Dono de Obra Fiscalização ACE

Emissão

Informação

Acompanhamento

Decisão

Dúvidas?

Sim

Implementação

Informação

Não
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O QUE COMUNICAR A QUEM QUANDO POR QUEM COMO 

Informação relativa aos 

resíduos produzidos 

Agência 

Portuguesa do 

Ambiente (APA) 

Até final do mês de 

março do ano 

seguinte ao de 

reporte 

Técnico de Ambiente 

/Gestor Ambiental 

Plataforma eletrónica do 

Órgão Ambiental 

nacional (Siliamb) 

Apresentação de 

comprovação do 

cumprimento dos requisitos 

legais a órgãos reguladores / 

fiscalizadores 

Órgãos 

reguladores / 

fiscalizadores 

Por notificação 

Direção de Obra / 

Técnico de Ambiente 

/Gestor Ambiental 

Como definido pelo 

Órgão regulador / 

fiscalizador 

Comprovação do 

cumprimento das 

condicionantes da licença e 

autorizações 

Órgão emissor Definido na licença 

Direção de Obra / 

Técnico de Ambiente 

/Gestor Ambiental 

Definido na licença. 

Requisitos a serem 

cumpridos pelos 

fornecedores e 

subcontratados 

Fornecedores de 

produtos e 

serviços 

Na formalização da 

aquisição 
Direção de Obra 

Anexo à nota de 

encomenda ou contrato. 

Critérios de monitorização 

do desempenho de 

fornecedores e 

subcontratados 

Fornecedores de 

produtos e 

serviços 

Na formalização da 

aquisição, quando 

aplicável 

Direção de Obra 

Inclusão nos requisitos de 

compra, dos requisitos a 

serem verificados 

Durante a prestação 

do serviço, quando 

aplicável 

Direção de Obra 
Painel de monitorização 

visual 

Monitorização do 

fornecedor 
Direção de Obra 

Modelo específico de 

monitorização de 

fornecedores 

Comunicação de 

investigação de acidentes e 

quase-acidentes (acidentes 

ambientais) 

Como definido no procedimento “participação acidentes e quase acidentes” 

Política Ambiental  

Parte interessada 

externa e interna 

relevante 

Durante o decorrer da 

empreitada 

Técnico de Ambiente 

/Gestor Ambiental 

Afixação na vitrina da 

obra 
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O QUE COMUNICAR A QUEM QUANDO POR QUEM COMO 

Todos os 

trabalhadores  

No ato de 

acolhimento 

Técnico de Ambiente 

/Gestor Ambiental 
Formação e sensibilização  

Fornecedores e 

Subempreiteiros  

Na formalização da 

subcontratação 
Direção de Obra 

Contratos de 

subempreitada 

 

Dono de Obra 
Durante o decorrer da 

empreitada 

Técnico de Ambiente 

/Gestor Ambiental 

Plano e Programa de 

Gestão Ambiental 

Assuntos da obra 

(procedimentos de controlo 

ambiental, documentos 

específicos, instruções de 

trabalho) 

Dono de Obra ou 

seus 

representantes 

Como acordado com 

o Dono de Obra ou 

seus representantes 

Técnico de Ambiente 

/Gestor Ambiental 

Como acordado com 

Dono de Obra ou seus 

representantes  

Relatório de 

Acompanhamento Ambiental 

Dono de Obra ou 

seus 

representantes 

Mensal (até ao dia 10 

do mês seguinte) 

Técnico de Ambiente 

/Gestor Ambiental 

Como acordado com 

Dono de Obra ou seus 

representantes 

Relatório final de 

Acompanhamento Ambiental 

Dono de Obra ou 

seus 

representantes 

No prazo máximo 

de um (1) mês após 

a conclusão da fase 

de construção 

Técnico de Ambiente 

/Gestor Ambiental 

Como acordado com 

Dono de Obra ou seus 

representantes 

Plano de Emergência 
Todos os 

trabalhadores 

No ato de 

acolhimento 

Técnico de Ambiente 

/Gestor Ambiental 
Formação e sensibilização  

Plano de Gestão de Resíduos  
Todos os 

trabalhadores 

No ato de 

acolhimento 

Técnico de Ambiente 

/Gestor Ambiental 
Formação e sensibilização  

Plano de Gestão de Efluentes 
Todos os 

trabalhadores 

No ato de 

acolhimento 

Técnico de Ambiente 

/Gestor Ambiental 
Formação e sensibilização  

Plano de Formação e 

Sensibilização 
Conforme o definido no Plano de Formação e Sensibilização 

Registos de simulacros e 

Relatório de simulacros 

 Direção de Obra 

Fiscalização 

Dono de Obra 

Após Simulacro 
Técnico de Ambiente 

/Gestor Ambiental 
Relatório de simulacro 
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O QUE COMUNICAR A QUEM QUANDO POR QUEM COMO 

Monitorização dos aspetos 

ambientais 

Direção de Obra 

Fiscalização 

Dono de Obra 

Após emissão de 

relatório de 

monitorização e em 

função do estipulado 

nos Programas de 

Monitorização 

Ambiental  

Técnico de Ambiente 

/Gestor Ambiental 

Relatórios de 

monitorização ambiental 

e anexados ao Relatório 

de Acompanhamento 

Ambiental  

Ocorrência de situações não 

conformes 

Direção de Obra 

Fiscalização 

Dono de Obra 

Verificações 

periódicas ou 

pontuais e decorre 

situações não 

conformes 

Técnico de Ambiente 

/Gestor Ambiental 

Fiscalização  

Registo de não 

conformidades e 

anexados ao Relatório de 

Acompanhamento 

Ambiental 

Resultados de auditorias 

internas 
Entidade auditada Após auditoria Equipa auditora 

Relatório da auditoria 

interna 

Informações pertinentes 

sobre requisitos legais e 

outros requisitos aplicáveis 

Direção de Obra 

Após a publicação da 

nova legislação ou da 

alteração 

Técnico de Ambiente 

/Gestor Ambiental 

Lista de requisitos legais 

e outros requisitos 

aplicáveis 

Comunicação de dados 

relativos aos indicadores e 

objetivos para revisão pela 

gestão 

Coordenador dos 

Sistemas de 

Gestão 

Após a reunião 

revisão pela gestão 

Direção de Obra 

/Gestor Ambiental 

Indicadores e Relatório 

para revisão pela gestão 

Reclamações 
Como definido no procedimento “Gestão de Não Conformidades” e o Plano de 

Comunicação do Metropolitano de Lisboa 

 

 

 

4. PLANO DE COMUNICAÇÃO DO METROPOLITANO DE LISBOA 

 

Anexo A – Plano de Comunicação do Metropolitano de Lisboa, E.P.E. 
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1. Resumo de ações 
 

 Ações em curso Ações previstas 

MM21 
Divulgação da 
execução das obras à 
população  

- Envio de cartas à população das zonas de 
influência das obras dando conhecimento do 
projeto e da realização de vistorias às suas 
frações 
 
- Informação sobre o plano de expansão 
atualizada na página “Investimentos e 
projetos na rede” do Site Institucional 
 
- Divulgação de comunicados de imprensa 
 
- Divulgação de prazos e acontecimentos 
relevantes à imprensa e resposta a eventuais 
dúvidas 
 
- Promoção de sessões de esclarecimento 
abertas ao público junto a stakeholders - CML, 
Juntas de Freguesia, moradores e 
comerciantes 
 
- Divulgação de informação sobre a expansão 
no site de Clientes e nas redes sociais da 
empresa (Facebook e Instagram) 
 
- Divulgação indireta pelos meios 
comucacionais de stakeholders 
 
- Resposta a pedidos de informação 
telefónica e por email através do Contacto 
Center do ML 
 
- Resposta a pedidos de informação 
presencial pelos Gabinetes do Cliente 
existentes na rede do ML 
 
 

- Criação de um microsite dispondo de 
FAQs, Q&As, textos e vídeos explicativos 
sobre o projeto e com notícias informando 
o ponto de situação das obras 
 
- Criação de novos canais de informação ao 
público nas redes sociais: Twitter e LinkedIn 
 
- Sessões de esclarecimento junto à 
população local e órgãos públicos e 
privados de relevância para o projeto (ISEG, 
JFs Estrela e Campo de Ourique) 
 
- Envio de cartas a todos os moradores das 
zonas de influência da obra fazendo o 
ponto de situação e solicitando 
autorizações para sondagens e peritagens 
às respetivas propriedades 
 
- Divulgação de folhetos explicativos sobre 
o projeto 
 
- Intervenção artística sobre a bras em 
tapumes  
 
- Intervenção em tapumes para divulgação 
dos espaços comerciais da zona de 
envolvência aos mesmos 
 
- Introdução de sinalética 
 
- Publicação de anúncios em jornais, 
revistas e redes sociais 
 

MM22 
Atendimento ao 
público 

- Atendimento telefónico pelo centro de 
atendimento já existente 
 
- Resposta a pedidos de informação 
presencial pelos Gabinetes do Cliente 
existentes na rede do ML 
 
- Resposta a pedidos de informação 
telefónica e por email através do Contacto 
Center do ML 
 
- Endereços de email já existentes, 
atendimento@metrolisboa.pt e  
comunicacao.institucional@metrolisboa.pt 
 
- Canal no site para reclamações, sugestões e 
pedidos de informação 
 
- Interação com os perfis do ML nas redes 
sociais Facebook e Instagram 

- Criação de uma linha 
telefónica/Atendimento telefónico 
destinados exclusivamente para o efeito 
 
- Criação de um endereço de email 
destinado exclusivamente para o efeito, 
linha.circular@metrolisboa.pt 
 
- Criação de novos canais de atendimento 
na rede social Twitter 
 
- Criação de um espaço de atendimento 
provisório e dedicado ao esclarecimento de 
questões 

mailto:atendimento@metrolisboa.pt
mailto:comunicacao.institucional@metrolisboa.pt
mailto:linha.circular@metrolisboa.pt


 

 

2. Caracterização das principais ações: 
 

2.1. Abordagem a stakeholders-chave 
 
O Metropolitano de Lisboa deverá reunir pessoalmente com os principais stakeholders com maior 
peso institucional para efetuar ponto de situação. 
 
 

2.2. Promoção de sessões de esclarecimento 
  
Promoção de sessões públicas de esclarecimento em locais chave do projeto (com marcação 
prévia). 
 
Nestas sessões poderão estar presentes representantes do ML e do empreiteiro que possam 
explicar aos interessados o âmbito deste projeto e questões práticas relacionadas com as obras: 
localização, o que vai ser feito, como vão ter impacto na vida das pessoas, as vistorias que serão 
feitas, calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação das 
acessibilidades. 
 
Envolveremos, igualmente, os organismos institucionais dos locais de obra (câmaras, Juntas de 
Freguesia,etc)   
 
Numa lógica de transparência, também se prevê emitir via streaming as sessões ou gravar as 
sessões e disponibilizar na íntegra, no canal de YouTube do ML, bem como fornecer às juntas de 
freguesia se assim o desejarem. 
 
 

2.3. Comunicação one-to-one com a população 
 
Explicação geral e abrangente do que será o Plano de Modernização e Expansão através de 
contactos mais personalizados, convidando-os a inscreverem-se nas sessões de esclarecimento que 
forem sendo desenvolvidas e informar todos os canais comunicacionais existentes de divulgação de 
informação. 
 

2.4. Envio de cartas a comerciantes e moradores  
 
Envio de cartas a comerciantes e moradores das zonas de influência mais próximas das futuras 
estações e dos túneis do ML, dando conhecimento do projeto, dos empreiteiros adjudicatários e das 
vistorias a realizar. 
 
Nota: existem preocupações ambientais com a utilização excessiva de papel. Tendo em conta esta 
situação, as cartas serão impressas em papel 100% reciclável ou reciclado. 
 
 

2.5. Folhetos 
 
Edição e produção de folhetos sobre o projeto a disponibilizar em locais de atendimento ao público 
como hotéis, comércio, serviços públicos de Lisboa, estações de Metro, Câmaras e Juntas de 
Freguesia envolvidas. 
 
 
Nota: existem preocupações ambientais com a utilização excessiva de papel. Tendo em conta esta 
situação, os folhetos serão impressos em papel 100% reciclável ou reciclado. 



 

2.6. Vídeos de apresentação do projeto 
 
Serão produzidos e divulgados nas redes sociais (que permitem uma elevada proliferação da 
informação) vídeos simples e curtos que expliquem questões chave para a apresentação do projeto 
de expansão do ML.  
 
Estes vídeos serão, ainda antes da divulgação externa, partilhados com os trabalhadores do ML para 
que também estes tenham um conhecimento abrangente e verdadeiro sobre este projeto. 
 
 

2.7. Criação de um espaço de atendimento nos estaleiros 
 
O ML poderá vir a  criar um espaço de atendimento provisório e dedicado ao esclarecimento de 
questões relacionadas com o projeto de expansão da rede, num ou mais estaleiros, ou em espaços 
de proximidade das obras e funcionar como um instrumento de proximidade com a população. 
 
 

2.8. Outros canais de atendimento 
 
Todas as questões relativas ao projeto de expansão poderão der enviadas das seguintes formas: 
- por email/formulários de contacto existentes no site ML e no Microsite sobre a expansão 
- por email para o endereço linha.circular@metrolisboa.pt (criado para este efeito) 
- por telefone para o Atendimento Telefónico disponibilizado para essa matéria 
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1 ENQUADRAMENTO 

O presente plano foi elaborado para a Empreitada e teve em consideração as principais os compromissos 

assumidos na Política de Ambiente, nomeadamente: 

 Sensibilizar todos os colaboradores e subempreiteiros para a responsabilidade da preservação e proteção 

do ambiente, assegurando a formação e educação adequadas a cada função. 

Deste modo, para além da formação específica e/ou experiência acumulada na área de Ambiente, na obra 

serão criadas condições para que todo o pessoal (onde naturalmente se inclui a Direção de Obra), receba a 

formação adequada às suas funções. 

É preciso ter presente que a formação deve ser encarada como fazendo parte de um processo de 

transformação, tendo sempre em vista a melhoria contínua, processo esse que só é possível de alcançar com 

o empenhamento de todos, incluindo a Direção de Obra, de modo a que o compromisso seja assumido em 

equipa e não apenas por cada trabalhador individualmente. 

A metodologia e conteúdo básico do presente plano foram definidos de forma a corresponder aos diferentes 

níveis de formação necessários, de acordo com a estrutura proposta para a empreitada, tendo-se organizado 

os colaboradores em quatro grupos de trabalho, consoante as respetivas tarefas e especificidades dos níveis 

de formação. 

Quadro 1.1 – Divisão dos Colaboradores em Grupos Consoante os Níveis de Formação e Responsável 

pela Ação de Formação 

GRUPO  PARTICIPANTES  RESPONSÁVEL PELA ACÇÃO  

A  Direção de Obra Equipa de ambiente 

B  
Responsáveis de Produção / Adjuntos Responsável de 

Produção 
Equipa de ambiente 

C  Encarregados Gerais / Responsáveis de Frente  Equipa de ambiente 

D  Restantes colaboradores Equipa de ambiente / Equipa de segurança 

E Responsável do Parque de Resíduos Equipa de ambiente 
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2 ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O presente plano aplica-se a todos os intervenientes na Empreitada nomeadamente: 

- Diretores de Obra; 

- Técnicos de Ambiente em Obra; 

- Encarregados Gerais; 

- Outros técnicos e trabalhadores incluindo subempreiteiros 

3 RESPONSABILIDADES 

A Direção de Obra e a equipa de ambiente são os responsáveis pela formação dos colaboradores da 

empreitada, bem como pela avaliação da eficácia das formações ministradas. 

4 METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO 

No que concerne à metodologia a seguir, irá ser adotada uma metodologia ativa que permita e fomente o 

desenvolvimento e a interatividade entre todos os intervenientes no processo formativo. Este será o método 

privilegiado, podendo igualmente, em situações específicas e concretas, ser utilizado o método expositivo, em 

virtude das temáticas a ministrar.  

Relativamente aos métodos utilizados na realização da formação, entende-se por: 

- Método pedagógico ativo - A utilização durante as formações de exemplos de situações reais para 

indicação das ações corretas e incorretas aplicadas no desenvolvimento dos trabalhos, bem como a 

indicações dessas situações na própria obra, quando a formação é ministrada na frente de obra.  

- Método pedagógico expositivo – O recurso a meios informáticos para apresentação da informação, 

projetando a formação ministrada; 

As metodologias pedagógicas a adotar terão como suporte: 

- Meios informáticos;  

- Manuais e documentação específica;  

- Exercícios e casos práticos. 

 

No Anexo A são apresentados, a título de exemplo, alguns folhetos de sensibilização que serão entregues nas 

ações de acolhimento a cada novo trabalhador. 
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5 PLANEAMENTO DA FORMAÇÃO 

A primeira ação será dada no âmbito da ação de acolhimento a cada novo trabalhador, onde se incluem o 

subcontratados, de acordo com quadro seguinte. 

Sempre que se detetem insuficiências nos conhecimentos necessários ao desempenho de funções ou a 

necessidade da melhoria e atualização desses conhecimentos serão desencadeadas ações de formação 

específicas, para além das apresentadas seguidamente (ver quadro seguinte), de modo a preencher essas 

necessidades e visando, de um modo geral, a melhoria dos conhecimentos e a otimização da relação entre o 

desempenho pessoal e os impactes ambientais resultantes da atividade. 

 

6 REGISTOS 

- Registo de Ação de Formação – VDCG TXD GE GER LT3 000 FO 0001  

Estes modelos são apresentados no Anexo B. 
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Quadro 6.1 – Planeamento da Formação 

TIPO DE 

FORMAÇÃO 

GRUPO DE 

FORMAÇÃO 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DURAÇÃO RECURSOS  

MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS 
CALENDARIZAÇÃO 

AÇÃO DE 

FORMAÇÃO DE 

BASE 

A e B 

 Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

 Apresentação do Plano e Programa de Gestão 

Ambiental (PPGA). 

 Avaliação ambiental da Empreitada e descrição das 

obrigações e requisitos legais aplicáveis 

 Medidas de minimização 

 Plano de Gestão de Efluentes e apresentação das 

medidas de prevenção e redução 

 Plano de Gestão de Resíduos (incluindo PPGRCD) e 

apresentação das medidas de prevenção e 

redução 

2 horas 

 Sala de 

Formação 

 Computador; 

 Videoprojector / 

Data-show; 

 Tela projeção. 

 Expositivo; 

 Ativo 

Ação de formação 

realizada na entrada 

do colaborador e / ou 

sempre que necessário 

C 

 Apresentação do Plano e Programa de Gestão 

Ambiental (PPGA). 

 Controlo dos principais impactes durante a 

construção 

 Implementação dos procedimentos de controlo 

ambiental 

 Medidas de minimização 

 Plano de Gestão de Efluentes e apresentação das 

medidas de prevenção e redução 

 Plano de Gestão de Resíduos (incluindo PPGRCD) e 

Apresentação das medidas de prevenção e redução 

 Procedimentos de emergência ambiental 

1 hora 
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TIPO DE 

FORMAÇÃO 

GRUPO DE 

FORMAÇÃO 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DURAÇÃO RECURSOS  

MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS 
CALENDARIZAÇÃO 

AÇÕES 

ESPECIAIS 
A, B, C e D 

 Definição de medidas ambientais especiais para a 

realização de um trabalho específico  

 Treino prático (se necessário)  

15/30 min ---  Ativo 

Ações de formação ou 

sensibilização 

pontuais, realizadas 

sempre que necessário 

AÇÃO DE 

SENSIBILIZAÇÃO 
A, B, C e D 

 Educação e consciencialização ambiental  

 Cuidados ambientais básicos relativos a resíduos, 

produtos perigosos, ruído, qualidade do ar, 

consumos de água e energia e preservação da 

envolvente (plano de emergência ambiental) 

 Sensibilizar para os seguintes temas na vertente de 

resíduos: 

• Para a importância de minimizar desperdícios; 

• Recolher atempadamente todos os resíduos 

das frentes de obra; 

• Realizar a correta triagem dos resíduos 

produzidos; 

• Sempre que possível reutilização e correto 

encaminhamento dos resíduos para destino final 

que contemple a reciclagem ou outras formas de 

valorização; 

• Atuação em caso de situações de emergência 

ambiental. 

 Sensibilizar para os seguintes temas na vertente de 

consumo de água: 

• Para a importância de minimizar desperdícios; 

• Boas práticas ambientais associadas ao 

30 min 

 Sala de 

Formação 

 Computador; 

 Videoprojector / 

Data-show; 

 Tela projeção. 

 Expositivo; 

 Ativo 

Ação de sensibilização 

realizada na sessão de 

acolhimento 
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TIPO DE 

FORMAÇÃO 

GRUPO DE 

FORMAÇÃO 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DURAÇÃO RECURSOS  

MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS 
CALENDARIZAÇÃO 

consumo de água e das águas residuais 

• Atuação em caso de situações de emergência 

ambiental. 

AÇÃO 

ESPECÍFICA 
E 

 Plano de Gestão de Resíduos (incluindo PPGRCD) 

 Procedimento e registos de controlo da 

manutenção de parque de resíduos. 

 Procedimentos de emergência ambiental 

45 

minutos 

 Sala de 

Formação / 

Parque de 

resíduos 

 Computador; 

 Videoprojector / 

Data-show; 

 Tela projeção. 

 Expositivo; 

 Ativo 

Ação de formação 

realizada na entrada 

do colaborador e / ou 

sempre que necessário 
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7 ANEXOS 

Anexo A – Folhetos de sensibilização 

Anexo B – Impresso de registo de formação 
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Boas Práticas Ambientais a Aplicar:  

EQUIPAMENTOS 

Mantenha os pneus com a pressão 

correta. Assim, está a impedir o seu 

desgaste prematuro devido a uma maior 

flexibilidade ou aquecimento exagerado. 

Para além disso, poupa combustível. 

Mantenha os travões devidamente 

ajustados. 

Não conduza com velocidade excessiva e 

não acelere e trave bruscamente (circular 

a uma velocidade moderada é uma forma 

de poupar combustível). 

 

Evite as viagens de automóvel desnecessária. Desta forma, está a 

contribuir para reduzir a poluição atmosférica provocada pela 

emissão de, por exemplo, monóxido de carbono 

Não deixe de realizar a manutenção 

preventiva dos equipamentos, já que os 

níveis de ruído podem alterar-se à medida 

que as peças se vão desgastando. Aplique as 

medidas corretivas necessárias para 

minimizar o ruído, com especial atenção para 

os trabalhos a realizar nas proximidades de 

áreas urbanas. 

Assegure a manutenção de veículos em boas condições de forma a 

consumir menos energia e a minimizar as emissões gasosas para a 

atmosfera.  

 

Verifique se os equipamentos e 

máquinas a utilizar não 

ultrapassam os níveis de ruído 

permitidos por lei (marcação CE 

por parte do fornecedor). 

 

Não desrespeite os níveis sonoros 

definidos por lei.  

 

Não utilize veículos com excesso de carga. 

 

Evitar manter os camiões parados com os motores ligados, por 

exemplo, durante operações de carga e descarga. 

 

 

 

 Boas Práticas Ambientais a Aplicar:  

ENVOLVENTE DA OBRA E ACESSOS 
Construção de tapumes, para separar a obra da via pública, se 

necessário. 

Construção de uma plataforma de brita (ou outro material) para o 

estacionamento e manobra dos camiões na fase de escavação e 

transporte de terras, se necessário. 

Cobertura dos caminhos de circulação internos e da área afeta ao 

estaleiro de obra com materiais não pulverulentos (gravilhas, saibro, 

betão, outros). 

Rega dos caminhos e frentes de obra, 

especialmente em dias secos e ventosos e em 

zonas não pavimentadas.  

Localização, sempre que possível das atividades acessórias e de apoio 

às frentes de trabalho causadoras de maiores emissões de poeiras 

(como zonas de fabrico de betões, de britagem e de corte de 

material) longe de recetores sensíveis (escolas, hospitais, parques, 

etc). 

Proceder, sempre, à lavagem dos rodados dos veículos antes da saída 

dos locais de obra. 

Sempre que possível, evite abrir novos 

caminhos. Utilize os acessos existentes 

para aceder aos locais de trabalho, 

procurando fazê-lo pelo mesmo caminho de 

entrada e saída. Fora das áreas urbanas, 

mantenha-se nos trilhos pré determinados. 

Os atalhos favorecem a erosão e a 

destruição das raízes e das plantas. 

TRABALHOS COM CALDAS DE CIMENTO 
Prepare volumes de calda adequada à dimensão 

das áreas a tratar, de forma a reduzir os 

excedentes e a necessidade da sua eliminação 

Não faça a descarga dos eventuais excedentes 

de caldas e da lavagem de equipamentos nos 

sistemas de drenagem. É proibido. 
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Boas Práticas 

Ambientais 

Sensibilização de Ambiente 

Limpeza de Acessos 

Lavagem de Rodados 

Pequenos gestos fazem a diferença. 

 



Boas Práticas Ambientais a Aplicar:  
Este Guia procura apresentar de uma forma simples e 

ilustrada algumas medidas que devemos aplicar no 

desenvolvimento das nossas atividades e que ajudam a 

contribuir para poupar o ambiente e desenvolver um 

melhor trabalho! 

 

 

RECURSOS NATURAIS 
Minimize os consumos de energia: A produção de 

eletricidade está associada à emissão de poluentes 

para a atmosfera. Sempre que possível, prefira a 

iluminação natural.  

Minimize os consumos de água: só 0,6% da água 

existente no planeta está disponível para 

utilização direta. Devem ser adotadas medidas 

que visem controlar e racionalizar os consumos 

de água, incluindo a instalação de equipamentos mais eficientes. 
 

Minimize os consumos de papel: a produção 

de papel implica a destruição de recursos 

naturais, o aumento dos resíduos e da 

poluição. Assim sendo: 

 

 

Não envie o papel para reciclar com agrafos, clips ou 

elásticos; 

Não inutilize folhas que apenas foram usadas de um dos 

lados. Utilize o verso para tirar apontamentos e anotações; 

 Utilizar sempre que possível o e-mail; 

 

RUÍDO                              

As atividades devem ser planeadas em função dos períodos de 

referência e dos valores-limites de exposição; 

Durante a realização das atividades deve procura-se, minimizar 

o ruído, sempre que possível; 

O trajeto das viaturas pesadas no centro das localidades, caso 

seja inevitável, deve ser o mais curto possível e efetuado a 

velocidade reduzida ao máximo, com intuito de diminuir as emissões 

sonoras destes veículos. 

 

 

 

 
 

 Boas Práticas Ambientais a Aplicar:  

PRODUTOS QUÍMICOS 

Cumpra as condições indicadas no rótulo de cada 

produto, nomeadamente as precauções eco 

toxicológicas, as restrições de uso e as condições de 

aplicação (dose, concentrações, número de tratamento e 

intervalo entre tratamentos). 

 

Conserve os produtos nos recipientes de origem e 

mantenha-os fechados quando não estão a ser 

utilizados. Mantenha os recipientes em local 

arejado, fresco e na posição vertical. 

 

 

O armazenamento deve ser efetuado de forma a 

evitar a possibilidade de derrame, incendio ou 

explosão, devendo ser respeitadas as condições de 

segurança relativas às características que conferem 

perigosidade aos produtos. 

 

Não misture óleos ou solventes usados com 

características diferentes. Desta forma facilita 

a sua valorização em condições ambientalmente 

adequadas, nomeadamente para fins de 

regeneração. Utilize os produtos, sempre que 

possível em locais bem ventilados, longe de 

fontes de ignição e de calor, evitando a inalação 

de vapores e o contacto com a pele e os olhos. 

 
Em caso de derrame, deve enxugar ou limitar 

o produto derramado com absorvente, 

recolher o produto e a área contaminada para 

recipientes devidamente rotulados e 

contactar o gestor de resíduos para recolha 

dos resíduos. 

Não deixe o produto escoar para águas superficiais ou subterrâneas, 

fechando os acessos aos sistemas de drenagem e esgotos com meios 

de retenção adequados. 

 

Não abandone, no final dos 

trabalhos, resíduos, recipientes ou 

qualquer tipo de embalagem. 

Coloque-os num contentor adequado 

para posterior recolha. 

 

 

É proibido por lei fazer qualquer descarga de óleos usados na 

água, incluindo sistemas de drenagem de águas residuais, bem 

como fazer qualquer depósito e/ou descarga de óleos usados no 

solo. 
 

 Boas Práticas Ambientais a Aplicar:  

RESÍDUOS 
Promover o princípio da hierarquia das 

operações de gestão de resíduos, procurando 

em primeiro lugar a prevenção e a redução, 

seguida da preparação para reutilização, 

reciclagem ou outras formas de valorização. A 

deposição em aterro constitui a última opção de 

gestão. 

 

Gerir os resíduos de forma a evitar 

contaminações cruzadas; 

Colocar os resíduos nos contentores 

existentes em obra para efeito; 

Transportar os resíduos em condições 

ambientalmente adequadas, de modo a evitar a sua dispersão ou derrame 

 

Assegurar o encaminhamento dos 

resíduos produzidos para operadores de 

recolha licenciados. 

 

Tempo de decomposição de alguns resíduos 
 

 

 



SÍMBOLOS E INDICAÇÕES DE PERIGO DAS SUBSTÂNCIAS E PREPARAÇÕES PERIGOSAS 

 

Antiga Rotulagem  
 

                          
                                               

 

 

                          
 

 

 

 
Nova Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 

 

 

 

 

 

 
            

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Consoante a tipologia dos produtos químicos, irá encontrar a nova ou 

a antiga rotulagem. Esteja atento. 
 

 

SABIA? «Uma gota de óleo é o suficiente para tornar 25 L de água imprópria 

para consumo!» 
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Sensibilização de Ambiente 

Parque de armazenamento de produtos químicos 

Manuseamento e Acondicionamento 

de Produtos Químicos e Controlo 

dos Principais Impactes 

E: Explosivo        O: Comburente    F+:Extremamente 

inflamável 

 

F: Facilmente  

Inflamável 

 

T: Tóxico 

C: Corrosivo  Xn: Nocivo  Xi: Irritante                 
 

T+: Muito tóxico                
 

N: Perigoso para 

o ambiente 

                          
   EXPLOSIVO     COMBURENTE     INFLAMÁVEL         TÓXICO         CORROSIVO 

 

 

                                         

  PREJUDICIAL        PERIGOSO PARA     GÁS SOB PRESSÃO       NOCIVO          

    À SAÚDE              O AMBIENTE   

     

                                             

                                                                        



PRECAUÇÕES AMBIENTAIS A TER NO MANUSEAMENTO E 

ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS:  

 

Que cuidados ambientais devo ter com os Produtos Químicos? 
 

Os recipientes que armazenam óleos, combustíveis e outros produtos 

perigosos devem estar:  

›Devidamente identificados; 

›Sobre bacias de retenção agrupados por categorias de risco; 

›Ao abrigo da chuva e da luz solar; 

›Acompanhadas pela respetiva Ficha de Segurança; 

›Afastados de máquinas em movimento para prevenir o risco de 

derrame.  

 

 

 

          
  

 
OOUUTTRROOSS  CCUUIIDDAADDOOSS  AA  TTEERR::  
 

No manuseamento de óleos, combustíveis ou substâncias perigosas, tenha 

atenção para que não existam derrames no solo ou nas linhas de água, caso 

existam proceda à sua contenção e remoção imediata; 
 

Organizar os materiais de modo a que não constituam perigo para a saúde 

dos trabalhadores e para o Ambiente; 
 

Mantenha os recipientes de produtos químicos em bom estado de 

conservação; 

Os recipientes devem estar fechados quando não estão em utilização; 
 

 

 Não deixe as Latas/Recipientes de Produtos Químicos vazios espalhados 

pela Obra, coloque-as nos locais definidos e não misture com outro tipo de 

resíduos. 
 

 

 

 

 

 PRECAUÇÕES AMBIENTAIS A TER NO MANUSEAMENTO E 

ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS:   

 
  

SSAABBIIAA  QQUUEE::  
  

  Todos os recipientes têm de possuir rótulo de identificação; 
 

 É proibido por lei verter para o solo ou para a água qualquer tipo de 

substância química em qualquer circunstância, independentemente do local ou 

quantidades envolvidas; 

Deve levar para a frente de obra apenas a quantidade necessária das 

substâncias perigosas, colocando sempre sobre bacias de retenção para o efeito; 

As operações de trasfega deverão ser realizadas sobre bacias de retenção. 
  

  

  

  

  

  

    !!AATTEENNÇÇÃÃOO!!  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

As fichas de dados de segurança dos produtos 

químicos encontram-se arquivadas para consulta de 

todos os colaboradores no departamento de 

Ambiente/Segurança, na ferramentaria e oficina. 

 

 



GUIA PARA O COLABORADOR
PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS



GESTÃO DE RESÍDUOS

O que devo fazer:

• Na frente de obra e no estaleiro, separe os resíduos de acordo com os

recipientes existentes;

• Avise o encarregado quando o contentor ou bidão estiver cheio ou quando

não estiver em condições;

Não realizar:

• Queimas de resíduos em obra;

• Abandono de resíduos;

• Enterrar resíduos;

• Misturar resíduos;

• Derramar resíduos líquidos no solo;

• Vazar resíduos para linhas de água ou poços.

x
• Peça ajuda quando não souber onde colocar o resíduo;

• Ajude e incentive os seus colegas a separar os resíduos

de acordo com as indicações existentes.

Porquê separar?

Se cada um de nós fizer um pequeno esforço de separar no nosso local de

trabalho a madeira, a sucata, os sacos de cimento, os plásticos, etc. e os

colocarmos nos contentores adequados, estamos a colaborar na poupança

de energia e matérias primas com que novos produtos são fabricados e a

gerar menos poluição

x
x

A NÃO SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS É PROIBIDA POR LEI
(coimas até 30.000 €)



SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS

O que são?

Considera-se substância perigosa todas as substâncias que apresentam pelo

menos uma característica de perigo (explosivo, inflamável, irritante, nocivo,

tóxico, corrosivo, perigoso para o ambiente).

Perigoso para 

o ambiente
Inflamável

Que precauções ambientais devo ter com os produtos perigosos?

Os recipientes que armazenam produtos perigosos devem estar:

• Afastados de máquinas em movimento para prevenir o risco de colisão;

• Fechados e protegidos do contacto com a água

da chuva, se possível em local coberto;

• Sobre uma base impermeabilizada para evitar a

contaminação dos solos;

• Efectuar o abastecimento de máquinas e

equipamentos em local impermeável ou com

manga plástica sobre o bocal de abastecimento.

EXEMPLOS

NUNCA INGERIR SUBSTÂNCIAS EM 
RECIPIENTES NÃO IDENTIFICADOS

As embalagens destas substâncias apresentam 

um símbolo com fundo branco e com desenho a 

negro.

Gasóleo

Tintas

Vernizes

Óleos

Colas
Diluentes



RECURSOS HIDRÍCOS

O que devo fazer:

• Não danifique as margens das linhas de água;

• Não obstrua os rios, ribeiros e linhas de água;

• Avise a sua chefia sempre que detectar fugas de água;

• Certifique-se que a água que ingere é própria para consumo.

OS TRABALHADORES SÃO CIVIL E DISCIPLINARMENTE 

RESPONSÁVEIS PELO INCUMPRIMENTO CULPOSO DAS SUAS 

OBRIGAÇÕES

RUÍDO

O que devo fazer:

• Utilizar protectores auriculares ao realizar trabalhos ruidosos;

• Desligar as máquinas e os equipamentos, sempre que estes

não sejam necessários;

• Alternar tarefas ao efectuar trabalhos ruidosos de longa

exposição.

Não esqueça:

Em caso de derrame deverá:

2) Deixar absorver o produto químico com areia ou outro

material absorvente;

3) Recolher os resíduos contaminados em recipientes e

identificá-los.

4) Informar imediatamente a chefia.

1) Estancar a fuga ou derrame, evitando o contacto com a pele e a roupa e

não provocando chamas ou faíscas;
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento refere-se ao Plano de Gestão de Efluentes (PGE) relativo à Empreitada de Projeto e 

Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas, no Âmbito da Concretização do Plano de Expansão do 

Metropolitano de Lisboa – Prolongamento Das Linhas Amarela E Verde – Viadutos Do Campo Grande – Lote 3 – 

Contrato Nº79/2020-ML. 

 

Este documento foi desenvolvido de forma a cumprir os requisitos estabelecidos na Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA) n.º 3020, relativo ao projeto do Prolongamento entre a Estação Rato (Linha Amarela) e a Estação 

Cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as Novas Ligações nos Viadutos do Campo Grande, e definido na respetiva 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA), favorável condicionada, emitida em 16 de novembro de 2018, 

nomeadamente por RECAPE 6, das Medidas de Minimização 40 e 44 do DIA e do Caderno de Encargos. 

 

Este PGE tem como principal objetivo identificar as origens da água para consumo nas diferentes atividades como 

das águas residuais resultantes das atividades da empreitada de forma a contribuir para a minimização dos 

impactes ambientais causados pela produção de efluentes em obra, como contaminações do solo e dos recursos 

hídricos. Este Plano define a metodologia a adotar em obra para a recolha, armazenagem e destino final dos 

efluentes gerados e procurando dar cumprimento às disposições legais aplicáveis. 

 

 

2. ENQUADRAMENTO 

 

Este documento aplica-se a todas as atividades que produzam águas residuais, nomeadamente nos Estaleiros 

Social e Industrial e frentes de trabalho da empreitada. Os efluentes que se estimem vir a ser produzidos durante 

a fase de construção da empreitada são os seguintes:  

 

 Águas residuais domésticas; 

 Águas de lavagem de rodados; 

 Águas da lavagem das autobetoneiras; 

 Águas residuais contaminadas com substâncias perigosas; 

 Sistema de drenagem. 

 

A localização dos locais de produção de águas residuais será identificada na Planta de estaleiro. 
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3. DEFINIÇÕES  

 

Águas residuais domésticas – provenientes das instalações sanitárias provisórias e refeitórios.  

 

Águas de lavagem de rodados – provenientes dos locais de lavagem de rodados, estas águas apresentam teores 

significativos de sólidos suspensos inertes. Em situações normais não são introduzidas nestas águas qualquer tipo 

de contaminante químico ou bacteriológico nem é adicionado carga orgânica ou nutrientes.  

 

Águas de lavagem de autobetoneiras – provenientes dos locais de lavagem de autobetoneiras, são consideradas 

águas que apresentam teores significativos de sólidos suspensos. Em situações normais não são introduzidas 

nestas águas qualquer tipo de contaminante químico ou bacteriológico nem é adicionado carga orgânica ou 

nutrientes.  

 

 

4. ÁGUA PARA CONSUMO 

 

A água para consumo humano como para as atividades da empreitada é através do fornecimento da rede pública 

de distribuição (EPAL).  

 

Para as atividades da empreitada, a água a utilizar no estaleiro industrial como as frentes de trabalho será 

assegurada, sempre que possível, pela rede pública, e serão reutilizadas as águas residuais após tratamento para 

a lavagem de rodados, lavagem de autobetoneiras como utilização para aspersão para evitar a dispersão de 

poeiras e outros materiais pulverulentos. 

 

Serão registados mensalmente, os consumos de água dos estaleiros e acompanhados e avaliados os volumes por 

forma a prevenir perdas, desperdícios e custos associados, bem como aumentar a eficiência da utilização.  
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5. EFLUENTES /ÁGUAS RESÍDUAIS 

 

Efluentes Domésticos 

 

Estima-se a produção de efluentes domésticos no estaleiro principal/ social, das instalações sociais, 

nomeadamente, instalações sanitárias, balneários e refeitórios, estando no entanto previsto a ligação à rede de 

saneamento pública – para o efeito, será apenas construída a rede de drenagem de águas residuais para ligação 

ao sistema municipal.  

No estaleiro industrial e nas frentes de obra estarão disponíveis casas-de-banho amovíveis, sendo o respetivo 

efluente recolhido pelo fornecedor das mesmas. 

 

Águas de Lavagem de Rodados 

 

Será criada uma zona específica, identificada na planta de estaleiro (na área do Estaleiro Industrial) para a 

implementação de sistema de lavagem de rodados. As águas resultantes serão encaminhadas para caixa de 

decantação. A caixa de decantação será dimensionada tendo em conta as possíveis lavagens e o tempo de 

decantação necessário face aos teores de sedimentos existente nas águas residuais produzidas. A decantação 

permite a sedimentação dos sólidos suspensos no fundo dos tanques. A fração sólida sedimentada, após a sua 

caracterização, é enquadrada no plano de gestão de resíduos da empreitada.  

A água decantada será preferencialmente reutilizada novamente para o processo de lavagem de rodados ou 

lavagem de autobetoneiras ou utilização para aspersão. A água não utilizada será encaminhado para o sistema 

de coletor municipal sendo que este deverá cumprir os valores limite estabelecidos na legislação, ou seja, definido 

pelo Regulamento para Lançamento de Efluentes Industriais na Rede de Coletores de Lisboa da Câmara Municipal 

de Lisboa, em anexo. 

Para o efeito, antes da sua ligação à rede, será pedido a autorização de descarga das águas residuais à Câmara 

Municipal de Lisboa.  

De acordo com a autorização de descarga, o Plano de Monitorização das águas residuais industriais definirá tanto 

a periodicidade, o local de amostragem os parâmetros a analisar como o laboratório competente para realização 

das análises, sendo registado as respetivas monitorizações. 

É nossa convicção que a necessidade de lavagem de rodados e produção desta água seja praticamente nula, até 

porque os acessos do Estaleiro Industrial são diretos, para uma via dedicada e em betuminoso. No entanto, por 

prevenção e na eventualidade, criou-se este espaço. 
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Águas da Lavagem das Autobetoneiras  

A zona de lavagem de autobetoneiras está definida na planta de estaleiro (na área do Estaleiro Industrial).  

A zona de lavagem de autobetoneira será uma bacia de retenção com manta geotêxtil. A fração sólida 

sedimentada, após a sua caracterização, é enquadrada no plano de gestão de resíduos da empreitada. 

 

Águas residuais contaminadas com substâncias perigosas 

Não está previsto águas residuais contaminadas com substâncias perigosas, uma vez que os resíduos e/ou 

produtos suscetíveis de gerar efluentes contaminados serão armazenados em locais próprios cobertos e 

impermeabilizados. Em caso de situação de emergência ambiental, será ativado o procedimento de emergência 

ambiental, tal como sua contenção e encaminhamento para destino final de acordo com o Plano de Gestão de 

Resíduos. 

 

Sistema de drenagem  

Na fase de construção, será assegurada a limpeza regular do sistema de drenagem existentes a jusante da área 

afeta à obra e existentes na proximidade das frentes de obra, de modo a evitar problemas de entupimento e de 

alagamento.  

Os resíduos resultantes da limpeza enquadra-se no plano de gestão de resíduos da empreitada. 

 

Águas residuais da lavagem de área de manutenção de máquinas e viaturas  

Não está previsto área de manutenção de máquinas nem viaturas. As manutenções preventivas serão realizadas 

fora do estaleiro, em oficinas adequadas para o efeito. 

 

A rede de águas residuais domésticas e industriais estão representadas nas figuras seguintes. 
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Figura 1 – Rede de águas residuais domésticas do estaleiro Principal (ligação à caixa já existente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

PLANO DE GESTÃO DE EFLUENTES 

EMPREITADA DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS TOSCOS, ACABAMENTOS E SISTEMAS, 

NO ÂMBITO DA CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DO METROPOLITANO DE 

LISBOA – PROLONGAMENTO DAS LINHAS AMARELA E VERDE – VIADUTOS DO CAMPO 

GRANDE – LOTE 3 – CONTRATO Nº79/2020-ML 

 

  
 

VDCG TXD GE AMB LT3 000 AN 49004 A Página 9 de 12 08-06-2021 

 

 

 

Figura 2 – Rede de águas residuais industriais do estaleiro Industrial (ligação à caixa já existente) 
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6. INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO  

 
Após a construção dos sistemas de tratamento de águas residuais devem ser alvo de uma inspeção e manutenções 

regulares no âmbito da aplicação do PGE, com o objetivo de: 

 Detetar situações incorretas em termos de descarga de águas residuais e desperdícios de água (tubagens, 

torneiras) 

 Detetar situações em que a caixa de decantação está cheia e que necessita de ser limpa. 

 Acompanhamento e cumprimento do plano de monitorização da licença de descarga das águas residuais. 

 Detetar defeitos ou danos estruturais dos locais de descarga (zona de lavagem de rodados e lavagem de 

autobetoneiras) 

 Detetar defeitos ou danos na sinalização dos locais de descarga (zona de lavagem de rodados e lavagem 

de autobetoneiras) 

 

Inspeção Periodicidade Responsável 

Verificação do correto funcionamento do 

sistema de tratamento (área de lavagem 

de rodados e lavagem de autobetoneiras) 

Semanal Encarregado Geral  

Capacidade e limpeza da caixa de 

decantação 
Semanal Encarregado Geral 

Acompanhamento de situações incorretas 

de descarga e desperdícios de água 
Semanal Equipa de ambiente 

Verificar estado de conservação e 

sinalização das zonas de lavagem de 

rodados e lavagem de autobetoneiras 

Quinzenal Equipa de ambiente 

Acompanhamento e cumprimento do 

plano de monitorização da licença de 

descarga das águas residuais e o respetivo 

registo 

De acordo com o 

plano de 

monitorização  
Equipa de ambiente 

Registos e acompanhamento da recolha 

das águas residuais domésticas das 

instalações sanitárias amovíveis  

De acordo com a 

periodicidade de 

recolha dos módulos 

químicos  

Serviços administrativos e a 

equipa de ambiente 
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7. DOCUMENTAÇÃO E REGISTO NO MAPA DE CONSUMO DE ÁGUA   

 

Será efetuado o registo mensal do consumo de água nos diferentes pontos da empreitada (estaleiro principal, 

estaleiro industrial e frentes de obra). 

Realização de registos relativos à monitorização das descargas, que venham a ser realizadas no âmbito do Plano 

de Monitorização de efluentes industriais (de acordo com a licença). 

Todos os documentos decorrentes da gestão de água e de efluentes líquidos serão integrados no Dossier de 

Ambiente da obra.  

 

8. FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 

 

As ações de formação e sensibilização no âmbito das boas práticas ambientais serão ministradas a todos os 

trabalhadores, incluindo os subcontratados. 

 

Grupo Objetivo / Conteúdo Observações 

 Diretor de Obra 

 Diretores de Obra 

Adjuntos 

 Enquadramento 

 Plano de Gestão de Efluentes 

 Apresentação das medidas de 

prevenção e redução 

Ação de formação realizada pela 

Equipa de Ambiente no início da 

fase de construção e sempre que 

haja alteração dos responsáveis / 

chefias 

 Encarregados Gerais 

 Responsáveis pelas 

Subempreitadas 

 Encarregados de 

Frente 

 Plano de Gestão de Efluentes 

 Apresentação das medidas de 

prevenção e redução 

 Procedimentos de emergência 

ambiental  

Ação de formação ministrada pela 

Equipa de Ambiente no início da 

obra e sempre que haja alteração 

dos responsáveis / chefias 

Deve incluir os subempreiteiros. 

Todos os trabalhadores Sensibilizar para os seguintes temas na 

vertente de consumo de água: 

 Para a importância de minimizar 

desperdícios; 

 Boas práticas ambientais associadas ao 

consumo de água e das águas residuais 

 Atuação em caso de situações de 

emergência ambiental. 

Ação realizada na sessão de 

acolhimento a todos os 

trabalhadores no âmbito da 

sensibilização geral de ambiente 
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9. RESPONSABILIDADE  

 

Todos os trabalhadores serão responsáveis pela correta utilização do bem essencial que é a água. 

O encarregado geral e das frentes de obra deverão assegurar que não haja fugas de água nas tubagens como 

assegurar correto funcionamento do sistema de tratamento (área de lavagem de rodados e lavagem de 

autobetoneiras). 

A Equipa de ambiente deverá executar em conformidade a gestão do consumo de água e dos efluentes líquidos, 

assegurando o cumprimento do PGE como o preenchimento do Mapa Mensal de Consumo de Água e verificar a 

conformidade de gestão dos efluentes líquidos e da documentação associada. 

 

 

 

10. ANEXOS 

 

 

Anexo A – Regulamento para Lançamento de Efluentes Industriais na Rede de Coletores de Lisboa da Câmara 

Municipal de Lisboa 
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Regulamento para Lançamento de Efluentes Industriai s na Rede de 

Colectores de Lisboa  

  

Edital n.º 156/91  

  

Faz-se saber que a Assembleia Municipal de Lisboa na sua reunião de 11 de 

Abril de 1991, deliberou, nos termos da alínea a) do n.° 2 do artigo 39.º do 

Decreto-Lei n.° 100/84, de 29 de Março, aprovar o Regulamento para 

Lançamento de Efluentes Industriais na Rede de Cole ctores de Lisboa . 

  

Paços do Concelho de Lisboa, em 1991/05/31. 

  

O Presidente, 

Por delegação, 

O Vereador, 

(a) Rui Godinho 

  

  

REGULAMENTO PARA O LANÇAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS NA REDE DE 

COLECTORES DE LISBOA 

  
Preâmbulo  

  
O acentuado crescimento urbano e industrial, que se tem verificado nas últimas 

décadas, nas zonas marginais do Estuário do Tejo, agravaram de modo 

preocupante as características das suas águas, face ao elevado caudal de 

águas residuais que a ele aflui, criando um desequilíbrio que tendencialmente 

põe em risco, não só a qualidade de vida, como a própria saúde das 

populações. 



Lisboa tem, pela sua própria anatomia geográfica, uma relação directa 

importante com o Estuário do Tejo, sendo os seus habitantes extremamente 

sensíveis a tudo quanto possa alterar as condições ambientais em que vivem. 

Cônscia das responsabilidades que lhe advêm, no âmbito da criação de 

estruturas visando a protecção do meio ambiente, de modo a garantir boas 

condições de vida aos munícipes, lançou a Câmara Municipal de Lisboa em 

1982, concurso para realização das obras de intercepção, tratamento e destino 

final dos efluentes da Cidade, de modo a que Rio recupere a boa qualidade das 

suas águas, em ordem a consentir uma fruição cultural e lúdica das suas 

margens. 

Com a entrada em funcionamento das obras referidas, dar-se-á início ao ciclo 

de recuperação das águas do Rio Tejo, impondo-se que todas as entidades 

poluidoras, apoiem movimento iniciado pela Câmara Municipal de Lisboa, 

estabelecendo-se uma colaboração activa com as populações, em especial 

com utilizadores industriais, no sentido de alcançar os objectivos propostos. 

Com efeito, deverão os efluentes lançados nas redes públicas respeitar 

determinados condicionamentos, de modo a garantir que os órgãos que 

constituem o sistema de tratamento não sejam afectados, assim como 

salvaguardada a protecção do pessoal envolvido nas operações. 

Nesta linha de defesa de um bem, o Rio Tejo, a todos pertencente, se insere o 

presente Regulamento, cuja finalidade só será conseguida, se por todos for 

entendida, como um instrumento importante e válido, visando alcançar uma 

efectiva colaboração entre os utilizadores industriais e a Câmara Municipal de 

Lisboa. 

  

CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS 
  

Artigo 1.º  

(Âmbito de aplicação) 

  
1 - Este Regulamento aplicar-se-á ao lançamento de efluentes industriais na 

rede de colectores do concelho de Lisboa. 

2 - Em tudo o que não se encontra expressamente previsto neste Regulamento 

aplica-se, supletivamente, o Regulamento Geral em vigor. 



  
Artigo 2.º  

(Definição) 

  
Para efeitos deste Regulamento, consideram-se efluentes industriais: 

a) Os resultantes do exercício de uma actividade industrial, de acordo com a 

Classificação das Actividades Económicas (CAE); 

b) Os resultantes do exercício de qualquer outra actividade que, pela natureza 

desta, sejam susceptíveis de exceder os valores máximos dos parâmetros 

estabelecidos neste Regulamento para o lançamento na rede de colectores. 

  

CAPÍTULO II  

NORMAS DE LANÇAMENTO 
Artigo 3.º  

(Características dos efluentes) 

  
1 - Para que os efluentes industriais sejam admitidos na rede de colectores, os 

parâmetros característicos não poderão exceder os seguintes valores 

máximos: 

- Temperatura ............................................................................           ≤ 40° C;  

- pH ....................................................................................            ≥ 5,5 e ≤ 9,5; 

- Sólidos em suspensão 

(dimensões ≤ 5 cm) ..........................................................              ≤ 1000 mg/l; 

- Gorduras ..........................................................................             ≤  150 mg/l; 

- Óleos minerais ................................................................                 ≤ 60 mg/l; 

- Detergentes .....................................................................              ≤  50 mg/l; 

- Fenóis ..............................................................................               ≤ 30 mg/l; 

- Sulfatos ............................................................................           ≤ 1000 mg/l; 

- Sulfuretos .........................................................................             ≤ 2,0 mg/l; 

- Cianetos ...........................................................................             ≤ 1,0 mg/l; 

- Arsênio .............................................................................             ≤ 2,0 mg/l; 

- Cádmio ............................................................................              ≤ 1,0 mg/l; 

- Chumbo ...........................................................................             ≤ 2,0 mg/l; 

- Cobre ...............................................................................             ≤ 5,0 mg/l; 

- Crómio VI .........................................................................             ≤ 0,4 mg/l; 



- Crómio total .....................................................................           ≤ 5,0 mg/l; 

- Mercúrio ...........................................................................          ≤ 0,2 mg/l; 

- Níquel ..............................................................................          ≤ 5,0 mg/l; 

- Prata ................................................................................         ≤ 5,0 mg/l; 

- Zinco ................................................................................         ≤ 5,0 mg/l; 

- Total de metais ................................................................         ≤ 10 mg/l. 

2 - Para que sejam admitidos na rede de colectores, os efluentes industriais 

deverão ainda ser isentos de: 

- Matérias explosivas ou inflamáveis ou que a elas dêem origem; 

- Gases ou vapores; 

- Matérias corantes; 

- Quaisquer substâncias que duma forma geral, quer isoladamente, quer por 

interacção com outras, possam constituir um perigo para pessoas ou animais, 

danificar ou causar obstruções ao sistema de drenagem (nomeadamente 

resíduos sólidos ou viscosos), interferir com o bom funcionamento das 

instalações de tratamento ou pôr em perigo a ecologia do meio receptor; 

- Substâncias radioactivas em concentrações consideradas inaceitáveis pela 

entidade oficial competente; 

- Quaisquer substâncias cuja interdição de lançamento conste de 

regulamentação específica. 

3 - Caso a caso poderão ser condicionados outros parâmetros e valores para 

que os efluentes industriais possam ser admitidos na rede, desde que 

devidamente fundamentados. 

4 - Previamente à sua descarga na rede de colectores, os efluentes industriais 

não podem ser diluídos, com o objectivo de serem obtidas concentrações 

inferiores às estabelecidas no n.° 1 deste artigo.  

  
Artigo 4 °  

(Caudais admitidos) 

  
As flutuações e as pontas dos caudais dos efluentes a lançar na rede de 

colectores não poderão ser susceptíveis de causar perturbações nos sistemas 

de drenagem e tratamento. 

  



Artigo 5.°  

(Descargas acidentais) 

  
1 - Os utentes cujas instalações já se encontrem ligadas à rede, à data de 

entrada em vigor deste Regulamento, e aqueles cujas instalações sejam 

ligadas à rede posteriormente a esta data, deverão tomar as medidas 

adequadas para evitar descargas acidentais que infrinjam o disposto neste 

diploma. 

2 - No caso de ocorrência de descargas acidentais que infrinjam o previsto 

neste Regulamento deverão os utentes comunicar a mesma ao Departamento 

de Saneamento da Câmara Municipal de Lisboa, a fim de que este possa tomar 

as medidas que considere adequadas. 

3 - No caso de ocorrer uma situação que, efectiva ou potencialmente, possa 

pôr em perigo a segurança das pessoas ou instalações, os utentes deverão 

comunicar a mesma, de imediato, ao Departamento de Saneamento da 

Câmara Municipal de Lisboa e adoptar desde logo as medidas de que possam 

dispor para minimizar tal risco. 

4 - Em qualquer das situações previstas nos nºs 2 e 3 deste artigo, o utente 

deverá prestar por sua iniciativa ao Departamento de Saneamento da Câmara 

Municipal de Lisboa uma informação completa referindo as causas, duração e 

características das descargas acidentais, as medidas adoptadas e as que se 

propõem adoptar a fim de prevenir situação idêntica. 

5 - A informação prevista no n ° 4 deste artigo poderá  em qualquer momento 

ser exigida pela Câmara Municipal de Lisboa. 

  
CAPÍTULO III  

COLHEITA, ANÁLISE E MEDIÇÃO 
  

Artigo 6.°  

(Colheita de amostras) 

  
1 - As colheitas dos efluentes industriais a lançar nos colectores, deverão ser 

realizadas de modo a produzir: 



- Amostras instantâneas, no caso dos efluentes manterem características 

praticamente constantes durante o período de lançamento, colhidas em horas 

que sejam consideradas representativas; 

- Amostras compósitas, proporcionais aos caudais, caso os efluentes em causa 

apresentem características muito variáveis durante o período de lançamento. 

2 - A frequência e intervalos das colheitas será fixada quando da autorização 

de ligação à rede de colectores, pela Câmara Municipal de Lisboa, em relação 

a cada sector industrial, tendo em conta a natureza da actividade e outras 

circunstâncias consideradas relevantes. 

3 - A rede de efluentes dos utentes deverá dispor de uma câmara para colheita 

de amostras facilmente acessível, para o fim a que se destina, localizada 

imediatamente a montante da ligação à rede de colectores de Lisboa, mas 

sempre no interior do perímetro das instalações dos utentes. 

4 - No caso de na rede de colectores dos utentes se integrar numa instalação 

de tratamento, deverá ainda existir uma câmara de colheita de amostras 

imediatamente a montante daquela. 

5 - Os utentes serão obrigados a instalar equipamentos de recolha automática 

de amostras, sempre que a Câmara Municipal de Lisboa o considerar 

necessário. 

6 - No caso de divergências entre os utentes e a Fiscalização quanto aos 

resultados analíticos do efluente, será realizada uma colheita especial sendo o 

efluente colhido dividido em 3 partes iguais, ficando uma amostra com os 

utentes, outra na Câmara Municipal de Lisboa e uma terceira, selada, para 

futura análise se necessário. 

  
Artigo 7 °  

(Método de análise) 

  
Os métodos analíticos a utilizar deverão ser os que constam da última edição 

do «Standard Methods for Examination of Water and Wastewater», APHA, 

AWWA, WPCF. 

 

 

 



  
Artigo 8.º  

(Método de medição de caudais) 

  
1 - A determinação dos caudais de efluentes será realizada através do 

consumo de água da rede pública. 

2 - Quando o método previsto no n.º 1 deste artigo for considerado falível, 

designadamente nos casos de indústria com abastecimento próprio, com 

grandes flutuações de caudal ou com grande incorporação de água no produto 

fabricado, tal determinação será realizada através de medição e registo 

utilizando equipamento adequado. 

3 - Os utentes deverão pedir à Câmara Municipal de Lisboa a adopção do 

método previsto no n.º 2 deste artigo, para determinação dos caudais dos seus 

efluentes, sempre que tal se justifique. 

4 - Os caudais serão referidos, em princípio em valores de caudal mensal 

(m3/mês), caudal diário (m3/d) e caudal máximo diário (l/s). 

5 - Os utentes com medidor de caudal de efluentes, instalado deverão fornecer 

ao Departamento de Saneamento da Câmara Municipal de Lisboa, o registo 

contínuo das medições efectuadas, com a periodicidade referida no n.º 4 do 

artigo 10.º. 

  
Artigo 9 °  

(Instalação, exploração e conservação de equipamentos) 

  
1 - A instalação, exploração e conservação de equipamentos de colheita 

automática de amostras e de medição de caudal, serão da responsabilidade 

dos utentes. 

2 - Em caso de ocorrência de qualquer anomalia nos equipamentos, referido 

em 1, deverão os utentes comunicá-lo de imediato ao Departamento de 

Saneamento da Câmara Municipal de Lisboa. Sempre que o Departamento de 

Saneamento detectar qualquer anomalia nos equipamentos previstos no n.° 1 

deste artigo, notificará os utentes, no sentido de proceder à sua reparação. 

3 - Os custos inerentes à colheita e análise laboratorial das amostras para 

controlo de rotina realizado pela Câmara Municipal de Lisboa, em acções de 

fiscalização, serão suportados por esta. 



4 - No caso de, através do resultado das análises previstas no n.º 3 deste 

artigo, se concluir terem sido violadas as normas de lançamento, tais custos 

serão suportados pelos utentes. 

5 - Em todas as situações não previstas no n.º 3 deste artigo os custos 

inerentes à colheita e análise laboratorial das amostras serão suportadas pelos 

utentes. 

  
CAPÍTULO IV  

LIGAÇÃO À REDE 
  

Artigo 10 °  

(Processo administrativo) 

  
1 - Os utentes que pretendam efectuar a ligação dos seus efluentes industriais 

à rede de colectores de Lisboa deverão requerê-lo ao Departamento de 

Saneamento da Câmara Municipal de Lisboa, através do preenchimento do 

Modelo A, anexo a este Regulamento. 

2 - O deferimento do pedido de ligação à rede de colectores poderá ser 

condicionado, quando tal se justifique face ao tipo de actividades dos utentes, 

isolada ou conjuntamente, à instalação de: 

- Equipamento para medição e registo de caudal; 

- Câmara para colheita de amostras com características especiais; 

- Câmara de grades para retenção de sólidos grosseiros; 

- Câmara de retenção de areias; 

- Câmaras de retenção de óleos; 

- Câmara de retenção de gorduras; 

- Tanque de regularização; 

- Instalação de tratamento. 

3 - Estabelecido qualquer condicionamento nos termos do n.º 2 deste artigo, 

deverão os utentes apresentar projecto das obras a efectuar acompanhado das 

especificações dos equipamentos a instalar, no prazo que para tal efeito lhe for 

fixado pela Câmara Municipal de Lisboa. 

4 - Semestralmente ou com a periodicidade que lhes for fixada quando da 

ligação à rede de colectores, deverão os utentes enviar ao Departamento de 

Saneamento da Câmara Municipal de Lisboa informações relativas às 



características dos efluentes, através do preenchimento do Modelo B, anexo a 

este Regulamento. 

5 - Os custos inerentes à instalação, exploração e conservação das instalações 

previstas no n .º 2 deste artigo são suportados pelos utentes. 

  
CAPÍTULO V  

FISCALIZAÇÃO  
  

Artigo 11 °  

(Fiscalização) 

  
1 - A Câmara Municipal de Lisboa, através do Departamento de Saneamento 

fiscalizará as instalações dos utentes com o objectivo de assegurar o 

cumprimento do estabelecido neste Regulamento, podendo fazê-lo a partir do 

momento em que é requerida a ligação à rede. 

2 - A inspecção e controlo das instalações poderá realizar-se por iniciativa da 

Câmara Municipal de Lisboa ou por solicitação dos utentes. 

3 - As colheitas de amostras, para controlo de rotina, a realizar pela Câmara 

Municipal de Lisboa, terão periodicidade média mensal, podendo, no entanto, 

ser definido um outro intervalo de tempo, quando da autorização de ligação. 

4 - Os fiscais deverão, no exercício das suas funções, apresentar-se 

devidamente identificados. 

5 - As inspecções serão realizadas, sem notificação prévia, quando tenham 

lugar durante as horas normais de laboração. 

6 - A fiscalização consistirá total ou parcialmente em: 

a) Inspecção das instalações de ligação dos efluentes à rede; 

b) Controlo dos elementos de medição; 

c) Colheita de amostras para posterior análise; 

d) Realização de análises e medições no local. 

7 - Da inspecção será obrigatoriamente lavrado, de imediato, auto de que 

constarão os seguintes elementos: 

a) Data, hora e local da inspecção; 

b) Identificação do fiscal; 

c) Identificação do utente e da pessoa ou pessoas que estiverem presentes à 

inspecção por parte do utente; 



d) Operações e controlo realizados; 

e) Colheitas e medições realizadas; 

f) Análises efectuadas ou a efectuar; 

g) Outros factos que se considere oportuno fazer exarar. 

  

CAPÍTULO VI  

TARIFAS  
  

Artigo 12.º  

(Determinação das tarifas) 

  
1 - A tarifa paga pela utilização da rede de colectores será determinada em 

função dos caudais e das características do efluente pela aplicação da seguinte 

fórmula: 

  

T = t1 + CQOe t2 + SSe t3 

                                                         CQOm      SSm 

em que: 

  

T - Tarifa de efluente industrial em escudos por metro cúbico; 

t1 - Tarifa relativa ao caudal e ao tratamento primário, em escudos por metro 

cúbico de efluente industrial; 

CQOe - Concentração em carência química de oxigénio (g/m3) do efluente 

industrial, depois de 1 hora de decantação, a pH 7; 

CQOm - Concentração em carência química de oxigénio (g/m3) do efluente 

médio da rede de Lisboa, depois de 1 hora de decantação, a pH 7; 

t2 - Tarifa relativa do tratamento biológico, em escudos por metro cúbico de 

efluente, incluindo 1/3 do custo total das lamas; 

SSm - Concentração em sólidos totais em suspensão no efluente médio da 

rede de Lisboa (g/m3), a pH 7; 

t3 - Tarifa relativa ao tratamento e destino final das lamas primárias (2/3 do 

custo total relativo a lamas), em escudos por metro cúbico de efluente. 

2 - Até 31 de Dezembro de cada ano a Câmara Municipal de Lisboa 

estabelecerá os valores das constantes t1, t2, t3, CQOm, e SSm, a adoptar no 

ano seguinte. 



3 - A tarifa calculada pela fórmula referida no n.º 1 deste artigo, entra 

imediatamente em vigor, para os novos utentes. Para os utentes actualmente 

ligados à rede deverá ter-se em atenção o disposto no Capítulo VIII. 

4 - A Câmara Municipal de Lisboa poderá generalizar a mesma fórmula a 

outros parâmetros representativos de carga poluente, sempre que tal se 

justifique. 

  

CAPÍTULO VII  

SANÇÕES 
  

Artigo 13 °  

(Natureza) 

  
1 - As infracções das normas constantes deste Regulamento constituem ilícito 

da mera ordenação social sendo puníveis com advertência por escrito e 

coimas. 

2 - Às contra-ordenações previstas neste Regulamento e em tudo quanto nele 

se não encontre especialmente regulado são aplicáveis as disposições do 

Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro e suas alterações. 

  
Artigo 14.°  

(Responsabilidade das pessoas colectivas e equiparadas) 

  
Sempre que qualquer contra-ordenação tenha sido cometida por um órgão de 

uma pessoa colectiva ou de associação sem personalidade jurídica, no 

exercício das suas funções e no interesse da representada, será aplicada a 

esta a correspondente sanção sem prejuízo da responsabilidade individual do 

agente da contra-ordenação. 

  
Artigo 15 °  

(Negligência) 

  
A negligência é punida nos termos gerais. 

  
Artigo 16.°  

(Advertência) 



  
1 - Quando a infracção for de reduzida gravidade e dela não resulte perigo 

imediato para pessoas, e/ou não resulte danos imediatos para os colectores, 

estações de tratamento e perturbação do ambiente, deverão as entidades 

competentes limitar-se a levantar auto de advertência, no qual constem a 

infracção verificada, as medidas recomendadas ao infractor e o prazo para o 

seu cumprimento. 

2 - O não cumprimento das medidas recomendadas no prazo fixado, 

determinará a instauração de processo por contra-ordenação, devendo ser tido 

em conta na graduação do montante da coima a aplicar. 

  
Artigo 17.º  

(Montante da coima) 

  
1 - O montante mínimo da coima é de 5% do salário mínimo nacional dos 

trabalhadores da indústria e o máximo de 10 vezes o salário mínimo nacional 

dos trabalhadores da indústria. 

2 - As coimas aplicadas às pessoas colectivas podem elevar-se até ao 

montante máximo de 100 vezes o salário mínimo nacional dos trabalhadores 

da indústria, sem prejuízo do estabelecido no n.º 3 deste artigo. 

3 - O montante das coimas não pode exceder o que for estabelecido pelo 

Estado por contra-ordenações do mesmo tipo. 

  
Artigo 18.°  

(Determinação da medida da coima) 

  
1 - A determinação da medida da coima far-se-á em função da gravidade da 

contra-ordenação, da culpa e da situação económica do agente. 

2 - Sem prejuízo dos limites máximos fixados no artigo anterior, a coima 

deverá, sempre que possível, exceder o benefício económico que o agente 

retirou da prática da contra-ordenação. 

3 - Para efeitos da determinação da medida da coima, consideram-se: 

a) Comportamentos muito graves os que, traduzindo-se na violação das 

condições de lançamento de efluentes, originem paragem das instalações de 

tratamento ou ponham em risco a integridade física do pessoal de exploração e 



conservação, quer da rede de drenagem quer das instalações de tratamento 

quer do público em geral; 

b) Comportamentos graves os que, traduzindo-se na violação das condições 

dos lançamentos de efluentes, não produzam os efeitos referidos na alínea a) 

anterior, embora sejam susceptíveis de os produzir, os que originam 

deteriorações das instalações de tratamento e os que se traduzem na 

obstrução à acção dos agentes fiscalizadores; 

c) Comportamentos pouco graves, os que não se compreendam na previsão 

das alíneas anteriores. 

4 - As descargas acidentais são passíveis de sanções. 

5 - A reincidência será tida em conta na determinação da medida da coima. 

  
Artigo 19°  

(Reincidência) 

  
Considera-se reincidência a prática, em período de tempo inferior a 2 anos, de 

infracção da mesma natureza doutra anterior de que resultou a aplicação de 

sanção administrativa. 

  
Artigo 20 °  

(Responsabilidade civil e criminal) 

  
A aplicação de sanções administrativas não isenta o infractor da 

responsabilidade civil e criminal emergente dos factos praticados. 

  
Artigo 21°  

(Concurso de contra-ordenações) 

  
1 - Se o mesmo facto violar várias leis, pelas quais deve ser punido como 

contra-ordenação ou uma daquelas leis várias vezes, aplica-se uma única 

coima. 

2 - Se forem violadas várias leis, aplica-se a lei que comine a coima mais 

elevada, podendo, porém, ser aplicadas as sanções acessórias previstas na 

outra lei. 

  
Artigo 22.º  



(Concurso de infracções) 

  
Se o mesmo facto constituir simultaneamente crime e contra-ordenação, o 

agente é sempre punido a título de crime, sem prejuízo da aplicação de 

sanções acessórias previstas para a contra-ordenação. 

  
Artigo 23.º  

(Sanções acessórias) 

  
Quanto tal se justifique, simultaneamente com a coima podem ser ainda 

determinadas, como sanções acessórias, a privação do direito a quaisquer 

subsídios outorgados por entidades ou serviços públicos e a perda, a favor da 

Câmara Municipal de Lisboa, do equipamento que tiver sido apreendido. 

  
Artigo 24 °  

(Entidade sancionadora) 

  
1 - A aplicação das sanções acessórias compete à Câmara Municipal de 

Lisboa e ao membro desse órgão em quem tenha sido delegada tal 

competência. 

2 - Quando o agente deva responder simultaneamente a título de crime e de 

contra-ordenação, o processamento desta cabe ao tribunal competente para a 

instrução criminal. 

  
Artigo 25.°  

(Audiência do infractor) 

  
Nenhuma sanção pode ser aplicada sem que seja assegurada ao infractor a 

possibilidade de se pronunciar sobre o ilícito em causa. 

  
Artigo 26.º  

(Produtos das coimas) 

  
O produto das coimas reverte a favor da Câmara Municipal de Lisboa. 

  
Artigo 27 °  

(Prescrição do procedimento) 



  
O procedimento por contra-ordenação extingue-se, por efeito de prescrição, 

logo que hajam decorrido os seguintes prazos: 

a) 2 anos sobre a prática do facto, quando se trata de contra-ordenação a que 

corresponda uma coima superior ao triplo do salário mínimo nacional dos 

trabalhadores da indústria; 

b) 1 ano, nos restantes casos. 

  
Artigo 28 °  

(Prescrição da coima) 

  
As coimas prescrevem nos seguintes prazos: 

a) 4 anos, nos casos de coima superior ao triplo do salário mínimo nacional dos 

trabalhadores da indústria; 

b) 3 anos, nos restantes casos. 

  
Artigo 29°  

(Interposição de recurso) 

  
1 - Da decisão da aplicação de qualquer sanção cabe recurso de impugnação 

para o juiz de direito da Comarca de Lisboa. 

2 - O recurso de impugnação poderá ser interposto pelo arguido ou pelo seu 

defensor. 

3 - O recurso será feito por escrito e apresentado à autoridade administrativa 

que aplicou a sanção, no prazo de 5 dias após o seu conhecimento pelo 

arguido, devendo constar de alegações sumárias e conclusões. 

  

CAPÍTULO VIII  

ENTRADA EM VIGOR E REGIME TRANSITÓRIO 
  

Artigo 30 º  

(Entrada em vigor) 

  
Este Regulamento entra em vigor 3 meses após a sua publicação, sem 

prejuízo do regime transitório no artigo 31.°.  

  
Artigo 31.º  



(Regime transitório) 

  
1 - Os utentes cujas instalações se encontrem já ligadas à rede de colectores, 

previamente à entrada em vigor deste Regulamento, devem apresentar no 

Departamento de Saneamento da Câmara Municipal de Lisboa o documento 

constante do Modelo A, anexo a este Regulamento, no prazo de 30 dias 

contados da mesma, adoptando as medidas necessárias ao seu cumprimento, 

no prazo máximo de 6 meses, salvo o estabelecido no n.º 2 deste artigo. 

2 - No caso de, face ao documento apresentado, serem estabelecidos 

condicionamentos na ligação à rede, as obras e instalação dos equipamentos 

relacionados com aqueles condicionamentos, deverão estar concluídos no 

prazo que lhes for fixado. 

3 - Os utentes referidos no n.º 1 deste artigo poderão requerer de imediato 

inspecção das suas instalações com vista à adopção das medidas necessárias 

ao cumprimento deste Regulamento. 

4 - A Câmara Municipal de Lisboa poderá proceder por sua iniciativa às 

inspecções referidas no n.º 3 deste artigo, determinando na sequência das 

mesmas, a adopção provisória ou definitivas de tais medidas. 

5 - O estabelecimento de um regime transitório não prejudica a aplicação 

imediata das normas contidas nos Capítulos I, IV, V e VI aos utentes 

abrangidos pelo mesmo. 

6 - Durante o regime transitório as tarifas aplicáveis aos utentes referidos no n.º 

1 deste artigo são calculadas, para cada tipo de indústria, com base nas 

características dos seus efluentes definidos genericamente pela Câmara 

Municipal de Lisboa e na informação fornecida pelos mesmos. 

  

ANEXO 

Clique aqui  para consultar o Anexo  (Documento em Formato PDF - 337 KB) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento refere-se ao Plano de Gestão de Resíduos (PGR) relativo à Empreitada de Projeto e 

Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas, no Âmbito da Concretização do Plano de Expansão do 

Metropolitano de Lisboa – Prolongamento Das Linhas Amarela E Verde – Viadutos Do Campo Grande – Lote 3 – 

Contrato Nº79/2020-ML. 

 

Este PGR tem como principal objetivo o planeamento da correta gestão dos resíduos resultantes da concretização 

do presente projeto de execução (Resíduos de Construção e Demolição) como os resíduos de origem das 

atividades das instalações sociais, instalações administrativas, e do estaleiro industrial, estabelecendo diretrizes 

para o seu correto manuseamento, triagem, armazenagem e destino final, privilegiando metodologias de 

prevenção e de valorização dos mesmos, em detrimento da eliminação, contribuindo para a minimização dos 

impactes ambientais causados pela produção de resíduos e procurando dar cumprimento às disposições legais 

aplicáveis. 

 

Uma correta gestão dos resíduos contribui não só para a proteção do meio ambiente como também para a 

melhoria das condições de arrumação, limpeza e higiene dos locais de trabalho. 

 

 

2. ENQUADRAMENTO 

 

Este documento tem como objetivo assegurar o cumprimento dos princípios gerais de gestão de resíduos, dos 

demais requisitos legais e normas aplicáveis, dos requisitos estabelecidos na Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA) n.º 3020, relativo ao projeto do Prolongamento entre a Estação Rato (Linha Amarela) e a Estação Cais do 

Sodré (Linha Verde), incluindo as Novas Ligações nos Viadutos do Campo Grande, e definido na respetiva 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA), favorável condicionada, emitida em 16 de novembro de 2018, 

nomeadamente por RECAPE 6 e RECAPE 9, das Medidas de Minimização 41 e 44 do DIA e do Caderno de Encargos. 

 

A gestão dos resíduos é da responsabilidade de todos os intervenientes no seu ciclo de vida, desde o produto 

original até ao resíduo produzido, consoante a respetiva intervenção do mesmo. No entanto, no âmbito da 

empreitada, a gestão dos resíduos é da exclusiva responsabilidade do ACE, assegurando que a seleção de opções 

para a gestão de resíduos seja adequada e eficiente. Essa responsabilidade é transferida aquando da transmissão 

dos resíduos a operadores licenciados de gestão de resíduos. 

 

Este plano aplica-se a todas as áreas de responsabilidade da ACE cuja produção de resíduos tenha incidência 

direta ou indireta, incluindo dos subempreiteiros e dos prestadores de serviços, abrangendo todas as atividades 

desenvolvidas, quer nas frentes de obra, quer no estaleiro principal e industrial. 

 

Na elaboração do presente documento teve em consideração ao definido na legislação em vigor respeitante à 

gestão de resíduos, nomeadamente: 
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 Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, que aprova o regime geral da gestão de resíduos, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 5 Abril, e a Directiva n.º 91/689/CEE, do Conselho, de 12 Dezembro; 

 Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, que estabelece o regime das operações de gestão de resíduos 

resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de derrocadas, compreendendo a sua prevenção e 

reutilização e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e 

eliminação; 

 

À data de elaboração do presente plano, os Decretos-Lei referidos encontram-se aplicáveis até 31/06/2021. O 

Decreto-Lei 102-D/2020 de 10 de dezembro, aprova o regime geral da gestão de resíduos, o regime jurídico da 

deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos, transpondo as 

Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852 e revoga os respetivos decreto-lei e produz efeitos a 1 

de julho de 2021. 

Caberá ao ACE a otimização do presente Plano de acordo com a legislação em vigor, tendo em conta a 

identificação das tipologias de resíduos a produzir, quantidades de resíduos a produzir em consonância com os 

códigos LER, bem como a identificação das soluções de destino final para cada tipologia de resíduo. Será 

igualmente da sua responsabilidade a implementação do Plano em obra, com a sua atualização. Este plano estará 

disponível na obra e será dado conhecimento do mesmo a todos os intervenientes nos trabalhos da empreitada. 

 

Para os resíduos de construção e demolição foi criado o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção 

e Demolição (PPGRCD - Anexo A), que se enquadra no âmbito do disposto no número 1 do artigo 10º do Decreto-

Lei n.º 46/2008.  

 

A execução do PPGRCD assegura designadamente: 

 A promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra; 

 A existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão seletiva dos 

RCD; 

 A aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal não seja possível, 

o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado; 

 A manutenção em obra dos RCD pelo mínimo tempo possível que, no caso de resíduos perigosos, não 

pode ser superior a três meses. 

 

Nas operações de RCD deverá privilegiar-se uma metodologia que assenta nos seguintes princípios: 

 Minimizar a produção e a perigosidade dos RCD, designadamente por via de reutilização de materiais e 

da utilização de materiais não suscetíveis de originar RCD contendo substâncias perigosas; 

 Maximizar a valorização de resíduos, designadamente por via da utilização de materiais reciclados e 

recicláveis; 

 Favorecer os métodos construtivos que facilitem a demolição orientada para a aplicação dos princípios 

da prevenção e redução e da hierarquia das operações de gestão de resíduos. 
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A identificação das ações geradoras de resíduos na empreitada, e a classificação do tipo de resíduos gerados são 

realizadas de acordo com: 

 A classificação constante da Lista Europeia de Resíduos (Decisão 2014/955/EU, da Comissão, de 18 de 

dezembro, que revoga o Anexo I da Portaria nº 209/2004, de 3 de março);  

 O decreto-lei n.º 46/2008, de 12 de Março, que estabelece o regime das operações de gestão de resíduos 

de construção e demolição (RCD), compreendendo a sua prevenção e reutilização, e as operações de 

recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação; (aplicável até 

30/06/2021) 

 O decreto-lei 102-D/2020, de 10 de dezembro, que estabelece o regime geral da gestão de resíduos, 

incluindo os resíduos de construção e demolição (RCD); (produz efeitos a 1 de julho de 2021) 

 As características que determinam a perigosidade dos resíduos, constantes Regulamento (EU) n.º 

1357/2014.  

 

Na escolha do destino final preconizado consideraram-se as operações de valorização e de eliminação de 

resíduos, em conformidade com a legislação em vigor, cumprindo com o princípio da hierarquia dos resíduos. 

Em matéria de resíduos devem respeitar, no que se refere às opções de prevenção e gestão de resíduos, a seguinte 

ordem de prioridades: 

1. Prevenção; 

2. Preparação para a reutilização; 

3. Reciclagem; 

4. Outros tipos de valorização; 

5. Eliminação. 

 

Sempre que houver lugar a expedição de resíduos para destino final adequado, isto é, houver lugar a transporte 

de resíduos, o mesmo terá de ser obrigatoriamente acompanhado por uma Guia Eletrónica de Acompanhamento 

de Resíduos (e-GAR), dando cumprimento do disposto na Portaria nº 145/2017, de 26 de abril. Estas guias 

eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR), são emitidas no Sistema Integrado de Licenciamento do 

Ambiente (SILiAmb), disponível na plataforma eletrónica da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), na Internet.  

Os produtores de resíduos encontram-se sujeitos ao preenchimento periódico obrigatório do módulo MIRR – 

Mapa Integrado de Registo de Resíduos, cujo acesso é atualmente efetuado através da plataforma SILIAMB. A 

informação relativa a todos os resíduos produzidos no âmbito da presente empreitada deve ser, assim, registada 

no MIRR da empreitada, referente ao ano em causa. 
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3. DEFINIÇÕES  

 

Armazenagem - deposição controlada de resíduos, antes do seu tratamento e por prazo determinado; 

 

Armazenagem preliminar - deposição controlada de resíduos em instalações onde os resíduos são 

descarregados a fim de serem preparados para posterior transporte para efeitos de tratamento, como parte do 

processo de recolha; 

 

Demolição seletiva - sequenciação das atividades de demolição para permitir a separação e a seleção dos 

materiais de construção; 

 

Eliminação - qualquer operação de tratamento de resíduos que não seja de valorização, nomeadamente as 

incluídas no anexo I do Decreto-Lei 102-D/2020, ainda que se verifique como consequência secundária a 

recuperação de substâncias ou de energia; 

 

Enchimento - qualquer operação de valorização em que, para efeitos de recuperação em zonas escavadas ou 

para fins de engenharia paisagística, são empregues resíduos não perigosos adequados para esse fim em 

substituição de outros materiais que não são resíduos, limitando-se às quantidades estritamente necessárias para 

esses efeitos; 

 

e-GAR – Guia eletrónica de Acompanhamento de Resíduos – Modelo eletrónico disponível no site SILiAmb 

 

Fluxo específico de resíduos - a categoria de resíduos cuja proveniência é transversal às várias origens ou setores 

de atividade, sujeitos a uma gestão específica; 

 

Gestão de resíduos - a recolha, o transporte, a triagem, a valorização e a eliminação de resíduos, incluindo a 

supervisão destas operações, a manutenção dos locais de eliminação após encerramento, e as medidas tomadas 

na qualidade de comerciante de resíduos ou corretor de resíduos; 

 

Operador - qualquer pessoa singular ou coletiva que procede à gestão de resíduos; 

 

Produtor de resíduos - qualquer pessoa singular ou coletiva cuja atividade produza resíduos, isto é, um produtor 

inicial de resíduos, ou que efetue operações de pré-processamento, de mistura ou outras que alterem a natureza 

ou a composição desses resíduos; 
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Reciclagem - qualquer operação de valorização, através da qual os materiais constituintes dos resíduos são 

novamente transformados em produtos, materiais ou substâncias para o seu fim original ou para outros fins, 

incluindo o reprocessamento de materiais orgânicos, mas excluindo a valorização energética e o reprocessamento 

em materiais que devam ser utilizados como combustível ou em operações de enchimento; 

 

Recolha - coleta de resíduos, incluindo a triagem e a armazenagem preliminares dos resíduos, para fins de 

transporte para uma instalação de tratamento de resíduos; 

 

Recolha seletiva - recolha efetuada de forma a manter os resíduos separados por tipo e natureza com vista a 

facilitar o tratamento específico; 

 

Resíduo – quaisquer substâncias ou objetos de que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de se 

desfazer; 

 

Resíduo de construção e demolição (RCD) – resíduo proveniente de atividades de construção, reconstrução, 

ampliação, alteração, conservação e demolição e da derrocada de edificações; 

 

Resíduo perigoso – resíduo que apresenta uma ou mais características de perigosidade constantes do 

Regulamento (UE) n.º 1357/2014, da Comissão, de 18 de dezembro de 2014; 

 

Reutilização - qualquer operação mediante a qual produtos ou componentes que não sejam resíduos são 

utilizados novamente para o mesmo fim para que foram concebidos; 

 

Valorização – A operação de reaproveitamento de resíduos prevista na legislação em vigor. 

 

Tratamento - qualquer operação de valorização ou de eliminação de resíduos, incluindo a preparação prévia à 

valorização ou eliminação; 

 

Triagem - ato de separação de resíduos mediante processos manuais ou mecânicos, sem alteração das suas 

características, com vista ao seu tratamento; 

 

Triagem preliminar - ato de separação de resíduos mediante processos manuais, sem alteração das suas 

características, enquanto parte do processo de recolha, com vista ao seu envio para tratamento; 
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Valorização - qualquer operação de tratamento de resíduos, nomeadamente as constantes do anexo II ao 

Decreto-Lei 102-D/2020 cujo resultado principal seja a utilização, com ou sem transformação, dos resíduos de 

modo a servirem um fim útil, substituindo outros materiais que, caso contrário, teriam sido utilizados para um fim 

específico ou a preparação dos resíduos para esse fim na instalação ou conjunto da economia; 

 

Valorização material - qualquer operação de valorização, que não seja a valorização energética nem o 

reprocessamento em materiais que são utilizados como combustíveis ou outros meios de produção de energia, 

incluindo, entre outras, a preparação para reutilização a reciclagem e o enchimento 

 

4. AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO 

 

As ações que serão tomadas para a Gestão de Resíduos: 

 O Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição estará disponível na obra e 

será dado conhecimento do mesmo a todos os intervenientes nos trabalhos da empreitada. 

 A utilização de RCD em obra (quando aplicável) será feita em observância das normas técnicas 

nacionais e comunitárias aplicáveis, e na sua ausência, as especificações técnicas definidas pelo 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

 Os materiais que não seja possível reutilizar e que constituam RCD serão obrigatoriamente objeto de 

triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem 

ou outras formas de valorização. 

 Os resíduos líquidos/aquosos ou semelhantes deverão ser acondicionados de acordo com o item 

seguinte, com o acréscimo de que os recipientes deverão ser colocados sobre bacias de retenção que 

assegurem a sua contenção em caso de derrame; 

 Junto ao local de armazenamento, e devidamente assinalado, deverá constar material absorvente 

e/ou adsorvente para limpeza de derrames, cujo destino, após a utilização, deverá ser devidamente 

assegurado em conformidade com a legislação; 

 No local de produção deverá ser assegurada a correta separação de resíduos; 

 No local de armazenamento temporário, no exterior, os contentores/recipientes deverão ser 

colocados em local impermeabilizado que previna, em caso de derrame, a sua infiltração no solo e, 

quando necessário, deverão estar colocados em locais cobertos; 

 É proibida a queima e abandono de resíduos, assim como a rejeição de efluentes e/ou resíduos para 

o meio hídrico ou outro meio natural; 

 A triagem dos resíduos poderá ser efetuada na frente de trabalho ou num parque de resíduos 

habilitado para tal, localizados nos estaleiros de apoio à obra; 



 

 
 

PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS  

EMPREITADA DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS TOSCOS, ACABAMENTOS E SISTEMAS, 

NO ÂMBITO DA CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DO METROPOLITANO DE 

LISBOA – PROLONGAMENTO DAS LINHAS AMARELA E VERDE – VIADUTOS DO CAMPO 

GRANDE – LOTE 3 – CONTRATO Nº79/2020-ML 

 

  
VDCG TXD GE AMB LT3 000 AN 49003 A Página 10 de 30 08-06-2021 

 

 Na seleção do local deverá ser tida em consideração a proximidade a um acesso rodoviário, de forma 

a evitar constrangimento aquando da expedição de resíduos, assegurando o livre acesso dos veículos 

de transporte de resíduos e espaço suficiente para a execução de manobras aos contentores e 

veículos; 

 No dimensionamento do local, dever-se-á considerar o espaço necessário às operações de triagem a 

realizar – a separação em diversas frações de resíduos requer áreas livres correspondentes; 

 Garantir a separação e o correto acondicionamento de todos os resíduos durante a armazenagem 

temporária em estaleiro, sendo administrada formação/sensibilização ambiental a todos os 

trabalhadores; 

 Os meios de contentorização deverão ser colocados em locais impermeabilizados, de preferência 

cobertos e devidamente sinalizados e identificados por intermédio de fichas de identificação de 

resíduos, contendo uma descrição sucinta da forma adequada de armazenamento e manipulação por 

código LER; 

 Disponibilização de todos os meios de contenção/retenção para prevenção de fugas ou derrames de 

reservatórios ou embalagens contendo produtos químicos passíveis de originar situações de 

emergência ambiental; 

 Substituição imediata dos contentores e dos meios de contenção/retenção de fugas ou derrames, 

que não se encontrem em bom estado de conservação e que, por isso, possam originar situações de 

emergência ambiental; 

 A área destinada à armazenagem temporária deverá estar dimensionada de modo a permitir dar 

resposta a eventuais situações de falha no sistema de recolha e transporte; 

 Proibido realizar queimas a céu aberto de todo o tipo de materiais residuais da obra; 

 Transportar, armazenar, tratar, valorizar ou eliminar resíduos por entidades ou instalações autorizadas 

para o efeito; 

 Quando a quantidade armazenada estiver a atingir a capacidade de armazenagem temporária, deverá 

ser desencadeado o processo de expedição para tratamento/valorização numa entidade licenciada. 

 Garantir que os resíduos são mantidos em estaleiro/obra o mínimo de tempo possível, sendo que, no 

caso dos resíduos perigosos, esse período não pode ser superior a 3 meses. 

 O transporte de resíduos será acompanhado da e-GAR nos termos da Portaria 145/2017, de 26 de 

abril. 
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Requisitos mínimos para os recipientes de armazenamento temporário de resíduos: 

 Na planta de estaleiro, serão identificados os locais onde se situam todos os recipientes para 

armazenamento temporário de resíduos. 

 Os contentores/recipientes a utilizar para o armazenamento temporário dos resíduos: 

 Deverão ser estanques e adequados à quantidade prevista, indicando a capacidade escolhida para 

cada um dos recipientes e a produção estimada (m3/mês) dos resíduos; 

 Deverão ser compatíveis com as operações de recolha e transporte; 

 Deverão estar devidamente sinalizados com uma indicação clara de quais os resíduos que se 

podem colocar em cada um deles; 

 Deverão ser completamente estanques, se destinados a resíduos líquidos, sem juntas por onde 

possam ocorrer fugas de líquido; 

 Deverão também ser completamente estanques, se destinados ao armazenamento temporário 

de acumuladores, para evitar a fuga de eletrólito e construídos em material resistente ao eletrólitos, 

propondo à aprovação o tipo de recipientes escolhidos para estes resíduos. 

 

 

5. DOCUMENTOS ASSOCIADOS  

 

Os documentos necessários e obrigatórios para o cumprimento Plano de Gestão de Resíduos são: 

 Licenças dos operadores de gestão de resíduos; 

 Licenças no âmbito dos pedidos de alteração de morfologia; 

 Licenças de transporte de mercadorias por conta doutrem; 

 Alvarás; 

 Guias de transporte (guias AT); 

 e- GAR; 

 Certificados de Receção de Resíduos de Construção e Demolição; 

 Declaração de aceitação e receção de solos e biomassa; 

 Modelos do SGA: 

o Mapa de controlo de resíduos  

 

 

Todos os documentos serão arquivados e disponíveis na pasta do dossier de Ambiente no estaleiro da obra. 
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6. MODO OPERATÓRIO 

 

1. Identificação e Classificação dos Resíduos 

Os resíduos produzidos durante a fase de construção são identificados pelo respetivo código LER (Lista Europeia 

de Resíduos), classificados quanto à sua perigosidade, de acordo com a Decisão 2014/955/EU da Comissão, de 

18 de dezembro, e preconizado o seu destino final, de acordo com as operações de valorização ou eliminação 

definidas nos anexos do Decreto-Lei 102-D/2020 de 10 de dezembro de 2020. 

 

2. Armazenamento temporário dos resíduos 

Serão definidos os seguintes locais para armazenamento temporário de resíduos: 

 

 Local A – para deposição de resíduos não perigosos; 

 Local B – para deposição de resíduos perigosos; 

 

Local A 

Requisitos Mínimos 
Para deposição de resíduos não perigosos 

 

 Ser situada nas áreas disponibilizadas para estaleiro; 

 Pavimentação simples ou em área com intervenção humana; 

 Fácil acesso para cargas e descargas; 

 

Local B 

Requisitos Mínimos 
Para deposição de resíduos perigosos 

 

 Ser situada nas áreas disponibilizadas para estaleiro; 

 Pavimentação impermeável; 

 Bacias de retenção com capacidade suficiente para reter eventuais derrames de substâncias perigosas, de 

forma a minimizar o risco de contaminação de solos e águas; 

 Existência de meios de combate a incêndio e kit´s de combate a derrames; 

 Compatibilidade da perigosidade dos resíduos armazenados, ou seja, os resíduos serão armazenados 

temporariamente nas zonas definidas, de modo que não haja mistura de resíduos que comprometa o seu 

posterior tratamento nem alteração das suas caraterísticas (perigosidade); 

 Local com acesso restrito e devidamente sinalizado; 

 O local deve ter fácil acesso para cargas e descargas; 

 Cobertura eficaz que impeça águas da chuva de entrarem no local B 
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Os recipientes a utilizar em obra serão de tipologia e dimensões adequadas ao tipo de resíduo a armazenar. Os 

recipientes serão devidamente identificados, em termos ambientais, com a designação de resíduo armazenado e 

respetivo código LER, sendo localizados em zonas com acesso facilitado aos veículos de transporte. 

 

3. Deposição seletiva dos resíduos produzidos 

Todos os resíduos produzidos serão devidamente triados, se possível, no próprio local de produção, utilizando-

se os meios de contentorização apropriados. 

Os resíduos não devem permanecer no local de produção, devendo ser transportados para os locais e recipientes 

definidos para a sua armazenagem. 

Deverá ser garantido que os resíduos são mantidos o mínimo de tempo possível, sendo que, no caso dos resíduos 

perigosos, esse período não pode ser superior a 3 meses. 

Esse controlo será monitorizado pelo responsável do parque de resíduos, através da introdução de etiqueta de 

validade nos recipientes contendo os resíduos perigosos, após o seu enchimento total e fecho respetivo 

recipiente. 

 

Todos os trabalhadores em serviço na obra deverão depositar os resíduos que produzem nas suas atividades de 

forma seletiva nos recipientes identificados para o efeito. Estas obrigações estendem-se a todos os trabalhadores 

das empresas subcontratadas. 

O responsável pela gestão de resíduos deverá verificar a conformidade da deposição de resíduos corrigindo 

eventuais desvios e atuando junto dos trabalhadores para que estes cumpram as regras de deposição dos 

resíduos. 

 

4. Transporte de resíduos 

Quando nas inspeções efetuadas se verificar que as quantidades de resíduos produzidos tornam economicamente 

viável o seu transporte será desencadeado o processo de expedição para valorização/eliminação numa entidade 

licenciada. 

 

O transporte de resíduos será realizado de acordo com as condições estipuladas na Portaria n.º 145/2017, de 26 

de abril (transporte de resíduos e guia eletrónica de acompanhamento de resíduos (e-GAR)) no Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de Setembro (gestão de resíduos) e no Decreto-Lei n.º 46/2008 (gestão de resíduos de construção 

e demolição). 

O transporte rodoviário de resíduos apenas pode ser realizado por: 

a) O produtor de resíduos; 
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b) O eliminador ou valorizador de resíduos, licenciado nos termos da legislação aplicável; 

c) As entidades responsáveis pela gestão de resíduos perigosos hospitalares; 

d) As entidades responsáveis pela gestão de resíduos urbanos; 

e) As empresas licenciadas para o transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem. 

 

As empresas licenciadas para o transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem podem ser consultadas 

através do portal eletrónico do Instituto da Mobilidade e dos Transportes. 

 

Os operadores de gestão de resíduos (destinatários dos resíduos) devem possuir uma licença ou autorização 

prévia emitida pelas entidades competentes. 

 

Cada transporte de resíduos deve ser acompanhado por uma Guia eletrónica de Acompanhamento de Resíduos, 

a qual tem como função identificar o resíduo que se encontra a ser transportado, a sua origem, o transportador 

e o seu destinatário final. 

 

Todos os resíduos produzidos deverão ser registados no Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente 

(SILiAmb) da Agência Portuguesa do Ambiente.  

 

O transporte de resíduos deve ser efetuado em condições ambientalmente adequadas, de modo a evitar a sua 

dispersão ou derrame, e observando, designadamente, os seguintes requisitos: 

 Os resíduos líquidos e pastosos devem ser acondicionados em embalagens estanques, cuja taxa de 

enchimento não exceda 98%; 

 Os resíduos sólidos podem ser acondicionados em embalagens ou transportados a granel, em veículos 

de caixa fechada ou veículo de caixa aberta, com a carga devidamente coberta; 

 Todos os elementos de um carregamento devem ser convenientemente arrumados no veículo e 

escorados, por forma a evitar deslocações entre si ou contra as paredes do veículo; 

 Quando, no carregamento, durante o percurso ou na descarga, ocorrer algum derrame, a zona 

contaminada deve ser imediatamente limpa, recorrendo a produtos absorventes, quando se trate de 

resíduos líquidos ou pastosos e no caso de ocorrer contaminação do solo, remover os solos 

contaminados. 

 

5. Destino Final 

A gestão dos resíduos deverá ter como princípios fundamentais a prevenção da produção destes resíduos e da 

sua perigosidade através da redução da incorporação de substâncias perigosas aquando da construção, bem 
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como o recurso à sua triagem, sempre que possível na origem, e a sistemas de reutilização, reciclagem e outras 

formas de valorização, com vista a reduzir a quantidade e a perigosidade dos resíduos a eliminar.  

A verificar-se a contaminação dos resíduos, com substâncias perigosas, estes deverão ter o mesmo destino que o 

material contaminante, ou seja, ser encaminhados para um destino devidamente legalizado para o seu tratamento 

ou eliminação, em conformidade com a legislação em vigor.  

Os resíduos devem estar armazenados na obra o mínimo tempo possível, no caso dos resíduos perigosos, o 

armazenamento é no máximo três meses, sendo este controlo efetuado pelo responsável pelo parque de resíduos. 

As empresas selecionadas para o tratamento, valorização e para assegurar o destino final dos diferentes resíduos 

deverão estar contempladas nas listagens das unidades licenciadas pela APA. 

 

6. Inspeção e manutenção 

Toda a área de obra e especialmente os locais de armazenamento temporário de resíduos devem ser alvo de uma 

inspeção e manutenções regulares no âmbito da aplicação do PGR, com o objetivo de: 

 Detetar situações incorretas em termos de deposição de resíduos (deposição fora dos locais de 

armazenamento e deposição em recipientes errados). 

 Detetar situações em que recipientes estejam quase completos e necessitem de ser recolhidos para o 

exterior. 

 Detetar necessidade de limpeza dos pavimentos nos locais de armazenamento. 

 Detetar defeitos ou danos estruturais nos locais de armazenamento e nos recipientes. 

 Detetar defeitos ou danos na sinalização dos recipientes. 

 Acompanhar e detetar irregularidades nas operações de recolha de resíduos por empresa externa. 

 

Inspeção Periodicidade Responsável 

Deposição/segregação de resíduos Diária 

Responsável do parque de 

resíduos e todos os 

colaboradores 

Capacidade dos recipientes de 

armazenamento temporário de resíduos 
Diária 

Responsável do parque de 

resíduos 

Capacidade dos recipientes contendo 

resíduos perigosos  
Diária 

Responsável do parque de 

resíduos 

Estado de limpeza da fossa de drenagem Mensal Equipa de ambiente 

Estado de limpeza dos pavimentos nos 

locais de armazenamento 
Diária 

Equipa de ambiente 
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Inspeção Periodicidade Responsável 

Verificar estado de conservação dos locais 

e dos recipientes de armazenamento de 

resíduos 

Quinzenal 

Equipa de ambiente 

Verificar estado da sinalização dos 

recipientes 
Quinzenal 

Equipa de ambiente 

Acompanhamento do Processo de Recolha 

de Resíduos por empresa externa 

Sempre que se 

realizar uma recolha 

Equipa de ambiente 

Substituição / reparação dos locais e dos 

recipientes de armazenamento de resíduos 

Sempre que 

necessário 

Responsável do parque de 

resíduos 

Substituição/reparação do estado da 

sinalização dos recipientes 

Sempre que 

necessário 

Responsável do parque de 

resíduos 

 

Os meios materiais necessários às operações de manutenção são os recipientes para armazenamento de resíduos 

e a sinalização. 

 

 

7. Registo no mapa de resíduos  

Cada operação de gestão de resíduos será registada em impresso próprio, onde deverá constar, entre outros, os 

seguintes elementos: 

 Quantidade e tipo de resíduos transportados; 

 Origem e destino dos resíduos; 

 Tipo de operação de gestão de resíduos efetuada. 

 

8. Formação e Sensibilização 

As ações de formação e sensibilização no âmbito da Gestão de Resíduos serão ministradas a todos os 

trabalhadores, incluindo os subcontratados. 

Atendendo à especificidade e responsabilidade da função do responsável pela gestão de resíduos será efetuada 

uma ação suplementar sobre esta matéria. 

 

Grupo Objetivo / Conteúdo Observações 

 Diretor de Obra 

 Diretores de Obra 

Adjuntos 

 Plano de Gestão de Resíduos (incluindo 

PPGRCD) 

Ação de formação realizada pela 

Equipa de Ambiente no início da 

fase de construção e sempre que 
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Grupo Objetivo / Conteúdo Observações 

 Enquadramento  Apresentação das medidas de 

prevenção e redução 

haja alteração dos responsáveis / 

chefias 

 Encarregados Gerais 

 Responsáveis pelas 

Subempreitadas 

 Encarregados de 

Frente 

 Plano de Gestão de Resíduos (incluindo 

PPGRCD) 

 Apresentação das medidas de 

prevenção e redução 

 Procedimentos de emergência 

ambiental  

Ação de formação ministrada pela 

Equipa de Ambiente no início da 

obra e sempre que haja alteração 

dos responsáveis / chefias 

Deve incluir os subempreiteiros. 

 Responsável do 

parque de resíduos 

 Plano de Gestão de Resíduos (incluindo 

PPGRCD) 

 Procedimento e registos de controlo da 

manutenção de parque de resíduos. 

 Procedimentos de emergência 

ambiental 

Ação de formação ministrada pela 

Equipa de Ambiente no início da 

obra e sempre que haja alteração 

dos responsáveis / chefias 

 

Todos os trabalhadores Sensibilizar para os seguintes temas na 

vertente de resíduos: 

 Para a importância de minimizar 

desperdícios; 

 Recolher atempadamente todos os 

resíduos das frentes de obra; 

 Realizar a correta triagem dos resíduos 

produzidos; 

 Sempre que possível reutilização e 

correto encaminhamento dos resíduos 

para destino final que contemple a 

reciclagem ou outras formas de 

valorização; 

 Atuação em caso de situações de 

emergência ambiental. 

Ação realizada na sessão de 

acolhimento a todos os 

trabalhadores no âmbito da 

sensibilização geral de ambiente 

 

 

9. Responsabilidade  

Todos os trabalhadores serão responsáveis pela correta triagem/segregação dos resíduos produzidos. 

Os encarregados das frentes de obra deverão assegurar a remoção dos resíduos e/ ou resíduos para reutilizar das 

frentes de obra como encaminhar os respetivos resíduos para o parque de resíduos (armazenamento temporário), 

os resíduos para reutilizar serão armazenados em local definido e identificado na planta de estaleiro. 
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O responsável do parque de resíduos tem como função garantir as condições adequadas do parque de resíduos, 

desde a sua manutenção como verificação da capacidade e do estado dos recipientes. 

A Equipa de ambiente deverá executar em conformidade as operações de gestão dos resíduos, assegurando o 

cumprimento do PGR como PPGRCD, como o preenchimento do Mapa de Controlo de Resíduos Produzidos e 

verificar a conformidade das operações de gestão de resíduos e da documentação associada. 

 

Antes da saída do resíduo, a Equipa de ambiente deve autorizar, validado a e-GAR. Ou seja, Essa autorização pode 

ser efetuada diretamente na plataforma, e a guia fica válida para transporte ou, caso não seja possível proceder à 

autorização eletrónica poderá autorizar assinando manuscritamente a guia em papel, no campo apropriado. 

 

Os dados dos resíduos encaminhados são registados no mapa de controlo de resíduos produzidos. A equipa de 

ambiente deve analisar se o destinatário dos resíduos efetuou alguma alteração aos dados iniciais da e-GAR e: 

• em caso negativo, validar para conclusão da e-GAR, e esta fica automaticamente concluída. 

• em caso afirmativo, analisar a(s) alteração(ões) e decidir da aceitação ou não dessa(s) alteração(ões). 

 

A e-GAR tem que ficar concluída dentro de um período de 30 dias a contar da data de saída dos resíduos. 

Após conclusão da e-GAR deverá descarregá-la e guardá-la na documentação da obra. 

Sempre que haja a recolha de resíduos de construção e demolição, o operador de gestão envia, no prazo máximo 

de 30 dias, um certificado de receção dos RCD. 

Na pasta de arquivo deverá conter a e-GAR em estado de concluída e o certificado de receção dos RCD. 
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10. Resíduos expetáveis de ser produzidos 

RESÍDUOS URBANOS E EQUIPARADOS 

Designação dos resíduos Código LER1 

Local de 

produção/ 

atividades 

Medidas de prevenção e 

reutilização 

Tipo de recipiente e 

condições de 

armazenagem 

Recolha e Transporte  Destino final 

Papel e Cartão 20 01 01 

Instalações Tecno-

administrativas – 

Estaleiro Social 

Utilização do modo de 

impressão frente e verso; 

Reutilização do verso das 

folhas para rascunho; 

Mini ecoponto 

     

Fração Recolhidas 

Seletivamente 

- Serviços Camarários  

Reciclagem/ 

Valorização – 

Serviços 

Camarários 

Lâmpadas fluorescentes 20 01 36 

Instalações com 

iluminação – 

Estaleiro Social e 

Industrial 

Utilização de lâmpadas mais 

duradoras; 

Substituição de lâmpadas 

com substâncias perigosas 

por não perigosas; 

Utilização da caixa das 

lâmpadas substituídas  

 

Fluxo e fileira de resíduos – 

Fornecedor das lâmpadas 

Entidade gestora 

de fluxos 

específicos de 

resíduos de 

equipamentos 

elétricos e 

eletrónicos (REEE) 
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RESÍDUOS URBANOS E EQUIPARADOS 

Designação dos resíduos Código LER1 

Local de 

produção/ 

atividades 

Medidas de prevenção e 

reutilização 

Tipo de recipiente e 

condições de 

armazenagem 

Recolha e Transporte  Destino final 

Tonners e Tinteiros 20 01 36 

Instalações Tecno-

administrativas – 

Estaleiro Social 

Usar os documentos em 

formato digital; Imprimir 

somente o que for útil; 

Imprimir de modo 

económico, ou seja, imprimir 

várias páginas em uma 

mesma face da folha; 

  

Utilização da caixa de 

tonners substituídos 

 

  

Operador de Gestação de 

Resíduos ou 

Prestador de Serviço de 

manutenção das impressoras 

e fotocopiadoras  

Entidade gestora 

de fluxos 

específicos de 

resíduos de 

equipamentos 

elétricos e 

eletrónicos (REEE 

Pilhas e acumuladores, não abrangidos em 20 01 33 20 01 34 

Instalações 

administrativas – 

Estaleiro Social 

Optar por pilhas e 

acumuladores de longa 

duração e não descartáveis; 

Utilizar pilhas recarregáveis   

Mini ecoponto (Pilhão) 

 

Fração Recolhidas 

Seletivamente 

- Serviços Camarários 

Entidade gestora 

de fluxos 

específicos de 

resíduos de pilhas 

e acumuladores 
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RESÍDUOS URBANOS E EQUIPARADOS 

Designação dos resíduos Código LER1 

Local de 

produção/ 

atividades 

Medidas de prevenção e 

reutilização 

Tipo de recipiente e 

condições de 

armazenagem 

Recolha e Transporte  Destino final 

Equipamentos elétricos e eletrónicos fora de uso  20 01 36 

Instalações 

administrativas – 

Estaleiro Social 

Escolha de produtos com 

rótulo ecológico e com 

certificado energético  

Armazém, no local definido 

Fluxo e fileira de resíduos – 

Fornecedor de 

equipamentos elétricos e 

eletrónicos ou 

Operador de Gestão de 

Resíduos 

Entidade gestora 

de fluxos 

específicos de 

resíduos de 

equipamentos 

elétricos e 

eletrónicos (REEE) 

Vidro 20 01 02 
Instalações sociais 

– Estaleiro Social 

Reutilização de garrafas de 

vidro   

Mini ecoponto 

 

Fração Recolhidas 

Seletivamente 

- Serviços Camarários  

Reciclagem/ 

Valorização – 

Serviços 

Camarários 

Plástico  20 01 39 

Instalações sociais 

– Estaleiro 

Principal 

Optar produtos que não são 

comercializados em 

embalagens plásticas.  

Mini ecoponto 

   

Fração Recolhidas 

Seletivamente 

- Serviços Camarários  

Reciclagem/ 

Valorização – 

Serviços 

Camarários 
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RESÍDUOS URBANOS E EQUIPARADOS 

Designação dos resíduos Código LER1 

Local de 

produção/ 

atividades 

Medidas de prevenção e 

reutilização 

Tipo de recipiente e 

condições de 

armazenagem 

Recolha e Transporte  Destino final 

Dar preferência para 

embalagens recicláveis e 

retornáveis. 

Mistura de resíduos urbanos e equiparados 20 03 01 

Instalações sociais 

– Estaleiro 

Principal 

Segregação dos resíduos 

recicláveis; 

Evitar desperdícios; 

Contentor camarário 

    

Serviços Camarários  

Deposição / 

Eliminação 
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RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS  

Designação dos resíduos Código LER1 

Local de 

produção/ 

atividades 

Medidas de prevenção e 

reutilização 

Tipo de recipiente e 

condições de 

armazenagem 

Recolha e Transporte  Destino final 

Embalagens de papel e de cartão 15 01 01 

Frentes de Obra e 

Estaleiro Industrial 

Garantir a separação e o 

correto acondicionamento 

de todos os resíduos durante 

a armazenagem temporária; 

Formação/sensibilização 

ambiental a todos os 

trabalhadores; 

Os meios de contentorização 

devidamente sinalizados e 

identificados por intermédio 

de fichas de identificação de 

resíduos, contendo uma 

descrição sucinta da forma 

adequada de 

armazenamento e 

manipulação por código LER; 

Recipiente estanque, 

fisicamente resistente e 

durável 

   

  

 

Operador de gestão de 

resíduos 

Operador de 

gestão de resíduos 

Embalagens de plástico 15 01 02 
Operador de gestão de 

resíduos 

Operador de 

gestão de resíduos 

Embalagens compósitas 15 01 05 
Operador de gestão de 

resíduos 

Operador de 

gestão de resíduos 
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RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS  

Designação dos resíduos Código LER1 

Local de 

produção/ 

atividades 

Medidas de prevenção e 

reutilização 

Tipo de recipiente e 

condições de 

armazenagem 

Recolha e Transporte  Destino final 

Resíduos biodegradáveis   20 02 01 
Desmatação e 

corte de árvores 

Garantir a separação e o 

correto acondicionamento 

de todos os resíduos durante 

a armazenagem temporária; 

Formação/sensibilização 

ambiental a todos os 

trabalhadores; 

Os meios de contentorização 

devidamente sinalizados e 

identificados por intermédio 

de fichas de identificação de 

resíduos, contendo uma 

descrição sucinta da forma 

adequada de 

armazenamento e 

manipulação por código LER; 

Recipiente estanque, 

fisicamente resistente  

e durável 

 

 

Operador de gestão de 

resíduos 

Operador de 

gestão de resíduos 
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RESÍDUOS PERIGOSOS  

Designação dos resíduos Código LER1 

Local de 

produção/ 

atividades 

Medidas de prevenção e 

reutilização 

Tipo de recipiente e 

condições de 

armazenagem 

Recolha e Transporte  Destino final 

Outros óleos de motores e de transmissão e 

lubrificação 
13 02 08* 

Frentes de Obra e 

Estaleiro Industrial 

Garantir a separação e o 

correto acondicionamento 

de todos os resíduos durante 

a armazenagem temporária; 

Formação/sensibilização 

ambiental a todos os 

trabalhadores; 

Os meios de contentorização 

devidamente sinalizados e 

identificados por intermédio 

de fichas de identificação de 

resíduos, contendo uma 

descrição sucinta da forma 

adequada de 

armazenamento e 

manipulação por código LER; 

Recipiente estanque, 

fisicamente resistente e 

durável sobre bacia de 

retenção 

 

 

 

Operador de gestão de 

resíduos 

Entidade gestora 

de fluxos 

específicos de 

Óleos usados 

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos 

de substâncias perigosas 
15 01 10* 

Contentores metálicos ou 

polietileno resistentes e 

estanques sobre bacia de 

retenção 

Operador de gestão de 

resíduos 

Operador de 

gestão de resíduos 

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de 

óleo sem outras especificações), panos de limpeza e 
15 02 02* 

Operador de gestão de 

resíduos 

Operador de 

gestão de resíduos 
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RESÍDUOS PERIGOSOS  

Designação dos resíduos Código LER1 

Local de 

produção/ 

atividades 

Medidas de prevenção e 

reutilização 

Tipo de recipiente e 

condições de 

armazenagem 

Recolha e Transporte  Destino final 

vestuário de proteção, contaminados por substâncias 

perigosas 

Os resíduos líquidos/aquosos 

ou semelhantes deverão ser 

acondicionados em 

recipientes adequados, com 

o acréscimo de ser colocados 

sobre bacias de retenção que 

assegurem a sua contenção 

em caso de derrame; 

• Deverá constar material 

absorvente e/ou adsorvente 

para limpeza de derrames; 
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RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO – LOCAL DE PRODUÇÃO E ESTALEIRO INDUSTRIAL 

Designação dos resíduos Código LER1 Medidas de prevenção e reutilização 

Tipo de recipiente e 

condições de 

armazenagem 

Recolha e Transporte  Destino final 

Betão 17 01 01 

A utilização de RCD em obra (quando aplicável) será feita em 

observância das normas técnicas nacionais e comunitárias 

aplicáveis, e na sua ausência, as especificações técnicas 

definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil; 

Os materiais que não seja possível reutilizar e que constituam 

RCD serão obrigatoriamente objeto de triagem em obra com 

vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de 

materiais, para reciclagem ou outras formas de valorização; 

Garantir a separação e o correto acondicionamento de todos 

os resíduos durante a armazenagem temporária; 

Formação/sensibilização ambiental a todos os trabalhadores; 

Os meios de contentorização devidamente sinalizados e 

identificados por intermédio de fichas de identificação de 

resíduos, contendo uma descrição sucinta da forma 

adequada de armazenamento e manipulação por código LER; 

 

Recipiente estanque, 

fisicamente resistente e 

durável 

   

  

 

Operador de gestão de 

resíduos 

Operador de 

gestão de resíduos 

Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 17 01 03 
Operador de gestão de 

resíduos 

Operador de 

gestão de resíduos 

Madeira 17 02 01 
Operador de gestão de 

resíduos 

Operador de 

gestão de resíduos 
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RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO – LOCAL DE PRODUÇÃO E ESTALEIRO INDUSTRIAL 

Designação dos resíduos Código LER1 Medidas de prevenção e reutilização 

Tipo de recipiente e 

condições de 

armazenagem 

Recolha e Transporte  Destino final 

Plástico 17 02 03 
A utilização de RCD em obra (quando aplicável) será feita em 

observância das normas técnicas nacionais e comunitárias 

aplicáveis, e na sua ausência, as especificações técnicas 

definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil; 

Os materiais que não seja possível reutilizar e que constituam 

RCD serão obrigatoriamente objeto de triagem em obra com 

vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de 

materiais, para reciclagem ou outras formas de valorização; 

Garantir a separação e o correto acondicionamento de todos 

os resíduos durante a armazenagem temporária; 

Formação/sensibilização ambiental a todos os trabalhadores; 

Os meios de contentorização devidamente sinalizados e 

identificados por intermédio de fichas de identificação de 

resíduos, contendo uma descrição sucinta da forma 

adequada de armazenamento e manipulação por código LER; 

Recipiente estanque, 

fisicamente resistente e 

durável 

   

  

 

Operador de gestão de 

resíduos 

Operador de 

gestão de resíduos 

Misturas Betuminosas não abrangidas 

em 17 03 01 
17 03 02 

Operador de gestão de 

resíduos 

Operador de 

gestão de resíduos 

Alumínio 17 04 02 
Operador de gestão de 

resíduos 

Operador de 

gestão de resíduos 

Ferro e Aço 17 04 05 
Operador de gestão de 

resíduos 

Operador de 

gestão de resíduos 

Materiais de isolamento não 

abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03 
17 06 04 

Operador de gestão de 

resíduos 

Operador de 

gestão de resíduos 

Materiais de construção à base de 

gesso não abrangidos em 17 08 01 
17 08 02 

Operador de gestão de 

resíduos 

Operador de 

gestão de resíduos 

Mistura de resíduos de construção e 

demolição não abrangidos em 17 09 

01, 17 09 02 e 17 09 03 

17 09 04   

1 - Códigos LER disponíveis na totalidade na Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro.  
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7. ANEXOS 

 

 

Anexo A – Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O presente documento refere-se ao Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 
(PPGRCD) relativo à Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas, no Âmbito da 
Concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa 
– Viadutos Do Campo Grande – Lote 3 –
 
Este PPGRCD tem como principal objetivo o planeamento da correta gestão dos resíduos resultantes da 
concretização do presente projeto de execução, estabelecendo diretrizes para o seu correto manuseamento, 
triagem, armazenagem e destino final, privilegiando metodologias de prevenção e de valorização dos mesmos, 
em detrimento da eliminação. 
 
 
 

2. ENQUADRAMENTO LEGAL 
 
O Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de março veio estabelecer o regime jurídico específico a que fica sujeita a 
gestão dos RCD. Este diploma estabelece o regime das operações de gestão destes resíduos, compreendendo a 
sua prevenção e reutilização e as operaçõe
valorização e 
Eliminação. 
 
O presente Plano enquadra-se no âmbito do disposto no número 1 do artigo 10º do referido Decreto
define que, nas empreitadas e concessões de obras públicas, o P
um Plano de Prevenção e Gestão de RCD, que tenha em consideração os princípios gerais de gestão de RCD e 
das demais normas respetivamente aplicáveis constantes do Decreto
nº 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto
RGGR). Este último diploma transpõe para a ordem jurídica interna a diretiva nº 2008/98/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de novembro, rel
Lei nº 178/2006, alterando também outros diplomas, nomeadamente o Decreto
 

À data de elaboração do presente plano, os Decretos

Decreto-Lei 102-D/2020 de 10 de dezembro, aprova o regime geral da gestão de resíduos, o regime jurídico da 

deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos, transpondo as 

Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852 e revoga os respetivos decreto

de julho de 2021. 
 

Ao abrigo da legislação em vigor, estabelece o regime das operações de gestão de resíduos de construção e 

demolição, compreendendo a sua prevenção e reutilização, e as operações de recolha, transporte, 

armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação.
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se ao Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção
(PPGRCD) relativo à Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas, no Âmbito da 
Concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa – Prolongamento Das Linhas Amarela E Verde 

– Contrato Nº79/2020-ML. 

Este PPGRCD tem como principal objetivo o planeamento da correta gestão dos resíduos resultantes da 
concretização do presente projeto de execução, estabelecendo diretrizes para o seu correto manuseamento, 

destino final, privilegiando metodologias de prevenção e de valorização dos mesmos, 

Lei nº 46/2008, de 12 de março veio estabelecer o regime jurídico específico a que fica sujeita a 
gestão dos RCD. Este diploma estabelece o regime das operações de gestão destes resíduos, compreendendo a 
sua prevenção e reutilização e as operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, 

se no âmbito do disposto no número 1 do artigo 10º do referido Decreto
define que, nas empreitadas e concessões de obras públicas, o Projeto de Execução deve ser acompanhado de 
um Plano de Prevenção e Gestão de RCD, que tenha em consideração os princípios gerais de gestão de RCD e 
das demais normas respetivamente aplicáveis constantes do Decreto-Lei nº 46/2008, bem como do Decreto

178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de junho (diploma 
RGGR). Este último diploma transpõe para a ordem jurídica interna a diretiva nº 2008/98/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de novembro, relativa aos resíduos, procedendo à terceira alteração ao Decreto
Lei nº 178/2006, alterando também outros diplomas, nomeadamente o Decreto-lei nº 46/2008.

À data de elaboração do presente plano, os Decretos-Lei referidos encontram-se aplicáveis até 31/06/20

D/2020 de 10 de dezembro, aprova o regime geral da gestão de resíduos, o regime jurídico da 

deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos, transpondo as 

, 2018/851 e 2018/852 e revoga os respetivos decreto-lei e produz efeitos a 1 

estabelece o regime das operações de gestão de resíduos de construção e 

demolição, compreendendo a sua prevenção e reutilização, e as operações de recolha, transporte, 

armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação.  

ESÍDUOS DE 

ACABAMENTOS E SISTEMAS, 
METROPOLITANO DE 

VIADUTOS DO CAMPO 

08-06-2021 

Construção e Demolição 
(PPGRCD) relativo à Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas, no Âmbito da 

Prolongamento Das Linhas Amarela E Verde 

Este PPGRCD tem como principal objetivo o planeamento da correta gestão dos resíduos resultantes da 
concretização do presente projeto de execução, estabelecendo diretrizes para o seu correto manuseamento, 

destino final, privilegiando metodologias de prevenção e de valorização dos mesmos, 

Lei nº 46/2008, de 12 de março veio estabelecer o regime jurídico específico a que fica sujeita a 
gestão dos RCD. Este diploma estabelece o regime das operações de gestão destes resíduos, compreendendo a 

s de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, 

se no âmbito do disposto no número 1 do artigo 10º do referido Decreto-Lei, que 
rojeto de Execução deve ser acompanhado de 

um Plano de Prevenção e Gestão de RCD, que tenha em consideração os princípios gerais de gestão de RCD e 
Lei nº 46/2008, bem como do Decreto-Lei 
Lei nº 73/2011, de 17 de junho (diploma 

RGGR). Este último diploma transpõe para a ordem jurídica interna a diretiva nº 2008/98/CE, do Parlamento 
ativa aos resíduos, procedendo à terceira alteração ao Decreto-

lei nº 46/2008. 

se aplicáveis até 31/06/2021. O 

D/2020 de 10 de dezembro, aprova o regime geral da gestão de resíduos, o regime jurídico da 

deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos, transpondo as 

lei e produz efeitos a 1 

estabelece o regime das operações de gestão de resíduos de construção e 

demolição, compreendendo a sua prevenção e reutilização, e as operações de recolha, transporte, 



 

 
 

PLANO DE 

EMPREITADA
NO ÂMBITO
LISBOA – 

 

 

 
VDCG TXD GE AMB LT3 000 AN 49002 B 

Tendo em conta a importância da adoção de uma abordagem que garanta a sustentabilidade ambiental da 

atividade da construção numa lógica de ciclo de vida, serão

de projeto e execução da obra que privilegiam a aplicação dos princípio

hierarquia das operações de gestão de resíduos.
 
 
 

3. OBJETIVO 

 

Este documento tem como objetivo assegurar o cumprimento dos princípios gerais de gestão de resíduos de 

construção e demolição, dos demais 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) n.º 3020, relativo ao projeto do Prolongamento entre a Estação Rato 

(Linha Amarela) e a Estação Cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as Novas Ligações nos Viadutos do

Grande, e definido na respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA), favorável condicionada, emitida em 16 

de novembro de 2018, nomeadamente por RECAPE 

e do Caderno de Encargos. 

 

Pretende-se deste modo estabelecer linhas de atuação no que respeita à gestão de resíduos de construção e 

demolição em obra, de modo a minimizar os impactes ambientais associados e dar cumprimento às disposições 

legais aplicáveis. 

A gestão dos RCD é da responsabilidad

original até ao resíduo produzido, consoante a respetiva 

empreitada, a gestão dos resíduos é da exclusiva responsabilidade do ACE, assegurando

opções para a gestão de resíduos seja adequada e eficiente. Essa responsabilidade é transferida aquando da 

transmissão dos resíduos a operadores licenciados de gestão de resíduos. 

Caberá ao ACE a otimização do presente Plano de acordo co

execução da empreitada, tendo em conta a

resíduos de construção e demolição (RCD´s) a produzir em consonância

identificação das soluções de destino final para cada tipologia de resíduo

responsabilidade a implementação do Plano em obra, com a sua atualização.

Este plano, será sujeito a aprovação do Dono de Obra.

 

A execução do plano assegura designadamente:

• A promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra;

• A existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão seletiva dos 

RCD; 

• A aplicação em obra de uma metodologia de

possível, o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado;
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ia da adoção de uma abordagem que garanta a sustentabilidade ambiental da 

uma lógica de ciclo de vida, serão definidas metodologias e práticas a adotar 

execução da obra que privilegiam a aplicação dos princípios da prevenção e da redução e da 

hierarquia das operações de gestão de resíduos. 

Este documento tem como objetivo assegurar o cumprimento dos princípios gerais de gestão de resíduos de 

s demais requisitos legais e normas aplicáveis, dos requisitos estabelecidos na 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) n.º 3020, relativo ao projeto do Prolongamento entre a Estação Rato 

(Linha Amarela) e a Estação Cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as Novas Ligações nos Viadutos do

Grande, e definido na respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA), favorável condicionada, emitida em 16 

8, nomeadamente por RECAPE 6 e RECAPE 9, das Medidas de Minimização 41 e 44 do DIA 

deste modo estabelecer linhas de atuação no que respeita à gestão de resíduos de construção e 

demolição em obra, de modo a minimizar os impactes ambientais associados e dar cumprimento às disposições 

A gestão dos RCD é da responsabilidade de todos os intervenientes no seu ciclo de vida, desde o produto 

original até ao resíduo produzido, consoante a respetiva intervenção do mesmo. No entanto

itada, a gestão dos resíduos é da exclusiva responsabilidade do ACE, assegurando

opções para a gestão de resíduos seja adequada e eficiente. Essa responsabilidade é transferida aquando da 

dos resíduos a operadores licenciados de gestão de resíduos.  

a otimização do presente Plano de acordo com a legislação em vigor, na fase

execução da empreitada, tendo em conta a identificação das tipologias de resíduos a produzir,

resíduos de construção e demolição (RCD´s) a produzir em consonância com os códigos LER, bem como 

identificação das soluções de destino final para cada tipologia de resíduo. Será igualmente da sua 

responsabilidade a implementação do Plano em obra, com a sua atualização. 

será sujeito a aprovação do Dono de Obra. 

assegura designadamente: 

A promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra;

A existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão seletiva dos 

A aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal não seja 

possível, o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado; 
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ia da adoção de uma abordagem que garanta a sustentabilidade ambiental da 

definidas metodologias e práticas a adotar na fase 

s da prevenção e da redução e da 

Este documento tem como objetivo assegurar o cumprimento dos princípios gerais de gestão de resíduos de 

requisitos estabelecidos na 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) n.º 3020, relativo ao projeto do Prolongamento entre a Estação Rato 

(Linha Amarela) e a Estação Cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as Novas Ligações nos Viadutos do Campo 

Grande, e definido na respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA), favorável condicionada, emitida em 16 

das Medidas de Minimização 41 e 44 do DIA 

deste modo estabelecer linhas de atuação no que respeita à gestão de resíduos de construção e 

demolição em obra, de modo a minimizar os impactes ambientais associados e dar cumprimento às disposições 

e de todos os intervenientes no seu ciclo de vida, desde o produto 

o entanto, no âmbito da 

itada, a gestão dos resíduos é da exclusiva responsabilidade do ACE, assegurando que a seleção de 

opções para a gestão de resíduos seja adequada e eficiente. Essa responsabilidade é transferida aquando da 

m a legislação em vigor, na fase de projeto e de 

identificação das tipologias de resíduos a produzir, quantidades de 

com os códigos LER, bem como a 

. Será igualmente da sua 

A promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra; 

A existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão seletiva dos 

triagem de RCD ou, nos casos em que tal não seja 
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• A manutenção em obra dos RCD pelo mínimo tempo possível que, no caso de resíduos perigosos, não 

pode ser superior a três meses.

 

Nas operações de RCD deverá privilegiar

• Minimizar a produção e a perigosidade dos RCD, designadamente por via de reutilização de materiais e 

da utilização de materiais não suscetíveis de originar RCD contendo 

• Maximizar a valorização de resíduos, designadamente por via da utilização de materiais reciclados e 

recicláveis; 

• Favorecer os métodos construtivos que facilitem a demolição orientada para a aplicação dos princípios 

da prevenção e redução e da hierarquia das operações de gestão de resíduos.

 

A identificação das ações geradoras de resíduos na empreitada, e a classificaç

são realizadas de acordo com: 

• A classificação constante da Lista Europeia de Resíduos

• O decreto-lei n.º 46/2008, de 12 de Março, que estabelece o regime das operações de gestão de 

resíduos de construção e demolição (RCD), compreendendo a sua prevenção e reutilização, e as 

operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, v

(aplicável até 30/06/2021 

• O decreto-lei 102-D/2020, de 10 de dezembro, que estabelece o regime geral da gestão de resíduos, 

incluindo os resíduos de construção e demolição (RCD); (produz efeitos 

• As características que determinam a perigosidade dos resíduos, 

1357/2014 e Regulamento n.º (EU) n.º 997/2017 (característica de perigosidade HP14).

 

Na escolha do destino final preconizado consideraram

resíduos, em conformidade com a legislação em vig

Em matéria de resíduos devem respeitar, no que se refere às opções de prevenção e gestão de resíduos, a 

seguinte ordem de prioridades: 

1. Prevenção; 

2. Preparação para a reutilização; 

3. Reciclagem; 

4. Outros tipos de valorização; 

5. Eliminação. 
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A manutenção em obra dos RCD pelo mínimo tempo possível que, no caso de resíduos perigosos, não 

pode ser superior a três meses. 

ões de RCD deverá privilegiar-se uma metodologia que assenta nos seguintes princípios:

Minimizar a produção e a perigosidade dos RCD, designadamente por via de reutilização de materiais e 

da utilização de materiais não suscetíveis de originar RCD contendo substâncias perigosas;

Maximizar a valorização de resíduos, designadamente por via da utilização de materiais reciclados e 

Favorecer os métodos construtivos que facilitem a demolição orientada para a aplicação dos princípios 

ução e da hierarquia das operações de gestão de resíduos. 

A identificação das ações geradoras de resíduos na empreitada, e a classificação do tipo de resíduos gerados 

da Lista Europeia de Resíduos;  

ei n.º 46/2008, de 12 de Março, que estabelece o regime das operações de gestão de 

resíduos de construção e demolição (RCD), compreendendo a sua prevenção e reutilização, e as 

operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação;

de 10 de dezembro, que estabelece o regime geral da gestão de resíduos, 

incluindo os resíduos de construção e demolição (RCD); (produz efeitos a 1 de julho de 2021)

icas que determinam a perigosidade dos resíduos, constantes no Regulamento (EU) n.º 

1357/2014 e Regulamento n.º (EU) n.º 997/2017 (característica de perigosidade HP14).

Na escolha do destino final preconizado consideraram-se as operações de valorização e 

resíduos, em conformidade com a legislação em vigor, cumprindo com o princípio da hierarquia dos resíduos.

Em matéria de resíduos devem respeitar, no que se refere às opções de prevenção e gestão de resíduos, a 
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A manutenção em obra dos RCD pelo mínimo tempo possível que, no caso de resíduos perigosos, não 

se uma metodologia que assenta nos seguintes princípios: 

Minimizar a produção e a perigosidade dos RCD, designadamente por via de reutilização de materiais e 

substâncias perigosas; 

Maximizar a valorização de resíduos, designadamente por via da utilização de materiais reciclados e 

Favorecer os métodos construtivos que facilitem a demolição orientada para a aplicação dos princípios 

ão do tipo de resíduos gerados 

ei n.º 46/2008, de 12 de Março, que estabelece o regime das operações de gestão de 

resíduos de construção e demolição (RCD), compreendendo a sua prevenção e reutilização, e as 

alorização e eliminação; 

de 10 de dezembro, que estabelece o regime geral da gestão de resíduos, 

a 1 de julho de 2021) 

no Regulamento (EU) n.º 

1357/2014 e Regulamento n.º (EU) n.º 997/2017 (característica de perigosidade HP14). 

se as operações de valorização e de eliminação de 

or, cumprindo com o princípio da hierarquia dos resíduos. 

Em matéria de resíduos devem respeitar, no que se refere às opções de prevenção e gestão de resíduos, a 
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4. AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

 
As ações que serão tomadas para a gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD):

• O Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção 

será dado conhecimento do mesmo a todos os intervenientes nos trabalhos da empreitada.

• A utilização de RCD em obra (quando aplicável) será feita em observância 

nacionais e comunitárias aplicáveis, e na sua ausência, as especificações técnicas definidas pelo 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil.

• Os materiais que não seja possível reutilizar e que constituam RCD serão obrigatoriamente objeto

de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para 

reciclagem ou outras formas de valorização.

• Os resíduos líquidos/aquosos ou semelhantes deverão ser acondicionados de acordo com o item 

seguinte, com o acréscimo 

que assegurem a sua contenção em caso de derrame;

• Junto ao local de armazenamento, e devidamente assinalado, deverá constar material absorvente 

e/ou adsorvente para limpeza de derrames, c

assegurado em conformidade com a legislação;

• No local de produção/frente de trabalho deverá ser assegurada a correta separação de resíduos;

• No local de armazenamento temporário, no exterior, os content

colocados em local impermeabilizado que previna, em caso de derrame, a sua infiltração no solo e, 

quando necessário, deverão estar colocados em locais cobertos;

• É proibida a queima e abandono de resíduos, assim como a rejeição 

o meio hídrico ou outro meio natural;

• A triagem dos resíduos poderá ser efetuada na frente de trabalho ou num parque de resíduos 

habilitado para tal, localizados nos estaleiros de apoio à obra.

• Na seleção do local deverá ser

forma a evitar constrangimento aquando da expedição de resíduos, assegurando o livre acesso dos 

veículos de transporte de resíduos e espaço suficiente para a execução de manobras aos 

contentores e veículos.  

• No dimensionamento do local, dever

a realizar – a separação em diversas frações de resíduos requer áreas livres correspondentes.
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AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO 

As ações que serão tomadas para a gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD): 

O Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição estará disponível na obra e 

será dado conhecimento do mesmo a todos os intervenientes nos trabalhos da empreitada.

A utilização de RCD em obra (quando aplicável) será feita em observância 

nacionais e comunitárias aplicáveis, e na sua ausência, as especificações técnicas definidas pelo 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

Os materiais que não seja possível reutilizar e que constituam RCD serão obrigatoriamente objeto

de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para 

reciclagem ou outras formas de valorização. 

Os resíduos líquidos/aquosos ou semelhantes deverão ser acondicionados de acordo com o item 

seguinte, com o acréscimo de que os recipientes deverão ser colocados sobre bacias de retenção 

que assegurem a sua contenção em caso de derrame; 

Junto ao local de armazenamento, e devidamente assinalado, deverá constar material absorvente 

e/ou adsorvente para limpeza de derrames, cujo destino, após a utilização, deverá ser devidamente 

assegurado em conformidade com a legislação; 

No local de produção/frente de trabalho deverá ser assegurada a correta separação de resíduos;

No local de armazenamento temporário, no exterior, os contentores/recipientes deverão ser 

colocados em local impermeabilizado que previna, em caso de derrame, a sua infiltração no solo e, 

quando necessário, deverão estar colocados em locais cobertos; 

É proibida a queima e abandono de resíduos, assim como a rejeição de efluentes e/ou resíduos para 

o meio hídrico ou outro meio natural; 

A triagem dos resíduos poderá ser efetuada na frente de trabalho ou num parque de resíduos 

habilitado para tal, localizados nos estaleiros de apoio à obra. 

Na seleção do local deverá ser tida em consideração a proximidade a um acesso rodoviário, de 

forma a evitar constrangimento aquando da expedição de resíduos, assegurando o livre acesso dos 

veículos de transporte de resíduos e espaço suficiente para a execução de manobras aos 

No dimensionamento do local, dever-se-á considerar o espaço necessário às operações de triagem 

a separação em diversas frações de resíduos requer áreas livres correspondentes.
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estará disponível na obra e 

será dado conhecimento do mesmo a todos os intervenientes nos trabalhos da empreitada. 

A utilização de RCD em obra (quando aplicável) será feita em observância das normas técnicas 

nacionais e comunitárias aplicáveis, e na sua ausência, as especificações técnicas definidas pelo 

Os materiais que não seja possível reutilizar e que constituam RCD serão obrigatoriamente objeto 

de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para 

Os resíduos líquidos/aquosos ou semelhantes deverão ser acondicionados de acordo com o item 

de que os recipientes deverão ser colocados sobre bacias de retenção 

Junto ao local de armazenamento, e devidamente assinalado, deverá constar material absorvente 

ujo destino, após a utilização, deverá ser devidamente 

No local de produção/frente de trabalho deverá ser assegurada a correta separação de resíduos; 

ores/recipientes deverão ser 

colocados em local impermeabilizado que previna, em caso de derrame, a sua infiltração no solo e, 

de efluentes e/ou resíduos para 

A triagem dos resíduos poderá ser efetuada na frente de trabalho ou num parque de resíduos 

tida em consideração a proximidade a um acesso rodoviário, de 

forma a evitar constrangimento aquando da expedição de resíduos, assegurando o livre acesso dos 

veículos de transporte de resíduos e espaço suficiente para a execução de manobras aos 

á considerar o espaço necessário às operações de triagem 

a separação em diversas frações de resíduos requer áreas livres correspondentes. 
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• Garantir a separação e o correto acondicionamento de

temporária em estaleiro, sendo administrada formação/sensibilização ambiental a todos os 

trabalhadores. 

• Os meios de contentorização deverão ser colocados em locais impermeabilizados, de preferência 

cobertos e devidamente sinalizados 

resíduos, contendo uma descrição sucinta da forma adequada de armazenamento e manipulação 

por código LER. 

• Disponibilização de todos os meios de contenção/retenção para prevenção

de reservatórios ou embalagens contendo produtos químicos passíveis de originar situações de 

emergência ambiental. 

• Substituição imediata dos contentores e dos meios de contenção/retenção de fugas ou derrames, 

que não se encontrem em b

de emergência ambiental. 

• A área destinada à armazenagem temporária deverá estar dimensionada de modo a permitir dar 

resposta a eventuais situações de falha no sistema de recolha e transpor

• Proibido realizar queimas a céu aberto de todo o tipo

• Transportar, armazenar, tratar, valorizar ou eliminar resíduos por entidades ou instalações 

autorizadas para o efeito; 

• Quando a quantidade armazenada estiver a 

deverá ser desencadeado o processo de expedição para tratamento/valorização numa entidade 

licenciada. 

• Garantir que os RCD são mantidos em estaleiro/obra o mínimo d

caso dos resíduos perigosos, esse período não pode ser superior a 3 meses.

• O transporte de resíduos será acompanhado da e

abril. 

 

Requisitos mínimos para os recipientes de armazenamento temporário de resíduos:

• Na planta de estaleiro, serão identificados os locais onde se situam todos os recipientes para 

armazenamento temporário de resíduos.

• Os contentores/recipientes a utilizar para o armazenamento temporário dos resíduos:

• Deverão ser estanques e adequados à quantidade previ

cada um dos recipientes e a produção estimada (m3/mês) dos resíduos;

• Deverão ser compatíveis com as operações de recolha e transporte;
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Garantir a separação e o correto acondicionamento de todos os resíduos durante a armazenagem 

temporária em estaleiro, sendo administrada formação/sensibilização ambiental a todos os 

Os meios de contentorização deverão ser colocados em locais impermeabilizados, de preferência 

mente sinalizados e identificados por intermédio de fichas de identificação de 

resíduos, contendo uma descrição sucinta da forma adequada de armazenamento e manipulação 

Disponibilização de todos os meios de contenção/retenção para prevenção de fugas ou derrames 

de reservatórios ou embalagens contendo produtos químicos passíveis de originar situações de 

Substituição imediata dos contentores e dos meios de contenção/retenção de fugas ou derrames, 

que não se encontrem em bom estado de conservação e que, por isso, possam originar situações 

 

A área destinada à armazenagem temporária deverá estar dimensionada de modo a permitir dar 

resposta a eventuais situações de falha no sistema de recolha e transporte.  

Proibido realizar queimas a céu aberto de todo o tipo de materiais residuais da obra.

Transportar, armazenar, tratar, valorizar ou eliminar resíduos por entidades ou instalações 

Quando a quantidade armazenada estiver a atingir a capacidade de armazenagem temporária, 

ser desencadeado o processo de expedição para tratamento/valorização numa entidade 

Garantir que os RCD são mantidos em estaleiro/obra o mínimo de tempo possível, sendo que, no 

duos perigosos, esse período não pode ser superior a 3 meses. 

O transporte de resíduos será acompanhado da e-GAR nos termos da Portaria 145/2017, de 26 de 

Requisitos mínimos para os recipientes de armazenamento temporário de resíduos: 

estaleiro, serão identificados os locais onde se situam todos os recipientes para 

armazenamento temporário de resíduos. 

Os contentores/recipientes a utilizar para o armazenamento temporário dos resíduos:

Deverão ser estanques e adequados à quantidade prevista, indicando a capacidade escolhida para 

cada um dos recipientes e a produção estimada (m3/mês) dos resíduos; 

Deverão ser compatíveis com as operações de recolha e transporte; 
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todos os resíduos durante a armazenagem 

temporária em estaleiro, sendo administrada formação/sensibilização ambiental a todos os 

Os meios de contentorização deverão ser colocados em locais impermeabilizados, de preferência 

por intermédio de fichas de identificação de 

resíduos, contendo uma descrição sucinta da forma adequada de armazenamento e manipulação 

de fugas ou derrames 

de reservatórios ou embalagens contendo produtos químicos passíveis de originar situações de 

Substituição imediata dos contentores e dos meios de contenção/retenção de fugas ou derrames, 

om estado de conservação e que, por isso, possam originar situações 

A área destinada à armazenagem temporária deverá estar dimensionada de modo a permitir dar 

de materiais residuais da obra. 

Transportar, armazenar, tratar, valorizar ou eliminar resíduos por entidades ou instalações 

armazenagem temporária, 

ser desencadeado o processo de expedição para tratamento/valorização numa entidade 

e tempo possível, sendo que, no 

GAR nos termos da Portaria 145/2017, de 26 de 

estaleiro, serão identificados os locais onde se situam todos os recipientes para 

Os contentores/recipientes a utilizar para o armazenamento temporário dos resíduos: 

sta, indicando a capacidade escolhida para 
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• Deverão estar devidamente sinalizados com uma indicação clara de quais os resí

podem colocar em cada um deles;

• Deverão ser completamente estanques, se destinados a resíduos líquidos, sem juntas por onde

possam ocorrer fugas de líquido;

• Deverão também ser completamente estanques, se destinados ao armazenamento temporário

de acumuladores, para evitar a fuga de eletrólito e construídos em material resistente ao eletrólitos, 

propondo à aprovação o tipo de recipientes escolhidos para estes resíduos.

 

 

 

5. DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 

Os documentos necessários e obrigatórios para o 

• Licenças dos operadores de gestão de resíduos;

• Licenças no âmbito dos pedidos de alteração de morfologia;

• Licenças de transporte de mercadorias por conta doutrem;

• Alvarás; 

• Guias de transporte (guias AT); 

• e- GAR; 

• Certificados de Receção de Resíduos de Construção e Demolição;

• Declaração de aceitação e receção de solos e biomassa;

• Modelos do SGA: 

o Mapa de controlo de resíduos 

 

Todos os documentos serão arquivados e disponíveis na pasta do dossier de
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Deverão estar devidamente sinalizados com uma indicação clara de quais os resí

podem colocar em cada um deles; 

Deverão ser completamente estanques, se destinados a resíduos líquidos, sem juntas por onde

possam ocorrer fugas de líquido; 

Deverão também ser completamente estanques, se destinados ao armazenamento temporário

e acumuladores, para evitar a fuga de eletrólito e construídos em material resistente ao eletrólitos, 

propondo à aprovação o tipo de recipientes escolhidos para estes resíduos. 

DOCUMENTOS ASSOCIADOS  

Os documentos necessários e obrigatórios para o cumprimento PPGRCD são: 

Licenças dos operadores de gestão de resíduos; 

Licenças no âmbito dos pedidos de alteração de morfologia; 

Licenças de transporte de mercadorias por conta doutrem; 

 

ção de Resíduos de Construção e Demolição; 

Declaração de aceitação e receção de solos e biomassa; 

Mapa de controlo de resíduos  

ivados e disponíveis na pasta do dossier de Ambiente no estaleiro da obra.
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Deverão estar devidamente sinalizados com uma indicação clara de quais os resíduos que se 

Deverão ser completamente estanques, se destinados a resíduos líquidos, sem juntas por onde 

Deverão também ser completamente estanques, se destinados ao armazenamento temporário 

e acumuladores, para evitar a fuga de eletrólito e construídos em material resistente ao eletrólitos, 

Ambiente no estaleiro da obra. 
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6. MODO OPERATÓRIO 

 

O modo de atuação encontra-se representado nos fluxogramas seguintes.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Manipulação de 

RCD em obra 

Recolha de resíduos 

da frente de obra 

Triagem/ separação 

por tipo 

Armazenamento 

temporário 
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se representado nos fluxogramas seguintes. 

Identificação dos 

códigos LER 

adequados 
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Necessidade da 

recolha do resíduo 

Identificação de 

operadores 

licenciados na gestão 

de resíduos e 

obtenção das 

respetivas licenças  

Recolha e Transporte  

(verificação das 

exigências legais para 

o transporte dos 

diversos resíduos) 

Encaminhamento do 

resíduo para o 

operador de gestão 

licenciado. Validação 

da e-GAR emitida 
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Emissão de e-GAR. O transporte realizado com o 

acompanhamento da respetiva e-GAR do resíduo. 

Resíduo perigoso – monitorização periódica – máximo 3 meses 

armazenado 

Resíduo não perigoso – quantidades de resíduos produzidos 

tornam economicamente viável 

E-GAR concluída. E envio de certificado de receção de 

RCD no prazo de 30 dias após a recolha do RCD. 

ESÍDUOS DE 

ACABAMENTOS E SISTEMAS, 
METROPOLITANO DE 

VIADUTOS DO CAMPO 

08-06-2021 

realizado com o 

máximo 3 meses 

quantidades de resíduos produzidos 

GAR concluída. E envio de certificado de receção de 
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1. Identificação e Classificação dos Resíduos

Os resíduos produzidos durante a fase de construção são identificados pelo respetivo código LER (Lista Europeia 

de Resíduos), classificados quanto à sua perigosidade, de acordo com a Decisão 2014/955/EU da Comissão, de 

18 de dezembro, e preconizado o seu d

definidas nos anexos do Decreto-Lei 102

 

2. Armazenamento temporário dos resíduos

Os resíduos recolhidos da frente de trabalho serão devidamente 

aguardarem o encaminhamento a destino final, em local com acesso facilitado aos veículos de transporte.

Serão definidos os seguintes locais para armazenamento temporário de resíduos:

 
• Local A – para deposição de resíduos não per

• Local B – para deposição de resíduos perigosos;

 

Local A 

Requisitos Mínimos 
Para deposição de resíduos não perigosos

 

• Ser situada nas áreas disponibilizadas para estaleiro;

• Pavimentação simples ou em área com intervenção humana;

• Fácil acesso para cargas e descargas;

 

Local B 

Requisitos Mínimos 
Para deposição de resíduos perigosos

 
• Ser situada nas áreas disponibilizadas para estaleiro;

• Pavimentação impermeável; 

• Bacias de retenção com capacidade suficiente para reter eventuais derrames

de forma a minimizar o risco de contaminação de solos e águas;

• Existência de meios de combate a incêndio

• Compatibilidade da perigosidade dos resíduos armazenados

temporariamente nas zonas definidas, de modo que não haja mistura de resíduos que comprometa o 

seu posterior tratamento nem alteração das suas caraterísticas (perigosidade)

• Local com acesso restrito e devidamente sinalizado;

• O local deve ter fácil acesso para cargas e descargas;
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Identificação e Classificação dos Resíduos 

Os resíduos produzidos durante a fase de construção são identificados pelo respetivo código LER (Lista Europeia 

de Resíduos), classificados quanto à sua perigosidade, de acordo com a Decisão 2014/955/EU da Comissão, de 

18 de dezembro, e preconizado o seu destino final, de acordo com as operações de valorização ou eliminação 

Lei 102-D/2020 de 10 de dezembro de 2020. 

Armazenamento temporário dos resíduos 

s resíduos recolhidos da frente de trabalho serão devidamente triados e armazenados no estaleiro, a 

aguardarem o encaminhamento a destino final, em local com acesso facilitado aos veículos de transporte.

Serão definidos os seguintes locais para armazenamento temporário de resíduos: 

para deposição de resíduos não perigosos; 

para deposição de resíduos perigosos; 

Para deposição de resíduos não perigosos 

Ser situada nas áreas disponibilizadas para estaleiro; 

Pavimentação simples ou em área com intervenção humana; 

cargas e descargas; 

Para deposição de resíduos perigosos 

Ser situada nas áreas disponibilizadas para estaleiro; 

Bacias de retenção com capacidade suficiente para reter eventuais derrames de substâncias perigosas, 

de forma a minimizar o risco de contaminação de solos e águas; 

Existência de meios de combate a incêndio e kit´s de combate a derrames; 

Compatibilidade da perigosidade dos resíduos armazenados, ou seja, os resíduos serão armazena

temporariamente nas zonas definidas, de modo que não haja mistura de resíduos que comprometa o 

seu posterior tratamento nem alteração das suas caraterísticas (perigosidade); 

Local com acesso restrito e devidamente sinalizado; 

acesso para cargas e descargas; 

ESÍDUOS DE 

ACABAMENTOS E SISTEMAS, 
METROPOLITANO DE 

VIADUTOS DO CAMPO 

08-06-2021 

Os resíduos produzidos durante a fase de construção são identificados pelo respetivo código LER (Lista Europeia 

de Resíduos), classificados quanto à sua perigosidade, de acordo com a Decisão 2014/955/EU da Comissão, de 

estino final, de acordo com as operações de valorização ou eliminação 

armazenados no estaleiro, a 

aguardarem o encaminhamento a destino final, em local com acesso facilitado aos veículos de transporte. 

de substâncias perigosas, 

, ou seja, os resíduos serão armazenados 

temporariamente nas zonas definidas, de modo que não haja mistura de resíduos que comprometa o 
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• Cobertura eficaz que impeça águas da chuva de entrarem no local B

 
Os recipientes a utilizar em obra serão de tipologia e dimensões adequadas ao tipo de resíduo a armazenar. Os 

recipientes serão devidamente identificados, em

respetivo código LER, sendo localizados em zonas com acesso facilitado aos veículos de transporte.

 
3. Deposição seletiva dos resíduos produzidos

Na possibilidade de triagem dos RCD em obra, t

triados, se possível, no próprio local de produção, utilizando

Os resíduos não devem permanecer no local de produção, devendo ser transportados para os locais e 

recipientes definidos para a sua armazenagem.

Deverá ser garantido que os RCD são mantidos em estaleiro/obra o mínimo de tempo possível, sendo que, no 

caso dos resíduos perigosos, esse período não pode ser superior a 3 meses.

Esse controlo será monitorizado pelo responsável do parque de resíduos, através da introdução de etiqueta de 

validade nos recipientes contendo os resíduos perigosos, após o seu enchimento 

recipiente. 

 

Todos os trabalhadores em serviço na obra deverão depositar os r

forma seletiva nos recipientes identificados para o efeito. Estas obrigações estendem

trabalhadores das empresas subcontratadas.

O responsável pela gestão de resíduos deverá verificar a conformidade

eventuais desvios e atuando junto dos trabalhadores para que estes cumpram as regras de deposição dos 

resíduos. 

 

4. Transporte de resíduos 

Quando nas inspeções efetuadas se verificar que as quantidades de resíduos produzid

economicamente viável o seu transporte será desencadeado o processo de expedição para 

valorização/eliminação numa entidade licenciada.

 

O transporte de resíduos será realizado de acordo com as condições estipuladas na Portaria n.º 145/2017, de 26

de abril (transporte de resíduos e guia eletrónica de acompanhamento de resíduos (e

178/2006, de 5 de Setembro (gestão de resíduos) e no Decreto

construção e demolição). 
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Cobertura eficaz que impeça águas da chuva de entrarem no local B 

Os recipientes a utilizar em obra serão de tipologia e dimensões adequadas ao tipo de resíduo a armazenar. Os 

recipientes serão devidamente identificados, em termos ambientais, com a designação de resíduo armazenado e 

respetivo código LER, sendo localizados em zonas com acesso facilitado aos veículos de transporte.

Deposição seletiva dos resíduos produzidos 

Na possibilidade de triagem dos RCD em obra, todos os resíduos produzidos em obra serão devidamente 

triados, se possível, no próprio local de produção, utilizando-se os meios de contentorização apropriados.

Os resíduos não devem permanecer no local de produção, devendo ser transportados para os locais e 

ipientes definidos para a sua armazenagem. 

Deverá ser garantido que os RCD são mantidos em estaleiro/obra o mínimo de tempo possível, sendo que, no 

caso dos resíduos perigosos, esse período não pode ser superior a 3 meses. 

elo responsável do parque de resíduos, através da introdução de etiqueta de 

validade nos recipientes contendo os resíduos perigosos, após o seu enchimento total e fecho respetivo 

Todos os trabalhadores em serviço na obra deverão depositar os resíduos que produzem nas suas atividades de 

forma seletiva nos recipientes identificados para o efeito. Estas obrigações estendem

trabalhadores das empresas subcontratadas. 

O responsável pela gestão de resíduos deverá verificar a conformidade da deposição de resíduos corrigindo 

eventuais desvios e atuando junto dos trabalhadores para que estes cumpram as regras de deposição dos 

Quando nas inspeções efetuadas se verificar que as quantidades de resíduos produzid

economicamente viável o seu transporte será desencadeado o processo de expedição para 

valorização/eliminação numa entidade licenciada. 

O transporte de resíduos será realizado de acordo com as condições estipuladas na Portaria n.º 145/2017, de 26

(transporte de resíduos e guia eletrónica de acompanhamento de resíduos (e-GAR)) no Decreto

178/2006, de 5 de Setembro (gestão de resíduos) e no Decreto-Lei n.º 46/2008 (gestão de resíduos de 
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Os recipientes a utilizar em obra serão de tipologia e dimensões adequadas ao tipo de resíduo a armazenar. Os 

termos ambientais, com a designação de resíduo armazenado e 

respetivo código LER, sendo localizados em zonas com acesso facilitado aos veículos de transporte. 

s resíduos produzidos em obra serão devidamente 

se os meios de contentorização apropriados. 

Os resíduos não devem permanecer no local de produção, devendo ser transportados para os locais e 

Deverá ser garantido que os RCD são mantidos em estaleiro/obra o mínimo de tempo possível, sendo que, no 

elo responsável do parque de resíduos, através da introdução de etiqueta de 

total e fecho respetivo 

esíduos que produzem nas suas atividades de 

forma seletiva nos recipientes identificados para o efeito. Estas obrigações estendem-se a todos os 

da deposição de resíduos corrigindo 

eventuais desvios e atuando junto dos trabalhadores para que estes cumpram as regras de deposição dos 

Quando nas inspeções efetuadas se verificar que as quantidades de resíduos produzidos tornam 

economicamente viável o seu transporte será desencadeado o processo de expedição para 

O transporte de resíduos será realizado de acordo com as condições estipuladas na Portaria n.º 145/2017, de 26 

GAR)) no Decreto-Lei n.º 

Lei n.º 46/2008 (gestão de resíduos de 
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O transporte rodoviário de resíduos apenas pode ser realizado por:

a) O produtor de resíduos; 

b) O eliminador ou valorizador de resíduos, licenciado nos termos da legislação aplicável;

c) As entidades responsáveis pela gestão de resíduos perigosos hospital

d) As entidades responsáveis pela gestão de resíduos urbanos;

e) As empresas licenciadas para o transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem.

 

As empresas licenciadas para o transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem podem s

consultadas através do portal eletrónico do Instituto da Mobilidade e dos Transportes.

 

Os operadores de gestão de resíduos (destinatários dos resíduos) devem possuir uma licença ou autorização 

prévia emitida pelas entidades competentes.

 

Cada transporte de resíduos deve ser acompanhado por uma Guia eletrónica de Acompanhamento de Resíduos, 

a qual tem como função identificar o resíduo que se encontra a ser transportado, a sua origem, o transportador 

e o seu destinatário final. 

 

Todos os resíduos produzidos deverão ser registados no Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente 

(SILiAmb) da Agência Portuguesa do Ambiente

 

O transporte de resíduos deve ser efetuado em condições ambientalmente adequadas, de modo a evitar a sua 

dispersão ou derrame, e observando, designadamente, os seguintes requisitos:

 Os resíduos líquidos e pastosos devem ser acondicionados em embalagens estanques, cuja taxa de 

enchimento não exceda 98%;

 Os resíduos sólidos podem ser acondicionados em embalagens ou transportados a gra

veículos de caixa fechada ou veículo de caixa aberta, com a carga devidamente coberta;

 Todos os elementos de um carregamento devem ser convenientemente arrumados no veículo e 

escorados, por forma a evitar deslocações entre si ou contra as paredes d

 Quando, no carregamento, durante o percurso ou na descarga, ocorrer algum derrame, a zona 

contaminada deve ser imediatamente limpa, recorrendo a produtos absorventes, quando se trate de 

resíduos líquidos ou pastosos e

contaminados. 
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O transporte rodoviário de resíduos apenas pode ser realizado por: 

b) O eliminador ou valorizador de resíduos, licenciado nos termos da legislação aplicável; 

c) As entidades responsáveis pela gestão de resíduos perigosos hospitalares; 

d) As entidades responsáveis pela gestão de resíduos urbanos; 

e) As empresas licenciadas para o transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem.

As empresas licenciadas para o transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem podem s

consultadas através do portal eletrónico do Instituto da Mobilidade e dos Transportes. 

Os operadores de gestão de resíduos (destinatários dos resíduos) devem possuir uma licença ou autorização 

prévia emitida pelas entidades competentes. 

e de resíduos deve ser acompanhado por uma Guia eletrónica de Acompanhamento de Resíduos, 

a qual tem como função identificar o resíduo que se encontra a ser transportado, a sua origem, o transportador 

os deverão ser registados no Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente 

da Agência Portuguesa do Ambiente.  

O transporte de resíduos deve ser efetuado em condições ambientalmente adequadas, de modo a evitar a sua 

observando, designadamente, os seguintes requisitos: 

Os resíduos líquidos e pastosos devem ser acondicionados em embalagens estanques, cuja taxa de 

enchimento não exceda 98%; 

Os resíduos sólidos podem ser acondicionados em embalagens ou transportados a gra

veículos de caixa fechada ou veículo de caixa aberta, com a carga devidamente coberta;

Todos os elementos de um carregamento devem ser convenientemente arrumados no veículo e 

escorados, por forma a evitar deslocações entre si ou contra as paredes do veículo;

Quando, no carregamento, durante o percurso ou na descarga, ocorrer algum derrame, a zona 

contaminada deve ser imediatamente limpa, recorrendo a produtos absorventes, quando se trate de 

resíduos líquidos ou pastosos e no caso de ocorrer contaminação do solo, remover os solos 
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METROPOLITANO DE 
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e) As empresas licenciadas para o transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem. 

As empresas licenciadas para o transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem podem ser 

Os operadores de gestão de resíduos (destinatários dos resíduos) devem possuir uma licença ou autorização 

e de resíduos deve ser acompanhado por uma Guia eletrónica de Acompanhamento de Resíduos, 

a qual tem como função identificar o resíduo que se encontra a ser transportado, a sua origem, o transportador 

os deverão ser registados no Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente 

O transporte de resíduos deve ser efetuado em condições ambientalmente adequadas, de modo a evitar a sua 

Os resíduos líquidos e pastosos devem ser acondicionados em embalagens estanques, cuja taxa de 

Os resíduos sólidos podem ser acondicionados em embalagens ou transportados a granel, em 

veículos de caixa fechada ou veículo de caixa aberta, com a carga devidamente coberta; 

Todos os elementos de um carregamento devem ser convenientemente arrumados no veículo e 

o veículo; 

Quando, no carregamento, durante o percurso ou na descarga, ocorrer algum derrame, a zona 

contaminada deve ser imediatamente limpa, recorrendo a produtos absorventes, quando se trate de 

ação do solo, remover os solos 
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5. Destino Final 

A gestão dos RCD deverá ter como princípios fundamentais a prevenção da produção destes resíduos e da sua 

perigosidade através da redução da incorporação de substâncias perigosas aquando da construção, bem como 

o recurso à sua triagem, sempre que possível 

de valorização, com vista a reduzir a quantidade e a perigosidade dos resíduos a eliminar. 

A verificar-se a contaminação dos RCD, com substâncias perigosas, estes deverão ter o mesmo dest

material contaminante, ou seja, ser encaminhados para um destino devidamente legalizado para o seu 

tratamento ou eliminação, em conformidade 

Os RCD devem estar armazenados na obra o mínimo tempo possível, no caso dos r

armazenamento é no máximo três meses, sendo este controlo efetuado pelo responsável pelo parque de 

resíduos. 

As empresas selecionadas para o tratamento, valorização e para assegurar o destino final dos diferentes 

resíduos deverão estar contempladas nas listagens das unidades licenciadas pela APA.

 

6. Inspeção e manutenção 

Toda a área de obra e especialmente os locais de armazenamento temporário de resíduos devem ser alvo de 

uma inspeção e manutenções regulares no âmbito da aplicação do PPG

• Detetar situações incorretas em termos de deposição de resíduos (deposição fora dos locais de 

armazenamento e deposição em recipientes errados).

• Detetar situações em que recipientes estejam quase completos e necessitem de ser recolh

exterior. 

• Detetar necessidade de limpeza dos pavimentos nos locais de armazenamento.

• Detetar defeitos ou danos estruturais nos locais de armazenamento e nos recipientes.

• Detetar defeitos ou danos na sinalização dos recipientes.

• Acompanhar e detetar irregularidades nas operações de recolha de resíduos por empresa externa.

 

Inspeção 

Deposição/segregação de resíduos

Capacidade dos recipientes de 
armazenamento temporário de resíduos
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A gestão dos RCD deverá ter como princípios fundamentais a prevenção da produção destes resíduos e da sua 

perigosidade através da redução da incorporação de substâncias perigosas aquando da construção, bem como 

o recurso à sua triagem, sempre que possível na origem, e a sistemas de reutilização, reciclagem e outras formas 

de valorização, com vista a reduzir a quantidade e a perigosidade dos resíduos a eliminar.  

se a contaminação dos RCD, com substâncias perigosas, estes deverão ter o mesmo dest

material contaminante, ou seja, ser encaminhados para um destino devidamente legalizado para o seu 

tratamento ou eliminação, em conformidade com a legislação em vigor.  

Os RCD devem estar armazenados na obra o mínimo tempo possível, no caso dos r

armazenamento é no máximo três meses, sendo este controlo efetuado pelo responsável pelo parque de 

As empresas selecionadas para o tratamento, valorização e para assegurar o destino final dos diferentes 

contempladas nas listagens das unidades licenciadas pela APA. 

Toda a área de obra e especialmente os locais de armazenamento temporário de resíduos devem ser alvo de 

uma inspeção e manutenções regulares no âmbito da aplicação do PPGRCD, com o objetivo de:

Detetar situações incorretas em termos de deposição de resíduos (deposição fora dos locais de 

armazenamento e deposição em recipientes errados). 

Detetar situações em que recipientes estejam quase completos e necessitem de ser recolh

Detetar necessidade de limpeza dos pavimentos nos locais de armazenamento. 

Detetar defeitos ou danos estruturais nos locais de armazenamento e nos recipientes.

Detetar defeitos ou danos na sinalização dos recipientes. 

etar irregularidades nas operações de recolha de resíduos por empresa externa.

Periodicidade Responsável

de resíduos Diária 
Responsável do parque de 

resíduos e todos os 
colaboradores

Capacidade dos recipientes de 
armazenamento temporário de resíduos 

Diária 
Responsável do parque de 

resíduos
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A gestão dos RCD deverá ter como princípios fundamentais a prevenção da produção destes resíduos e da sua 

perigosidade através da redução da incorporação de substâncias perigosas aquando da construção, bem como 

na origem, e a sistemas de reutilização, reciclagem e outras formas 

 

se a contaminação dos RCD, com substâncias perigosas, estes deverão ter o mesmo destino que o 

material contaminante, ou seja, ser encaminhados para um destino devidamente legalizado para o seu 

Os RCD devem estar armazenados na obra o mínimo tempo possível, no caso dos resíduos perigosos, o 

armazenamento é no máximo três meses, sendo este controlo efetuado pelo responsável pelo parque de 

As empresas selecionadas para o tratamento, valorização e para assegurar o destino final dos diferentes 

Toda a área de obra e especialmente os locais de armazenamento temporário de resíduos devem ser alvo de 

RCD, com o objetivo de: 

Detetar situações incorretas em termos de deposição de resíduos (deposição fora dos locais de 

Detetar situações em que recipientes estejam quase completos e necessitem de ser recolhidos para o 

Detetar defeitos ou danos estruturais nos locais de armazenamento e nos recipientes. 

etar irregularidades nas operações de recolha de resíduos por empresa externa. 

Responsável 

Responsável do parque de 
odos os 

colaboradores 

Responsável do parque de 
resíduos 
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Inspeção 

Capacidade dos recipientes contendo 
resíduos perigosos  

Estado de limpeza da fossa de drenagem

Estado de limpeza dos pavimentos nos 
locais de armazenamento 

Verificar estado de conservação dos locais 
e dos recipientes de armazenamento de 
resíduos 

Verificar estado da sinalização dos 
recipientes 

Acompanhamento do Processo de Recolha 
de Resíduos por empresa externa 

Substituição / reparação dos locais e dos 
recipientes de armazenamento de resíduos

Substituição/reparação do estado da 
sinalização dos recipientes 

 
Os meios materiais necessários às operações de manutenção são os recipientes para armazenamento de 
resíduos e a sinalização. 
 

7. Registo no mapa de resíduos  

Cada operação de gestão de resíduos será registada em impresso próprio

entre outros, os seguintes elementos: 
• Quantidade e tipo de resíduos transportados;

• Origem e destino dos resíduos;

• Tipo de operação de gestão de resíduos efetuada.

 
8. Formação e Sensibilização 

As ações de formação e sensibilização no âmbito da Gestão de Resíduos serão ministradas a todos os 

trabalhadores, incluindo os subcontratados.

 

Atendendo à especificidade e responsabilidade da função do responsável pela gestão de resíduos será efetuada 

uma ação suplementar sobre esta matéria.
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Periodicidade Responsável

Capacidade dos recipientes contendo 
Diária 

Responsável do parque de 
resíduos

Estado de limpeza da fossa de drenagem Mensal Equipa de ambiente

limpeza dos pavimentos nos 
Diária 

Equipa de ambiente

Verificar estado de conservação dos locais 
e dos recipientes de armazenamento de Quinzenal 

Equipa de ambiente

Verificar estado da sinalização dos 
Quinzenal 

Equipa de ambiente

Acompanhamento do Processo de Recolha Sempre que se realizar 
uma recolha 

Equipa de ambiente

Substituição / reparação dos locais e dos 
recipientes de armazenamento de resíduos 

Sempre que necessário 
Responsável do parque de 

resíduos

Substituição/reparação do estado da 
Sempre que necessário 

Responsável do parque de 
resíduos

Os meios materiais necessários às operações de manutenção são os recipientes para armazenamento de 

Cada operação de gestão de resíduos será registada em impresso próprio (em anexo), onde deverá constar, 

Quantidade e tipo de resíduos transportados; 

destino dos resíduos; 

Tipo de operação de gestão de resíduos efetuada. 

As ações de formação e sensibilização no âmbito da Gestão de Resíduos serão ministradas a todos os 

trabalhadores, incluindo os subcontratados. 

especificidade e responsabilidade da função do responsável pela gestão de resíduos será efetuada 

uma ação suplementar sobre esta matéria. 
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Responsável 

Responsável do parque de 
resíduos 

de ambiente 

de ambiente 

de ambiente 

de ambiente 

de ambiente 

Responsável do parque de 
resíduos 

Responsável do parque de 
resíduos 

Os meios materiais necessários às operações de manutenção são os recipientes para armazenamento de 

, onde deverá constar, 

As ações de formação e sensibilização no âmbito da Gestão de Resíduos serão ministradas a todos os 

especificidade e responsabilidade da função do responsável pela gestão de resíduos será efetuada 
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Grupo Objetivo / Conteúdo

− Diretor de Obra 

− Diretores de Obra 

Adjuntos 

− Enquadramento 

• Plano de Prevenção e 

Resíduos de Construção e Demolição

• Apresentação

prevenção e redução

− Encarregados Gerais 

− Responsáveis pelas 

Subempreitadas 

− Encarregados de 

Frente 

• Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição

• Apresentação

prevenção e redução

• Procedimentos de emergência 

ambiental 

− Responsável do 

parque de resíduos 

• Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição

• Procedimento e registos de controlo da 

manutenção de parque de resíduos.

• Procedimentos de emergência 

ambiental

Todos os trabalhadores Sensibilizar 

vertente de resíduos

• Para a importância de minimizar 

desperdícios;

• Recolher atempadamente todos os 

resíduos das frentes de obra;

• Realizar a correta triagem dos resíduos 

produzidos;

• Sempre que possível reutilização e 

correto encaminhamento dos res

para destino final que contemple a 

reciclagem ou outras formas de 

valorização;

• Atuação em caso de situações de 

emergência ambiental
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Objetivo / Conteúdo Observações

Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição 

Apresentação das medidas de 

prevenção e redução 

Ação de formação realizada pela 

Equipa de Ambiente no início da 

fase de construção e sempre que 

haja alteração dos responsáveis / 

chefias 

Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição 

Apresentação das medidas de 

prevenção e redução 

Procedimentos de emergência 

ambiental  

Ação de formação ministrada pela 

Equipa de Ambiente no início da 

obra e sempre que haja alteração 

dos responsáveis / chefias

Deve incluir os subempreiteiros.

Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição 

Procedimento e registos de controlo da 

anutenção de parque de resíduos. 

Procedimentos de emergência 

ambiental 

Ação de formação ministrada pela 

Equipa de Ambiente no início da 

obra e sempre que haja alteração 

dos responsáveis / chefias

 

Sensibilizar para os seguintes temas na 

vertente de resíduos: 

Para a importância de minimizar 

desperdícios; 

Recolher atempadamente todos os 

resíduos das frentes de obra; 

Realizar a correta triagem dos resíduos 

produzidos; 

Sempre que possível reutilização e 

correto encaminhamento dos resíduos 

para destino final que contemple a 

reciclagem ou outras formas de 

valorização; 

Atuação em caso de situações de 

emergência ambiental. 

Ação realizada na sessão de 

acolhimento a todos os 

trabalhadores no âmbito da 

sensibilização geral

ESÍDUOS DE 

ACABAMENTOS E SISTEMAS, 
METROPOLITANO DE 

VIADUTOS DO CAMPO 

08-06-2021 

Observações 

Ação de formação realizada pela 

Equipa de Ambiente no início da 

fase de construção e sempre que 

haja alteração dos responsáveis / 

Ação de formação ministrada pela 

Ambiente no início da 

obra e sempre que haja alteração 

dos responsáveis / chefias 

Deve incluir os subempreiteiros. 

Ação de formação ministrada pela 

Equipa de Ambiente no início da 

obra e sempre que haja alteração 

dos responsáveis / chefias 

Ação realizada na sessão de 

acolhimento a todos os 

trabalhadores no âmbito da 

sensibilização geral de ambiente 



 

 
 

PLANO DE 

EMPREITADA
NO ÂMBITO
LISBOA – 

 

 

 
VDCG TXD GE AMB LT3 000 AN 49002 B 

 
9. Responsabilidade  

Todos os trabalhadores serão responsáveis pela correta triagem

Os encarregados das frentes de obra deverão assegurar a remoção dos resíduos e/ ou resíduos para reutilizar 

das frentes de obra como encaminhar os respetivos resíduos para o parque de resíduos (armazenamento 

temporário), os resíduos para reutilizar serão armazenados em local definido e identificado na planta de 

estaleiro. 

O responsável do parque de resíduos tem como funç

resíduos, desde a sua manutenção como verificação da capacidade e do estado dos recipientes.

 

A Equipa de ambiente deverá executar

cumprimento do PPGRCD, como o preenchimento do Mapa de Controlo de Resíduos Produzidos

conformidade das operações de gestão de resíduos e da documentação associada

 

A seguir é apresentado um Plano de Gestão e Prevenção de Resíduos da Construção

fase de projeto. Este plano apresenta quantidades em estimativas de resíduos que possam ser produzidos em 

obra, que e em fase de obra, este mesmo plano será adaptado como atualizado.
 
 
 
 

7. RESPONSABILIDADE DA GESTÃO

 

7.1. DADOS GERAIS DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA 

Dados gerais da entidade responsável pela obra

Nome Metropolitano de Lisboa, E.P.E

Morada Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 28

Localidade Lisboa 

Freguesia Avenidas Novas 

Telefone 211 570 501  

Número Identificação Pessoa Coletiva 
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Todos os trabalhadores serão responsáveis pela correta triagem/segregação dos resíduos produzidos.

Os encarregados das frentes de obra deverão assegurar a remoção dos resíduos e/ ou resíduos para reutilizar 

nhar os respetivos resíduos para o parque de resíduos (armazenamento 

, os resíduos para reutilizar serão armazenados em local definido e identificado na planta de 

O responsável do parque de resíduos tem como função garantir as condições adequadas do parque de 

resíduos, desde a sua manutenção como verificação da capacidade e do estado dos recipientes.

deverá executar em conformidade as operações de gestão dos resíduos, assegurando o 

reenchimento do Mapa de Controlo de Resíduos Produzidos

conformidade das operações de gestão de resíduos e da documentação associada. 

A seguir é apresentado um Plano de Gestão e Prevenção de Resíduos da Construção e Demolição

ste plano apresenta quantidades em estimativas de resíduos que possam ser produzidos em 

obra, que e em fase de obra, este mesmo plano será adaptado como atualizado. 

RESPONSABILIDADE DA GESTÃO 

DADOS GERAIS DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OBRA 

Dados gerais da entidade responsável pela obra 

Metropolitano de Lisboa, E.P.E 

Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 28 

Cód. Postal 1069

Concelho Lisboa 

Fax  E-mail dlo@metrolisboa.pt

 500192855 CAE 49310

terrestres, urbanos e 

suburbanos, de 

passageiros

ESÍDUOS DE 

ACABAMENTOS E SISTEMAS, 
METROPOLITANO DE 
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08-06-2021 

dos resíduos produzidos. 

Os encarregados das frentes de obra deverão assegurar a remoção dos resíduos e/ ou resíduos para reutilizar 

nhar os respetivos resíduos para o parque de resíduos (armazenamento 

, os resíduos para reutilizar serão armazenados em local definido e identificado na planta de 

es adequadas do parque de 

resíduos, desde a sua manutenção como verificação da capacidade e do estado dos recipientes. 

perações de gestão dos resíduos, assegurando o 

reenchimento do Mapa de Controlo de Resíduos Produzidos e verificar a 

molição (PPGRCD) em 

ste plano apresenta quantidades em estimativas de resíduos que possam ser produzidos em 

1069-095 

dlo@metrolisboa.pt. 

49310 – Transportes 

terrestres, urbanos e 

suburbanos, de 

passageiros 
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7.2. DADOS GERAIS DA OBRA 

Dados gerais da obra 

Tipo de obra Projeto e Construção dos toscos, acabamentos e sistemas 

Código do CPV a) 71000000-8 -

b) 71250000-5 –

c) 45213320-2 

ferroviário; 

Nº de processo de Avaliação de Impacte Ambiental

Identificação do local 

de implantação 

Viadutos de Campo Grande 

 

 

7.3. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA 

Caracterização da obra 

Caracterização  A implantação destes viadutos permite que, a poente da Estação Campo Grande, se faça 

a ligação da Linha Verde com a Linha Amarela possibilitando o fecho da Linha Verde em 

anel e a ligação da Linha Amarela de Odivelas à Linha de Telheiras formando a nova 

Linha Amarela. 

Estas ligações obrigam à execução de dois troços de ligação e consequentemente à 

execução de dois novos viadutos:

• Viaduto de ligação 1 que faz a ligação diagonal entre os dois viadutos existentes, 

ligando o Viaduto a Sul ao Encontro/Trincheira d

• Viaduto de ligação 2 faz a ligação do topo poente da estação Campo Grande no 

troço Campo Grande 

Grande – Telheiras.

Trata-se de uma ligação a norte dos viadutos existentes, deixando o Via

Campo Grande – Telheiras existente com a função de estacionamento de composições.

Este novo viaduto permite assim a ligação da Linha Amarela, Odivelas 

diretamente ao troço Campo Grande 

Amarela (J), Odivelas 

 

Os trabalhos começam pelo reforço dos pórticos dos viadutos existentes (Etapa I), 

seguindo-se a execução dos Tramos 5 a 10 do Módulo Central do viaduto VL2 (Etapa II) e 

depois os Tramos 11 a 14 do Módulo Central do viaduto VL2 e Encontro do VL2 (Etapa 

III). Inicia-se então a construção dos módulos mais próximos da Estação Campo Grande, 

correspondendo a Etapa IV à construção do viaduto VL1 e a Etapa V à construção do 
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Construção dos toscos, acabamentos e sistemas  

- Serviços de Arquitetura, Engenharia, Construção e Inspeção

– Serviços de Arquitetura, Engenharia e Levantamento Topográfico;

2 – Obras de construção de edifícios relacionados com o transporte 

Nº de processo de Avaliação de Impacte Ambiental 3020 

Viadutos de Campo Grande - Lisboa 

 

implantação destes viadutos permite que, a poente da Estação Campo Grande, se faça 

a ligação da Linha Verde com a Linha Amarela possibilitando o fecho da Linha Verde em 

anel e a ligação da Linha Amarela de Odivelas à Linha de Telheiras formando a nova 

Estas ligações obrigam à execução de dois troços de ligação e consequentemente à 

execução de dois novos viadutos: 

Viaduto de ligação 1 que faz a ligação diagonal entre os dois viadutos existentes, 

ligando o Viaduto a Sul ao Encontro/Trincheira do Viaduto Norte.

Viaduto de ligação 2 faz a ligação do topo poente da estação Campo Grande no 

troço Campo Grande – Cidade Universitária com o Viaduto do troço Campo 

Telheiras. 

se de uma ligação a norte dos viadutos existentes, deixando o Via

Telheiras existente com a função de estacionamento de composições.

Este novo viaduto permite assim a ligação da Linha Amarela, Odivelas 

diretamente ao troço Campo Grande – Telheiras, passando assim a designar

Amarela (J), Odivelas – Telheiras com interface com a Linha Verde no Campo Grande.

Os trabalhos começam pelo reforço dos pórticos dos viadutos existentes (Etapa I), 

se a execução dos Tramos 5 a 10 do Módulo Central do viaduto VL2 (Etapa II) e 

depois os Tramos 11 a 14 do Módulo Central do viaduto VL2 e Encontro do VL2 (Etapa 

se então a construção dos módulos mais próximos da Estação Campo Grande, 

correspondendo a Etapa IV à construção do viaduto VL1 e a Etapa V à construção do 
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Serviços de Arquitetura, Engenharia, Construção e Inspeção 

Serviços de Arquitetura, Engenharia e Levantamento Topográfico; 

edifícios relacionados com o transporte 

implantação destes viadutos permite que, a poente da Estação Campo Grande, se faça 

a ligação da Linha Verde com a Linha Amarela possibilitando o fecho da Linha Verde em 

anel e a ligação da Linha Amarela de Odivelas à Linha de Telheiras formando a nova 

Estas ligações obrigam à execução de dois troços de ligação e consequentemente à 

Viaduto de ligação 1 que faz a ligação diagonal entre os dois viadutos existentes, 

o Viaduto Norte. 

Viaduto de ligação 2 faz a ligação do topo poente da estação Campo Grande no 

Cidade Universitária com o Viaduto do troço Campo 

se de uma ligação a norte dos viadutos existentes, deixando o Viaduto do troço 

Telheiras existente com a função de estacionamento de composições. 

Este novo viaduto permite assim a ligação da Linha Amarela, Odivelas – Campo Grande, 

Telheiras, passando assim a designar-se Linha 

Telheiras com interface com a Linha Verde no Campo Grande. 

Os trabalhos começam pelo reforço dos pórticos dos viadutos existentes (Etapa I), 

se a execução dos Tramos 5 a 10 do Módulo Central do viaduto VL2 (Etapa II) e 

depois os Tramos 11 a 14 do Módulo Central do viaduto VL2 e Encontro do VL2 (Etapa 

se então a construção dos módulos mais próximos da Estação Campo Grande, 

correspondendo a Etapa IV à construção do viaduto VL1 e a Etapa V à construção do 
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Caracterização da obra 

módulo Nascente do viaduto VL2. Por fim, a Etapa VI é global para os viadutos, 

correspondendo à limpeza geral da obra, execução de acabamentos e arranjos exteriores 

e instalação dos passeios, da via

 

Em cada módulo dos viadutos admite

com recurso a cimbre ao solo e betonagem e

projetadas estruturas auxiliares por forma a garantir uma adequada proteção das vias 

inferiores que se manterão em funcionamento. Todas as escavações necessárias à 

execução dos blocos de fundação devem ser entivadas

minimizando a afetação da envolvente. 

 

Nos módulos intermédios, correspondentes aos módulos entre juntas de dilatação que 

não têm qualquer ligação (através do tabuleiro ou pilares) às estruturas existentes entre 

juntas de dilataçã

adotar em geral será:

 
1. Execução das estacas

2. Escavação para os blocos de fundação, ao abrigo de entivações, quando 

necessário

3. Construção dos blocos, fustes e capitéis

4. Montagem dos aparelh

5. Execução do tabuleiro

Nos módulos de ligação, junto aos encontros em cofre, a solução estrutural resume

justaposição de novo encontro em cofre (ou em caixa) sobre estacas, procedendo

geral à construção de toda a nova estrutura, minim

estrutura existente, que terá que se manter em funcionamento e cumprindo

sequência: 

1. Execução das estacas

2. Escavação com entivação, quando necessário

3. Construção dos blocos de fundação e mesoestrutura

4. Demolição localizada 
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módulo Nascente do viaduto VL2. Por fim, a Etapa VI é global para os viadutos, 

o à limpeza geral da obra, execução de acabamentos e arranjos exteriores 

e instalação dos passeios, da via-férrea e da cobertura. 

Em cada módulo dos viadutos admite-se uma construção feita em moldes tradicionais, 

com recurso a cimbre ao solo e betonagem e pré-esforço tramo a tramo. Serão sempre 

projetadas estruturas auxiliares por forma a garantir uma adequada proteção das vias 

inferiores que se manterão em funcionamento. Todas as escavações necessárias à 

execução dos blocos de fundação devem ser entivadas, sempre que necessário, 

minimizando a afetação da envolvente.  

Nos módulos intermédios, correspondentes aos módulos entre juntas de dilatação que 

não têm qualquer ligação (através do tabuleiro ou pilares) às estruturas existentes entre 

juntas de dilatação, a sua construção será feita em moldes tradicionais e a sequência a 

adotar em geral será: 

Execução das estacas 

Escavação para os blocos de fundação, ao abrigo de entivações, quando 

necessário 

Construção dos blocos, fustes e capitéis 

Montagem dos aparelhos de apoio 

Execução do tabuleiro 

Nos módulos de ligação, junto aos encontros em cofre, a solução estrutural resume

justaposição de novo encontro em cofre (ou em caixa) sobre estacas, procedendo

geral à construção de toda a nova estrutura, minimizando as interferências com a 

estrutura existente, que terá que se manter em funcionamento e cumprindo

Execução das estacas 

Escavação com entivação, quando necessário 

Construção dos blocos de fundação e mesoestrutura 

Demolição localizada da estrutura existente 
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módulo Nascente do viaduto VL2. Por fim, a Etapa VI é global para os viadutos, 

o à limpeza geral da obra, execução de acabamentos e arranjos exteriores 

se uma construção feita em moldes tradicionais, 

esforço tramo a tramo. Serão sempre 

projetadas estruturas auxiliares por forma a garantir uma adequada proteção das vias 

inferiores que se manterão em funcionamento. Todas as escavações necessárias à 

, sempre que necessário, 

Nos módulos intermédios, correspondentes aos módulos entre juntas de dilatação que 

não têm qualquer ligação (através do tabuleiro ou pilares) às estruturas existentes entre 

o, a sua construção será feita em moldes tradicionais e a sequência a 

Escavação para os blocos de fundação, ao abrigo de entivações, quando 

Nos módulos de ligação, junto aos encontros em cofre, a solução estrutural resume-se à 

justaposição de novo encontro em cofre (ou em caixa) sobre estacas, procedendo-se em 

izando as interferências com a 

estrutura existente, que terá que se manter em funcionamento e cumprindo-se a 
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Caracterização da obra 

5. Enchimento ou execução da laje superior com instalação prévia dos ferrolhos de 

ligação entre estruturas (se se afigurar necessário)

Nos módulos de ligação, entre o viaduto existente e o viaduto novo, procede também à 

construção de to

existente, que terá que se manter em funcionamento, cumprindo

parcialmente atrás descrita

 
1. Execução das estacas

2. Escavação com entivação, quando necessário

3. Construção dos 

4. Reposição do aterro compactado sobre as fundações

5. Escoramento dos tabuleiros adjacentes à intervenção e monitorização do viaduto 

existente 

6. Execução dos novos capitéis com ligação aos capitéis existentes (para que o 

novo capitel que resulta 

existente, com escoramento do tabuleiro existente para poder intervir de forma 

segura no capitel construído, e instalando ferrolhos e barras de pré

7. Montagem dos aparelhos de apoio

8. Execução das vigas e ne

espera para ligação entre lajes

9. Demolição parcial das consolas dos viadutos existentes com repescagem de 

armaduras e execução / betonagem (com microbetão de presa rápida e alta 

resistência) das bandas de ligação entre tabuleiro novo e tabuleiro existente 

10. Remoção do escoramento

 

A fundação dos pilares é indirecta por intermédio de estacas moldadas

dos 4 pilares do viaduto VL1, e também do encontro deste viaduto, serão realizadas por 

estacas com diâmetros de 1,0

e 24,2 m). 
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Enchimento ou execução da laje superior com instalação prévia dos ferrolhos de 

ligação entre estruturas (se se afigurar necessário) 

Nos módulos de ligação, entre o viaduto existente e o viaduto novo, procede também à 

construção de toda a nova estrutura, minimizando as interferências com a estrutura 

existente, que terá que se manter em funcionamento, cumprindo

parcialmente atrás descrita. 

Execução das estacas 

Escavação com entivação, quando necessário 

Construção dos blocos e fustes 

Reposição do aterro compactado sobre as fundações 

Escoramento dos tabuleiros adjacentes à intervenção e monitorização do viaduto 

 

Execução dos novos capitéis com ligação aos capitéis existentes (para que o 

novo capitel que resulta do encamisamento e prolongamento do capitel 

existente, com escoramento do tabuleiro existente para poder intervir de forma 

segura no capitel construído, e instalando ferrolhos e barras de pré

Montagem dos aparelhos de apoio 

Execução das vigas e nervuras dos novos tabuleiros, deixando armaduras em 

espera para ligação entre lajes 

Demolição parcial das consolas dos viadutos existentes com repescagem de 

armaduras e execução / betonagem (com microbetão de presa rápida e alta 

resistência) das bandas de ligação entre tabuleiro novo e tabuleiro existente 

Remoção do escoramento 

ão dos pilares é indirecta por intermédio de estacas moldadas

dos 4 pilares do viaduto VL1, e também do encontro deste viaduto, serão realizadas por 

estacas com diâmetros de 1,0 m e 1,2 m e comprimentos variáveis (entre cerca de 15,8
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Enchimento ou execução da laje superior com instalação prévia dos ferrolhos de 

Nos módulos de ligação, entre o viaduto existente e o viaduto novo, procede também à 

da a nova estrutura, minimizando as interferências com a estrutura 

existente, que terá que se manter em funcionamento, cumprindo-se a sequência já 

Escoramento dos tabuleiros adjacentes à intervenção e monitorização do viaduto 

Execução dos novos capitéis com ligação aos capitéis existentes (para que o 

do encamisamento e prolongamento do capitel 

existente, com escoramento do tabuleiro existente para poder intervir de forma 

segura no capitel construído, e instalando ferrolhos e barras de pré-esforço) 

rvuras dos novos tabuleiros, deixando armaduras em 

Demolição parcial das consolas dos viadutos existentes com repescagem de 

armaduras e execução / betonagem (com microbetão de presa rápida e alta 

resistência) das bandas de ligação entre tabuleiro novo e tabuleiro existente  

ão dos pilares é indirecta por intermédio de estacas moldadas. As fundações 

dos 4 pilares do viaduto VL1, e também do encontro deste viaduto, serão realizadas por 

m e comprimentos variáveis (entre cerca de 15,8 m 
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Caracterização da obra 

O viaduto VL2 terá 14 pilares e o encontro, com fundações indiretas por estacas com 

diâmetros de 1,0 m e 1,2 m e comprimentos variáveis (entre 21,9

do VL2 terá ainda associado a execução de inclusões rígidas em betão simples, a

por trado contínuo (‘estacas’ de pequ

 

Foi ainda incluído nesta empreitada:

• Intervenção na Estação Campo Grande I, que considera:

• Deslocalização dos cais em 16.5m, com ampliação da estação do lado 

nascente

• Nova Sala

• Desvio e reposição da Sala do Posto de Tração Nascente

• Demolição, ampliação e remodelação da Sala Posto de Tração, e das Escadas 

de Emergência;

• A colocação dos Cais de Serviço e respetivas Cobertu

(Alvalade 

comboios C6 em cada via.

• Instalação de um aparelho de via “S” a 86 m, a norte da Cidade Universitária;

• Reposição do posto de tração, existente no 

tração do lado poente da Estação Campo Grande.

• Reparação dos Viadutos existentes 

Para materializar esta solução, além das Infraestruturas dos Serviços Afetados que terão 

de ser desviados, ter

• Garantir o gabarit de

onde será necessário o rebaixamento das faixas Sul

(máximo) numa extensão de 70.0m.

• Desviar o acesso à garagem do edifício referenciado como “Torre Vicentina” pela 

sua proximidad

• Compatibilizar com o Plano de Pormenor da CML, na envolvente ao viaduto 

junto à estação, repondo a normalidade na exploração do Terminal de 

Autocarros e restabelecendo a Ciclovia.

 

Para a execução da obra anteriorme

construção são as seguintes:

• Desmatação

• Movimentação de terras

• Drenagens
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O viaduto VL2 terá 14 pilares e o encontro, com fundações indiretas por estacas com 

diâmetros de 1,0 m e 1,2 m e comprimentos variáveis (entre 21,9 m e 31,3

do VL2 terá ainda associado a execução de inclusões rígidas em betão simples, a

por trado contínuo (‘estacas’ de pequena dimensão, diâmetro 0,60 m).

Foi ainda incluído nesta empreitada: 

Intervenção na Estação Campo Grande I, que considera: 

Deslocalização dos cais em 16.5m, com ampliação da estação do lado 

nascente 

Nova Sala de Baterias ao nível do átrio no corpo central da estação;

Desvio e reposição da Sala do Posto de Tração Nascente 

Demolição, ampliação e remodelação da Sala Posto de Tração, e das Escadas 

de Emergência; 

A colocação dos Cais de Serviço e respetivas Coberturas no viaduto existente sul 

(Alvalade – C. Grande - Telheiras) de modo a permitir o estacionamento de 2 

comboios C6 em cada via. 

Instalação de um aparelho de via “S” a 86 m, a norte da Cidade Universitária;

Reposição do posto de tração, existente no término do Rato, para o Posto de 

tração do lado poente da Estação Campo Grande. 

Reparação dos Viadutos existentes  

Para materializar esta solução, além das Infraestruturas dos Serviços Afetados que terão 

de ser desviados, ter-se-á de: 

Garantir o gabarit de 5.0m na Avenida Padre cruz, no atravessamento do VL2, 

onde será necessário o rebaixamento das faixas Sul-Norte em cerca de 30cm 

(máximo) numa extensão de 70.0m. 

Desviar o acesso à garagem do edifício referenciado como “Torre Vicentina” pela 

sua proximidade ao novo Encontro Ponte do viaduto VL2. 

Compatibilizar com o Plano de Pormenor da CML, na envolvente ao viaduto 

junto à estação, repondo a normalidade na exploração do Terminal de 

Autocarros e restabelecendo a Ciclovia. 

Para a execução da obra anteriormente caracterizada, as principais atividades de 

construção são as seguintes: 

Desmatação; 

Movimentação de terras; 

Drenagens; 
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O viaduto VL2 terá 14 pilares e o encontro, com fundações indiretas por estacas com 

m e 31,3 m). O encontro 

do VL2 terá ainda associado a execução de inclusões rígidas em betão simples, a realizar 

m). 

Deslocalização dos cais em 16.5m, com ampliação da estação do lado 

de Baterias ao nível do átrio no corpo central da estação; 

Demolição, ampliação e remodelação da Sala Posto de Tração, e das Escadas 

ras no viaduto existente sul 

Telheiras) de modo a permitir o estacionamento de 2 

Instalação de um aparelho de via “S” a 86 m, a norte da Cidade Universitária; 

término do Rato, para o Posto de 

Para materializar esta solução, além das Infraestruturas dos Serviços Afetados que terão 

5.0m na Avenida Padre cruz, no atravessamento do VL2, 

Norte em cerca de 30cm 

Desviar o acesso à garagem do edifício referenciado como “Torre Vicentina” pela 

Compatibilizar com o Plano de Pormenor da CML, na envolvente ao viaduto 

junto à estação, repondo a normalidade na exploração do Terminal de 

as principais atividades de 
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Caracterização da obra 

• Estacas moldadas

• Betão proje

• Ancoragens

• Execução de muros

• Betão proje

• Ancoragens

• Micro-estacas

• Cofragens

• Armaduras

• Betonagem

• Pré-esforço

• Montagem de estruturas metálicas

• Fabrico de estruturas metálicas

• Estrutura mista (aço, betão)

• Andaimes, cimbres e cavaletes

• Alvenarias

• Impermeabilizações, isolamentos e juntas

• Carpintarias

• Serralharias

• Rebocos, estuques e be

• Revestimentos pétreos e cerâmicos e cantarias

• Pinturas, barramentos, envernizamentos e revestimentos 

• Redes de fluídos (águas, esgotos, gases e incêndios)

• Instalações elétricas, telecomunicações, segurança, etc.

• Tapetes mecânicos, b

• Instalações especiais (UPS e baterias)

• Instalações especiais (Gerador de emergência)

• Instalações especiais (Posto de transformação)

• Arranjos exteriores

• Assentamento de via ferroviária

• Soldaduras aluminotérmicas

 

As atividades de demolição previstas correspondem a

• Demolições de muros

• Levantamento de 

• Levantamento de pavimentos em
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Estacas moldadas; 

o projetado; 

Ancoragens; 

Execução de muros; 

o projetado; 

Ancoragens; 

estacas; 

Cofragens; 

Armaduras; 

Betonagem; 

esforço; 

Montagem de estruturas metálicas; 

Fabrico de estruturas metálicas; 

Estrutura mista (aço, betão); 

Andaimes, cimbres e cavaletes; 

Alvenarias; 

Impermeabilizações, isolamentos e juntas; 

Carpintarias; 

Serralharias; 

Rebocos, estuques e betonilhas; 

Revestimentos pétreos e cerâmicos e cantarias; 

Pinturas, barramentos, envernizamentos e revestimentos epoxídicos;

Redes de fluídos (águas, esgotos, gases e incêndios); 

Instalações elétricas, telecomunicações, segurança, etc.; 

Tapetes mecânicos, bombagens, equipamentos hidromecânicos)

Instalações especiais (UPS e baterias); 

Instalações especiais (Gerador de emergência); 

Instalações especiais (Posto de transformação); 

Arranjos exteriores; 

Assentamento de via ferroviária; 

Soldaduras aluminotérmicas. 

As atividades de demolição previstas correspondem a: 

emolições de muros; 

Levantamento de pavimentos de ciclovia; 

Levantamento de pavimentos em cubos de granito; 
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epoxídicos; 

ombagens, equipamentos hidromecânicos); 
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Caracterização da obra 

• Demolição de via betonada

•  Demolição de 

• Demolição 

• Demolição de

• Demolição de

• Demolição 

estruturas existentes

• Demolição de 

 

Métodos 

Construtivos 

Descrição sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em conta os princípios 

referidos no art.º 2º do Decreto

 

Segundo o artigo 3.º do Decreto

realiza-se com os princípios da autossuficiência, da prevenção e redução, da hierarquia das 

operações de gestão de resíduos, da responsabilidade do cidadão, da regulação da gestão 

de resíduos e da equivalência, previstos no Decreto

 

Segundo o princípio da hierarquia dos resíduos, previsto no artigo 7.º do Decreto

178/2006, de 5 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto

73/2011, de 17 de Junho, a política e a legislação em matéria de resíduos devem 

respeitar a seguinte ordem de prioridades no que se refere às opções de prevenção e 

gestão de resíduos:

a) Prevenção e redução;

b) Preparação para a reutilização;

c) Reciclagem; 

d) Outros tipos de valorização;

e) Eliminação. 

 

Para a execução da obra anteriormente ca

gestão de resíduos preconizados na legislação em vigor, será devidamente considerado 

no faseamento da obra, na definição do plano de trabalhos.

 

Desta forma proceder

prevenção “na fonte” de resíduos

enumerados, nomeadamente:

• Aplicação em contínuo, com recurso a meios mecânicos, de materiais com 
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emolição de via betonada; 

Demolição de pavimentos em betão betuminoso, 

Demolição de espaços verdes; 

Demolição de lancis; 

Demolição de sumidouros; 

emolição cuidada de elementos de betão armado ou armado pré

estruturas existentes; 

Demolição de pequenas demolições de betões. 

Descrição sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em conta os princípios 

referidos no art.º 2º do Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de março  

Segundo o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, “

princípios da autossuficiência, da prevenção e redução, da hierarquia das 

operações de gestão de resíduos, da responsabilidade do cidadão, da regulação da gestão 

de resíduos e da equivalência, previstos no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro”.

ndo o princípio da hierarquia dos resíduos, previsto no artigo 7.º do Decreto

178/2006, de 5 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto

73/2011, de 17 de Junho, a política e a legislação em matéria de resíduos devem 

a seguinte ordem de prioridades no que se refere às opções de prevenção e 

gestão de resíduos: 

a) Prevenção e redução; 

b) Preparação para a reutilização; 

d) Outros tipos de valorização; 

Para a execução da obra anteriormente caracterizada, o cumprimento dos pr

esíduos preconizados na legislação em vigor, será devidamente considerado 

no faseamento da obra, na definição do plano de trabalhos. 

Desta forma proceder-se-á à adoção de métodos construtivos 

evenção “na fonte” de resíduos e o cumprimento dos princípios de gestão de resíduos 

nomeadamente: 

plicação em contínuo, com recurso a meios mecânicos, de materiais com 
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de betão armado ou armado pré-esforçado em 

Descrição sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em conta os princípios 

Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, “a gestão de RCD 

princípios da autossuficiência, da prevenção e redução, da hierarquia das 

operações de gestão de resíduos, da responsabilidade do cidadão, da regulação da gestão 

Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro”. 

ndo o princípio da hierarquia dos resíduos, previsto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

73/2011, de 17 de Junho, a política e a legislação em matéria de resíduos devem 

a seguinte ordem de prioridades no que se refere às opções de prevenção e 

racterizada, o cumprimento dos princípios de 

esíduos preconizados na legislação em vigor, será devidamente considerado 

 que permitam a 

o cumprimento dos princípios de gestão de resíduos 

plicação em contínuo, com recurso a meios mecânicos, de materiais com 
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Caracterização da obra 

características modulares, ajustáveis, pré

a montar e de fácil aplicação, acoplagem

• Pré-moldagem das armaduras;

• Fundação dos pilares

recuperável

• Escavações para os maciços de fundação, sempre que necessário, ao abrigo de 

contenções provisórias;

• Demolição 

redução e da hierarquia das operações de gestão de 

• Método de seleção e remoção na frente

estimando

• Reutilização de solos e rochas na própria obra, incorporando em aterro e 

tapamento de valas materiais sobrantes de e

• Utilização de betão pronto;

• Encomenda de betão pronto nas quantidades o mais exata possível para a 

utilização prevista

• Gestão da pre

• Aplicação de produtos,

De preferência, a aquisição deverá ser efetuada a fornecedores que comprovem 

o seu respeito pelo ambiente;

• Privilegiar o recurso às melhores tecnologias disponíveis, com custos 

economicamente sustentáv

dos materiais através da sua reutilização;

• Maximizar

produção de resíduos

• Adequado acondicionamento e trasnporte de t

não se propicie a sua danificação, c

resíduos. 

 

Na aplicação prática do exposto

reduzindo perdas e sobras, bem como à mais completa e correta recolha, s

armazenagem e encaminhamento de RCD nas diversas atividades da obra

sintetizam a seguir:

 

a) Montagem, manutenção

Todos os resíduos produzidos, bem como os resíduos sobrantes da obra e acumulados 
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características modulares, ajustáveis, pré-fabricadas e / ou pré

e de fácil aplicação, acoplagem, ligação e transição; 

moldagem das armaduras; 

Fundação dos pilares indireta com recurso a estacas com tubo moldador 

recuperável (pilares dos viadutos); 

Escavações para os maciços de fundação, sempre que necessário, ao abrigo de 

contenções provisórias; 

Demolição cuidada e orientada para a aplicação dos princípios da prevenção e 

redução e da hierarquia das operações de gestão de resíduos;

Método de seleção e remoção na frente-de-trabalho dos resíduos produzidos, 

estimando-se, por isso, uma menor geração de resíduos; 

Reutilização de solos e rochas na própria obra, incorporando em aterro e 

tapamento de valas materiais sobrantes de escavação; 

Utilização de betão pronto; 

Encomenda de betão pronto nas quantidades o mais exata possível para a 

utilização prevista 

ão da preparação de argamassas no sentido de evitar a produção de sobras;

Aplicação de produtos, sempre que possível, com baixo nível de perigosidade. 

De preferência, a aquisição deverá ser efetuada a fornecedores que comprovem 

o seu respeito pelo ambiente; 

Privilegiar o recurso às melhores tecnologias disponíveis, com custos 

economicamente sustentáveis, que permitam o prolongamento do ciclo de vida 

dos materiais através da sua reutilização; 

imizar a utilização dos materiais reciclados e recicláveis, evitando

produção de resíduos; 

Adequado acondicionamento e trasnporte de todos os produtos 

não se propicie a sua danificação, corrosão e consequentemente

 

ática do exposto, proceder-se-à rentabilização de materiais e produtos, 

reduzindo perdas e sobras, bem como à mais completa e correta recolha, s

armazenagem e encaminhamento de RCD nas diversas atividades da obra

sintetizam a seguir: 

Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro 

Todos os resíduos produzidos, bem como os resíduos sobrantes da obra e acumulados 
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fabricadas e / ou pré-acabadas, prontas 

 

indireta com recurso a estacas com tubo moldador 

Escavações para os maciços de fundação, sempre que necessário, ao abrigo de 

orientada para a aplicação dos princípios da prevenção e 

; 

trabalho dos resíduos produzidos, 

Reutilização de solos e rochas na própria obra, incorporando em aterro e 

Encomenda de betão pronto nas quantidades o mais exata possível para a 

ração de argamassas no sentido de evitar a produção de sobras; 

sempre que possível, com baixo nível de perigosidade. 

De preferência, a aquisição deverá ser efetuada a fornecedores que comprovem 

Privilegiar o recurso às melhores tecnologias disponíveis, com custos 

eis, que permitam o prolongamento do ciclo de vida 

a utilização dos materiais reciclados e recicláveis, evitando-se a 

odos os produtos de modo a que 

orrosão e consequentemente produção de 

à rentabilização de materiais e produtos, 

reduzindo perdas e sobras, bem como à mais completa e correta recolha, separação, 

armazenagem e encaminhamento de RCD nas diversas atividades da obra que se 

Todos os resíduos produzidos, bem como os resíduos sobrantes da obra e acumulados 
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Caracterização da obra 

no estaleiro, deverão ser segregados segundo a sua tipologia e devidamente 

encaminhados para reciclagem ou outra forma de valorização em destino adequado e 

autorizado, com conhecimento prévio da fiscalização e Dono da Obra.

Inclui-se igualmente neste procedimento a remo

construção de vias provisórias para acesso às frentes de obra, que, entretanto, se 

tornarão resíduos.

 

b) Trabalhos preparatórios

Na eventualidade de ser necessário remover qualquer obstáculo, elemento construído ou 

instalado, este deverá ser reutilizado e na impossibilidade de tal, encaminhado, em 

função da sua tipologia, para reciclagem ou valorização em destino adequado e 

autorizado, com conhecimento prévio da fiscalização e Dono da Obra.

 

c) Desmatação e desenrai

Os resíduos verdes provenientes da limpeza deverão ser encaminhados para valorização, 

com conhecimento prévio da fiscalização e Dono da Obra

 

d) Escavação e remoção de materiais sobrantes 

Os solos e rochas que não contenham substâncias perig

obra. Em caso de impossibilidade de reutilização na própria obra, podem ser:

• Utilizados noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia;

• Utilizados na recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e 

pedreiras; 

• Utilizados na cobertura de aterros destinados a resíduos;

• Utilizados em local licenciado pela câmara municipal (artigo 1.º do Decreto

n.º 139/89).

 

e) Aterros 

Nas zonas de aterro deverão utilizar

escavação e, caso, pela natureza dos solos seja necessário recorrer a man

empréstimo, a mesma deverá ser efetuada recorrendo a inertes reciclados de betão. 

 

f) Demolição, ampliação e remodelação

Na remoção de materiais 

de tal, encaminhado, em função da sua tipologia, para reciclagem ou valorização em 
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deverão ser segregados segundo a sua tipologia e devidamente 

encaminhados para reciclagem ou outra forma de valorização em destino adequado e 

autorizado, com conhecimento prévio da fiscalização e Dono da Obra.

se igualmente neste procedimento a remoção dos materiais utilizados na 

construção de vias provisórias para acesso às frentes de obra, que, entretanto, se 

tornarão resíduos. 

Trabalhos preparatórios 

Na eventualidade de ser necessário remover qualquer obstáculo, elemento construído ou 

este deverá ser reutilizado e na impossibilidade de tal, encaminhado, em 

função da sua tipologia, para reciclagem ou valorização em destino adequado e 

autorizado, com conhecimento prévio da fiscalização e Dono da Obra.

Desmatação e desenraizamento de vegetação do terreno 

Os resíduos verdes provenientes da limpeza deverão ser encaminhados para valorização, 

conhecimento prévio da fiscalização e Dono da Obra 

Escavação e remoção de materiais sobrantes  

Os solos e rochas que não contenham substâncias perigosas, devem ser reutilizados na 

Em caso de impossibilidade de reutilização na própria obra, podem ser:

Utilizados noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia;

Utilizados na recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e 

 

Utilizados na cobertura de aterros destinados a resíduos; 

Utilizados em local licenciado pela câmara municipal (artigo 1.º do Decreto

n.º 139/89). 

Nas zonas de aterro deverão utilizar-se sempre que possível os produtos sobrantes 

escavação e, caso, pela natureza dos solos seja necessário recorrer a man

empréstimo, a mesma deverá ser efetuada recorrendo a inertes reciclados de betão. 

Demolição, ampliação e remodelação 

o de materiais prever material que possa ser reutilizado e na impossibilidade 

de tal, encaminhado, em função da sua tipologia, para reciclagem ou valorização em 
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deverão ser segregados segundo a sua tipologia e devidamente 

encaminhados para reciclagem ou outra forma de valorização em destino adequado e 

autorizado, com conhecimento prévio da fiscalização e Dono da Obra. 

ção dos materiais utilizados na 

construção de vias provisórias para acesso às frentes de obra, que, entretanto, se 

Na eventualidade de ser necessário remover qualquer obstáculo, elemento construído ou 

este deverá ser reutilizado e na impossibilidade de tal, encaminhado, em 

função da sua tipologia, para reciclagem ou valorização em destino adequado e 

autorizado, com conhecimento prévio da fiscalização e Dono da Obra. 

Os resíduos verdes provenientes da limpeza deverão ser encaminhados para valorização, 

osas, devem ser reutilizados na 

Em caso de impossibilidade de reutilização na própria obra, podem ser: 

Utilizados noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia; 

Utilizados na recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e de 

Utilizados em local licenciado pela câmara municipal (artigo 1.º do Decreto-Lei 

produtos sobrantes da 

escavação e, caso, pela natureza dos solos seja necessário recorrer a mancha de 

empréstimo, a mesma deverá ser efetuada recorrendo a inertes reciclados de betão.  

reutilizado e na impossibilidade 

de tal, encaminhado, em função da sua tipologia, para reciclagem ou valorização em 
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Caracterização da obra 

destino adequado e autorizado, com conhecimento prévio da fiscalização e Dono da 

Obra. 

 

O aproveitamento dos RCD para reciclar

substâncias perigosas e de materiais indesejáveis Assim, uma demolição seletiva e 

criteriosa tem um papel decisivo e deverá ser incentivada.

Os resíduos de construção e demolição (RCD) a reciclar deverão ser armazenados 

separadamente em função da sua origem e dos seus constituintes principais. Poderão 

eventualmente utilizar

mistura se efetue adequadamente e em condições controladas que assegurem a 

homogeneidade do

 

g) Estruturas de betão armado 

Todos os resíduos produzidos deverão ser segregados segundo a sua tipologia e 

devidamente encaminhados para reciclagem ou outra forma de valorização em destino 

adequado e autorizado, com conhecimento prévio

 

h) Pavimentação e camada de leito de infraestruturas de transporte 

Nas zonas a pavimentar para acesso e/ou circulação dever

reciclados, como inertes reciclados de betão, provenientes desta, ou de 

Como utilizar agregados reciclados provenientes de misturas betuminosas recuperadas

de para camadas não ligadas de pavimentos rodoviários, e agregados reciclados em 

camadas não ligadas de pavimentos.

 

i) Instalação de tubos enterrados / Preenchi

Prevê-se utilizar RCD reciclados para o preenchimento de valas desde que respeitem as 

necessárias características técnicas exigíveis.

 

 

 

7.4. INCORPORAÇÃO DE RECICLADOS

Incorporação de Reciclados 

Metodologia para a 

incorporação de 

reciclados de RCD 

Na fase de construção pretende

forma, o consumo de matérias

incorporação de pelo 

reciclados, sempre que tecnicamente exequíveis. De referir que a partir de 1 de julho de 
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destino adequado e autorizado, com conhecimento prévio da fiscalização e Dono da 

O aproveitamento dos RCD para reciclar, é tanto maior quanto menor for a presença de 

substâncias perigosas e de materiais indesejáveis Assim, uma demolição seletiva e 

criteriosa tem um papel decisivo e deverá ser incentivada. 

Os resíduos de construção e demolição (RCD) a reciclar deverão ser armazenados 

aradamente em função da sua origem e dos seus constituintes principais. Poderão 

eventualmente utilizar-se combinações de resíduos de diferentes origens, desde que a 

mistura se efetue adequadamente e em condições controladas que assegurem a 

homogeneidade do material reciclado. 

Estruturas de betão armado  

Todos os resíduos produzidos deverão ser segregados segundo a sua tipologia e 

devidamente encaminhados para reciclagem ou outra forma de valorização em destino 

adequado e autorizado, com conhecimento prévio da fiscalização e Dono da Obra.

Pavimentação e camada de leito de infraestruturas de transporte 

Nas zonas a pavimentar para acesso e/ou circulação dever-se-ão incorporar materiais 

reciclados, como inertes reciclados de betão, provenientes desta, ou de 

Como utilizar agregados reciclados provenientes de misturas betuminosas recuperadas

de para camadas não ligadas de pavimentos rodoviários, e agregados reciclados em 

camadas não ligadas de pavimentos. 

Instalação de tubos enterrados / Preenchimento de valas 

se utilizar RCD reciclados para o preenchimento de valas desde que respeitem as 

necessárias características técnicas exigíveis. 

INCORPORAÇÃO DE RECICLADOS 

Na fase de construção pretende-se incorporar materiais reciclados, reduzindo, desta 

forma, o consumo de matérias-primas, tendo como base a obrigatoriedade de 

incorporação de pelo menos 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais 

re que tecnicamente exequíveis. De referir que a partir de 1 de julho de 
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destino adequado e autorizado, com conhecimento prévio da fiscalização e Dono da 

r quanto menor for a presença de 

substâncias perigosas e de materiais indesejáveis Assim, uma demolição seletiva e 

Os resíduos de construção e demolição (RCD) a reciclar deverão ser armazenados 

aradamente em função da sua origem e dos seus constituintes principais. Poderão 

se combinações de resíduos de diferentes origens, desde que a 

mistura se efetue adequadamente e em condições controladas que assegurem a 

Todos os resíduos produzidos deverão ser segregados segundo a sua tipologia e 

devidamente encaminhados para reciclagem ou outra forma de valorização em destino 

da fiscalização e Dono da Obra. 

Pavimentação e camada de leito de infraestruturas de transporte  

ão incorporar materiais 

reciclados, como inertes reciclados de betão, provenientes desta, ou de outras obras. 

Como utilizar agregados reciclados provenientes de misturas betuminosas recuperadas 

de para camadas não ligadas de pavimentos rodoviários, e agregados reciclados em 

se utilizar RCD reciclados para o preenchimento de valas desde que respeitem as 

se incorporar materiais reciclados, reduzindo, desta 

primas, tendo como base a obrigatoriedade de 

materiais reciclados ou que incorporem materiais 

re que tecnicamente exequíveis. De referir que a partir de 1 de julho de 
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Incorporação de Reciclados 

2021, com a entrada em vigor do 

obrigatório a incorporação de 

incorporem materiais re

 

A utilização de RCD em obra deve ser feita em observância das normas técnicas 

nacionais e comunitárias aplicáveis. Na ausência de normas técnicas aplicáveis, são 

observadas as especificações técnicas definidas pelo Laboratório Nacion

Engenharia Civil (LNEC). 

área do Ambiente e pela respetiva tutela, relativas à utilização de RCD.

de reciclados deverá decorrer com as garantias ambientais e de qualidade necessá

ao bom desempenho em obra.

 

Os resíduos de construção e demolição (RCD) a reciclar deverão ser armazenados 

separadamente em função da sua origem e dos seus constituintes principais. Poderão 

eventualmente utilizar

mistura se efetue adequadamente e em condições controladas que assegurem a 

homogeneidade do material reciclado.

 

Prevê-se utilizar RCD 

necessárias características técnicas exigíveis. Estes aplicam

instalação de tubos enterrados (rígidos, semirrígidos ou flexíveis), principalmente, sob 

pavimentos de infraestruturas de transporte, sob passeios ou sob e

destinados, por exemplo, ao abastecimento de água, à drenagem de águas residuais e 

ao fornecimento de gás. Para além destas funcionalidades, também são usados para a 

instalação de cabos de telecomunicações e de fornecimento de energia elétri

preenchimento de valas pode influenciar o desempenho estrutural do tubo e das 

estruturas de engenharia contíguas, ou onde se inserem, se os materiais e os 

procedimentos construtivos usados não forem os adequados. As instalações 

inadequadas afetam a d

consequentemente, a resposta deste, propiciando a ocorrência de assentamentos 

durante a operação. A colocação e a compactação do material junto ao tubo têm 

grande influência no seu desempenho estr

durante o preenchimento da vala influencia a magnitude dos assentamentos. Deve, por 

isso, proceder-se ao controlo da compactação à medida que os trabalhos avançam. 

 

Nas zonas de aterro deverão utilizar
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2021, com a entrada em vigor do Decreto-Lei 102-D/2020 de 10 de dezembro

obrigatório a incorporação de pelo menos 10% de materiais reciclados ou que 

incorporem materiais reciclados, 

A utilização de RCD em obra deve ser feita em observância das normas técnicas 

nacionais e comunitárias aplicáveis. Na ausência de normas técnicas aplicáveis, são 

observadas as especificações técnicas definidas pelo Laboratório Nacion

Engenharia Civil (LNEC). e homologadas pelos membros do Governo responsáveis pela 

área do Ambiente e pela respetiva tutela, relativas à utilização de RCD.

de reciclados deverá decorrer com as garantias ambientais e de qualidade necessá

ao bom desempenho em obra. 

Os resíduos de construção e demolição (RCD) a reciclar deverão ser armazenados 

separadamente em função da sua origem e dos seus constituintes principais. Poderão 

eventualmente utilizar-se combinações de resíduos de diferentes origens, desde que a 

mistura se efetue adequadamente e em condições controladas que assegurem a 

homogeneidade do material reciclado. 

se utilizar RCD reciclados para o preenchimento de valas desde que

necessárias características técnicas exigíveis. Estes aplicam-se em obras destinadas à 

instalação de tubos enterrados (rígidos, semirrígidos ou flexíveis), principalmente, sob 

pavimentos de infraestruturas de transporte, sob passeios ou sob e

destinados, por exemplo, ao abastecimento de água, à drenagem de águas residuais e 

ao fornecimento de gás. Para além destas funcionalidades, também são usados para a 

instalação de cabos de telecomunicações e de fornecimento de energia elétri

preenchimento de valas pode influenciar o desempenho estrutural do tubo e das 

estruturas de engenharia contíguas, ou onde se inserem, se os materiais e os 

procedimentos construtivos usados não forem os adequados. As instalações 

inadequadas afetam a distribuição da pressão dos materiais envolventes do tubo e, 

consequentemente, a resposta deste, propiciando a ocorrência de assentamentos 

durante a operação. A colocação e a compactação do material junto ao tubo têm 

grande influência no seu desempenho estrutural e o grau de compactação do material 

durante o preenchimento da vala influencia a magnitude dos assentamentos. Deve, por 

se ao controlo da compactação à medida que os trabalhos avançam. 

Nas zonas de aterro deverão utilizar-se sempre que possível os produtos sobrantes da 
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D/2020 de 10 de dezembro, será 

materiais reciclados ou que 

A utilização de RCD em obra deve ser feita em observância das normas técnicas 

nacionais e comunitárias aplicáveis. Na ausência de normas técnicas aplicáveis, são 

observadas as especificações técnicas definidas pelo Laboratório Nacional de 

e homologadas pelos membros do Governo responsáveis pela 

área do Ambiente e pela respetiva tutela, relativas à utilização de RCD. A incorporação 

de reciclados deverá decorrer com as garantias ambientais e de qualidade necessárias 

Os resíduos de construção e demolição (RCD) a reciclar deverão ser armazenados 

separadamente em função da sua origem e dos seus constituintes principais. Poderão 

es origens, desde que a 

mistura se efetue adequadamente e em condições controladas que assegurem a 

reciclados para o preenchimento de valas desde que respeitem as 

se em obras destinadas à 

instalação de tubos enterrados (rígidos, semirrígidos ou flexíveis), principalmente, sob 

pavimentos de infraestruturas de transporte, sob passeios ou sob espaços verdes, 

destinados, por exemplo, ao abastecimento de água, à drenagem de águas residuais e 

ao fornecimento de gás. Para além destas funcionalidades, também são usados para a 

instalação de cabos de telecomunicações e de fornecimento de energia elétrica. O 

preenchimento de valas pode influenciar o desempenho estrutural do tubo e das 

estruturas de engenharia contíguas, ou onde se inserem, se os materiais e os 

procedimentos construtivos usados não forem os adequados. As instalações 

istribuição da pressão dos materiais envolventes do tubo e, 

consequentemente, a resposta deste, propiciando a ocorrência de assentamentos 

durante a operação. A colocação e a compactação do material junto ao tubo têm 

utural e o grau de compactação do material 

durante o preenchimento da vala influencia a magnitude dos assentamentos. Deve, por 

se ao controlo da compactação à medida que os trabalhos avançam.  

que possível os produtos sobrantes da 
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Incorporação de Reciclados 

escavação, não se prevendo nesta fase a incorporação de materiais reciclados.

 

As pilhas de misturas betuminosas recuperadas deverão ser preferencialmente 

colocadas em locais cobertos (proteção em relação à água das ch

excessivas) e arejados (para evitar a retenção de água).

se combinações de misturas betuminosas recuperadas de diferentes origens, desde que 

a mistura seja feita adequadamente e em condições controladas 

homogeneidade do material a reciclar, nomeadamente 

levantamento dos pavimentos da Av. Padre Cruz, Acesso à Torre Vicentina e Estrada de 

Telheiras e/ou eventualmente utilização de materiais britados prov

demolições de betão.

 

O processamento dos resíduos de construção e demolição pode ter lugar em centrais 

fixas ou em centrais móveis e inclui habitualmente quatro operações principais: triagem, 

redução primária, britagem e peneiração. A operação de triagem d

os componentes indesejáveis (p. ex.: gesso, plásticos, borrachas, madeiras, cartão e 

papel, metais e matéria orgânica), que prejudicam as características técnicas e 

ambientais do produto reciclado. Na operação seguinte, redução primári

sofrem uma redução das suas dimensões e procede

metálicos ainda existentes, ou outros indesejáveis. A britagem pode desenvolver

duas fases com redução progressiva das dimensões dos resíduos. Finalmente, com 

peneiração obtém

contemplar as diversas necessidades de aplicação. Os resíduos de construção e 

demolição a reciclar deverão ser armazenados separadamente em função da sua origem 

e dos seus constituintes principais. Poderão eventualmente utilizar

resíduos de diferentes origens, desde que a mistura se efetue adequadamente e em 

condições controladas que assegurem a homogeneidade do material reciclado.

 

Estas utilizações de 

técnicas definidas pelo Laboratório Nacion

 

E 474 | Guia para a utilização de materiais reciclados provenientes de resíduos de 

construção e demo

E 485 | Guia para a utilização de materiais provenientes de resíduos de construção e 

demolição em preenchimento de valas
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se prevendo nesta fase a incorporação de materiais reciclados.

As pilhas de misturas betuminosas recuperadas deverão ser preferencialmente 

colocadas em locais cobertos (proteção em relação à água das chuvas e a temperaturas 

excessivas) e arejados (para evitar a retenção de água). Poderão eventualmente utilizar

se combinações de misturas betuminosas recuperadas de diferentes origens, desde que 

a mistura seja feita adequadamente e em condições controladas 

eneidade do material a reciclar, nomeadamente fresados provenientes do 

levantamento dos pavimentos da Av. Padre Cruz, Acesso à Torre Vicentina e Estrada de 

Telheiras e/ou eventualmente utilização de materiais britados prov

emolições de betão. 

O processamento dos resíduos de construção e demolição pode ter lugar em centrais 

fixas ou em centrais móveis e inclui habitualmente quatro operações principais: triagem, 

redução primária, britagem e peneiração. A operação de triagem destina

os componentes indesejáveis (p. ex.: gesso, plásticos, borrachas, madeiras, cartão e 

papel, metais e matéria orgânica), que prejudicam as características técnicas e 

ambientais do produto reciclado. Na operação seguinte, redução primári

sofrem uma redução das suas dimensões e procede-se à remoção dos materiais 

metálicos ainda existentes, ou outros indesejáveis. A britagem pode desenvolver

duas fases com redução progressiva das dimensões dos resíduos. Finalmente, com 

peneiração obtém-se um material classificado em diferentes granulometrias, de modo a 

contemplar as diversas necessidades de aplicação. Os resíduos de construção e 

demolição a reciclar deverão ser armazenados separadamente em função da sua origem 

us constituintes principais. Poderão eventualmente utilizar-

resíduos de diferentes origens, desde que a mistura se efetue adequadamente e em 

condições controladas que assegurem a homogeneidade do material reciclado.

Estas utilizações de materiais reciclados deverão respeitar o disposto n

técnicas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) nomeadamente:

E 474 | Guia para a utilização de materiais reciclados provenientes de resíduos de 

construção e demolição em aterro e camada de leito de infra-estruturas de transporte

E 485 | Guia para a utilização de materiais provenientes de resíduos de construção e 

demolição em preenchimento de valas. 
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se prevendo nesta fase a incorporação de materiais reciclados. 

As pilhas de misturas betuminosas recuperadas deverão ser preferencialmente 

uvas e a temperaturas 

Poderão eventualmente utilizar-

se combinações de misturas betuminosas recuperadas de diferentes origens, desde que 

a mistura seja feita adequadamente e em condições controladas que assegurem a 

fresados provenientes do 

levantamento dos pavimentos da Av. Padre Cruz, Acesso à Torre Vicentina e Estrada de 

Telheiras e/ou eventualmente utilização de materiais britados provenientes de 

O processamento dos resíduos de construção e demolição pode ter lugar em centrais 

fixas ou em centrais móveis e inclui habitualmente quatro operações principais: triagem, 

estina-se a eliminar 

os componentes indesejáveis (p. ex.: gesso, plásticos, borrachas, madeiras, cartão e 

papel, metais e matéria orgânica), que prejudicam as características técnicas e 

ambientais do produto reciclado. Na operação seguinte, redução primária, os escombros 

se à remoção dos materiais 

metálicos ainda existentes, ou outros indesejáveis. A britagem pode desenvolver-se em 

duas fases com redução progressiva das dimensões dos resíduos. Finalmente, com a 

se um material classificado em diferentes granulometrias, de modo a 

contemplar as diversas necessidades de aplicação. Os resíduos de construção e 

demolição a reciclar deverão ser armazenados separadamente em função da sua origem 

-se combinações de 

resíduos de diferentes origens, desde que a mistura se efetue adequadamente e em 

condições controladas que assegurem a homogeneidade do material reciclado. 

materiais reciclados deverão respeitar o disposto nas especificações 

al de Engenharia Civil (LNEC) nomeadamente: 

E 474 | Guia para a utilização de materiais reciclados provenientes de resíduos de 

estruturas de transporte. 

E 485 | Guia para a utilização de materiais provenientes de resíduos de construção e 
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Incorporação de Reciclados 

Reciclados de Resíduos de Construção e Demolição integrados na o

Nesta obra poderemos utilizar os reciclados provenientes de resíduos de construção e 

demolição no preenchimento de valas

transporte. 

Acresce referir que serão utilizados em obra materiais que incluem na sua produção a 

incorporação de resíduos nomeadamente 

geral, incorporam 80 % de material reciclado na sua produção. Em fase de obra, 

poderão ser considerados outros materiais que incorporam reciclados. 

vez que a incorporação destes materiais depende da sua disponibilidade no momento 

da execução, de forma conservativa, estes não foram considerados

 

Reciclados integrados na obra 1 

Identificação dos reciclados 

RCD reciclados – preenchimento de valas (E485

2016) 

RCD reciclados (inertes de betão) – camada de 

leito de infraestruturas de transporte (E474

Material reciclado incorporado em varões de aço

Material reciclado incorporado em aço estrutural

Valor Total 

 

 

7.5. PREVENÇÃO DE PRODUÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO

Prevenção de produção de Resíduos de Construção e Demolição

Metodologia de 

Prevenção 

A conduta do produtor e/ou detentor de RCD, nas operações

resíduos terá necessariamente de ter como base os seguintes princípios:

• A gestão do resíduo constitui parte integrante do seu ciclo de vida, sendo da 

responsabilidade do respetivo produtor. Esta responsabilidade termina pela 

                                                
1 A quantidade de reciclados integrados na obra é indicativa assim como a 

ao total de materiais usados. Estas quantidades terão que ser aferidas com maior rigor em fase de execução dos 

trabalhos, uma vez que os materiais reciclados só podem ser integrados na obra desde que os mesmos 

obedeçam às especificações técnicas aplicáveis.
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Reciclados de Resíduos de Construção e Demolição integrados na o

Nesta obra poderemos utilizar os reciclados provenientes de resíduos de construção e 

preenchimento de valas e camada de leito de infraestruturas de 

referir que serão utilizados em obra materiais que incluem na sua produção a 

incorporação de resíduos nomeadamente varões de aço e aço estrutural

geral, incorporam 80 % de material reciclado na sua produção. Em fase de obra, 

poderão ser considerados outros materiais que incorporam reciclados. 

vez que a incorporação destes materiais depende da sua disponibilidade no momento 

ecução, de forma conservativa, estes não foram considerados no quadro seguinte.

Quantidade integrada na 

obra 

(t ou m3) 

Quantidade integrada 

relativamente ao total de 

materiais usados (%)

preenchimento de valas (E485- 310 t 

camada de 

(E474-2009) 

9014 t 

Material reciclado incorporado em varões de aço 880 t 

em aço estrutural 240 t 

10444 t 

PREVENÇÃO DE PRODUÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

Prevenção de produção de Resíduos de Construção e Demolição 

A conduta do produtor e/ou detentor de RCD, nas operações de gestão deste tipo de 

resíduos terá necessariamente de ter como base os seguintes princípios:

A gestão do resíduo constitui parte integrante do seu ciclo de vida, sendo da 

responsabilidade do respetivo produtor. Esta responsabilidade termina pela 

A quantidade de reciclados integrados na obra é indicativa assim como a quantidade integrada relativamente 

ao total de materiais usados. Estas quantidades terão que ser aferidas com maior rigor em fase de execução dos 

trabalhos, uma vez que os materiais reciclados só podem ser integrados na obra desde que os mesmos 

cificações técnicas aplicáveis. 
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Reciclados de Resíduos de Construção e Demolição integrados na obra 

Nesta obra poderemos utilizar os reciclados provenientes de resíduos de construção e 

camada de leito de infraestruturas de 

referir que serão utilizados em obra materiais que incluem na sua produção a 

aço estrutural, que, em 

geral, incorporam 80 % de material reciclado na sua produção. Em fase de obra, 

poderão ser considerados outros materiais que incorporam reciclados. Contudo, uma 

vez que a incorporação destes materiais depende da sua disponibilidade no momento 

no quadro seguinte. 

Quantidade integrada 

relativamente ao total de 

materiais usados (%) 

100 

100 

80 

80 

 

de gestão deste tipo de 

resíduos terá necessariamente de ter como base os seguintes princípios: 

A gestão do resíduo constitui parte integrante do seu ciclo de vida, sendo da 

responsabilidade do respetivo produtor. Esta responsabilidade termina pela 

quantidade integrada relativamente 

ao total de materiais usados. Estas quantidades terão que ser aferidas com maior rigor em fase de execução dos 

trabalhos, uma vez que os materiais reciclados só podem ser integrados na obra desde que os mesmos 
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Prevenção de produção de Resíduos de Construção e Demolição

transmissão dos resíduos a operador licenciado de gestão de resíduos ou pela 

sua transferência, nos termos da lei, para as entidades responsáveis por sistemas 

de gestão de fluxos de resíduos;

• O objetivo prioritário da política de gestão de resíduos é evitar e re

produção bem como o seu carácter nocivo, devendo a gestão de resíduos evitar e 

reduzir o risco para a saúde humana e para o ambiente causado pelos resíduos, 

sem utilizar processos ou métodos suscetíveis de gerar efeitos adversos sobre o 

ambiente, nomeadamente através da criação de perigos para a água, o ar, o solo, 

a fauna e a flora, perturbações sonoras ou odoríficas ou de danos em quaisquer 

locais de interesse e na paisagem;

• A prevenção no fluxo de RCD, devendo existir uma redução na produção 

resíduos, mediante a aplicação de princípios de gestão correta;

• Sempre que possível, deverá recorrer

esta não for viável deverá proceder

valorização, com vista a reduzir a quantid

eliminar; 

• A eliminação definitiva de resíduos, nomeadamente a sua deposição em

aterro, deverá constituir a última opção de gestão, justificando

quando seja técnica ou financeiramente inviável a prevenção, a reu

reciclagem ou outras formas de valorização;

 

Para a definição de estratégias adequadas para

acondicionamento e encaminhamento), para além das obrigações legais considera

fundamental a participação ativa dos to

operações de gestão de resíduos, devendo ser ministradas ações de formação gerais e

especificas sobre esta matéria.

 

A recolha e armazenamento dos resíduos em obra deverá ter por base uma logística

centralizada. A triagem dos resíduos poderá ser efetuada na frente de trabalho ou

num parque de resíduos habilitado para tal, localizados nos estaleiros de apoio à

obra. Poderão ser contentores metálicos estanques com capacidade de 7 m3, contentores 

amovíveis ou big bags,
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issão dos resíduos a operador licenciado de gestão de resíduos ou pela 

sua transferência, nos termos da lei, para as entidades responsáveis por sistemas 

de gestão de fluxos de resíduos; 

O objetivo prioritário da política de gestão de resíduos é evitar e re

produção bem como o seu carácter nocivo, devendo a gestão de resíduos evitar e 

reduzir o risco para a saúde humana e para o ambiente causado pelos resíduos, 

sem utilizar processos ou métodos suscetíveis de gerar efeitos adversos sobre o 

e, nomeadamente através da criação de perigos para a água, o ar, o solo, 

a fauna e a flora, perturbações sonoras ou odoríficas ou de danos em quaisquer 

locais de interesse e na paisagem; 

A prevenção no fluxo de RCD, devendo existir uma redução na produção 

resíduos, mediante a aplicação de princípios de gestão correta;

Sempre que possível, deverá recorrer-se a sistemas de reutilização. Quando

esta não for viável deverá proceder-se à reciclagem e outras formas de

valorização, com vista a reduzir a quantidade e a perigosidade dos resíduos a

A eliminação definitiva de resíduos, nomeadamente a sua deposição em

aterro, deverá constituir a última opção de gestão, justificando

quando seja técnica ou financeiramente inviável a prevenção, a reu

reciclagem ou outras formas de valorização; 

Para a definição de estratégias adequadas para a gestão de resíduos (triagem, 

acondicionamento e encaminhamento), para além das obrigações legais considera

fundamental a participação ativa dos todos os trabalhadores em obra nas diversas 

operações de gestão de resíduos, devendo ser ministradas ações de formação gerais e

especificas sobre esta matéria. 

A recolha e armazenamento dos resíduos em obra deverá ter por base uma logística

triagem dos resíduos poderá ser efetuada na frente de trabalho ou

num parque de resíduos habilitado para tal, localizados nos estaleiros de apoio à

obra. Poderão ser contentores metálicos estanques com capacidade de 7 m3, contentores 

amovíveis ou big bags, que permitam a sua fácil manipulação, devidamente identificados, 
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issão dos resíduos a operador licenciado de gestão de resíduos ou pela 

sua transferência, nos termos da lei, para as entidades responsáveis por sistemas 

O objetivo prioritário da política de gestão de resíduos é evitar e reduzir a sua 

produção bem como o seu carácter nocivo, devendo a gestão de resíduos evitar e 

reduzir o risco para a saúde humana e para o ambiente causado pelos resíduos, 

sem utilizar processos ou métodos suscetíveis de gerar efeitos adversos sobre o 

e, nomeadamente através da criação de perigos para a água, o ar, o solo, 

a fauna e a flora, perturbações sonoras ou odoríficas ou de danos em quaisquer 

A prevenção no fluxo de RCD, devendo existir uma redução na produção dos 

resíduos, mediante a aplicação de princípios de gestão correta; 

se a sistemas de reutilização. Quando 

se à reciclagem e outras formas de 

ade e a perigosidade dos resíduos a 

A eliminação definitiva de resíduos, nomeadamente a sua deposição em 

aterro, deverá constituir a última opção de gestão, justificando-se apenas 

quando seja técnica ou financeiramente inviável a prevenção, a reutilização, a 

a gestão de resíduos (triagem, 

acondicionamento e encaminhamento), para além das obrigações legais considera-se 

dos os trabalhadores em obra nas diversas 

operações de gestão de resíduos, devendo ser ministradas ações de formação gerais e 

A recolha e armazenamento dos resíduos em obra deverá ter por base uma logística 

triagem dos resíduos poderá ser efetuada na frente de trabalho ou 

num parque de resíduos habilitado para tal, localizados nos estaleiros de apoio à 

obra. Poderão ser contentores metálicos estanques com capacidade de 7 m3, contentores 

que permitam a sua fácil manipulação, devidamente identificados, 
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Prevenção de produção de Resíduos de Construção e Demolição

de acordo com a lista Europeia de Resíduos (o código LER). Nesta área da obra, deverão 

ainda existir equipamentos que servirão para transportar os resíduos para os diversos 

destinos finais adequados, sujeitos previamente a ações de redução, reutilização, 

reciclagem, valorização ou eliminação, sendo obrigatório que estas sejam efetuadas por 

operadores licenciados para o efeito

As operações de gestão valorização e eliminação de RCD devem ser e

operadores devidamente autorizados/licenciados para esse efeito.

 

Os solos e rochas que não contenham substâncias perigosas provenientes de atividades 

de construção, devem ser reutilizados na obra de origem, ainda que não previsto no 

projeto de execução. Em caso de impossibilidade de reutilização na própria obra, podem 

ser: 

• Utilizados noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia;

• Utilizados na recuperação

pedreiras; 

• Utilizados na cobertura de aterros destinados a resíduos;

• Utilizados em local licenciado pela câmara municipal (artigo 1.º do Decreto

139/89). 

 

Para prevenir a produção de resíduos s

práticas de reutilização, designadamente a reutilização das terras de escavação na própria 

obra ou em outra obra e a demolição seletiva e faseada que permitam efetuar a triagem 

in situ dos resíduos produzidos, aumen

reutilizáveis, bem como promover a valorização dos materiais. 

Serão desenvolvidas e registadas ações de sensibilização, pelo empreiteiro, junto dos 

trabalhadores, com o objetivo de promover a sua adesão à cor

dos resíduos e dar a conhecer o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e 

demolição.  

A proteção das zonas envolventes à área de demolição para acautelar o abalamento de 

estruturas a não demolir e o acondicionar dos m

condições atmosféricas em locais salvaguardados para evitar a sua degradação são 

formas de prevenir o “alastramento” da produção de resíduos. 
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Prevenção de produção de Resíduos de Construção e Demolição 

de acordo com a lista Europeia de Resíduos (o código LER). Nesta área da obra, deverão 

ainda existir equipamentos que servirão para transportar os resíduos para os diversos 

dequados, sujeitos previamente a ações de redução, reutilização, 

reciclagem, valorização ou eliminação, sendo obrigatório que estas sejam efetuadas por 

operadores licenciados para o efeito. 

As operações de gestão valorização e eliminação de RCD devem ser e

operadores devidamente autorizados/licenciados para esse efeito. 

Os solos e rochas que não contenham substâncias perigosas provenientes de atividades 

devem ser reutilizados na obra de origem, ainda que não previsto no 

projeto de execução. Em caso de impossibilidade de reutilização na própria obra, podem 

Utilizados noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia;

Utilizados na recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras

 

Utilizados na cobertura de aterros destinados a resíduos; 

Utilizados em local licenciado pela câmara municipal (artigo 1.º do Decreto

Para prevenir a produção de resíduos serão implementadas ações e desenvolvidas 

práticas de reutilização, designadamente a reutilização das terras de escavação na própria 

obra ou em outra obra e a demolição seletiva e faseada que permitam efetuar a triagem 

in situ dos resíduos produzidos, aumentando a probabilidade de utilizar os materiais 

reutilizáveis, bem como promover a valorização dos materiais.  

Serão desenvolvidas e registadas ações de sensibilização, pelo empreiteiro, junto dos 

trabalhadores, com o objetivo de promover a sua adesão à correta deposição e triagem 

dos resíduos e dar a conhecer o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e 

A proteção das zonas envolventes à área de demolição para acautelar o abalamento de 

estruturas a não demolir e o acondicionar dos materiais mais sensíveis à variação das 

condições atmosféricas em locais salvaguardados para evitar a sua degradação são 

formas de prevenir o “alastramento” da produção de resíduos.  
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de acordo com a lista Europeia de Resíduos (o código LER). Nesta área da obra, deverão 

ainda existir equipamentos que servirão para transportar os resíduos para os diversos 

dequados, sujeitos previamente a ações de redução, reutilização, 

reciclagem, valorização ou eliminação, sendo obrigatório que estas sejam efetuadas por 

As operações de gestão valorização e eliminação de RCD devem ser efetuadas por 

Os solos e rochas que não contenham substâncias perigosas provenientes de atividades 

devem ser reutilizados na obra de origem, ainda que não previsto no 

projeto de execução. Em caso de impossibilidade de reutilização na própria obra, podem 

Utilizados noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia; 

ambiental e paisagística de explorações mineiras e de 

Utilizados em local licenciado pela câmara municipal (artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 

erão implementadas ações e desenvolvidas 

práticas de reutilização, designadamente a reutilização das terras de escavação na própria 

obra ou em outra obra e a demolição seletiva e faseada que permitam efetuar a triagem 

tando a probabilidade de utilizar os materiais 

Serão desenvolvidas e registadas ações de sensibilização, pelo empreiteiro, junto dos 

reta deposição e triagem 

dos resíduos e dar a conhecer o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e 

A proteção das zonas envolventes à área de demolição para acautelar o abalamento de 

ateriais mais sensíveis à variação das 

condições atmosféricas em locais salvaguardados para evitar a sua degradação são 
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Prevenção de produção de Resíduos de Construção e Demolição

 

Os estaleiros e parques de materiais localizar

área de intervenção, devendo ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso 

próximo, para evitar ou minimizar movimentação de terras e abertura de acessos.

Serão sempre vedados de acordo com a legislação aplicável, de forma a 

impactes resultantes do seu normal funcionamento.

 

A Entidade Executante terá de prever a realização de bacias de lavagem de caleiras das 

autobetoneiras e betoneiras. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais 

adequados para proceder ao t

estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino 

adequado, minimizando a passagem no interior de aglomerados populacionais e junto à 

escola existente.  

Nas travessias de

minimizar a emissão de poeiras. 

 

Quanto aos equipamentos a utilizar, a Entidade Executante terá de assegurar que são 

selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor 

possível, garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem 

homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom 

estado de conservação/manutenção, proceder á manutenção e revisão periódica de todas 

as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a assegurar a minimização de emissões 

gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar 

cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

 

A saída de veículos das zonas de estaleiros 

obrigatoriamente feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e 

lamas pelos rodados dos veículos, tendo para isso a entidade executante instalar 

dispositivos de lavagem dos rodados e proced

manutenção. 

 A gestão de produtos, efluentes e resíduos deve ser feita através deste documento que 

irá sendo atualizado ao longo da obra. A entidade executante terá de assegurar o correto 
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Os estaleiros e parques de materiais localizar-se-ão, tanto quanto possív

área de intervenção, devendo ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso 

próximo, para evitar ou minimizar movimentação de terras e abertura de acessos.

Serão sempre vedados de acordo com a legislação aplicável, de forma a 

impactes resultantes do seu normal funcionamento. 

A Entidade Executante terá de prever a realização de bacias de lavagem de caleiras das 

autobetoneiras e betoneiras. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais 

adequados para proceder ao transporte de equipamentos e materiais de e para o 

estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino 

adequado, minimizando a passagem no interior de aglomerados populacionais e junto à 

Nas travessias de zonas habitadas a velocidade deverá ser moderada, de forma a 

minimizar a emissão de poeiras.  

Quanto aos equipamentos a utilizar, a Entidade Executante terá de assegurar que são 

selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor 

possível, garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem 

homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom 

estado de conservação/manutenção, proceder á manutenção e revisão periódica de todas 

máquinas e veículos afetos à obra, de forma a assegurar a minimização de emissões 

gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar 

cumprimento às normas relativas à emissão de ruído.  

A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública será 

obrigatoriamente feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e 

lamas pelos rodados dos veículos, tendo para isso a entidade executante instalar 

dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a sua utilização e 

A gestão de produtos, efluentes e resíduos deve ser feita através deste documento que 

irá sendo atualizado ao longo da obra. A entidade executante terá de assegurar o correto 
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ão, tanto quanto possível, no interior da 

área de intervenção, devendo ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso 

próximo, para evitar ou minimizar movimentação de terras e abertura de acessos. 

Serão sempre vedados de acordo com a legislação aplicável, de forma a evitar os 

A Entidade Executante terá de prever a realização de bacias de lavagem de caleiras das 

autobetoneiras e betoneiras. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais 

ransporte de equipamentos e materiais de e para o 

estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino 

adequado, minimizando a passagem no interior de aglomerados populacionais e junto à 

zonas habitadas a velocidade deverá ser moderada, de forma a 

Quanto aos equipamentos a utilizar, a Entidade Executante terá de assegurar que são 

selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído 

possível, garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem 

homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom 

estado de conservação/manutenção, proceder á manutenção e revisão periódica de todas 

máquinas e veículos afetos à obra, de forma a assegurar a minimização de emissões 

gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar 

e das frentes de obra para a via pública será 

obrigatoriamente feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e 

lamas pelos rodados dos veículos, tendo para isso a entidade executante instalar 

imentos para a sua utilização e 

A gestão de produtos, efluentes e resíduos deve ser feita através deste documento que 

irá sendo atualizado ao longo da obra. A entidade executante terá de assegurar o correto 
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armazenamento temporário dos resíduo

em conformidade com a legislação em vigor, prevendo a contenção/retenção de 

eventuais escorrências /derrames. 

 

É extremamente proibido: 

• A deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens de leitos de linhas de 

água e zonas de máxima infiltração. 

• Queimas em céu aberto. 

 

Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos serão 

depositados em contentores espe

promovida a separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para 

reciclagem. 

 

 Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados serão armazenados em recipientes 

adequados e estanques, p

preferencialmente a reciclagem. Será mantido um registo atualizado das quantidades de 

resíduos gerados e respetivos destinos finais (e

destino final adequado para os efluentes

com legislação em vigor 

tanques ou fossas estanques e posterior encaminhamento para tratamento. 

 

A zona de parque de materiais e o parque de e

impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os 

derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os 

solos e as águas. Sempre que ocorra um derrame 

proceder-se-á à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto 

absorvente adequado, e ao seu armazenamento e posterior envio para destino final ou 

recolha por operador licenciado. 

 

Na fase final de exe

para a execução da obra, com a desmontagem do (s) estaleiro (s) e remoção de todos os 
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armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia e 

em conformidade com a legislação em vigor, prevendo a contenção/retenção de 

eventuais escorrências /derrames.  

É extremamente proibido:  

A deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens de leitos de linhas de 

água e zonas de máxima infiltração.  

Queimas em céu aberto.  

Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos serão 

depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser 

promovida a separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para 

Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados serão armazenados em recipientes 

adequados e estanques, para posterior envio ao destino final apropriado, 

preferencialmente a reciclagem. Será mantido um registo atualizado das quantidades de 

resíduos gerados e respetivos destinos finais (e-Gar), sendo assegurado também o 

destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo 

com legislação em vigor – ligação ao sistema municipal, ou alternativamente, recolha em 

tanques ou fossas estanques e posterior encaminhamento para tratamento. 

A zona de parque de materiais e o parque de estacionamento de viaturas serão drenados, 

impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os 

derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os 

solos e as águas. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, 

á à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto 

absorvente adequado, e ao seu armazenamento e posterior envio para destino final ou 

recolha por operador licenciado.  

Na fase final de execução da obra procede-se à desativação da área afeta aos trabalhos 

para a execução da obra, com a desmontagem do (s) estaleiro (s) e remoção de todos os 
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s produzidos, de acordo com a sua tipologia e 

em conformidade com a legislação em vigor, prevendo a contenção/retenção de 

A deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens de leitos de linhas de 

Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos serão 

cificamente destinados para o efeito, devendo ser 

promovida a separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para 

Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados serão armazenados em recipientes 

ara posterior envio ao destino final apropriado, 

preferencialmente a reciclagem. Será mantido um registo atualizado das quantidades de 

Gar), sendo assegurado também o 

domésticos provenientes do estaleiro, de acordo 

ligação ao sistema municipal, ou alternativamente, recolha em 

tanques ou fossas estanques e posterior encaminhamento para tratamento.  

stacionamento de viaturas serão drenados, 

impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os 

derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os 

de produtos químicos no solo, 

á à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto 

absorvente adequado, e ao seu armazenamento e posterior envio para destino final ou 

se à desativação da área afeta aos trabalhos 

para a execução da obra, com a desmontagem do (s) estaleiro (s) e remoção de todos os 
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equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. Estes locais 

serão limpos no m

trabalhos. 

 

Terá ainda de se proceder à recuperação dos caminhos e vias utilizados como acesso aos 

locais de obra, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente 

sido afetados ou destruídos. As infraestruturas terão de ser repostas e/ou substituídas, 

assim como os equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas 

adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra. 

 

Será ainda assegurada a desobstrução e l

drenagem que possam ter sido afetados pelas obras de construção. Proceder

também ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada, 

assim como à recuperação paisagística dos locais 

constate a necessidade de recurso a materiais provenientes do exterior da área de 

intervenção. 

 

Resumindo, deve-se: 

• Reutilizar a terra proveniente da própria escavação, nomeadamente na 

construção do aterro e na micromodel

arranjos exteriores;

• Utilização das terras sobrantes da escavação em outras obras, nos termos do D.L. 

nº 46/2008, de 12 de Março; 

• Evitar embalagens para os materiais resistentes às intempéries; 

• Privilegiar a utilização 

• Utilização de sistemas de devolução de materiais e produtos químicos por utilizar; 

• Promover o armazenamento adequado, na obra de materiais e produtos de 

construção sensíveis às condições climatéricas;

• Evitar excedentes através

• Privilegiar a utilização de materiais com “rótulo ecológico”, sempre que 

tecnicamente possível, ou reciclados.
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equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. Estes locais 

serão limpos no mínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos 

Terá ainda de se proceder à recuperação dos caminhos e vias utilizados como acesso aos 

locais de obra, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente 

afetados ou destruídos. As infraestruturas terão de ser repostas e/ou substituídas, 

assim como os equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas 

adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra.  

Será ainda assegurada a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de 

drenagem que possam ter sido afetados pelas obras de construção. Proceder

também ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada, 

assim como à recuperação paisagística dos locais de empréstimos de terras, caso se 

constate a necessidade de recurso a materiais provenientes do exterior da área de 

se:  

Reutilizar a terra proveniente da própria escavação, nomeadamente na 

construção do aterro e na micromodelação do terreno designadamente nos 

arranjos exteriores; 

Utilização das terras sobrantes da escavação em outras obras, nos termos do D.L. 

nº 46/2008, de 12 de Março;  

Evitar embalagens para os materiais resistentes às intempéries; 

Privilegiar a utilização de embalagens reutilizáveis; 

Utilização de sistemas de devolução de materiais e produtos químicos por utilizar; 

Promover o armazenamento adequado, na obra de materiais e produtos de 

construção sensíveis às condições climatéricas; 

Evitar excedentes através do consumo total e otimizado de materiais;

Privilegiar a utilização de materiais com “rótulo ecológico”, sempre que 

tecnicamente possível, ou reciclados. 
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equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. Estes locais 

ínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos 

Terá ainda de se proceder à recuperação dos caminhos e vias utilizados como acesso aos 

locais de obra, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente 

afetados ou destruídos. As infraestruturas terão de ser repostas e/ou substituídas, 

assim como os equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas 

impeza de todos os elementos hidráulicos de 

drenagem que possam ter sido afetados pelas obras de construção. Proceder-se-á 

também ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada, 

de empréstimos de terras, caso se 

constate a necessidade de recurso a materiais provenientes do exterior da área de 

Reutilizar a terra proveniente da própria escavação, nomeadamente na 

ação do terreno designadamente nos 

Utilização das terras sobrantes da escavação em outras obras, nos termos do D.L. 

Evitar embalagens para os materiais resistentes às intempéries;  

Utilização de sistemas de devolução de materiais e produtos químicos por utilizar;  

Promover o armazenamento adequado, na obra de materiais e produtos de 

do consumo total e otimizado de materiais; 

Privilegiar a utilização de materiais com “rótulo ecológico”, sempre que 
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Reutilização de materiais 

Identificação dos materiais 

Solos e rochas 

Valor Total 

 

 

7.6. ACONDICIONAMENTO E TRIAGEM

Acondicionamento e Triagem 

Métodos de Acondicionamento 

e Triagem 

Todos os materiais e resíduos resultantes da empreitada deverão estar no 

local de armazenagem temporária, enquanto aguardam encaminhamento 

para destino final. 

Na seleção do local escolhido tem de ter em consideração a proximidade do 

acesso rodoviário, de 

expedição de resíduos, assegurando o livre acesso dos veículos de transporte 

de resíduos e espaço suficiente para a execução de manobras aos 

contentores e veículos. No dimensionamento do local, terá o espaço 

necessário às operações de triagem a realizar, como separação em diversas 

frações de resíduos.

 

A armazenagem de resíduos será efetuada de forma a não provocar qualquer 

dano para o ambiente nem para a saúde humana e de forma a evitar a 

possibilidade de derrame,

condições de segurança relativas às características que conferem 

perigosidade aos resíduos e que estão, regra geral, associadas com as 

características de perigo da substância (ou mistura de substâncias) per

presentes no resíduo em questão.

Devem ser previstos meios de contenção/retenção de eventuais derrames de 

substâncias perigosas, de forma a minimizar o risco de contaminação de 

solos e águas.

 

Os locais de acondicionamento, bem como os contentores d

selecionados de modo a otimizar a segregação e recolha dos resíduos e 

devem possuir identificação com os seguintes elementos:
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Quantidade a reutilizar 

(t ou m3) 

Quantidade a reutilizar relativamente 

ao total de materiais usados (%)

1677 m3 100

1677 m3 

ACONDICIONAMENTO E TRIAGEM 

Todos os materiais e resíduos resultantes da empreitada deverão estar no 

local de armazenagem temporária, enquanto aguardam encaminhamento 

para destino final.  

Na seleção do local escolhido tem de ter em consideração a proximidade do 

acesso rodoviário, de forma a evitar constrangimentos aquando da 

expedição de resíduos, assegurando o livre acesso dos veículos de transporte 

de resíduos e espaço suficiente para a execução de manobras aos 

contentores e veículos. No dimensionamento do local, terá o espaço 

sário às operações de triagem a realizar, como separação em diversas 

frações de resíduos. 

A armazenagem de resíduos será efetuada de forma a não provocar qualquer 

dano para o ambiente nem para a saúde humana e de forma a evitar a 

possibilidade de derrame, incêndio ou explosão, devendo ser respeitadas as 

condições de segurança relativas às características que conferem 

perigosidade aos resíduos e que estão, regra geral, associadas com as 

características de perigo da substância (ou mistura de substâncias) per

presentes no resíduo em questão. 

Devem ser previstos meios de contenção/retenção de eventuais derrames de 

substâncias perigosas, de forma a minimizar o risco de contaminação de 

solos e águas. 

Os locais de acondicionamento, bem como os contentores d

selecionados de modo a otimizar a segregação e recolha dos resíduos e 

devem possuir identificação com os seguintes elementos: 

Denominação 

Código LER 
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Quantidade a reutilizar relativamente 

ao total de materiais usados (%) 

100 

 

Todos os materiais e resíduos resultantes da empreitada deverão estar no 

local de armazenagem temporária, enquanto aguardam encaminhamento 

Na seleção do local escolhido tem de ter em consideração a proximidade do 

forma a evitar constrangimentos aquando da 

expedição de resíduos, assegurando o livre acesso dos veículos de transporte 

de resíduos e espaço suficiente para a execução de manobras aos 

contentores e veículos. No dimensionamento do local, terá o espaço 

sário às operações de triagem a realizar, como separação em diversas 

A armazenagem de resíduos será efetuada de forma a não provocar qualquer 

dano para o ambiente nem para a saúde humana e de forma a evitar a 

incêndio ou explosão, devendo ser respeitadas as 

condições de segurança relativas às características que conferem 

perigosidade aos resíduos e que estão, regra geral, associadas com as 

características de perigo da substância (ou mistura de substâncias) perigosas 

Devem ser previstos meios de contenção/retenção de eventuais derrames de 

substâncias perigosas, de forma a minimizar o risco de contaminação de 

Os locais de acondicionamento, bem como os contentores deverão ser 

selecionados de modo a otimizar a segregação e recolha dos resíduos e 
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Acondicionamento e Triagem 

 
 

De forma a permitir um correto armazenamento e recolha seletiva dos 

resídu

• 

• 

• 

• 

• 

 

Quando os contentores ou outros recipientes atingirem a capacidade 

máxima de armazenagem temporária, será desencadeado o processo de 

expedição para a e

 

O transporte dos RCD deverá cumprir o disposto na legislação em vigor, 

nomeadamente a Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, alterada pela Portaria

28/2019, de 18 de Janeiro, que fixa as regras a que fica su

de resíduos.

 

Todos os intervenientes deverão assegurar que o transporte de RCD é 

acompanhado de uma guia eletrónica de acompanhamento de resíduos, 

definida pela Portaria nº 145/2017 de 26 de abril, alterada pela Portaria 

28/2019, de 18 

 

Realização de verificações periódicas das condições de armazenamento para 

garantir que a capacidade de receber os RCD produzidos se encontra sempre 
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Grau de perigosidade 

De forma a permitir um correto armazenamento e recolha seletiva dos 

resíduos em estaleiro, serão implementadas ações: 

 Efetuar a aquisição de meios de contentorização ou embalagens de 

recolha com resistência e capacidade de contenção adequadas;

 Assegurar todos os meios de contenção/retenção para prevenção de 

fugas ou derrames de reservatórios ou embalagens contendo 

substâncias perigosas passíveis de originar situações de emergência 

ambiental; 

 Garantir a substituição dos contentores e dos meios de 

contenção/retenção de fugas ou derrames, que não se encontrem 

em bom estado de conservação e que, por isso, possam originar 

situações de emergência ambiental; 

 Garantir a separação e o correto acondicionamento de todos os 

resíduos durante a armazenagem temporária em estaleiro;

 Garantir que os RCD são mantidos em estaleiro/obra o mínimo de 

tempo possível, sendo que, no caso dos resíduos perigosos, esse 

período não pode ser superior a 3 meses. 

Quando os contentores ou outros recipientes atingirem a capacidade 

máxima de armazenagem temporária, será desencadeado o processo de 

expedição para a eliminação/valorização numa entidade licenciada.

O transporte dos RCD deverá cumprir o disposto na legislação em vigor, 

nomeadamente a Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, alterada pela Portaria

28/2019, de 18 de Janeiro, que fixa as regras a que fica su

de resíduos. 

Todos os intervenientes deverão assegurar que o transporte de RCD é 

acompanhado de uma guia eletrónica de acompanhamento de resíduos, 

definida pela Portaria nº 145/2017 de 26 de abril, alterada pela Portaria 

28/2019, de 18 de Janeiro com as exceções aí previstas. 

Realização de verificações periódicas das condições de armazenamento para 

garantir que a capacidade de receber os RCD produzidos se encontra sempre 
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De forma a permitir um correto armazenamento e recolha seletiva dos 

Efetuar a aquisição de meios de contentorização ou embalagens de 

recolha com resistência e capacidade de contenção adequadas; 

Assegurar todos os meios de contenção/retenção para prevenção de 

reservatórios ou embalagens contendo 

substâncias perigosas passíveis de originar situações de emergência 

Garantir a substituição dos contentores e dos meios de 

contenção/retenção de fugas ou derrames, que não se encontrem 

vação e que, por isso, possam originar 

Garantir a separação e o correto acondicionamento de todos os 

resíduos durante a armazenagem temporária em estaleiro; 

Garantir que os RCD são mantidos em estaleiro/obra o mínimo de 

empo possível, sendo que, no caso dos resíduos perigosos, esse 

Quando os contentores ou outros recipientes atingirem a capacidade 

máxima de armazenagem temporária, será desencadeado o processo de 

liminação/valorização numa entidade licenciada. 

O transporte dos RCD deverá cumprir o disposto na legislação em vigor, 

nomeadamente a Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, alterada pela Portaria 

28/2019, de 18 de Janeiro, que fixa as regras a que fica sujeito o transporte 

Todos os intervenientes deverão assegurar que o transporte de RCD é 

acompanhado de uma guia eletrónica de acompanhamento de resíduos, 

definida pela Portaria nº 145/2017 de 26 de abril, alterada pela Portaria 

Realização de verificações periódicas das condições de armazenamento para 

garantir que a capacidade de receber os RCD produzidos se encontra sempre 
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Acondicionamento e Triagem 

disponível.

 

Realização de ações de sensibilização junto dos traba

que estes procedam à correta triagem dos resíduos, dando a conhecer o 

PPGRCD, visto estes serem essenciais para a minimização de RCD produzidos 

e a sua correta triagem.

 

Garantir

desta, e para que se possa procede a uma adequada gestão dos resíduos 

produzidos na obra, bem como ao seu armazenamento temporário, será 

delimitada uma área específica denominada “PARQUE DE RESÌDUOS”. Esta 

área deverá estar dividida em vários sect

tambores, big bags e bidões com identificação obrigatória dos resíduos aí 

depositados temporariamente.

Fundamentação para a 

impossibilidade de ausência de 

triagem em obra 

A triagem só não se realizará em obra, caso não 

albergar os contentores afetos à triagem.
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disponível. 

Realização de ações de sensibilização junto dos trabalhadores, de modo a 

que estes procedam à correta triagem dos resíduos, dando a conhecer o 

PPGRCD, visto estes serem essenciais para a minimização de RCD produzidos 

e a sua correta triagem. 

Garantir a organização e limpeza do estaleiro e da obra durante a 

desta, e para que se possa procede a uma adequada gestão dos resíduos 

produzidos na obra, bem como ao seu armazenamento temporário, será 

delimitada uma área específica denominada “PARQUE DE RESÌDUOS”. Esta 

área deverá estar dividida em vários sectores onde existirão contentores, 

tambores, big bags e bidões com identificação obrigatória dos resíduos aí 

depositados temporariamente. 

A triagem só não se realizará em obra, caso não exista espaço em obra para 

albergar os contentores afetos à triagem. 

ESÍDUOS DE 

ACABAMENTOS E SISTEMAS, 
METROPOLITANO DE 

VIADUTOS DO CAMPO 

08-06-2021 

lhadores, de modo a 

que estes procedam à correta triagem dos resíduos, dando a conhecer o 

PPGRCD, visto estes serem essenciais para a minimização de RCD produzidos 

a organização e limpeza do estaleiro e da obra durante a execução 

desta, e para que se possa procede a uma adequada gestão dos resíduos 

produzidos na obra, bem como ao seu armazenamento temporário, será 

delimitada uma área específica denominada “PARQUE DE RESÌDUOS”. Esta 

ores onde existirão contentores, 

tambores, big bags e bidões com identificação obrigatória dos resíduos aí 

exista espaço em obra para 
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7.7. PRODUÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO

Produção de Resíduos de Construção e Demolição 

Designação dos resíduos 

Resíduos de soldadura 

Outros óleos de motores e de transmissão e lubrificação

Embalagens de papel e de cartão 

Embalagens de plástico 

Embalagens compósitas 

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de 
substâncias perigosas 

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo 
sem outras especificações), panos de limpeza e vestuário 

de proteção, contaminados por substâncias perigosas

Betão 

                                                

2 A lista de resíduos apresentada é indicativa, assim como as suas quantidades. A presente lista e quantidades terá que ser afe
 
3 Códigos LER disponíveis na totalidade na Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro. 2 
de 2006 (ver quadro seguinte): 
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PRODUÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO2 

 

Código 

LER3 

Quant. 

Produzidas 

(t/m3) 

Quant. p/  

reciclagem 

(%) 

Operação de 

reciclagem 

Quant. p/ 

valorização 

(%) 

12 01 13 0,10 t --- --- 100 

Outros óleos de motores e de transmissão e lubrificação 13 02 08* 0,24 t --- --- 100 

15 01 01 0,20 t --- --- 100 

15 01 02 5,00 t --- --- 100 

15 01 05 0,50 --- --- 100 

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de 
15 01 10* 0,10 t --- --- 100 

filtros de óleo 
sem outras especificações), panos de limpeza e vestuário 

de proteção, contaminados por substâncias perigosas 
15 02 02* 0,20 t --- --- 100 

17 01 01 2047,54 t --- --- 100 

A lista de resíduos apresentada é indicativa, assim como as suas quantidades. A presente lista e quantidades terá que ser aferida com maior rigor em fase de execução

2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro. 2 - Códigos das operações disponíveis nos Anexos I e II do Decreto

ONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

NO ÂMBITO DA CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE 

AMARELA E VERDE – VIADUTOS DO CAMPO GRANDE – 

08-06-2021 

Operação de 

valorização 

Quant. p/ 

eliminação 

(%) 

Operação de 

eliminação 

R12 --- --- 

R9 --- --- 

R12 --- --- 

R12 --- --- 

R12 --- --- 

R12 --- --- 

R12 --- --- 

R12 --- --- 

rida com maior rigor em fase de execução 

Códigos das operações disponíveis nos Anexos I e II do Decreto-Lei n.º 178/2006 de 05 de setembro 
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Produção de Resíduos de Construção e Demolição 

Designação dos resíduos 

Madeira 

Plástico 

Misturas Betuminosas não abrangidas em 17 03 01 

Alumínio 

Ferro e Aço 

Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03 

Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 
17 06 03 

                                                
4  
Foram realizadas análises aos solos de modo a fazer uma primeira identific
Os resultados obtidos, que carecem de confirmação em fase de obra, concluíram que, em geral, os sobrantes de escavação deverã
resíduos não perigosos, onde poderão ser depositados em aterro (operação D1 
como terras de cobertura no âmbito da operação R10 
(operação R5 - Reciclagem/recuperação de outras matérias inorgânicas).
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Código 

LER3 

Quant. 

Produzidas 

(t/m3) 

Quant. p/  

reciclagem 

(%) 

Operação de 

reciclagem 

Quant. p/ 

valorização 

(%) 

17 02 01 1,00 t --- --- 100 

17 02 03 1,00 t --- --- 100 

 17 03 02 1026,37 t --- --- 100 

17 04 02 0,06 t --- --- 100 

17 04 05 8,31 t --- --- 100 

17 05 044 8029 t --- --- --- 

Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 
17 06 04 0,05 t --- --- 100 

Foram realizadas análises aos solos de modo a fazer uma primeira identificação de zonas com ocorrência de situações de solos contaminados.
Os resultados obtidos, que carecem de confirmação em fase de obra, concluíram que, em geral, os sobrantes de escavação deverã

ser depositados em aterro (operação D1 - Deposição sobre o solo ou no seu interior). Em alternativa, poderão ser utilizados 
como terras de cobertura no âmbito da operação R10 - Tratamento no solo em benefício da agricultura ou para melhorar o ambiente ou v

Reciclagem/recuperação de outras matérias inorgânicas). 

ONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

NO ÂMBITO DA CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE 

AMARELA E VERDE – VIADUTOS DO CAMPO GRANDE – 

08-06-2021 

Operação de 

valorização 

Quant. p/ 

eliminação 

(%) 

Operação de 

eliminação 

R12 --- --- 

R12 --- --- 

R12 --- --- 

R12 --- --- 

R12 --- --- 

--- 100 D1 

R12 --- --- 

ação de zonas com ocorrência de situações de solos contaminados. 
Os resultados obtidos, que carecem de confirmação em fase de obra, concluíram que, em geral, os sobrantes de escavação deverão ser conduzidos a aterro de 

Deposição sobre o solo ou no seu interior). Em alternativa, poderão ser utilizados 
Tratamento no solo em benefício da agricultura ou para melhorar o ambiente ou valorizados em cimenteiras 
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Produção de Resíduos de Construção e Demolição 

Designação dos resíduos 

Materiais de construção à base de gesso não abrangidos 
em 17 08 01 

Mistura de resíduos de construção e demolição não 
abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

Resíduos biodegradáveis  

Total 
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Código 

LER3 

Quant. 

Produzidas 

(t/m3) 

Quant. p/  

reciclagem 

(%) 

Operação de 

reciclagem 

Quant. p/ 

valorização 

(%) 

Materiais de construção à base de gesso não abrangidos 
17 08 02 0,20 t --- --- 100 

17 09 04 10538,34 t --- --- 100 

20 02 01 1646,96 t --- --- 100 

--- 23305,2 t --- --- --- 

ONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

NO ÂMBITO DA CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE 

AMARELA E VERDE – VIADUTOS DO CAMPO GRANDE – 

08-06-2021 

Operação de 

valorização 

Quant. p/ 

eliminação 

(%) 

Operação de 

eliminação 

R12 --- --- 

R12 --- --- 

R12 --- --- 

--- --- --- 
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CÓDIGO 

D OPERAÇÕES DE ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS

D1 Depósito no solo, em profundidade ou à superfície (por exemplo, em aterros, etc.)

D2 Tratamento no solo (por exemplo, biodegradação de efluentes 

D3 Injeção em profundidade (por exemplo, injeção de resíduos por bombagem em poços, cúpulas salinas ou depósitos naturais, etc.)

D4 Lagunagem (por exemplo, descarga de resíduos líquidos ou de lamas de de

D5 Depósitos subterrâneos especialmente concebidos (por exemplo, deposição em alinhamentos de células que são seladas e isoladas

e do ambiente, etc.) 

D6 Descarga para massas de água, com exceção dos mares e dos oceanos

D7 Descargas para os mares e ou oceanos, incluindo inserção nos fundos marinhos

D8 Tratamento biológico não especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produza compostos ou misturas finais reje

de qualquer das operações enumeradas de D 1 a D 12

D9 Tratamento físico-químico não especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produza compostos ou misturas finais rejeitados por 

meio de qualquer das operações enumeradas de D 1 a D 1

D10 Incineração em terra 

D11 Incineração no mar 

D12 Armazenamento permanente (por exemplo, armazenamento de contentores numa mina, etc.)

D13 Mistura anterior à execução de uma das operações enumera

D14 Reembalagem anterior a uma das operações enumeradas de D 1 a D 13

D15 Armazenamento antes de uma das operações enumeradas de D 1 a D 14 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha
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OPERAÇÃO EFECTUADA 

OPERAÇÕES DE ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS 

Depósito no solo, em profundidade ou à superfície (por exemplo, em aterros, etc.) 

Tratamento no solo (por exemplo, biodegradação de efluentes líquidos ou de lamas de depuração nos solos, etc.)

Injeção em profundidade (por exemplo, injeção de resíduos por bombagem em poços, cúpulas salinas ou depósitos naturais, etc.)

Lagunagem (por exemplo, descarga de resíduos líquidos ou de lamas de depuração em poços, lagos naturais ou artificiais, etc.)

Depósitos subterrâneos especialmente concebidos (por exemplo, deposição em alinhamentos de células que são seladas e isoladas

com exceção dos mares e dos oceanos 

Descargas para os mares e ou oceanos, incluindo inserção nos fundos marinhos 

Tratamento biológico não especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produza compostos ou misturas finais reje

de qualquer das operações enumeradas de D 1 a D 12 

químico não especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produza compostos ou misturas finais rejeitados por 

meio de qualquer das operações enumeradas de D 1 a D 12 (por exemplo, evaporação, secagem, calcinação, etc.)

Armazenamento permanente (por exemplo, armazenamento de contentores numa mina, etc.) 

Mistura anterior à execução de uma das operações enumeradas de D 1 a D 12 

Reembalagem anterior a uma das operações enumeradas de D 1 a D 13 

Armazenamento antes de uma das operações enumeradas de D 1 a D 14 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha

ONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

NO ÂMBITO DA CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE 

AMARELA E VERDE – VIADUTOS DO CAMPO GRANDE – 

08-06-2021 

líquidos ou de lamas de depuração nos solos, etc.) 

Injeção em profundidade (por exemplo, injeção de resíduos por bombagem em poços, cúpulas salinas ou depósitos naturais, etc.) 

puração em poços, lagos naturais ou artificiais, etc.) 

Depósitos subterrâneos especialmente concebidos (por exemplo, deposição em alinhamentos de células que são seladas e isoladas umas das outras 

Tratamento biológico não especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produza compostos ou misturas finais rejeitados por meio 

químico não especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produza compostos ou misturas finais rejeitados por 

2 (por exemplo, evaporação, secagem, calcinação, etc.) 

Armazenamento antes de uma das operações enumeradas de D 1 a D 14 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local 
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onde os resíduos foram produzidos) 
 

CÓDIGO 

R OPERAÇÕES DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

R1 Utilização principal como combustível ou outro meio de produção de energia

R2 Recuperação/regeneração de solventes 

R3 Reciclagem/recuperação de substâncias orgânicas não 

processos de transformação biológica) 

R4 Reciclagem/recuperação de metais e compostos metálicos

R5 Reciclagem/recuperação de outros materiais inorgânicos

R6 Regeneração de ácidos ou bases 

R7 Valorização de componentes utilizados na redução da poluição

R8 Valorização de componentes de catalisadores

R9 Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos

R10 Tratamento do solo para benefício agrícola ou melhoramento ambient

R11 Utilização de resíduos obtidos a partir de qualquer das operações enumeradas de R 1 a R 10

R12 Troca de resíduos com vista a submetê-los a uma das operações enumeradas de R 1 a R 11

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R 1 a R 12 
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OPERAÇÃO EFECTUADA 

OPERAÇÕES DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS 

Utilização principal como combustível ou outro meio de produção de energia 

 

Reciclagem/recuperação de substâncias orgânicas não utilizadas como solventes (incluindo digestão anaeróbia e ou compostagem e outros 

Reciclagem/recuperação de metais e compostos metálicos 

Reciclagem/recuperação de outros materiais inorgânicos 

Valorização de componentes utilizados na redução da poluição 

Valorização de componentes de catalisadores 

Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos 

Tratamento do solo para benefício agrícola ou melhoramento ambiental 

Utilização de resíduos obtidos a partir de qualquer das operações enumeradas de R 1 a R 10 

los a uma das operações enumeradas de R 1 a R 11 

Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R 1 a R 12  
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utilizadas como solventes (incluindo digestão anaeróbia e ou compostagem e outros 
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8. ANEXOS 

 

 

Anexo A – Mapa de Controlo de Resíduos Produzidos
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Mapa de Controlo de Resíduos Produzidos 

ESÍDUOS DE 

ACABAMENTOS E SISTEMAS, 
METROPOLITANO DE 

VIADUTOS DO CAMPO 

08-06-2021 
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Anexo A – Mapa de C
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Mapa de Controlo de Resíduos Produzidos

ESÍDUOS DE 

ACABAMENTOS E SISTEMAS, 
METROPOLITANO DE 

VIADUTOS DO CAMPO 

08-06-2021 

Produzidos 



15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30

Empresa: --- Informação até ao fim do mês de jan. (inclusive). 0

--- 1
Código do resíduo --- Designação do Resíduo Produtor Transportador Operação Destinatário

(ex.: 170101) --- (preenchimento automático) do resíduo N.º Data Nome Data limite Data N.º ou data [ t ] --- --- --- destino Nome

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

REGISTO DE RESÍDUOS

Resíduo

e-GAR Quantidade

ACE (TD-EC e Somafel)

---
e-GAR concluída

Certificado de 

receção RCD
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