
 
 

�

�

�

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

������������

���	
������������	���

��������������������		��

	������������
��

 

 

PLANO DE GESTÃO 

AMBIENTAL 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

WB456286
Typewritten Text

WB456286
Typewritten Text
E1819 v9



 

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL Edição:04 

Concepção e Construção de Poços de Água 
no Lubango - Nossa Senhora do Monte Data:10/07/14 

 

2 
 

Índice 
1. Objectivo e Campo de Aplicação ............................................................................................ 3 

2. Identificação, Localização e Caracterização da Empreitada ............................................ 3 

3. Intervenientes .................................................................................................................. 4 

3.1. Recursos Humanos e Equipamentos ...................................................................................... 5 

3.2. Estrutura e Descrição das Responsabilidades ....................................................................... 5 

4. Requisitos Legais e outros requisitos ............................................................................ 10 

5. Descrição dos Aspectos Ambientais, respetivos impactes ambientais e medidas 

mitigadoras .................................................................................................................... 10 

6. Procedimentos Operacionais e Monitorização ............................................................... 15 

6.1. Descrição Procedimentos Operacionais ............................................................................... 17 

7. Procedimentos de Emergência ............................................................................................. 22 

8. Gestão de Produtos Químicos ................................................................................................. 22 

9. Acções de Formação e Sensibilização Ambiental ................................................................ 22 

10. Gestão de Resíduos .............................................................................................................. 23 

11. Relatórios Mensais de Acompanhamento Ambiental ........................................................... 24 

12. Anexos ........................................................................................................................... 25 

 

Anexo 1 – Plano de mão-de-obra e equipamentos 

Anexo 2 – Organograma 

Anexo 3 – Legislação aplicável 

Anexo 4 – Matriz avaliação dos Aspectos Ambientais 

Anexo 5 – Plano e Registo de Verificação 

Anexo 6 – Não conformidades 

Anexo 7 – Procedimento de emergência ambiental 

Anexo 8 – Gestão de produtos químicos 

Anexo 9 – Gestão da formação 

Anexo 10 – Gestão de Resíduos 

Anexo 11 – Relatórios Mensais 

Anexo 12 – Outros registos 



 

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL Edição:04 

Concepção e Construção de Poços de Água 
no Lubango - Nossa Senhora do Monte Data:10/07/14 

 

3 
 

1. Objectivo e Campo de Aplicação 

O presente Plano de Gestão Ambiental (PGA) tem como finalidade o enquadramento ambiental da 

execução dos trabalhos na empreitada de ”Concepção e Construção de Poços de água no 

Lubango (Nossa Senhora do Monte) ”, constituindo uma ferramenta essencial para garantir o 

cumprimento da legislação ambiental aplicável e das imposições do Dono de Obra, estabelecidas 

em Caderno de Encargos. 

Aplicável aos estaleiros e frentes de obra, em todas as fases de execução da empreitada, o PGA é 

de cumprimento obrigatório para os intervenientes na empreitada, sendo o responsável máximo pelo 

seu cumprimento o Director de Obra. 

2. Identificação, Localização e Caracterização da Empreitada 

A presente empreitada localiza-se na nossa Senhora do Monte, Lubango, província da Huíla no 

Município de Cubal. A área de intervenção localiza-se fora da zona urbana, no limite de propriedade 

com o Instituto Politécnico da Tundavala, em terreno desprovido de vegetação sendo área 

envolvente rochosa.  

Não foram identificados cursos de água, fontes de água para consumo humano, espécies em perigo 

(fauna e flora) ou zonas habitacionais na proximidade.  

A empreitada compreende a execução dos seguintes trabalhos: 

� Montagem, manutenção, desmontagem de estaleiro e reposição das condições iniciais do local; 

� Escavação, movimentação de terras e aterro; 

� Execução de furos; 

� Condutas adutoras de água tratada (movimento de terras); 

� Assentamento de tubagens, incluindo todos os acessórios como curvas, cruzes, válvulas; 

� Reservatório de distribuição de água e rede de distribuição de água; 

� Montagem de equipamentos mecânicos e eletromecânicos (sistema de bombagem, Equipamento 

de dosagem, sistemas de injeção válvulas); 

� Automação e instalação elétrica; 

� Iluminação exterior; 

� Vedações; 

� Instalação de painéis solares; 

� Construção da sala de controlo. 

A identificação das actividades programadas possibilita a identificação e avaliação dos aspectos 

ambientais e a definição das medidas de mitigação aplicáveis, descritas no presente documento. 
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3. Intervenientes 
 

Representante Designação Morada Contacto 

D
o

n
o

 d
e 

O
b

ra
 

Geral 

Direcção Nacional de Águas 

(DNA) do Ministério da 

Energia e Águas (MINEA)  

 

Rua 21 de Janeiro, 
Sector A, Quarteirão 
2, Casa 12 (Ex-
escritórios do 
COCAN), Morro 
Bento-Luanda 

+244 222 354097 

procurement.pdisa@gmai

l.com 

Paula Ferraz 
Especialista júnior das 

salvaguardas ambientais 
-- 

p.ferraz@ucpdnaasmin

ea.com 

Alexandrina Pires 
Especialista sénior das 

salvaguardas ambientais  
-- 

a.pires@ucpdnaasminea.co

m 

Victor Marques 
Coordenador das 

supervisões 
-- 

v.marques@ucpdnaasmine

a.com 

F
is

ca
liz

aç
ão

 

Miguel Angel 

Gonzalez Alonso 

Fiscalização -  

Hydrogeologist. UCP-DNA 

 

-- geonzalez@hotmail.com 

E
m

p
re

it
ei

ro
 

Eng.º José Costa 

Leite / Eng.º 

António Pinheiro 

Direção de obra do 
Consórcio: 

AMBIÁFRICA – 
ANGOLACA ENGENHARIA 

e CONSTRUÇÕES  

Rua do Cândua, n.º 
35, Zona Industrial 
do Kikolo, Cacuaco, 
Luanda - ANGOLA 

244 923 001 974 

Tukayana Passos 

Técnico de Ambiente do 
Consórcio: 

AMBIÁFRICA – 
ANGOLACA ENGENHARIA 

e CONSTRUÇÕES 

Rua do Cândua, n.º 
35, Zona Industrial 
do Kikolo, Cacuaco, 
Luanda - ANGOLA 

 
244 940190534 

 

Mónica Melo 

Técnico de Segurança do 
Consórcio: 

AMBIÁFRICA – 
ANGOLACA ENGENHARIA 

e CONSTRUÇÕES 

Rua do Cândua, n.º 
35, Zona Industrial 
do Kikolo, Cacuaco, 
Luanda - ANGOLA 

244 926594371 
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3.1. Recursos Humanos e Equipamentos 

Os meios humanos e equipamentos necessários para a execução da empreitada são discriminados 

no Plano de Mão-de-Obra e Equipamentos, que é apresento no Anexo 1 do presente documento. 

 

3.2. Estrutura e Descrição das Responsabilidades 

O Consórcio possui uma equipa diversificada de colaboradores em obra, com funções distintas, que 

vão desde os colaboradores operacionais até ao Director de Produção. A hierarquia da obra é 

evidenciada no Organograma Funcional da Obra, que se encontra presente no anexo 2. 

De seguida apresentam-se as responsabilidades dos principais intervenientes em obra, 

relativamente ao ambiente:  

a. Responsabilidades do Consórcio 

� Estar familiarizado com o conteúdo do PGA base e desenvolver o mesmo, inclusive os apêndices 

em função da especificidade do projecto; 

� Estar familiarizado com a legislação de ambiente nacional, internacional especificamente dos 

requisitos específicos do Banco Mundial; 

� Garantir a legitimidade do local seleccionado para implementação do projecto, quer à luz da 

legislação nacional e regional quer à luz dos requisitos específicos do Banco Mundial; 

� Garantir junto de todos os trabalhadores das acções de sensibilização previstas se foram 

executadas e sua eficácia; 

� Manter um registo de formação ambiental para todo o pessoal local; 

� Restabelecer no mínimo as condições iniciais bem como certificar-se que foram desenvolvidas 

todas as acções necessárias previstas para a minimização dos impactes negativos no quotidiano 

das comunidades afectadas pelo projecto, nomeadamente deposição de resíduos de construção, 

sinalização correcta, restabelecimento dos caminhos de acessos, acautelamento de hipotéticos 

acidentes decorrentes da execução ou preparação de trabalhos; 

� Realizar ou prever (caso se trate de um consultor ambiental) a realização das obras necessárias 

nas áreas designadas de trabalho, nomeadamente as que fazem parte integrante do projecto e as 

auxiliares necessárias para a minimização de impactes negativos das comunidades. 

� Prever serviços de reabilitação de propriedade pública / privado e outras áreas afectadas pelas 

actividades de construção fora das áreas demarcadas. 

� Informar por escrito ao Dono de Obra qualquer infracção grave acidente no Estaleiro. 
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� Enviar por escrito o seu plano de reabilitação das zonas afectadas. 

� Recorrer à mão de obra local, sempre que possível, mesmo que para algumas tarefas mais 

específicas tenha à sua responsabilidade o desenvolvimento de acções de formação específicas 

para alguns das tarefas de maior especificidade. Com esta especificação prevê-se a minimização 

de deslocação de mão-de-obra de outras regiões que normalmente ficam associados a 

transmissão de doenças, conflitos tribais e culturais entre outros factores gerenciadores de 

conflitos. 

� Comunicar e colaborar com frequência e abertamente com o Dono de Obra para garantir a 

eficácia, uma gestão ambiental proactiva, com o objectivo geral de prevenir ou reduzir os impactes 

ambientais negativos, reforçando simultaneamente os impactes ambientais positivos. 

� Desenvolver o plano de gestão ambiental de modo a garantir e fiscalizar a aplicação do PGA e 

Especificações ambientais. Este sistema deverá no mínimo: 

- Permitir a gestão eficaz e responsável de actividades de construção em relação às 

especificações ambientais; 

- Fornecer os recursos adequados (orçamentos, equipamentos, formação de pessoal, etc.); 

- Suporte informático ou em papel de toda a comunicação / correspondência com todas as partes 

pertinentes e outras entidades sobre questões ambientais; 

- Relatórios de avaliações ambientais; 

- O desenvolvimento de acções de emergência e de planos de contingência e emergência para 

a prevenção e mitigação de alguns acidentes frequentes dada a especificidade dos trabalhos 

envolvidos no projecto, por exemplo derrames de combustíveis, derrames de produtos químicos, 

armazenamento e deposição de resíduos sólidos perigosos, etc. 

� Qualquer método ou alteração de metodologias propostas no PGA será apresentada com uma 

antecedência mínima de dez dias úteis antes do início de trabalho proposto, acompanhada por 

uma memória descritiva onde seja perfeitamente elucidada a descrição da metodologia a 

empregar, a previsão de hipotéticos impactes negativos e positivos, bem como um plano de 

emergência para todos os impactes negativos que poderão estar inerentes à aplicação deste 

método. 

� O Consórcio Empreiteiro não dará início aos trabalhos, sem que a metodologia seja aprovada pelo 

Dono de Obra. 

� Sob certas circunstâncias, podem ser solicitadas alterações a um método aprovado. Nesses 

casos, as alterações propostas devem ser acordadas por escrito e aprovadas pelo Dono de Obra, 

no entanto os registos devem ser mantidos segundo a metodologia de registos aprovada. 
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� Toda a metodologia aprovada, mesmo a que foi sujeita a revisões e alterações, deve ser mantido 

em obra sob a forma de papel, onde conste claramente visível as revisões e alterações bem como 

as respectivas autorizações. 

� Aprovação do método de trabalho não dispensa o Consórcio Empreiteiro das suas obrigações ou 

responsabilidades em termos de contrato. 

� Deverá assegurar que os serviços e infra-estruturas existentes (estradas, gasodutos, linhas de 

energia e serviços de telefone) não estão danificados ou interrompidos, a menos que exigido pelo 

contrato e com a permissão do Dono de Obra. 

� Identificação de todos os serviços e infraestruturas existentes bem como a apresentação de um 

plano de emergência e continência sempre que estes serviços possam vir a ser afectados quer de 

uma forma programada quer de uma forma imprevista, de modo a que as necessidades básicas 

das comunidades fiquem garantidas, em qualquer uma das situações decorrentes do curso de 

implementação de projecto. 

� A localização e os limites do estaleiro de obra devem ser definidos no contrato. O local deverá ser 

determinado em colaboração com o Dono de Obra e o Consórcio Empreiteiro, de modo a que o 

mesmo fique isolado do ambiente urbano envolvente e deverá ter em consideração os seguintes 

requisitos: 

- O risco de perturbação da ordem pública através, por exemplo de ruído, a intrusão visual, 

poluição luminosa ou interrupção de acesso, etc. 

- Garantia de segurança pública. 

� Disponibilidade de acesso para as entregas e serviços e quaisquer trabalhos futuros. 

� Uma sessão de formação inicial de sensibilização ambiental (acolhimento dos trabalhadores) será 

realizada antes de iniciar qualquer obra no local. Todo o conteúdo da formação e material a 

entregar é previamente sujeito à aprovação do Dono de Obra. As acções de sensibilização irão 

abordar no mínimo os temas previstos no Plano de Formação, sem carácter limitativo.Elaborar e 

manter Posters de Informação Ambiental numa linguagem compreensível pelos trabalhadores, 

preferencialmente através de imagens. Estes cartazes deverão retratar acções a serem tomadas 

para garantir a conformidade com os aspectos e as especificações ambientais. A impressão de 

Informação Ambiental deve ser exibida nas áreas sociais e recreativas entre outros locais. 

� Delinear uma Política Ambiental que irá indicar o seu compromisso referente aos princípios 

básicos de protecção e controle ambiental durante o seu contrato. Esta declaração será 

apresentada, em cartaz informativo, no local da empreitada. 

� Esta informação e formação, que terá de ser dada a conhecer a todos os intervenientes tanto na 

fase de projecto, como de execução, essencialmente através do Plano de Gestão Ambiental e 

Acções de Formação e Sensibilização. 
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� Assegurar que as boas relações são mantidas com as comunidades locais e seus líderes de forma 

a reduzir o risco de vandalismo, roubo ou outras acções perturbadoras. 

� Os objectos de valor devem ser guardados em segurança em áreas fechadas. 

� Todo o pessoal que se encontre envolvido em casos de roubo ou representar outros riscos de 

segurança para a comunidade local devem ser demitidos e o Consórcio Empreiteiro tem por 

obrigação informar as autoridades locais sobre delitos ou outras infracções com danos individuais 

ou sociais. 

� O Consórcio Empreiteiro define antes do início dos trabalhos um organograma funcional da 

empreitada, ou informação equivalente que inclua todos os meios materiais e humanos 

necessários para a efectiva e correcta implementação das medidas de gestão ambiental 

preconizadas no âmbito do PGA, incluindo todas as medidas necessárias para o cumprimento da 

legislação em vigor. 

� É responsabilidade do Consórcio Empreiteiro a obtenção, junto das Entidades Oficiais, das 

Autorizações ou Licenças necessárias para a realização dos trabalhos a executar.  

� O Consórcio Empreiteiro assegurará nos seus contratos com sub-Adjudicatários/fornecedores que 

estes se obrigam ao cumprimento do PGA, nomeadamente dos procedimentos operacionais e das 

medidas de cumprimento legal, que estiverem em vigor e que lhes sejam aplicáveis. 

b. Funções e Responsabilidades do Director Técnico da Empreitada 

� Assumir a função técnica de dirigir a execução dos trabalhos e a coordenação de toda a actividade 

de produção; 

� Assegurar a correcta realização da obra, no desempenho das tarefas de coordenação, direcção e 

execução dos trabalhos, em conformidade com o projecto de execução; 

� Adoptar os métodos de produção adequados, de forma a assegurar o cumprimento dos deveres 

legais a que está obrigado, a qualidade da obra executada, a segurança, a prevenção da poluição 

e minimização de impactes bem como a eficiência no processo de construção; 

� Garantir a adequada implementação do plano ambiental e social e do plano de segurança e saúde; 

� Fazer o interface entre a empresa e o cliente e outras partes interessadas, garantindo um bom 

relacionamento com estes. 

 

c. Funções e Responsabilidades do Responsável pelo Acompanhamento Ambiental 

da Obra (Técnico de Ambiente) 

� Interlocutor de ambiente do Consórcio Empreiteiro; 

� Participação nas reuniões com o Dono da Obra/Fiscalização ou outras entidades; 

� Elaboração, implementação e actualização do PGA da Obra; 

� Verificação e acompanhamento da implementação das medidas constantes no PGA; 
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� Definição e correcção dos procedimentos internos, relacionados com a implementação e controlo 

de medidas de protecção ambiental; 

� Disponibilização de todas as informações e meios necessários ao adequado desempenho 

ambiental da obra; 

� Sensibilização contínua dos trabalhadores para a importância da implementação das medidas de 

protecção ambiental; 

� Comunicação com as populações afectadas pelo projecto, ou com outras entidades interessadas, 

sempre que o Dono de Obra/Fiscalização o solicitar; 

� Desenvolvimento do processo de controlo e monitorização ambiental específico, de acordo com o 

Programa de Monitorização desenvolvido; 

� Verificação, em obra, das condições ambientais do desenvolvimento dos trabalhos, do 

cumprimento das medidas de minimização e de gestão ambiental e das adaptações necessárias 

a cada fase de execução da obra; 

� Elaboração de “registos ambientais” com as verificações efectuadas e as medidas e acções 

correctivas adoptadas; 

� Promover a redução de consumo de recursos naturais; 

� Analisar e manter o arquivo das não conformidades, reais e potenciais, da obra e implementar as 

acções correctivas e preventivas necessárias. 

d. Funções e Responsabilidades do Encarregado 

� Assegurar a correcta realização da obra no que respeita à correcta execução dos trabalhos, em 

conformidade com o projecto; 

� Gerir e organizar as equipas de trabalho; 

� Monitorizar o desempenho das esquipas de trabalho ao nível da segurança, ambiente e da 

execução dos trabalhos; 

� Controlar os documentos e registos pelos quais tem responsabilidades; 

� Verificar o cumprimento e garantir a correcta implementação das medidas definidas no plano 

ambiental e social e do plano de segurança e saúde; 

� Realizar a interface entre a empresa, o cliente e outras partes interessadas. 
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4. Requisitos Legais e outros requisitos 

A identificação e análise da legislação ambiental aplicável à obra encontra-se compilada na tabela 

– Legislação Ambiental Aplicável à Obra”, que constitui o Anexo 3 do presente plano. A actualização 

da legislação aplicável deverá ser feita sempre que ocorrem alterações legislativas. 

Para a além dos requisitos legais de cumprimento obrigatório por todos os intervenientes na 

execução da empreitada, estão definidos pelo consórcio empreiteiro os requisitos ambientais, que 

compilados constituem uma Instrução de Trabalho, distribuída a todos os intervenientes em obra, 

fornecedores, subcontratados, trabalhadores independentes, visitantes. Essa instrução de trabalho 

– Requisitos ambientais fornecedores - está igualmente integrada no Anexo 3. 

 

5. Descrição dos Aspectos Ambientais, respetivos impactes ambientais e 

medidas mitigadoras 

De seguida descreve-se a metodologia utilizada na identificação e avaliação dos aspectos 

ambientais associados às actividades a desenvolver na empreitada. 

 

5.1. Definições 

 

ASPECTO AMBIENTAL – Elemento das actividades, produtos ou serviços de uma organização que 

pode interagir com o ambiente [ISO 14001]. 

 

IMPACTE AMBIENTAL – Qualquer alteração no ambiente, adversa ou benéfica, resultante, total ou 

parcialmente, dos aspectos ambientais de uma organização [ISO 14001]. 

 

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO – Aspectos que têm ou podem ter impacte (s) significativo 

(s) sobre o ambiente. 

 

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DAS ACTIVIDADES, PRODUTOS E SERVIÇOS 

� NORMAL (N) – decorre de forma habitual e planeada. 

� ESPECIAL (S) – Ocorrência em condições especiais, tais como paragens, avarias, entre outras 

situações análogas. 

� EMERGÊNCIA (E) – ocorrência em situações não planeadas, devidas a condições de 

acidente/emergência que podem ocasionar graves danos ambientais, humanos e materiais. 
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� ACTUAL (A) – a actividade, produto ou serviço, decorre no presente. 

� PASSADO (P) – a actividade, produto ou serviço, decorreu no passado, mas possui ainda 

repercussões no presente. 

� FUTURO (F) – a actividade, produto ou serviço, pode ocorrer ou está prevista para um futuro 

próximo. 

 

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS 

� DIRECTOS (D) – aspecto ambiental de uma organização, sobre o qual esta detém o controlo da 

gestão (inclui actividades de subempreiteiros). 

� INDIRECTOS (I) – aspecto ambiental associado às actividades de fornecedores e prestadores de 

serviços, relativamente ao qual a organização não detém o controlo total da gestão, mas sobre o 

qual pode exercer influência. 

 

5.2. Identificação das Actividades, Produtos e/ou Serviços 

São avaliadas as atividades previstas na execução da empreitada, apresentadas no ponto 2 – 

“Identificação, Localização e Caracterização da Empreitada”. 

5.3. Identificação dos Aspectos Ambientais 

Para cada actividade são identificados os aspectos ambientais associados, na matriz que se integra 

no anexo 4. Após a identificação dos aspectos ambientais, identifica-se a condição de operação: 

� Ocorrência em condições: Normais (N), Especiais (S) ou de Emergência (E); 

� Definir se situação é Actual (A), Passada (P) ou Futura (F); 

� Identificar se aspecto ambiental é Directo (D) ou Indirecto (I). 

 

5.4. Avaliação dos Aspectos Ambientais 

Na matriz apresentada no anexo 4, encontram-se avaliados os aspectos ambientais identificados, 

sendo definido para cada um: 

� As condições de operação (Normal, Especial ou de Emergência); 

� As condições temporais (Actual, Passado ou Futuro); 
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� Se o aspecto ambiental é “Directo” ou “Indirecto” (ou, em casos especiais, ambos). 

A avaliação dos aspectos ambientais é efectuada através dos seguintes critérios: 

� Frequência ou Probabilidade 

� Risco ambiental 

� Reputação/ imagem pública 

A cada aspecto ambiental é atribuida uma ponderação de acordo com o definido em cada um dos 

critérios. A quantificação é feita tendo em conta a experiência de trabalho, os dados históricos, ou é 

apurada através de cálculos, medições ou estimativas. 

FREQUÊNCIA (aplicável apenas às condições Normais e Especiais de operação) 

Ponderação Classificação Descrição 

4 Muito elevada O aspecto ocorre de forma contínua durante a actividade, produto 
ou serviço 

3 Elevada O aspecto não ocorre de forma contínua durante a actividade,
produto, ou serviço, mas ocorre uma ou várias vezes por dia 

2 Moderada 
O aspecto não ocorre diariamente durante a 
actividade/produto/serviço, mas ocorre uma ou várias vezes 
por semana 

1 Reduzida O aspecto ocorre menos de uma vez por semana durante a 
actividade/produto/serviço 

 

 

 

PROBABILIDADE (aplicável apenas às situações de Emergência) 

Ponderação Classificação Descrição 
4 Muito Elevada Ocorrência muito provável (mais de uma vez por mês) 
3 Elevada Ocorrência provável (uma ou várias vezes por ano) 
2 Reduzida Ocorrência reduzida (uma ou mais vezes em cada 5 anos) 

1 Escassa Escassa probabilidade de ocorrência (menos de uma vez em 
cada 5 anos) 
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RISCO AMBIENTAL 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

CLASSIFICAÇÃO 
Reduzida Moderada Elevada Muito Elevada 

1 2 3 4 
Consumo de 
matérias-primas e 
auxiliares 

Reutilização de materiais 
e/ou reincorporação de 
materiais reciclados 

Material inerte 
Material não 
perigoso 

Materiais que 
contenham substâncias 
perigosas 

Consumo de 
consumíveis Reutilização de materiais  Consumo de materiais 

recicláveis  

Consumo de 
materiais não 
recicláveis 

Materiais que 
contenham substâncias 
perigosas 

Produção de 
resíduos Reutilizáveis  Não perigosos destinados 

a valorização 
Não perigosos 
destinados a aterro Perigosos 

Consumo de água Reutilização de água 
Utilização do domínio 
público hídrico – 
captação superficial 

Utilização do 
domínio público 
hídrico – captação 
subterrânea 

Água da rede pública 

Produção de 
águas residuais  

Água com carga poluente 
nula ou com possibilidade 
de reutilização 

Água composta por 
substâncias não 
perigosas 

Água residual de 
origem doméstica 

Água residual com 
substâncias perigosas 

Consumo de 
energia Energia renovável Energia eléctrica Gás natural Combustíveis fósseis 

Emissões 
atmosféricas 

Emissão de poeiras numa 
área restrita sem causar 
incomodidade à 
envolvente 

Emissões de poeiras em 
zona urbana e/ou 
comercial 

Emissão gasosa com 
contributo para o 
aumento do efeito 
estufa 

Emissão de compostos 
carcinogénicos (COV's, 
CFC's, etc) 

Ruído Ambiental 
Ruído emitido em zonas 
industrial ou em locais 
sem receptores sensíveis 

Ruído emitido em zonas 
com ambiente sonoro 
degradado devido ao 
tráfego rodoviário, 
industrias, e outras 
fontes  

Ruído emitido em 
zonas urbanas 
consolidadas 

Ruído emitido na 
proximidade de escolas 
e/ou hospitais 

Pressão sobre os 
Recursos Hídricos 

A(s) linha(s) de água 
encontram-se a mais de 
50 m de distância da zona 
de intervenção 

Trabalhos a executar na 
proximidade da linha (s) 
de água (entre 10 a 50 
m) 

Trabalhos a 
executar nas 
margens da (s) linha 
(s) de água (até 10 
m) 

Trabalhos a executar 
na (s) linha (s) de água 
existente 

Transmissão de 
vibrações 

Ocorrem em zonas sem 
edificações  

Ocorrem em zonas 
afastadas das edificações 

Ocorrem em zonas 
adjacentes a 
edificações 

Ocorrem na 
proximidade de 
elementos de 
património histórico  

Ocupação de Solo 
/ Destruição do 
coberto vegetal 

Local já intervencionado, 
que já sofreu alterações 
de uso de solo 
anteriormente 

Local não 
intervencionado 
anteriormente, com 
coberto vegetal pouco 
denso e sem elementos 
arbóreos 

Local não 
intervencionado 
anteriormente com 
coberto vegetal 
denso, com 
elementos arbóreos 

Local inserido em área 
protegida. 

Situações de 
Emergência 
Ambiental  

Impactes com incidências 
na área de intervenção 

Impactes com incidências 
na vizinhança da área de 
intervenção 

Impactes com 
incidências ao nível 
do município 

Impactes com 
incidências ao nível da 
província e/ou 
reflectindo uma 
preocupação global 
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REPUTAÇÃO / IMAGEM PÚBLICA 

 

Ponderação Classificação Descrição 

4 Muito elevada Impacto na imagem da empresa a nível nacional. 

3 Elevada Impacto na imagem da empresa junto a clientes ou potenciais 
clientes. 

2 Moderada Impacto na imagem da empresa junto da população local, 
comerciantes, entre outros. 

1 Reduzida Sem impacto na imagem da empresa. 

 

5.5. Análise da Significância do Aspecto Ambiental 

A significância dos aspectos ambientais da empreitada é determinada em função da multiplicação 

das ponderações atribuídas a cada um dos critérios: 

 

CLASSIFICAÇÃO = FREQUÊNCIA ou PROBABILIDADE. X RISCO AMBIENTAL X REPUTAÇÃO/IMAGEM 

 

Da multiplicação das ponderações atribuídas resulta a classificação do aspecto ambiental nos 

diferentes níveis de significância. Considerando-se então que: 

� Se o valor da multiplicação das ponderações for superior a 16, o aspecto ambiental é considerado 

Significativo (S); 

� Se o valor da multiplicação das ponderações for igual ou superior a 9; ou igual ou inferior a 16, o 

aspecto ambiental é considerado Pouco Significativo (PS); 

� Se o valor da multiplicação das ponderações for inferior a 9, o aspecto ambiental é considerado Não 

Significativo (NS). 

5.6. Medidas de mitigação 

Identificados e avaliados os Aspectos Ambientais Significativos, são definidas as medidas de 

mitigação que poderão igualmente incidir sobre os aspectos ambientais significativos, pouco 

significativos e não significativos. 
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5.7. Revisão da Avaliação dos Aspectos Ambientais 

A identificação e avaliação dos aspectos ambientais será revista sempre que ocorram alterações 

com implicações no processo de avaliação dos mesmos, nomeadamente: 

� Identificação de novas actividades produtos ou serviços; 

� Alterações das condições de controlo e monitorização; 

� Mudanças legislativas e /ou de outros compromissos que a empresa subscreve; 

� Preocupação manifestada pelas partes interessadas; 

� Outras alterações que possam influenciarem o processo de avaliação. 

6. Procedimentos Operacionais e Monitorização 

O acompanhamento ambiental em Obra implica não só a identificação e avaliação dos Aspectos 

Ambientais da obra, mas também a definição e implementação de Procedimentos de Controlo 

Operacional dos aspectos ambientais. Nesse sentido elaborou-se um Plano de Monitorização que 

estabelece os descritores ambientais a monitorizar, a frequência e o responsável pela sua 

monitorização.  

O cumprimento do Plano de Monitorização é evidenciado pelo Registo de Verificação que permite 

o controlo do acompanhamento dos pressupostos definidos pelo Plano de Monitorização, sendo 

este entregue mensalmente ao Dono de Obra. Apresenta-se no Anexo 5 o Plano de Monitorização 

e o respetivo Registo de Verificação, bem como todos os registos associados (gestão do consumo 

de combustível; mapa de consumo de combustível; gestão do consumo de água; mapa de consumo 

de água; registo de saída de resíduos; registo de materiais reutilizados, procedimento de 

encaminhamento de águas residuais resultantes da produção de argamassas). 

O não cumprimento do Plano de Monitorização poderá dar origem a abertura de não conformidades 

pelo Dono de Obra, sendo as Não conformidade ambientais abertas ao Consórcio, bem como o 

tratamento até fecho das mesmas compiladas no Anexo 6. 

Em resultado da abertura de não conformidade poderão ser aplicadas sanções de acordo com a 

tabela abaixo. 

 

 

 



 

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL Edição:04 

Concepção e Construção de Poços de Água 
no Lubango - Nossa Senhora do Monte Data:10/07/14 

 

16 
 

Incidentes típicos de incorrer a sanções 
Intervalo de 

valor 

Não apresentação atempada de documentação 

(procedimentos/metodologias) 
200-500 US$ 

Ausência de sinalização/delimitação de frentes de trabalho ou manutenção 

das mesmas 
10-200 US$ 

Desenvolvimento de trabalhos ou estacionamento for a da zona destinada 

ao efeito 
10-200 US$ 

Não remover solo sem danificar vegetação existente 10-200 US$ 

Armazenamento de solo fora da zona destinada ao efeito 100-500 US$ 

Armazenamento de materiais ou solo fora da zona destinada ao efeito 50-200 US$ 

Poluição dos corpos d'água - incluindo o aumento das cargas sólidas em 

suspensão. 
50-500 US$ 

O não fornecimento de saneamento, instalações ou serviços de eliminação 

de resíduos adequados. 
200-500 US$ 

Remoção não autorizada de árvores nativas, árvores de fruto ou de nozes, 

medicinal ou outras plantas. 
100-500 US$ 

Ausência vedação temporária nos locais, conforme previsto 50-200 US$ 

Fracasso para restabelecer áreas perturbadas dentro do prazo 

especificado. 
50-500 US$ 

Incêndios - custos de incêndios descontrolados a suportar pelo contratante 500-1000 US$ 

O não fornecimento de equipamentos para situações de emergência 50-200 US$ 

A falha em manter medidas básicas de segurança no local. 50-500 US$ 

Ausência de contactos necessário com a comunidade, danos à propriedade 

etc, sem negociação e / ou compensação prévia e outras infrações sociais. 
50-250 US$ 

Ocorrência frequente de derrames sem contenção e saneamento. A 

utilização de métodos inadequados de reabastecimento. 
50-200 US$ 

Deposição inadequada de resíduos 50-500 US$ 

Ultrapassagem dos limites de velocidade pelos equipamentos/veículos da 

obra 
100-200 US$ 

Não remoção dos recurso temporários da empreitada e restabelecimento 

das condições iniciais 
50-250 US$ 

Qualquer outra violação da especificação ambiental. 50-500 US$ 
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6.1. Descrição Procedimentos Operacionais 

De seguida apresentam-se as medidas mitigadoras (procedimentos ambientais) a adoptar na 

presente empreitada, de acordo com o previsto no Caderno de Encargos: 

Local de Construção 

� Definição, em conjunto com o Dono de Obra, a localização do estaleiro; 

� Garantia do fornecimento de água potável, através da execução de um furo, sendo garantida a 

desinfeção da água captada e respetivo controlo analítico da qualidade da água. O 

acondicionamento da água será garantido por 2 reservatórios com capacidade de 10 mil litros 

respetivamente; 

� Afetação de grupo gerador para fornecimento de energia elétrica, acondicionado sobre bacia de 

retenção coberta e com ligação a separador de hidrocarbonetos; 

� Instalação de sanitários adequados com ligação à fossa séptica e com fornecimento de água; 

� Definição de parque de resíduos bem como afetação de pontos destinados deposição dos 

resíduos produzidos; 

� Encaminhamento de efluentes domésticos produzidos para fossa séptica, com recolha periódica 

e descarga na rede de saneamento pública; 

� Manutenção de todos os locais em condições de higienização e devidamente seccionados; 

� Definição das vias de circulação a utilizar durante a execução da empreitada; 

� Divulgar os procedimentos em caso de emergência ou acidente definidos; 

� Em caso de dano causado nas zonas interditas, o Consórcio Empreiteiro garantirá a reparação, 

restauração, restabelecimento e/ou reabilitação das áreas afetadas.  

� A montagem do estaleiro de obra engloba: 

- A identificação de todos os edifícios, escritórios e zonas de refeições 

- Saneamento/instalações sanitárias 

- Áreas de armazenamento de materiais, equipamentos e resíduos 

- Locais de armazenamento de produtos potencialmente perigosos (ex: combustíveis, 

produtos químicos, tintas, produtos inflamáveis, grande porte, etc.) 

- Identificação dos locais de entrada e saída da obra 

- Áreas de estacionamento e outras infra-estruturas necessárias para o funcionamento da 

obra 



 

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL Edição:04 

Concepção e Construção de Poços de Água 
no Lubango - Nossa Senhora do Monte Data:10/07/14 

 

18 
 

� Assegurar a interdição de qualquer indivíduo ou animal, não autorizado, a qualquer momento, nas 

seguintes zonas: Estaleiro especificamente zonas sociais, armazenamento de bens e serviços 

bem como depósito de resíduos; 

� Demarcação e delimitação dos locais de armazenamento de materiais, equipamentos e resíduos 

de forma a minimizar possíveis impactos ambientais nefastos e o acesso a pessoas estranhas 

para segurança das mesmas e de possíveis furtos ou roubos. 

� Para criação do parque de armazenamento, será considerado o tipo de material, equipamento ou 

resíduo a armazenar. Nalguns casos haverá a necessidade de retirada da camada superficial do 

solo, ou a criação de um local estanque para que não haja contaminação do solo e de águas 

freáticas por produção de lixiviados, como é o caso dos local destinado ao grupo gerador, depósito 

de combustível e armazém de químicos suscetíveis de derramar. 

� Garantia de sinalização dos locais de armazenamento; 

� Proibição da queima de vegetação, ou outro material/resíduo para limpar os locais de 

armazenamento ou de produção. 

� Para acesso ao local da construção e frentes de trabalho, serão utilizados os caminhos e carreiros 

existentes e faixas a menos que não existe alternativa viável, de forma a minimizar a remoção de 

coberto vegetal existente. No entanto, sempre que pela utilização dos veículos de grande porte à 

obra as vias fiquem danificadas ou sujas, o Consórcio Empreiteiro garantirá a manutenção e 

limpeza periódica das mesmas. 

 

Escavação e Movimentação de Terras 

� O armazenamento temporário de terras será localizado em áreas previamente seleccionadas e 

demarcadas. O armazenamento superficial será claramente demarcado e o acesso restrito a 

veículos. Para que isso aconteça, o Consórcio Empreiteiro garantirá que solo não esteja 

contaminado com os combustíveis, óleos ou resíduos de construção ou outros materiais. 

� A altura de armazenamento não irá em caso algum ultrapassar 1,5 m de altura, devendo os 

acessos ser devidamente taludados e compactados. O fenómeno de erosão será sempre que 

possível evitado ou corrigido caso o mesmo fenómeno ocorra.  

� As áreas autorizadas a trabalhar ao longo do percurso da vala serão claramente definidas e 

marcadas com estacas pintadas antes da escavação. 

� O tempo de permanência de vala aberta será limitado ao máximo de 24h, onde será assegurada 

a respectiva delimitação de vala com rede, sinalização, passadiços com guarda corpos em todas 

as zonas de passagem às habitações. 
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Transporte e Armazenamento de Materiais e Equipamentos 

� No estaleiro serão criadas condições para a realização de manutenções e lubrificação de 

equipamentos. Esses trabalhos serão realizadas em local definido no estaleiro de obra, sobre laje 

coberta, sendo garantido o encaminhamento de efluentes resultantes para separador de 

hidrocarbonetos com ligação a jusante para fossa estanque. No mesmo local serão realizadas 

lavagens de viaturas e equipamentos. 

� Os materiais armazenados serão devidamente identificados e rotulados com o grau de 

perigosidade ambiental dos mesmos. Irá constar no local uma ficha técnica de cada material, bem 

como as fichas de dados de segurança. O Consórcio Empreiteiro irá garantir que as fichas de 

dados de segurança estejam redigidas em Português. 

� Será evitado o armazenamento prolongado de equipamentos e materiais. No caso de se recorrer 

a este armazenamento, este será efectuado em locais delimitados, interditos, devidamente 

sinalizados. 

� Os condutores (motoristas) de veículos de carga e movimentação serão informados de todos os 

procedimentos e restrições (incluindo áreas interditas) necessários, bem como a restrição de uso 

de álcool durante o horário laboral; 

Armazenamento e Manuseamento de Produtos Químicos 

� O depósito de combustível com capacidade para 5 mil litros, será acondicionados sobre piso 

impermeável, coberto e com ligação a separador de hidrocarbonetos e posterior encaminhamento 

para fossa. Neste local, estarão disponíveis meios de contenção contra derrames devidamente 

identificados, constituídos por material absorvente, pá e depósito para absorventes contaminados. 

Os restantes produtos químicos suscetíveis de derramar estarão acondicionados em bacia de 

retenção coberta. No que toca a gestão de produtos químicos, estarão disponíveis para consulta 

as respectivas fichas de dados de segurança, em língua portuguesa e com recurso a imagens 

elucidativas de todos os procedimentos de contenção em caso de derrame.  

� A quantidade mínima de material absorvente a manter em obra é o equivalente a absorver cerca 

de 200 L de derrame de hidrocarbonetos líquidos. 

� As áreas de armazenamento de combustíveis e outros materiais inflamáveis cumprirão todos os 

regulamentos de segurança padrão e uma adequada sinalização simbólica (como não fumar, não 

foguear e Perigo de fogo e perigo de contaminação ambiental).  

� Todos os indivíduos que permaneçam em obra ou indirectamente ligados serão submetidos a uma 

acção sensibilização e formação sobre os procedimentos a tomar em caso de derrames acidentais 

de produtos químicos ou perigosos.  

 

Resíduos Sólidos Quotidianos 
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� O manuseamento destes resíduos será explorado no capítulo de gestão de resíduos, no entanto 

existem regras básicas quotidianas a implementar: 

- A coleta diária de lixo e resíduos produzidos pelas frentes de trabalho; 

- A deposição final dos resíduos em aterro;  

- Serão colocados contentores de recolha de lixo junto das zonas sociais e de grande 

afluência de trabalhadores, bem como cinzeiros com fundo de areia; 

- Todos os resíduos resultantes de operações de construção serão ser integrados no plano 

de gestão de resíduos, retratado nesse documento. 

 

Gestão de Pragas 

Na época de chuvas evidenciam-se descargas atmosféricas elevadas num curto espaço de tempo, 

ocorrendo a possibilidade de formação de poças de água estagnadas que proporcionam um 

ambiente propício para a propagação de mosquitos. Esta situação terá a devida atenção, onde 

teremos em consideração nas medidas mitigadoras importantes, nomeadamente a criação de 

caleiras para águas pluviais, sensibilização aos trabalhadores, inclinação natural do terreno e 

regularização da sua superfície. 

Será garantida uma abordagem preventiva em relação à gestão dos recursos naturais, 

nomeadamente quanto à sua protecção, manutenção e sua reabilitação. Para tal, será minimizado 

a desmatação e a desflorestação. 

 

Condições Sanitárias e de Salubridade 

� Serão providenciadas condições sanitárias e de salubridade para todos os trabalhadores 

envolvidos nas obras, inclusive nas diferentes frentes de obra; 

� Será apresentada na planta de implantação do estaleiro (tomo à parte) a localização da fossa 

séptica a instalar, bem como a localização do furo destinado ao abastecimento de água ao 

estaleiro de apoio. 

 

Controlo de Património Histórico, Cultural e Étnico 
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� Caso sejam descobertos artefactos ou outro elemento de interesse cultural durante a execução 

da empreitada, o trabalho será interrompido e serão notificadas as autoridades competentes. 

Estes deveram inspeccionar o local e aprovar a continuação dos trabalhos.  

Conclusão da Obra 

� Em fase de conclusão da obra, será efetuada a reabilitação ambiental de todas as áreas 

perturbadas pela empreitada, reintegradas e reabilitadas todas as áreas alteradas. Estas deverão 

ficar com o aspecto idêntico ou melhor que na fase anterior à execução de obra 

� As reabilitações dos locais da empreitada deverão conter, no mínimo as seguintes actividades: 

- Remoção de materiais excedentes, de produtos de escavação e de resíduos gerados e 

verificação do local 

- Remoção de todo o solo contaminado através de escavação até à profundidade de 

penetração dos contaminantes e encaminhamento para local apropriado. 

- Enchimento/Reposição de terra e nos locais onde teria sido removida. Sempre que 

possível, o acabamento final deve ser concordante e coerente com a topografia natural da 

área. 

- Colocação de nova vegetação característica da região e erradicação de espécies invasoras que 

possam ter crescido durante o período de construção. 

- Remoção/substituição de todo o solo contaminado por hidrocarbonetos através da escavação até a 

profundidade de penetração dos contaminantes e remoção para um aterro sanitário apropriado ou 

local previamente autorizado pelo Dono de Obra. 

- O acabamento e classificação de níveis de todas as áreas alteradas, deverão ser coerentes com a 

topografia natural da área, sempre que possível. 

- Substituição do solo como a profundidade necessária e escarificação de acordo com o contorno 

natural. 

Relacionamento com a Comunidade Local 

� Serão nutridos todos os esforços no sentido de se manter um bom relacionamento com a 

comunidade local, de forma que sejam respeitados condicionalismos adstritos de actividades 

culturais, de culto ou étnicas; 

� A comunicação será sempre efectuada entre o engenheiro residente ou outro responsável superior 

do Consórcio Empreiteiro e o líder da comunidade local. 
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� Serão divulgados meios de comunicação, através de um número de telefone acessível, que 

possibilite as comunidades locais denunciarem alguma insatisfação ou reclamação. 

� Sempre que ocorrer denuncias ou queixas, o Consórcio Empreiteiro é obrigado a auxiliar no 

processo para investigar e resolver as reclamações de forma rápida eficaz. 

 

7. Procedimentos de Emergência 

De forma a identificar, prevenir e combater as situações de emergência ambiental, desenvolveu-

se um procedimento de resposta específico onde constam os modos de actuação em caso de 

ocorrência das situações de emergência identificadas. Esta informação será amplamente 

divulgada e afixada no estaleiro da obra.  

Sempre que ocorra uma situação de emergência ambiental, deve ser preenchido o modelo de 

Registo de Emergência Ambiental, no qual são definidas acções de correcção e prazos de 

implementação para minimizar os impactes ambientais decorrentes das situações de emergência 

ocorridas.  

Os registos relativos a este ponto constam do Anexo 7 do PGA. 

8. Gestão de Produtos Químicos 

As Fichas de Dados de Segurança do Produto correspondentes aos agentes devem ser 

arquivadas na pasta das Fichas de Segurança dos Produtos existente em obra (anexo 8), 

analisadas pelo Técnico de Ambiente e pelo Técnico de Segurança, e registadas na Ficha de 

Controlo de Produto, à semelhança dos outros produtos químicos existentes em obra. 

 

9. Acções de Formação e Sensibilização Ambiental 

O Departamento de Ambiente (DA) é responsável pelo acompanhamento das obras da empresa 

e pela implementação do Plano de Gestão Ambiental na Obra. De forma a assegurar que o 

estabelecido no presente PGA é do conhecimento dos colaboradores da empresa em obra e dos 

seus subcontratados, o Técnico de Ambiente (TA) é responsável pela informação/sensibilização 

dos colaboradores da obra sobre as questões relativas à implementação do PGA. 
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Tendo em consideração a importância que acções de informação/sensibilização têm na 

concretização da gestão ambiental para a obra, a informação/sensibilização poderá incidir sobre 

vários temas, entre os quais: 

� Requisitos do Plano de gestão ambiental; 

� Sensibilização básica e compreensão das principais características ambientais do local de 

trabalho e arredores. 

� Compreensão da importância e as razões porque o ambiente deve ser protegido. 

� Impactes ambientais significativos decorrentes das actividades; 

� Legislação ambiental aplicável à obra; 

� Procedimentos de controlo operacional 

� Prevenção e resposta às situações de emergência ambiental; 

� Organização do trabalho de construção por forma a evitar a destruição da vegetação natural; 

� Riscos para a saúde, incluindo a prevenção de doenças como malária e cólera. A sensibilização, 

prevenção e minimização dos riscos para a contracção e a propagação do HIV / SIDA e outras 

doenças sexualmente transmissíveis. 

� Outras situações que possam ser consideradas adequadas para a concretização do Plano de 

Gestão Ambiental. 

De acordo com o - Plano de Informação/Sensibilização”, as acções de informação/sensibilização 

decorrem em reunião dos colaboradores, na frente de obra ou no estaleiro, sendo registadas no 

“- Registo de participação em formação ou sensibilização”. Durante estas acções de 

sensibilização são distribuídos aos colaboradores folhetos com o resumo das práticas ambientais 

a implementar em obra. O Plano de Informação/Sensibilização e o registo destas acções 

encontram-se arquivados no Anexo 9. 

 

 

10. Gestão de Resíduos 

O procedimento de Gestão de resíduos a implementar na execução da empreitada está definido em 

instrução de trabalho (IT.DA.002) presente no anexo 10.  

A gestão de resíduos inclui os resíduos sólidos e os resíduos líquidos e aquosos. Sendo a 

AmbiÁfrica, empresa integrante do Consórcio Empreiteiro, uma entidade licenciada pelo Ministério 

do Ambiente para a realização de operações de recolha e encaminhamento de resíduos, será esta 

a entidade a realizar as operações inerentes à gestão dos resíduos produzidos no desenvolvimento 

da empreitada. Para tal, será garantida a afetação de meios destinados à deposição de resíduos 
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nas frentes de trabalho, com recolha diária, para o parque de resíduos a instalar no estaleiro de 

apoio, onde serão afetos contentores de maior dimensão. Posteriormente será definida a 

periodicidade de recolha e deposição no aterro Municipal. A periodicidade de recolha será definida 

e adaptada, tendo em conta o volume de resíduos produzidos. A gestão de resíduos inclui também 

a identificação dos pontos de deposição 

Os documentos de controlo operacional a implementar no decorrer da empreitada são apresentados 

no anexo 10. 

� Mapa de Resíduos; 

� Mapa de Registo de Operadores; 

� Cópia das Licenças de Operadores de Resíduos (AmbiÁfrica). 

 

11. Relatórios Mensais de Acompanhamento Ambiental 

A verificação do controlo operacional da obra, do ponto de vista Ambiental e de Segurança, bem 

como a verificação e o registo das acções de ambiente e segurança implementadas, são efectuados 

através da elaboração regular do “Relatório Mensal de Ambiente e Segurança”, que consta do 

Anexo 11. 

O Relatório de Ambiente e Segurança é elaborado em conjunto pelos Técnicos de Ambiente e de 

Segurança, dado a conhecer ao Diretor de Obra e ao Encarregado da Obra e arquivada uma cópia 

do mesmo no PGA e no PSS da obra. Caso o Diretor de Obra não se encontre em obra, os Técnicos 

deve enviar-lhe o Relatório por e-mail. Posteriormente, o relatório deverá ser entregue ao Diretor de 

Qualidade Ambiente e Segurança. Caso os técnicos da Obra e/ou o Diretor de Qualidade Ambiente 

e Segurança considerarem pertinente (por situações de não conformidade, incumprimentos legais, 

contratuais ou normativos), este relatório deverá ser dado a conhecer à administração da empresa. 

 

 

 

 



 

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL Edição:04 

Concepção e Construção de Poços de Água 
no Lubango - Nossa Senhora do Monte Data:10/07/14 

 

25 
 

12. Anexos 

São anexos indissociáveis deste Plano de Gestão Ambiental os seguintes: 

• Anexo 1 – Plano de mão-de-obra e equipamentos 

• Anexo 2 – Organograma 

• Anexo 3 – Legislação aplicável 

• Anexo 4 – Matriz avaliação dos Aspectos Ambientais 

• Anexo 5 – Plano e Registo de Verificação 

• Anexo 6 – Não conformidades 

• Anexo 7 – Procedimento de emergência ambiental 

• Anexo 8 – Gestão de produtos químicos 

• Anexo 9 – Gestão da formação 

• Anexo 10 – Gestão de Resíduos 

• Anexo 11 – Relatórios Mensais 

• Anexo 12 – Outros registos 

 

�

 

Elaborado: TA Data: Aprovado: Direção de Obra Data: 
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Plano de Mão-de-Obra e Equipamento 

  
  

  
 
 
 
 
 
Documentos/Registos 

 

Nome 

Plano de mão-de-obra e equipamento 
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EQUIPA TÉCNICA 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Mão-de-obra 

Diretor de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Engenheiro Eletromecanico   
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Supervisor geral   
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Supervisor eletromecanico   
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Encarregados    
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Equipamentos 

Jeep 4*4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Pick-Up Type MITSUBISHI L200 
  

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

GESTÃO 
AMBIENTAL/SEGURANÇA/QUALIDADE M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Mão-de-obra 

Engenheiro do ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Técnico de qualidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Técnico Superior de Segurança 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Equipamentos 

Jeep 4*4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SERVIÇOS SOCIAIS M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Mão-de-obra 

Cozinheira    1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ajudante de cozinha    2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Empregadas de limpeza    3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Motorista    1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Equipamentos 

Carrinha frigorífica 
   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
OUTROS SERVIÇOS DE APOIO M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Mão-de-obra 

     Vigilantes   
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Técnico administrativo    
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Operador de equipamento    
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Equipamentos 

Pick-Up Type MITSUBISHI L200 
  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gerador 200 Kva 
   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Betoneira  m3 
   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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EQUIPA DE PROJECTO M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Mão-de-obra 

Gestor de projecto 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Preparador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Equipamentos 

Jeep 4*4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

EQUIPA DE LABORATÓRIO M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Mão-de-obra 

Técnico de Laboratório 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Assistente de Laboratório 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Equipamentos 

Equipamento de laboratório 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pick-Up Type MITSUBISHI L200 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Mão-de-obra 

Manobrador 
   1 1 1 1 1 1 1 1  

Motorista 
   1 1 1 1 1 1 1 1  

Servente 
   2 2 2 2 2 2 2 2  

Equipamentos 

Escavadora de Rastos CAT 240 
   1 1 1 1 1 1 1 1  

Camião volvo  
   1 1 1 1 1 1 1 1  

INSTALAÇÃO DE TUBAGENS M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Mão-de-obra 

Instaladores 
   2 2 2 2 2 2 2 2  

Soldadores / Tubistas 
   2 2 2 2 2 2 2 2  

Ajudantes 
   4 4 4 4 4 4 4 4  
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Motorista 
   1 1 1 1 1 1 1 1  

Manobrador 
   1 1 1 1 1 1 1 1  

Equipamentos 

Máquina de soldar 
   1 1 1 1 1 1 1 1  

Camião 
   1 1 1 1 1 1 1 1  

Multifunções JCB 
   1 1 1 1 1 1 1 1  

Gerador 15 Kva 
   1 1 1 1 1 1 1 1  

EXECUÇÃO DE VALAS E ATERRO M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Mão-de-obra 

Ajudante 
   3 3 3 3 3 3 3 3  

Motorista 
   2 2 2 2 2 2 2 2  

Manobrador 
   1 1 1 1 1 1 1 1  

Equipamentos 

Retroescavadora JCB 3 CX 
   1 1 1 1 1 1 1 1  

Cilindro apeado 
   1 1 1 1 1 1 1 1  

Camião cisterna 20 m3 
   1 1 1 1 1 1 1 1  

Placa compactadora 
   1 1 1 1 1 1 1 1  

Camião Volvo 
   1 1 1 1 1 1 1 1  

ENSAIOS DE PRESSÃO M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Mão-de-obra 

Canalizador 
   2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ajudante 
   2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Motorista 
   1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Manobrador 
   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Equipamentos 

Cisterna de água/joper 
   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Manómetro de pressão 
   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

EXECUÇÃO DE FURO E SISTEMA E 
BOMBAGEM M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Mão-de-obra 

Operador de sonda 
   4 4 4 4 4 4 4   

Ajudante 
   2 4 4 4 4 4 4 2  

Eletromecanico 
    2 2 2 2 2 2 2  

Motorista 
   1 1 1 1 1 1 1 1  

Manobrador 
   1 1 1 1 1 1 1   

Equipamentos 

Equipamento de perfuração 
   1 1 1 1 1 1 1   

Compressor 
   1 1 1 1 1 1 1 1  

Camião grua 
   1 1 1 1 1 1 1 1  

MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS 
ELETROMECÂNICOS M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Mão-de-obra 

Eletricista 
    1 2 2 2 2 2 2 1 

Ajudante de eletricista 
    2 4 4 4 4 4 4 2 

Eletromecânico 
    1 2 2 2 2 2 2 1 

Soldador 
     2 2 2 2 2 2  

Motorista 
    1 1 1 1 1 1 1 1 
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Equipamentos 

Máquina de soldar 
     1 1 1 1 1 1  

Carrinha de transporte de pessoal 
    1 1 1 1 1 1 1 1 

CONSTRUÇÃO CIVIL M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Mão-de-obra 

Pedreiro 
   4 6 6 6 6 6 6 6 4 

Servente 
   2 4 4 4 4 4 4 4 2 

Serralheiro 
    2 2 2 2 2 2 2  

Pintor 
    1 2 2 2 2 2 1  

Motorista 
   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Equipamentos 

Máquina de soldar 
    1 1 1 1 1 1 1  

Carrinha de transporte de pessoal 
   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Betoneira 
   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, CARGA E 
DESCARGA M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Mão-de-obra 

Ajudante 
  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Motorista 
  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Equipamentos 

Camião Volvo 
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Trator com plataforma 
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cisterna 
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Nome 

Organograma 

  



 
 

ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA OBRA Rev. 1 

Data: 11-04-2014       

“CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA NO LUBANGO (N S DO MONTE)” 
  

 

Administração 
AmbiÁfrica/AngolACA 

 

Director Técnico da Empreitada 
Eng.º José Costa Leite  

 

Técnico de 
Ambiente 

Eng.ª Tukayana 
Passos  

Encarregado Geral 
Sr. Carlos Moura  

Topógrafo  
Sr. Carlos Soares 

Representante da Gestão para 
 Ambiente, Qualidade e Segurança 

Eng.ª Teresa Baptista   
 

Técnico de 
Qualidade  
Eng.º João 
Maximino 

 

Técnico Administrativo  
Sr. António Martins  

 

Representante da Entidade Executante  
Eng.º Luís Neves  

 

Técnico de 
Segurança 

Eng.ª Mónica 
Melo  

 
 
 
 

Encarregado Const. Civil 
Sr. Aires Sá  

Gestor SST 
Eng.ª Mónica 

Melo  

Resp. Laboratório 
Águas  

Eng.ª Sofia Almeida  
Adjunto DTE 

Eng.º Pedro Amado 
Adjunto DTE 

Eng.º António Pinheiro  

Encarregado Sondagens   
Sr. Manuel Freire  

Direcção Geral Produção 
Eng.º Manuel Fernandes 

 

Encarregado Eletricidade   
Sr. Bruno Leite  
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Legislação Ambiental 

 
  
 
 
 
 
Documentos/Registos 
 

Nome 

Controlo de Requisitos Legais   

Requisitos ambientais - Fornecedores  

 



 Controlo de requisitos legais ou outros 

Área: Ambiente 
Pág. 1/5 

Identificação da legislação Análise da aplicabilidade 
Distribuição Hiperligação 

Diploma Conexões legais Análise e âmbito de aplicação Carácter Acções 
 

Lei n.º 4/07 de 5 de 
Setembro 

-- 

Aplicável à empresa no uso e licenciamento dos 
gamadensímetros. 

A presente lei estabelece: a) as normas reguladoras de actividades 

relacionadas, directa ou indirectamente, com a produção e uso de 

energia atómica, em como com fontes de radiação ionizante: b) 

regras para prevenir acidentes com consequências radiológicas e 

reduzir essas consequências quando ocorram; c) definição de 

critérios a que deve obedecer a optimização das medidas de 

protecção e segurança previstas de modo a reduzir a grandeza de 

exposições, a prevenir acidentes e a reduziras suas 

consequências; c) promover o uso seguro, pacífico e adequado ao 

desenvolvimento sustentável de energia nuclear e suas 

aplicações. 

Define que toda a pessoa singular ou colectiva dotada de 

idoneidade e capacidade técnica e financeira que pretenda 

exercer as actividades do ciclo de combustível nuclear deve 

requerer à Autoridade a atribuição, da licença de exercício de 

actividade, a licença terá uma duração máxima de 20 anos, 

renováveis. 

Obriga que todos os trabalhadores que operem as fontes previstas 

na presente lei ou que de qualquer modo exerçam funções de 

controlo de instalações ou fontes, devem ser portadores de 

licença concedida pela Autoridade; 

Obrigatório 

Foi dado a conhecer aos 

intervenientes directos 

para que estes 

desenvolverem as 

acções necessárias. 

DiQAS e DA 

(enviado por e-

mail) 

 

Decreto n.º 59/07 de 13 de 
Julho 

Lei n.º 5/98 de 19 de 

Junho. 

Aplicável na empresa sempre que tiver que realizar Estudos 
de Impacto Ambiental para os seus centros industriais e 
obras. 

Estabelece as normas que regulam o licenciamento ambiental das 

actividades que, pela sua natureza, localização ou dimensão 

sejam susceptíveis de provocar impacte ambiental e social 

significativos. 

Para a concessão da licença ambiental é competente a entidade 

responsável pela política do ambiente., sendo que no exercício da 

sua competência a entidade responsável pela política do ambiente 

emite: a) licença ambiental de instalação; b) licença ambiental de 

operação. A licença ambiental de instalação precede a de 

operação. 

Define que a construção, a instalação, a reforma, a recuperação, a 

Obrigatório 

Foi dado a conhecer aos 

intervenientes directos 

para que estes 

desenvolverem as 

acções necessárias. 

DiQAS e DA 

(enviado por e-

mail) 
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ampliação, a alteração, operação e a desactivação de actividades 

que requeiram estudos de avaliação de impacte ambiental ficam 

sujeitas ao prévio Licenciamento Ambiental. 

Estabelece o procedimento a seguir no pedido do Licenciamento 

Ambiental e qual o procedimento a seguir. 

Decreto n.º 51/04 de 23 de 
Julho 

Lei n.º 5/98 de 19 de 

Junho. 

Aplicável na empresa sempre que tiver que realizar Estudos 
de Impacto Ambiental para os seus centros industriais e 
obras que pela sua natureza, dimensão ou localização tenham 
implicações com o equilíbrio e harmonia ambiental e social. 

Define que Avaliação de Impacte Ambiental cujo objectivo 

fundamental é o de aferir as incidências que determinados 

projectos públicos e privados possam ter sobre o ambiente, com 

base em Estudos de Impacte Ambiental previamente elaborados. 

A realização desses estudos deve incidir sobre empreendimentos 

que, pela sua natureza, dimensão ou localização possam ter 

implicações sobre o equilíbrio e harmonia ambiental e social, de 

modo a que a Avaliação de Impacte Ambiental se constitua num 

instrumento eficaz de protecção e gestão ambiental, bem como de 

garantia de decisões justas e equilibradas pela administração 

pública. 

Estabelece quais os tipos de actividades que necessitam de 

Estudo de Impacte Ambiental, para além dos projectos agrícolas, 

florestais, industriais, comerciais, habitacionais, turísticos ou de 

infra-estruturas que pela sua natureza, dimensão ou localização 

tenham implicações com o equilíbrio e harmonia ambiental e 

social que ficam directamente sujeitos a um processo prévio de 

Avaliação de Impacte Ambiental que implica a elaboração de um 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

Define um conjunto de procedimentos que devem ser seguidos na 

realização dos Estudos de Impacte Ambiental. 

No anexo do decreto estão listadas actividades, industrias e obras 

que obrigatoriamente necessitam de EIA, tal como: 

- estradas de vias rápidas com duas ou mais faixas de rodagem e 

auto-estradas; 

- construção de vias de tráfego de média e longa distância para 

caminhos de ferro; 

Obrigatório 

Foi dado a conhecer aos 

intervenientes directos 

para que estes 

desenvolverem as 

acções necessárias. 

DiQAS e DA 

(enviado por e-

mail) 
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- aeroportos; 

- projectos de desenvolvimento de zonas industriais; 

- projectos de desenvolvimento urbano; 

- sistema de captação e de realimentação artificial de águas 

superficiais; - estações de tratamento de águas residuais; 

- entre outros. 

Lei n.º 5/98 de 19 de 
Junho 

-- 

Aplicável na empresa nos seus centros industriais e em 
algumas obras específicas que seja necessário o 
Licenciamento Ambiental e a Avaliação de Impacto 
Ambiental. 

A presente lei define os conceitos e os princípios básicos da 

protecção, preservação e conservação do ambiente, promoção da 

qualidade de vida e do uso racional dos recursos naturais. 

Define que todos os cidadãos têm direito a viver num ambiente 

sadio e aos benefícios da utilização racional dos recursos naturais 

do país, decorrendo daí as obrigações em participar na sua defesa 

e uso  

O Estado Angolano compromete-se a implantar um Programa 

Nacional de Gestão Ambiental para atingir os objectivos 

preconizados, criando para o efeito as necessárias estruturas e 

organismos especializados e fazendo publicar legislação que 

permita a sua exequibilidade. 

Define que as Avaliações de Impacto Ambiental, são um dos 

principais instrumentos de Gestão Ambiental, sendo a sua 

execução obrigatória para as acções que tenham implicações com 

o equilíbrio e harmonia ambiental e social. 

Estabelece que as actividades que pela sua natureza, localização 

ou dimensão sejam susceptíveis de provocar impacto ambiental e 

social significativo, são passíveis de licenciamento. 

Define que todas as actividades que à data da entrada em vigor 

desta lei se encontrem em funcionamento e sem a aplicação de 

medidas de protecção ambiental e social, resultando disso o 

conhecimento de danos do meio, são objecto de auditorias 

ambientais. Os custos decorrentes da reparação dos danos 

ambientais e sociais eventualmente constatados pela auditoria, 

Obrigatória 

Foi dado a conhecer aos 

intervenientes directos 

para que estes 

desenvolverem as 

acções necessárias. 

DiQAS e DA 

(enviado por e-

mail) 
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são da responsabilidade dos empreendedores da actividade. 

Decreto presidencial 
190/12 

Lei n.º 5/98 de 19 de 

Junho. 

Aprova o regulamento sobre a gestão de resíduos e que dele é 

parte integrante 
Obrigatório 

Foi dado a conhecer aos 

intervenientes directos 

para que estes 

desenvolverem as 

acções necessárias. 

DiQAS e DA 

(enviado por e-

mail) 

 

Decreto Presidencial 
261/2011 de 6 de Outubro 

-- Estabelece normas e critérios de qualidade de água Obrigatório 

Foi dado a conhecer aos 

intervenientes directos 

para que estes 

desenvolverem as 

acções necessárias. 

DiQAS e DA 

(enviado por e-

mail) 

 

Decreto-Lei n.º 306/2007 
de 27 de Agosto 

-- 

Qualidade da água destinada ao consumo humano - controlo da 

qualidade da água para consumo humano, a frequência de 

amostragem de acordo com a população servida 

Indicativo   
Legislação 

Portuguesa 

Lei n. º 9/04 de 9 de 
Novembro 

Lei n. º 3/04 de 25 de 

Junho 

Estabelece as bases gerais do regime jurídico das terras 

integradas na propriedade originária do Estado, os direitos 

fundiários que sobre estas podem recair e o regime geral de 

transmissão, constituição, exercício e extinção destes direitos. 

Obrigatório 

Foi dado a conhecer aos 

intervenientes directos 

para que estes 

desenvolverem as 

acções necessárias. 

DiQAS e DA 

(enviado por e-

mail) 

 

Lei n. º 3/04 de 25 de 
Junho 

-- Lei do Ordenamento do Território e Urbanismo Obrigatório 

Foi dado a conhecer aos 

intervenientes directos 

para que estes 

desenvolverem as 

acções necessárias. 

DiQAS e DA 

(enviado por e-

mail) 

 

Programa Nacional de 
Gestão Ambiental 
(PNGA) 

 

-- “Requisitos para a Gestão Ambiental e Social” – Projecto PDISA 
Aplicável em 

projectos PDISA  

Foi dado a conhecer aos 

intervenientes directos 

para que estes 

desenvolverem as 

acções necessárias. 

DiQAS e DA 

(enviado por e-

mail) 

 

Decreto-Lei n.º 4/09 de 18 
de Maio 

-- Estatuto Orgânico do Ministério do Ambiente -- 

Foi dado a conhecer aos 

intervenientes directos 

para que estes 

desenvolverem as 

acções necessárias. 

DiQAS e DA 

(enviado por e-

mail) 
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Decreto executivo 
conjunto n.º 96/09 de 6 de 
Outubro 

Lei n.º 5/98 de 19 de 

Junho 

Determinar os valores das taxas a cobrar pela concessão de 

licença ambiental 
Obrigatório 

Foi dado a conhecer aos 

intervenientes directos 

para que estes 

desenvolverem as 

acções necessárias. 

DiQAS e DA 

(enviado por e-

mail) 

 

Lei n.º 3/06 de 18 de 
Janeiro 

-- 

Lei das Associações de Defesa do Ambiente. Regula os direitos 

de participação e de intervenção das Associações de Defesa do 

Ambiente na gestão ambiental 

Obrigatório 

Foi dado a conhecer aos 

intervenientes directos 

para que estes 

desenvolverem as 

acções necessárias. 

DiQAS e DA 

(enviado por e-

mail) 

 

Decreto-Lei n.º 6/02 de 21 
de Junho 

-- 
Lei da água. Princípios gerais inerentes ao uso dos recursos 

hídricos 
Obrigatório 

Foi dado a conhecer aos 

intervenientes directos 

para que estes 

desenvolverem as 

acções necessárias. 

DiQAS e DA 

(enviado por e-

mail) 

 

Lei n.º 6A/ 04 de 8 de 
Outubro 

-- 

Lei dos recursos biológicos aquáticos: nova lei das pescas. 

Estabelece os princípios e objectivos a que deve obedecer o uso e 

exploração dos recursos biológicos aquáticos, os princípios e 

regras reguladores do ordenamento de pescas e da concessão de 

direitos de pesca 

Obrigatório 

Foi dado a conhecer aos 

intervenientes directos 

para que estes 

desenvolverem as 

acções necessárias. 

DiQAS e DA 

(enviado por e-

mail) 

 

Políticas de Salvaguarda 
do Banco Mundial 

 

-- 

Quadro de Gestão Ambiental e Social do PDISA, datado de 

Março de 2008 

 

Aplicável em 

projectos PDISA 

Foi dado a conhecer aos 

intervenientes directos 

para que estes 

desenvolverem as 

acções necessárias. 

DiQAS e DA 

(enviado por e-

mail) 

 

Decreto Presidencial n.º 
190/12 

5/98, de 19 de junho 

 

Estabelece as regras gerais relativas à produção, depósito no solo 

e no subsolo, ao lançamento para a água ou para a atmosfera, ao 

tratamento, recolha, armazenamento e transporte de quaisquer 

resíduos, exceto os de natureza radioativa ou sujeito à 

regulamentação específica, de modo a prevenir ou minimizar os 

seus impactos negativos sobre a saúde das pessoas e no ambiente.  

Obrigatório 

Foi dado a conhecer aos 

intervenientes directos 

para que estes 

desenvolverem as 

acções necessárias. 

DiQAS e DA 

(enviado por e-

mail) 
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Instruções de Trabalho 

1. Objectivo e Campo de Aplicação 

 
O objectivo da presente instrução de trabalho é o de definir um conjunto de requisitos de gestão 
ambiental a serem cumpridos pelos fornecedores (subempreiteiros e prestadores de serviços) do 
Consórcio Empreiteiro, pretendendo-se deste modo controlar as actividades desenvolvidas por 
estas entidades nas instalações/obras do Consórcio Empreiteiro e, deste modo, minimizar os 
impactes ambientais delas decorrentes. 
 
A presente instrução de trabalho aplica-se a todas as actividades, serviços e produtos que o 
Consórcio Empreiteiro pretende controlar ou sobre os quais se prevê que tenha influência. 
 
 
2. Descrição da Instrução de Trabalho 

 

2.1 Plano de Gestão Ambiental de Obra 

Qualquer fornecedor do CONSÓRCIO EMPREITEIRO deve solicitar, conhecer e cumprir, o 
Plano de Gestão Ambiental de Obra ou da Instalação Fixa em que este intervém. Para além dos 
requisitos ambientais nele indicados, o fornecedor deverá igualmente ter em consideração os 
requisitos ambientais apresentados na presente Instrução de Trabalho. 

 

2.2 Requisitos Ambientais 

Qualquer fornecedor do CONSÓRCIO EMPREITEIRO (como por exemplo: empresas de 
serviços de manutenção, reparação, montagem e desmontagem de centrais de betuminoso, etc.), 
ao desenvolver actividades em obras e/ou nas instalações de responsabilidade da nossa 
empresa, deve respeitar os requisitos ambientais:  
 

• Resíduos Equiparados a RSU 

Os resíduos equiparados a Resíduos Sólidos Urbanos resultantes do consumo privado dos 
colaboradores, quer sejam do CONSÓRCIO EMPREITEIRO quer sejam dos fornecedores, é 
da responsabilidade de cada colaborador e do seu superior hierárquico (chefe de equipa, 
encarregado, ou outro). Assim, no final de cada dia de trabalho ou do período de permanência 
nas instalações da empresa, têm obrigação de deixar os locais de trabalho limpos e arrumados, 
e de retirar da instalação/obra os resíduos equiparados a RSU que lhes pertencem, podendo 
colocá-los no contentor municipal mais próximo (até 1100 litros por dia). 

 

• Resíduos Industriais (Banais e Perigosos)  

O Departamento de Qualidade e Ambiente (DQA) do CONSÓRCIO EMPREITEIRO é 
responsável por proceder ao controlo da gestão dos resíduos gerados em instalações do 
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Instruções de Trabalho 

CONSÓRCIO EMPREITEIRO/obras adjudicadas ao CONSÓRCIO EMPREITEIRO, quer 
sejam produzidos pelo CONSÓRCIO EMPREITEIRO quer pelos seus fornecedores.  

 

Cabe a cada fornecedor cumprir toda a legislação em vigor, em matéria de gestão de resíduos 
resultantes das suas actividades, respeitando os princípios da hierarquia de operações referidos 
no Decreto Presidencial 190/12 dando prioridade à reutilização ou reciclagem dos resíduos, em 
detrimento do seu envio para aterro.   

 

Todos os resíduos gerados nas actividades instalações do CONSÓRCIO EMPREITEIRO/obras 
adjudicadas ao CONSÓRCIO EMPREITEIRO devem ser acondicionados adequadamente no 
Parque de Resíduos existente para o efeito ou, na sua ausência, noutros locais definidos para 
tal. É expressamente proibido abandonar resíduos em obra, enterra-los, queima-los ou colocá-
los em locais que não sejam os adequados para esse efeito. 

 

Os resíduos passíveis de originarem contaminação do solo (exemplo: sucata de ferro/mistura de 
metais, embalagens contaminadas, desperdícios têxteis contaminados, etc.) exigem cuidados 
especiais no seu acondicionamento/armazenamento. O ferro/aço ou outros tipos de sucata 
metálica não devem permanecer em contacto directo com o solo. As embalagens contaminadas 
devem ser acondicionadas em locais impermeabilizados e cobertos (bacia de retenção ou tina), 
de modo a minimizar a possibilidade de contaminação do solo.  

 

O destino definido pelo fornecedor para encaminhamento dos resíduos produzidos por este em 
qualquer instalação/obra do CONSÓRCIO EMPREITEIRO tem de ser comunicado ao Técnico 
de Ambiente responsável pela gestão ambiental da instalação/obra em causa. O fornecedor fica 
ainda obrigado a apresentar evidências da legalidade dos destinos comunicados e a deixar cópia 
da Guia de Acompanhamento de Resíduos (GAR ou GARCD) com o Operador, Encarregado 
ou Técnico de Ambiente do CONSÓRCIO EMPREITEIRO, bem como a entregar os 
respectivos triplicados da GAR ou Certificados de Recepção de Resíduos. 

 

• Ocupação do solo 

O fornecedor deve ocupar o mínimo de espaço possível para stock dos seus materiais, 
equipamentos e instalações de apoio às suas actividades nas instalações / obras do 
CONSÓRCIO EMPREITEIRO, não prejudicando naturalmente a sua actividade, mas 
reduzindo ao mínimo indispensável o impacto sobre a flora e o solo. Qualquer ocupação de 
espaço fora das instalações do CONSÓRCIO EMPREITEIRO / área afecta à obra deverá ser 
autorizada pela Câmara Municipal para esse efeito. 
 

• Consumo de água, energia, consumíveis e combustíveis 
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Instruções de Trabalho 

O consumo destes recursos deve ser minimizado sempre que possível. Situações como 
equipamentos ligados desnecessariamente, torneiras abertas, fugas de água, ou outras 
semelhantes, devem ser solucionadas de imediato. Quando detectadas pelo fornecedor, estas 
situações devem ser comunicadas de imediato ao Operador / Encarregado do CONSÓRCIO 
EMPREITEIRO. 

 

• Emissões Atmosféricas 

Todos os equipamentos em obra / instalação devem cumprir o respectivo Plano de Manutenção, 
de modo a garantir maior eficiência e menor poluição (menos ruído e menores níveis de 
emissões gasosas (escapes)).  

Sempre que a actividade do fornecedor origine a libertação considerável de poeiras, fica este 
obrigado a minimizar os impactes negativos desta situação, através da implementação de 
sistemas de rega de controlo de poeiras. 

 

• Produtos Químicos 

Todos os produtos químicos a utilizar pelos fornecedores em obra/instalações do CONSÓRCIO 
EMPREITEIRO, devem ter associada a Ficha de Dados de Segurança (FDS), a qual deve ser 
entregue ao Director de Obra / Responsável pela Instalação aquando do envio das Fichas 
Técnicas dos Produtos. 

É obrigatório que as FDS dos produtos estejam disponíveis nos locais de armazenamento e 
utilização dos respectivos produtos químicos e que os utilizadores os produtos tenham 
formação sobre os riscos que correm. 

Quer as embalagens originais dos produtos químicos, quer eventualmente outros recipientes 
usados para os armazenar, deverão estar identificados quanto à substância que contém. É 
proibida a permanência e/ou utilização de recipientes não identificados contendo produtos 
químicos nas obras/instalações do CONSÓRCIO EMPREITEIRO.  

Os produtos químicos deverão ser armazenados nos locais definidos pelo CONSÓRCIO 
EMPREITEIRO (TA, Operador ou Encarregado), devendo o fornecedor que os utiliza 
implementar e manter operacionais sistemas adequados de prevenção e combate a situações de 
emergência ambiental (contenção secundária, equipamento de combate a derrames, etc.). 
 

 

2.3 Sensibilização e verificação da implementação 

 
O TA responsável pela obra/instalação do CONSÓRCIO EMPREITEIRO em causa tem o 
dever de sensibilizar os fornecedores para os requisitos ambientais patentes nesta instrução de 
trabalho, informando-os das suas obrigações. As acções de informação/sensibilização devem 
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Instruções de Trabalho 

ser registadas em modelo próprio e acompanhadas pela distribuição de folhetos de 
sensibilização. Qualquer dúvida que surja neste âmbito deverá ser esclarecida com o TA.  

 
No âmbito das visitas dos Técnicos de Ambiente às obras/instalações do CONSÓRCIO 
EMPREITEIRO, os fornecedores são passíveis de avaliação quanto às práticas ambientais que 
implementam e cumprimento dos requisitos ambientais expressos quer neste documento, quer 
em contratos celebrados com o CONSÓRCIO EMPREITEIRO. 
 
O CONSÓRCIO EMPREITEIRO salienta que as práticas ambientais dos fornecedores são 
tidas em consideração no âmbito da qualificação dos fornecedores da empresa. 



GGeessttããoo  AAmmbbiieennttaall  

ANEXO 4 

______________ 

 
Identificação e Avaliação dos Aspectos 

Ambientais 
  

  
 
 
 
 
 
 
Documentos/Registos 
 

Nome 

Matriz de avaliação dos Aspectos Ambientais 
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Medidas de Mitigação

Consumo de matérias-

primas e auxiliares
Inertes e não perigosos Depleção dos recursos naturais N/A D Não 2 3 1 6 NS

a) Racionalização de recursos através da utilização das quantidades estritamente necessárias. Informação incluída na formação de acolhimento 

ministrada a todos os trabalhadores em obra.

Produção de resíduos Perigosos e Não perigosos
Impactes decorrentes da eliminação dos 

resíduos
N/A D Não 3 2 1 6 NS

a) Disponibilização de meios destinados a deposição de resíduos; b) Recolha periódica dos resíduos produzidos; c) Proibição da queima dos 

resíduos produzidos; d) Encaminhamento dos resíduos produzidos para aterro sanitário; e) Sensibilização a todos os trabalhadores para os 

pontos anteriormente indicados.

Consumo de água Captação Depleção dos recursos hídricos N/A D Não 3 2 1 6 NS
a) Racionalização de recursos através da utilização das quantidades estritamente necessárias. Informação incluída na formação de acolhimento 

ministrada a todos os trabalhadores em obra; b) Monitorização do estado de conservação da rede de distribuição e respetivas ligações; c) 

Monitorizção das quantidades captadas.

Produção de águas 

residuais
Efluente doméstico

Contaminação do solo e/ou recursos 

hídricos
N/A D Não 3 2 1 6 NS a) Instalação de fossa séptica estanque; b) Limpeza periódica da fossa e encaminhamento dos efluentes para coletor público.

Consumo de energia Gasóleo Depleção dos recursos energéticos N/A D Não 2 4 1 8 NS
a) Racionalização de recursos através da utilização das quantidades estritamente necessárias. Informação incluída na formação de acolhimento 

ministrada a todos os trabalhadores em obra.

Situações de emergência 

ambiental - derrame

Produção de Resíduos; 

Consumo de Recursos e 

Materiais; Emissões COV´s

Contaminação solo, RH, Ar, impactes do 

tratamento dos resíduos, depleção 

Rec.Naturais, degradação coberto 

vegetal

E/F D Não 2 2 2 8 NS

a) Criar bacias de retenção na zona dos geradores e acondicionamento de produtos químicos susceptíveis de derramar, disponibilizando junto a 

mesma um kit de contenção de derrames devidamente identificado/sinalizado (material absorvente, pá e recipiente para acondicionamento de 

absorventes contaminados, resultante de contenções de derrames; b) Formar todos os trabalhadores para a temática "Prevenção da 

contaminação do solo e contenção de derrames".

Situações de emergência 

ambiental - incêndio

Produção de Resíduos e 

águas residuais; Consumo 

de Recursos e Materiais; 

Emissões atmosféricas; 

Contaminação solo, RH, Ar, impactes do 

tratamento dos resíduos, depleção 

Rec.Naturais, degradação coberto 

vegetal

E/F D Não 1 3 2 6 NS a) Disponibilização de meios de primeira intervenção de combate à incêndios e formação de combate à incêndios a todos os trabalhadores.

Consumo de energia Gasóleo Depleção dos recursos energéticos N/A D/I Não 3 4 1 12 PS
a) Racionalização de recursos através da utilização das quantidades estritamente necessárias. Informação incluída na formação de acolhimento 

ministrada a todos os trabalhadores em obra.

Emissões atmosféricas Poeiras Poluição atmosférica N/A D Não 2 2 2 8 NS
a) Promoção da rega periódica dos caminhos de circulação não pavimentados; b) Cobertura da carga durante o transporte de materiais 

susceptíveis de produzir poeiras;.

Emissões atmosféricas
Gases provenientes da 

queima de combustíveis
Poluição atmosférica N/A D Não 2 3 1 6 NS a) Cumprimeno do plano de manutenção dos equipamentos, b) Desligar equipamentos quando não se encontram a executar trabalhos.

Situações de emergência 

ambiental - derrame

Produção de Resíduos; 

Consumo de Recursos e 

Materiais; Emissões COV´s

Contaminação do solo, RH, Ar, impactes 

do tratamento de resíduos, depleção de 

recursos naturais, impactes socio-

económicos

E/F D/I Não 2 2 2 8 NS
a) Disponibilização de meios de contenção de derrames, devidamente identificado/sinalizado (material absorvente, pá e recipiente para 

acondicionamento de absorventes contaminados, resultante de contenções de derrames; b) Formar todos os trabalhadores para a temática 

"Prevenção da contaminação do solo e contenção de derrames".

Situações de emergência 

ambiental - incêndio

Produção de Resíduos; 

Consumo de Recursos e 

Materiais; Emissões COV´s

Contaminação do solo, RH, Ar, impactes 

do tratamento de resíduos, depleção de 

recursos naturais, impactes socio-

económicos

E/F D/I Não 1 4 2 8 NS a) Disponibilização de meios de primeira intervenção de combate à incêndios e formação de combate à incêndios a todos os trabalhadores.

ASPECTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS

OBRA/INSTALAÇÃO:

AVALIAÇÃO

Revisão: 03
Data: 10/07/2014

*Ocorrência em condições: Normais (N), Especiais (S) ou de Emergência (E);

* Definir se situação é: Actual (A), Passada (P) ou Futura (F);

* Identificar se aspecto ambiental :é Directo (D) ou Indirecto (I).
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Medidas de Mitigação

ASPECTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS

OBRA/INSTALAÇÃO:

AVALIAÇÃO

Revisão: 03
Data: 10/07/2014

*Ocorrência em condições: Normais (N), Especiais (S) ou de Emergência (E);

* Definir se situação é: Actual (A), Passada (P) ou Futura (F);

* Identificar se aspecto ambiental :é Directo (D) ou Indirecto (I).

Concepção e Construção de Poços de Água no Lubango - Nossa Senhora do Monte

Consumo de matérias-

primas e auxiliares
Inertes e não perigosos Depleção dos recursos naturais N/A D/I Não 3 2 1 6 NS

a) Racionalização de recursos através da utilização das quantidades estritamente necessárias. Informação incluída na formação de acolhimento 

ministrada a todos os trabalhadores em obra.

Produção de resíduos Inertes e Não perigosos
Impactes decorrentes da 

valorização/eliminação dos resíduos
N/A D Não 2 2 2 8 NS

a) Reutilização de resíduos de betão resultante da decantação da zona de lavagem de caleiras, para aterros ou britagem para caminhos de 

circulação (se aprovado pela fiscalização); b) Não é permitido enterrar resíduos de betão.

Produção de águas 

residuais

Limpeza da Betoneira ou 

autobetoneira

Contaminação do solo e/ou recursos 

hídricos
N/A D Não 3 2 1 6 NS

a)  Definição e monitorização de zonas de lavagem de caleiras, dotadas de manta geotêxtil; b) Sensibilização dos colaboradores para a temática 

"lavagem de caleiras e a prevenção da contaminaçã do solo"

Situações de emergência 

ambiental - derrame

Produção de Resíduos; 

Consumo de Recursos e 

Materiais; Emissões COV´s

Contaminação solo, RH, Ar, impactes do 

tratamento dos resíduos, depleção 

Rec.Naturais, degradação coberto 

vegetal

E/F D Não 2 2 2 8 NS
a) Disponibilização de meios de contenção de derrames, devidamente identificado/sinalizado (material absorvente, pá e recipiente para 

acondicionamento de absorventes contaminados, resultante de contenções de derrames; b) Formar todos os trabalhadores para a temática 

"Prevenção da contaminação do solo e contenção de derrames".

Situações de emergência 

ambiental - incêndio

Produção de Resíduos e 

águas residuais; Consumo 

de Recursos e Materiais; 

Emissões atmosféricas;

Contaminação solo, RH, Ar, impactes do 

tratamento dos resíduos, depleção 

Rec.Naturais, degradação coberto 

vegetal

E/F D Não 1 2 2 4 NS a) Disponibilização de meios de primeira intervenção de combate à incêndios e formação de combate à incêndios a todos os trabalhadores.

Consumo de matérias-

primas e auxiliares

Materiais que contêm 

substâncias perigosas
Depleção dos recursos naturais N/A D/I Não 3 2 1 6 NS

a) Racionalização de recursos através da utilização das quantidades estritamente necessárias. Informação incluída na formação de acolhimento 

ministrada a todos os trabalhadores em obra.

Consumo de matérias-

primas e auxiliares
Inertes e Não perigosos Depleção dos recursos naturais N/A D/I Não 2 3 1 6 NS

a) Racionalização de recursos através da utilização das quantidades estritamente necessárias. Informação incluída na formação de acolhimento 

ministrada a todos os trabalhadores em obra.

Produção de resíduos Perigosos e Não perigosos
Impactes decorrentes da eliminação dos 

resíduos
N/A D Não 2 3 1 6 NS

a) Disponibilização de meios destinados a deposição de resíduos; b) Recolha periódica dos resíduos produzidos; c) Proibição da queima dos 

resíduos produzidos; d) Encaminhamento dos resíduos produzidos para aterro sanitário; e) Sensibilização a todos os trabalhadores para os 

pontos anteriormente indicados.

Consumo de energia Energia eletrica/gás Depleção dos recursos energéticos N/A D/I Não 2 4 1 8 NS
a) Racionalização de recursos através da utilização das quantidades estritamente necessárias. Informação incluída na formação de acolhimento 

ministrada a todos os trabalhadores em obra.

Situações de emergência 

ambiental - incêndio

Produção de Resíduos e 

águas residuais; Consumo 

de Recursos e Materiais; 

Emissões atmosféricas; 

Contaminação solo, RH, Ar, impactes do 

tratamento dos resíduos, depleção 

Rec.Naturais, degradação coberto 

vegetal

E/F D Não 1 3 2 6 NS a) Disponibilização de meios de primeira intervenção de combate à incêndios e formação de combate à incêndios a todos os trabalhadores.

Situações de emergência 

ambiental - fuga de gás

Emissão de gás propano. 

Consumo de recursos e 

materiais.

Agravamento efeito de estufa e 

destruição da camada de ozono; 

Depleção de recursos e materiais

E/F D Não 1 2 2 4 NS a) Verificação das tubagens e acessórios do maçarico.

Situações de emergência 

ambiental - rebentamento 

ou explosão

Produção de Resíduos e 

águas residuais; Consumo 

de Recursos e Materiais; 

Emissões atmosféricas; 

Contaminação solo, RH, Ar, impactes do 

tratamento dos resíduos, depleção 

Rec.Naturais, degradação coberto 

vegetal

E/F D Não 1 2 2 4 NS
a) Verificação das tubagens e acessórios do maçarico; b) Acondicionamento da botijas de gás em local fresco e arejado e sempre na vertical; c) 

Sinalização do risco de explosão.
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Medidas de Mitigação

ASPECTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS

OBRA/INSTALAÇÃO:

AVALIAÇÃO

Revisão: 03
Data: 10/07/2014

*Ocorrência em condições: Normais (N), Especiais (S) ou de Emergência (E);

* Definir se situação é: Actual (A), Passada (P) ou Futura (F);

* Identificar se aspecto ambiental :é Directo (D) ou Indirecto (I).

Concepção e Construção de Poços de Água no Lubango - Nossa Senhora do Monte

Consumo de matérias-

primas e auxiliares
Inertes e Não perigosos Depleção dos recursos naturais N/A D/I Não 2 3 1 6 NS

a) Racionalização de recursos através da utilização das quantidades estritamente necessárias. Informação incluída na formação de acolhimento 

ministrada a todos os trabalhadores em obra.

Produção de resíduos Inertes e Não Perigosos
Impactes decorrentes da eliminação dos 

resíduos
N/A D Não 2 3 1 6 NS

a) Reutilização de resíduos de betão resultante da decantação da zona de lavagem de caleiras, para aterros ou britagem para caminhos de 

circulação (se aprovado pela fiscalização); b) Não é permitido enterrar resíduos de betão.

Consumo de água Captação Depleção dos recursos hídricos N/A D Não 3 2 1 6 NS
a) Racionalização de recursos através da utilização das quantidades estritamente necessárias. Informação incluída na formação de acolhimento 

ministrada a todos os trabalhadores em obra; b) Monitorização do estado de conservação da rede de distribuição e respetivas ligações; c) 

Monitorizção das quantidades captadas.

Produção de águas 

residuais

Limpeza da Betoneira ou 

autobetoneira

Contaminação do solo e/ou recursos 

hídricos
N/A D Não 3 2 1 6 NS

a)  Definição e monitorização de zonas de lavagem de caleiras, dotadas de manta geotêxtil; b) Sensibilização dos colaboradores para a temática 

"lavagem de caleiras e a prevenção da contaminaçã do solo"

Situações de emergência 

ambiental - derrame

Produção de Resíduos; 

Consumo de Recursos e 

Materiais; Emissões COV´s

Contaminação solo, RH, Ar, impactes do 

tratamento dos resíduos, depleção 

Rec.Naturais, degradação coberto 

vegetal

E/F D Não 2 2 1 4 NS
a) Disponibilização de meios de contenção de derrames, devidamente identificado/sinalizado (material absorvente, pá e recipiente para 

acondicionamento de absorventes contaminados, resultante de contenções de derrames; b) Formar todos os trabalhadores para a temática 

"Prevenção da contaminação do solo e contenção de derrames".

Situações de emergência 

ambiental - incêndio

Produção de Resíduos e 

águas residuais; Consumo 

de Recursos e Materiais; 

Emissões atmosféricas; 

Contaminação solo, RH, Ar, impactes do 

tratamento dos resíduos, depleção 

Rec.Naturais, degradação coberto 

vegetal

E/F D Não 1 4 1 4 NS a) Disponibilização de meios de primeira intervenção de combate à incêndios e formação de combate à incêndios a todos os trabalhadores.

Fauna, Flora, Uso de solo 

e Paisagem

Desmatação, escavação e 

aterro
Alteração do uso de solo N/A D Não 2 3 1 6 NS a) Cumprimento do previsto no projecto de execução; b) Sementeira com espécies locais; c) Aterro com solos resultantes da escavação.

Consumo de água Captação Depleção dos recursos hídricos N/A D Não 3 2 1 6 NS
a) Racionalização de recursos através da utilização das quantidades estritamente necessárias. Informação incluída na formação de acolhimento 

ministrada a todos os trabalhadores em obra; b) Monitorização do estado de conservação da rede de distribuição e respetivas ligações; c) 

Monitorizção das quantidades captadas.

Situações de emergência 

ambiental - derrame

Produção de Resíduos; 

Consumo de Recursos e 

Materiais; Emissões COV´s

Contaminação do solo, RH, Ar, impactes 

do tratamento de resíduos, depleção de 

recursos naturais, impactes socio-

económicos

E/F D/I Não 2 2 2 8 NS
a) Disponibilização de meios de contenção de derrames, devidamente identificado/sinalizado (material absorvente, pá e recipiente para 

acondicionamento de absorventes contaminados, resultante de contenções de derrames; b) Formar todos os trabalhadores para a temática 

"Prevenção da contaminação do solo e contenção de derrames".

Situações de emergência 

ambiental - incêndio

Produção de Resíduos e 

águas residuais; Consumo 

de Recursos e Materiais; 

Emissões atmosféricas; 

Contaminação solo, RH, Ar, impactes do 

tratamento dos resíduos, depleção 

Rec.Naturais, degradação coberto 

vegetal

E/F D Não 1 3 2 6 NS a) Disponibilização de meios de primeira intervenção de combate à incêndios e formação de combate à incêndios a todos os trabalhadores.
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Medidas de Mitigação

ASPECTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS

OBRA/INSTALAÇÃO:

AVALIAÇÃO

Revisão: 03
Data: 10/07/2014

*Ocorrência em condições: Normais (N), Especiais (S) ou de Emergência (E);

* Definir se situação é: Actual (A), Passada (P) ou Futura (F);

* Identificar se aspecto ambiental :é Directo (D) ou Indirecto (I).

Concepção e Construção de Poços de Água no Lubango - Nossa Senhora do Monte

Consumo de matérias-

primas e auxiliares
Inertes e Não perigosos Depleção dos recursos naturais N/A I Não 2 3 1 6 NS

a) Racionalização de recursos através da utilização das quantidades estritamente necessárias. Informação incluída na formação de acolhimento 

ministrada a todos os trabalhadores em obra.

Produção de resíduos Inertes e Não Perigosos
Impactes decorrentes da 

valorização/eliminação dos resíduos
N/A D Não 2 2 2 8 NS

a) Disponibilização de meios destinados a deposição de resíduos; b) Recolha periódica dos resíduos produzidos; c) Proibição da queima dos 

resíduos produzidos; d) Encaminhamento dos resíduos produzidos para aterro sanitário; e) Sensibilização a todos os trabalhadores para os 

pontos anteriormente indicados.

Situações de emergência 

ambiental - derrame

Produção de Resíduos; 

Consumo de Recursos e 

Materiais; Emissões COV´s

Contaminação solo, RH, Ar, impactes do 

tratamento dos resíduos, depleção 

Rec.Naturais, degradação coberto 

vegetal

E/F D Não 2 2 2 8 NS
a) Disponibilização de meios de contenção de derrames, devidamente identificado/sinalizado (material absorvente, pá e recipiente para 

acondicionamento de absorventes contaminados, resultante de contenções de derrames; b) Formar todos os trabalhadores para a temática 

"Prevenção da contaminação do solo e contenção de derrames".

Situações de emergência 

ambiental - incêndio

Produção de Resíduos e 

águas residuais; Consumo 

de Recursos e Materiais; 

Emissões atmosféricas; 

Contaminação solo, RH, Ar, impactes do 

tratamento dos resíduos, depleção 

Rec.Naturais, degradação coberto 

vegetal

E/F D Não 1 3 2 6 NS a) Disponibilização de meios de primeira intervenção de combate à incêndios e formação de combate à incêndios a todos os trabalhadores.

Consumo de matérias-

primas e auxiliares
Inertes e não perigosos Depleção dos recursos naturais N/A D Não 2 2 2 8 NS

a) Racionalização de recursos através da utilização das quantidades estritamente necessárias. Informação incluída na formação de acolhimento 

ministrada a todos os trabalhadores em obra.

Consumo de água Captação
Contaminação do solo e/ou recursos 

hídricos
N/A D Não 3 2 1 6 NS

a) Racionalização de recursos através da utilização das quantidades estritamente necessárias. Informação incluída na formação de acolhimento 

ministrada a todos os trabalhadores em obra; b) Monitorização do estado de conservação da rede de distribuição e respetivas ligações; c) 

Monitorizção das quantidades captadas.

Consumo de energia Gasóleo Depleção dos recursos energéticos N/A D Não 2 4 1 8 NS
a) Racionalização de recursos através da utilização das quantidades estritamente necessárias. Informação incluída na formação de acolhimento 

ministrada a todos os trabalhadores em obra.

Emissões atmosféricas
Gases provenientes da 

queima de combustíveis
Poluição atmosférica N/A D Não 2 3 1 6 NS a) Cumprimeno do plano de manutenção dos equipamentos, b) Desligar equipamentos quando não se encontram a executar trabalhos.
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Medidas de Mitigação

ASPECTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS

OBRA/INSTALAÇÃO:

AVALIAÇÃO

Revisão: 03
Data: 10/07/2014

*Ocorrência em condições: Normais (N), Especiais (S) ou de Emergência (E);

* Definir se situação é: Actual (A), Passada (P) ou Futura (F);

* Identificar se aspecto ambiental :é Directo (D) ou Indirecto (I).

Concepção e Construção de Poços de Água no Lubango - Nossa Senhora do Monte

Situações de emergência 

ambiental - derrame

Produção de Resíduos; 

Consumo de Recursos e 

Materiais; Emissões COV´s

Contaminação solo, RH, Ar, impactes do 

tratamento dos resíduos, depleção 

Rec.Naturais, degradação coberto 

vegetal

E/F D Não 2 2 1 4 NS
a) Disponibilização de meios de contenção de derrames, devidamente identificado/sinalizado (material absorvente, pá e recipiente para 

acondicionamento de absorventes contaminados, resultante de contenções de derrames; b) Formar todos os trabalhadores para a temática 

"Prevenção da contaminação do solo e contenção de derrames".

Situações de emergência 

ambiental - incêndio

Produção de Resíduos e 

águas residuais; Consumo 

de Recursos e Materiais; 

Emissões atmosféricas; 

Contaminação solo, RH, Ar, impactes do 

tratamento dos resíduos, depleção 

Rec.Naturais, degradação coberto 

vegetal

E/F D Não 1 4 1 4 NS a) Disponibilização de meios de primeira intervenção de combate à incêndios e formação de combate à incêndios a todos os trabalhadores.
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ANEXO 5 

______________ 

 
Procedimentos Operacionais e 

Monitorização 

 
  
  

  
 
 
Documentos/Registos 
 

Nome 

Plano de Monitorização 

Registo de Verificação 

Gestão do consumo de combustível 

Mapa de consumo de combustível 

Gestão do consumo de água 

Mapa de consumo de água 

Registo de saída de resíduos 

Registo de materiais reutilizados 

Efluentes resultantes da produção de argamassas 

 
 
 
 

 
 



PLANO DE MONITORIZAÇÃO  

Obra/Instalação: Concepção e Construção de Poços de Água no Lubango - Nossa Senhora do Monte 

Descritor Ambiental Monitorização Frequência Responsabilidade 

 

ENC – Encarregado/ TA – Técnico de Ambiente/ TS- Tecnico de Segurança /DGE – Departamento de Gestão de Equipamentos 

Depleção de recursos 

Consumo de combustível Controlo semanal/compilação mensal Enc/TA 

Consumo de água Controlo semanal/compilação mensal Enc/TA 

Contaminação do solo 

Emergência ambiental/Ocorrência de 

derrames 
Sempre que ocorram/resumo semanal TA 

Registo de produtos utilizados e 

respetivas Fichas de dados de 

segurança 

Diário / Compilação de dados Semanal TA 

Acondicionamento de produtos 

químicos 

Antes do início dos trabalhos/Verificação 

Semanal 
Enc/TA 

Gestão de Efluentes 

Esvaziamento da fossa e 

encaminhamento de efluentes 

produzidos 

Semanal Enc/TA 

Bacia de lavagem de caleiras das 

autobetoneiras/betoneiras 
Semanal Enc/TA 

Produção de poeiras 

No transporte de entulho/terras ou 

material inerte utilizar veículos com 

capa protectora 

Diário - Durante toda a fase de 

escavação/terraplanagens e aterro 
Enc 

Rega periódica dos caminhos de 

circulação não pavimentados 

Diário - Durante toda a fase de 

escavação/terraplanagens e aterro 
Enc 

 

Emissões atmosféricas 

 

Cumprimento dos planos de 

manutenção dos equipamentos 

De acordo com o definido nos planos de 

manutenção 
TS/Enc/DGE 



PLANO DE MONITORIZAÇÃO  

Obra/Instalação: Concepção e Construção de Poços de Água no Lubango - Nossa Senhora do Monte 

Descritor Ambiental Monitorização Frequência Responsabilidade 

 

ENC – Encarregado/ TA – Técnico de Ambiente/ TS- Tecnico de Segurança /DGE – Departamento de Gestão de Equipamentos 

Encaminhamento de resíduos 

Condições de armazenamento de 

resíduos 
Diário Enc/TA 

Guias de encaminhamento/registo de 

encaminhamentos efetuados 
Diário/mensal Enc e TA 

Alteração da paisagem 

Minimização da destruição da 

vegetação 
Diário Direção de Obra/Enc/ TA 

Reposição das condições iniciais da 

paisagem/ plano de recuperação dos 

espaços verdes na fase de 

encerramento 

Após conclusão dos trabalhos. Direção de Obra/TA 

Vectores de propagação de 

doenças 
Existência de poças e águas estagnadas Semanal/reforço após ocorrência de chuvas Enc/TA 

Todos Implementação do PGA Mensal TA/Enc 

Todos Cumprimento do Plano de Formação Mensal TA 

 



 

REGISTO DE VERIFICAÇÃO Âmbito: O Ambiente Revisão:01 

Data:24/04/2014 

Sector / Obra: Concepção e Construção de Poços de Água no Lubango - Nossa Senhora do Monte 

 

 

Atividade a 

monitorizar 
Instrumento de Avaliação Registo associado 

Mês a que se refere:  

S1 S2 S3 S4 Responsável Observações 

Consumo de 

Combustível 

Facturas/ 

Registos de Consumo Estaleiro 

Mapa de consumo/Gestão de 

cosumo 
      

Consumo de Água 

Registo de Abastecimento/contador 

(Cisternas/Cubas) 

Registo mensal 

Mapa de consumo/Gestão de 

cosumo 

      

Gestão de Produtos 

químicos 

Relatório de acidente ambiental/Ocorrência de 

derrames 

Registo de acidente 

ambiental/Relatório de visita 
      

Visualmente – Produtos/Fichas de Segurança 
Ficha de controlo de produtos em 

obra 
      

Visualmente – condições de 

acondicionamento de químicos 
Relatório de visita       

Águas Residuais 

Periodicidade de limpeza das fossas Guias/registo de limpeza       

Lavagens Caleiras Autobetoneiras e 

Betoneiras Portáteis para sistema decantação 
Verificação visual       

Propagação de 

poeiras  

Verificação do Controlo da Dispersão de 

Poeiras 
Verificação visual        

Emissões 

atmosféricas 

Manutenções /Equipamentos. Verificação da 

compatibilidade com o Plano/Manual  

Planos de Manutenção; Leituras 

dos Km’s/h’s; Registos 

Manutenção   

      

Produção de Resíduos 

  

Condições de acondicionamento 
 

Verificação visual  
      

Documentação de Transporte (Modelo 

GARCD) 

Registo de Encaminhamento de 

Resíduos 
      

Registo de Encaminhamento de Resíduos 
Registo de Encaminhamento de 

Resíduos 
      



 

REGISTO DE VERIFICAÇÃO Âmbito: O Ambiente Revisão:01 

Data:24/04/2014 

Sector / Obra: Concepção e Construção de Poços de Água no Lubango - Nossa Senhora do Monte 

 

 

Atividade a 

monitorizar 
Instrumento de Avaliação Registo associado 

Mês a que se refere:  

S1 S2 S3 S4 Responsável Observações 

Alteração da 

paisagem 
Visualmente  Relatório de visita       

Existência de poças e 

águas estagnadas 
Verificação visual Sem registo associado       

Todas - Visitas a Obra 
Análise da Conformidade do PGA 

Análise da Conformidade Legal (Obra) 
Check-List verificação       

Formação e 

informação 
Cumprimento do Plano de formação Registos de formação       

Legenda: C-conforme, NC- Não conforme, NA- Não aplicável, TA- Técnico de Ambiente; S - Semana; DO- Diretor de Obra, DTE- Diretor Técnico da Empreitada. 
Nota: periodicidade de preenchimento semanal com entrega mensal à fiscalização e Dono de Obra com conhecimento/verificação do DTE/DO 

 
 
Elaborado por:____________________________________(TA)  Data:__/__/____ 
 
 
Verificado por:____________________________________(DO/DTE)  Data:__/__/____ 



Ano: 

GASÓLEO

FUEL-ÓLEO

Outras: 

GASÓLEO

FUEL-ÓLEO

Outras: 

GASÓLEO

FUEL-ÓLEO

Outras: 

GASÓLEO

FUEL-ÓLEO

Outras: 

GASÓLEO

FUEL-ÓLEO

Outras: 

GASÓLEO

FUEL-ÓLEO

Outras: 

GASÓLEO

FUEL-ÓLEO

Outras: 

GASÓLEO

FUEL-ÓLEO

Outras: 

GASÓLEO

FUEL-ÓLEO

Outras: 

GASÓLEO

FUEL-ÓLEO

Outras: 

GASÓLEO

FUEL-ÓLEO

Outras: 

GASÓLEO

FUEL-ÓLEO

Outras: 

Janeiro

Empresa: Consórcio

Contadores: N

TIPOS DE ABASTECIMENTOPERÍODO/MÊS DE CONSUMO RÚBRICA Responsável LeituraLEITURA MÊS/PERÍODO ACTUAL CONSUMO (l)LEITURA MÊS/PERÍODO ANTERIOR

Periodicidade Leitura: 

Instalações: Concepção e Construção de Poços de Água no Lubango - 

Nossa Senhora do Monte
Sector: 

Mod. I. 180 - GESTÃO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS

Totais Parciais:

Totais Parciais:

Julho

Totais Parciais:

Agosto

Fevereiro

Totais Parciais:

Totais Parciais:

Totais Parciais:

Totais Parciais:

Março

Dezembro

Totais:

Totais Parciais:

Maio

Abril

Totais Parciais:

Setembro

Totais Parciais:

Outubro

Totais Parciais:

Novembro

Totais Parciais:

Junho

Mod I/180.2



 

 

Verificado por:  

 

 

MAPA DE CONSUMO DE GASÓLEO  

 
 

Local: Concepção e Construção de Poços de Água no Lubango - Nossa Senhora do Monte 

 

Data Stock (lts) Saídas (lts) Entradas (lts) Rubrica 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

M
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Verificado por:  

 

 

MAPA DE CONSUMO DE GASÓLEO  

     

     

 



Ano: 

REDE PÚBLICA

CAPTAÇÕES DOMÍNIO HÍDRICO

Outras: 

REDE PÚBLICA

CAPTAÇÕES DOMÍNIO HÍDRICO

Outras: 

REDE PÚBLICA

CAPTAÇÕES DOMÍNIO HÍDRICO

Outras: 

REDE PÚBLICA

CAPTAÇÕES DOMÍNIO HÍDRICO

Outras: 

REDE PÚBLICA

CAPTAÇÕES DOMÍNIO HÍDRICO

Outras: 

REDE PÚBLICA

CAPTAÇÕES DOMÍNIO HÍDRICO

Outras: 

REDE PÚBLICA

CAPTAÇÕES DOMÍNIO HÍDRICO

Outras: 

REDE PÚBLICA

CAPTAÇÕES DOMÍNIO HÍDRICO

Outras: 

REDE PÚBLICA

CAPTAÇÕES DOMÍNIO HÍDRICO

Outras: 

REDE PÚBLICA

CAPTAÇÕES DOMÍNIO HÍDRICO

Outras: 

REDE PÚBLICA

CAPTAÇÕES DOMÍNIO HÍDRICO

Outras: 

REDE PÚBLICA

CAPTAÇÕES DOMÍNIO HÍDRICO

Outras: 

Totais Parciais:

Totais Parciais:

Março

Dezembro

Totais:

Totais Parciais:

Maio

Abril

Totais Parciais:

Setembro

Totais Parciais:

Outubro

Totais Parciais:

Novembro

Totais Parciais:

Junho

Totais Parciais:

Totais Parciais:

Julho

Totais Parciais:

Agosto

Fevereiro

Totais Parciais:

Totais Parciais:

Janeiro

Empresa: Consórcio

Contadores:

TIPOS DE ABASTECIMENTOPERÍODO/MÊS DE CONSUMO RÚBRICA Responsável LeituraLEITURA MÊS/PERÍODO ACTUAL CONSUMO (m3)LEITURA MÊS/PERÍODO ANTERIOR

Periodicidade Leitura: Mensal

Instalações: Concepção e Construção de Poços de Água no 

Lubango - Nossa Senhora do Monte Sector: Ambiente

GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA

Mod I/179.2



 

 

Verificado por:  

 

 

MAPA DE CONSUMO DE ÁGUA  

 
 

Local: Concepção e Construção de Poços de Água no Lubango - Nossa Senhora do Monte 

 

Data Local Horas Quantidade (m3) Rubrica 
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CC: Data: 

Incorporação em 
obra

Nº Guia Ler Designação Designação NIPC ton m3 Designação NIPC Tipo de Utilização

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

SAÍDA DE RESÍDUOS

Quantidade CÓPIA CR 
/ GARCD / 

GAR

Instalação / Obra: 

Data      
(d-m-a)

Resíduos
Produtor

Transportador Operador de gestão
Tipo de 

operação

Concepção e Construção de Poços de Água no Lubango - Nossa Senhora do Monte

Mod.DQA.008-3                                                                                        1/51



CC: Data: 

Incorporação em 
obra

Nº Guia Ler Designação Designação NIPC ton m3 Designação NIPC Tipo de Utilização

SAÍDA DE RESÍDUOS

Quantidade CÓPIA CR 
/ GARCD / 

GAR

Instalação / Obra: 

Data      
(d-m-a)

Resíduos
Produtor

Transportador Operador de gestão
Tipo de 

operação

Concepção e Construção de Poços de Água no Lubango - Nossa Senhora do Monte

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

Nota 1: Anexo a este documento devem constar as licenças dos operadores de gestão de resíduos, a cópia dos certificados de recepção ou das GARCD ou GAR modelo A; 

Nota 2: Sempre que aplicável, anexar o alvará de transporte de mercadorias por conta de outrém;

Total em m
3

Total em Toneladas

Elaborado por:

Mod.DQA.008-3                                                                                        2/51



C.C.

Transportador Número Ton Litros Obra de Origem Outra Obra Outro Destino

Elaborado por: Data:

Total em Toneladas

Total em Litros

TIPO DE 
UTILIZAÇÃO

Nota 2: Sempre que aplicável, anexar documentação relativa ao destino do material;

Nota 1: Sempre que aplicável, anexar uma cópia da guia de transporte; 

REGISTO DE MATERIAIS REUTILIZADOS

MATERIAIS 
REUTILIZADOS   - 

Tipologia -

Designação da empreitada:

DATA
DESTINOQUANTIDADE GUIA TRANSPORTE

Concepção e Construção de Poços de Água no Lubango - Nossa Senhora do Monte

M
od

.D
Q

A
.0

16
-1
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1. OBJECTIVO 
 

O objectivo do presente documento é descrever a metodologia adoptar pela Angolaca, para minimizar o 

impacte ambiental negativo decorrente das águas residuais produzidas aquando a produção de 

argamassas, quer por recurso a uma betoneira fixa a uma autobetoneira ou manualmente. 

2. ACTIVIDADES A DESENVOLVER 
 

O impacto das águas residuais resultantes da produção de argamassas pode ser minimizado através da 

utilização de uma manta de geotêxtil que facilitará a decantação dos sólidos e filtragem da água.  

 

2.1. LAVAGEM DAS CALEIRAS DAS AUTOBETONEIRAS: 

oo  Para proceder à minimização do impacto da lavagem das caleiras das autobetoneiras deve ser 

criada um local específico, denominado “local lavagem das caleiras das autobetoneiras”, que 

consiste numa vala dimensionada de acordo com as necessidades de cada obra.  

oo  A vala deve ser totalmente revestida por uma manta de geotêxtil colocada sobre o solo, sobre a 

qual deve ser colocada uma camada de brita.  

oo  Esquema do local para lavagem da caleira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brita 

2 

m Geotêxtil 

1 

m 

2 

m 
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oo  Sempre que possível a água residual resultante da lavagem deverá ser reaproveitada para a 

produção de argamassas. 

oo  Os resíduos de betão devem ser reutilizados na obra sempre que a sua utilização seja viável.  

oo  Caso tal não aconteça, os resíduos de betão devem ser removidos e encaminhado para um 

Operador de Resíduos Licenciado, a definir de acordo com o Mapa de Resíduos presente no 

Anexo 10 do Plano de Gestão Ambiental. 

oo  A lavagem das autobetoneiras em obra é proibida, sendo apenas permitida a lavagem das 

caleiras destas. 

oo  Sempre que bacia de retenção atingir 90% da sua capacidade para armazenar água residual, deve 

ser feita a manutenção da mesma ou construída nova infra-estrutura. 

oo  Nos casos em que não seja possível aceder ao “local lavagem das caleiras das autobetoneiras”, 

ou proceder à sua execução deste devido à falta de espaço, a empresa de betão pronto deve 

efectuar a limpeza da caleira para local impermeabilizado ou que será impermeabilizado no 

decurso da empreitada ou ainda arranjar soluções alternativas, tais como a solução apresentada 

na seguinte fotografia. 

 

 

Local para Lavagem da 

Caleira da Autobetoneira 
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oo  Sempre que por falta de espaço seja inviável a construção de uma bacia para a lavagem da 

caleira da autobetoneira apenas será permitido o varrimento dos sólidos para uma manga 

plástica.  

2.2. PRODUÇÃO DE ARGAMASSA ATRAVÉS DE UMA BETONEIRA FIXA: 

oo  Para proceder à minimização do impacto decorrente da produção de argamassas através de 

betoneira fixa deve colocar-se uma membrana geotêxtil sobre o solo (por baixo da Betoneira) 

para evitar o contacto entre o solo e a argamassa, bem como drenar possíveis águas residuais. 

 

 

 

 

oo  A Argamassa produzida, caso não seja aplicada imediatamente deve ser colocada sobre uma 

membrana geotextil/plástico ou sobre uma superfície impermeabilizada. 
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oo  Os equipamentos e acessórios que tenham contido betão devem ser sempre que possível lavados 

no interior da bacia de lavagem das caleiras. 

 

 

 

 

 

 

oo  Em caso dos resíduos de betão se depositarem no solo no decorrer de uma actividade, devem ser 

recolhidos de imediato e reutilizados, caso já estejam “secos” devem, assim que possível, ser 

colocados junto dos resíduos inertes ou na bacia de lavagem de caleiras, caso exista. 

3. APROVAÇÃO 

O documento foi elaborado pelo Técnico de Ambiente e aprovado pelo Director de Obra. 
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ANEXO 6 

______________ 

 
Não Conformidades 

 

  
 
 
 
 

Documentos/Registos 
 

Nome 

Registos de Não conformidades 
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Procedimento de Emergência 

 
 

  
 
 
 
Documentos/Registos 
 

Nome 

Procedimento de Emergência Ambiental 

Registo de Emergência Ambiental 

 
 
 
 



Elaborado: 

           _________________ 
                            Aprovado: 

           _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Procedimento de 
Emergência Ambiental 

 

 

 

 

Concepção e Construção de Poços de 

Água no Lubango - Nossa Senhora do 

Monte 



 

1. OBJECTIVOS 

 
Pretende-se identificar potenciais acidentes ou emergências ambientais e empreender ações de 

resposta e minimização dos impactes ambientais associados às mesmas. 

Identificam-se as seguintes possibilidades de ocorrência: 

 

- Fuga de água; 

- Derrame de químicos; 

- Fuga/derrame de efluentes. 

 
 
 
 

2. ÂMBITO 

O documento aplica-se á obra:” Concepção e Construção de Poços de Água no Lubango - Nossa 

Senhora do Monte”. 

 

3. Descrição 

3,1 . Procedimento em caso de fuga de água 
 

As fugas de água podem ocorrer por rotura de tubagens de abastecimento e distribuição, dano 

ou defeito nas ligações à pontos de água ou rotura de tubagens externas de transporte. 

Todo o colaborador presente em obra tem a responsabilidade de intervir no caso de deteção de 

uma situação de fuga, devendo implementar de imediato as seguintes medidas: 

 

Pequena fuga por rotura/dano de acessórios de ligação/distribuição 

 

- Desligar a fonte se possível (no caso de tratar de fuga por mau estado dos acessórios de 

ligação e distribuição externos; 

- Conter água colocando um recipiente que permita o aproveitamento da água; 

- Informar o encarregado geral; 

- Se necessário, cortar abastecimento de água ao estaleiro. 

 

Rotura de tubagens de distribuição da rede 

 

- Informar de imediato o encarregado que efetuará o corte no abastecimento geral; 

- Ligação a linha do piquete. 

 



3.2. Procedimento em caso de derrame de produtos químicos 
 

Poderão ocorrer derrames de químicos em utilização no desenvolvimento de atividades no 

âmbito da empreitada. 

Todo o colaborador presente em obra tem a responsabilidade de intervir no caso de deteção de 

uma situação de derrame, devendo implementar de imediato as seguintes medidas: 

 

Derrame de químico 

- Conter o derrame na fonte (por exemplo: elevar recipiente derramado, tamponar tubo de 

hidráulico a ver óleo); 

- Sinalizar a zona de ocorrência; 

- Informar o encarregado geral e técnico de ambiente, que irá mobilizar meios de contenção de 

derrames e informar acerca dos eventuais cuidados a ter na contenção do produto derramado; 

- Cobrir derrame com material absorvente; 

- Recolher material absorvente e depositar em contentor destinado a deposição de 

contaminados; 

 

 

 

4. FORMAÇÃO / INFORMAÇÃO / DIVULGAÇÃO 

Os procedimentos de emergência da empresa devem ser comunicados nas sessões de 

acolhimento de novos trabalhadores. Sempre que ocorreram alterações estas devem ser 

informadas através de novas sessões ou através de afixação da informação em locais adequados. 

 

As situações de emergência ocorridas devem ser registadas e comunicação à fiscalização/dono de 

Obra. 

5. ANEXOS 

- Registo de emergência Ambiental 

 



 

REGISTO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL 
N.º 

_____ 

 

 

Responsável da área em causa: ________________________   T.A.: ___________________________ 

Data de Ocorrência:  ______/_______/________ 

Local: _______________________________ C.C..__________________ Hora: _____________H 

Detectado por: _________________________________________________________________ 

Descrição da Ocorrência: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Potenciais Causas/Causas: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

________ 

Acções de Correcção a Implementar:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Responsável pela Acção:________________________ Prazo de Implementação: _____/_____/_____ 

Responsável pela Verificação da Eficácia: ___________________________ Data: _____/_____/_____ 

 

 Sim Não 

Abertura de BNC � N.º_____ � 

 

 Sim Não 

Acções Preventivas: 
� (remete p/ Mod.DQ.014) � 

Acções Correctivas: 
� (remete p/ Mod.DQ.007) � 
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ANEXO 8 
______________ 

 
Produtos Químicos 

 
 

  
  

  
 
Documentos/Registos 
 

Nome 

Fichas de dados de Segurança doa Produtos 

Fichas de Controlo de Produtos 

 
 
 
 
 

 



 

FICHA DE CONTROLO DE PRODUTOS 
Pág. ____ / ____ 

Designação:______________________________________________________ 
Área:____________________________________________________________ 

PRODUTO 

CUMPRIMENTO 
DOS REQUISITOS 

(FDS) 

CUMPRIMENTO DOS 
REQUISITOS (ROTULO) REVISÃO/ 

DATA 
OBSERVAÇÕES 

VERIFICAÇÃO 

SIM NÃO 1 
EMBALAGEM 

ORIGINAL 
NOUTRO 

RECIPIENTE 
DATA RUBRICA 

 

_____________________ 
1 Devem ser especificados os meios/equipamentos de protecção necessários/alternativos no campo das observações. 

 

m
o

d
.S

IG
.0

3
6
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ANEXO 9 
______________ 

 
Gestão da Formação 

 

 
  
 
 
 
 
Documentos/Registos 
 
 

Nome 

Plano de Informação ou Sensibilização 

Registos de Presença em Formação 

Folheto de Sensibilização 

 

 
 

 
 



 Plano de informação ou sensibilização 

Obra: Conceção e Construção de Poços de Água no Lubango - Nossa Senhora do Monte 

Acção Objectivos Destinatários Formador 
Documentos 
associados 

Data de realização prevista Data de Realização 

  

Data 
___/___/____ 

Elaborou 
__________________ 

Verificou 
__________________ 

Pág. 1/2 

    
 

Entrega do prospecto de 
acolhimento 

Os formandos deverão ficar a 
conhecer as regras de segurança 
implementadas em obra e os 
cuidados a ter em caso de acidente. 

Todos os 
trabalhadores 

Técnico de 
Segurança 

Folheto 
Acolhimento 

Antes da entrada em obra 

 

Planos Específicos de 
Monitorização e 

Prevenção (tarefas a 
desempenhar em obra) 

No final da acção os formandos 
deverão ter conhecimento do anexo 
1 do PSS (IPAR’s), assim como as 
regras de segurança fundamentais a 
aplicar nas diferentes tarefas a 
desempenhar. 

Todos os 
trabalhadores 

Técnico de 
Segurança 

IPAR’s  Antes do início dos trabalhos 

 

Plano de Emergência 

No final da acção os formandos 
deverão saber da existência de um 
Plano de Emergência, quais as 
potenciais situações de emergência, 
a equipa de resposta, os modos de 
actuação e ainda os números de 
contacto. 

Todos os 
Trabalhadores 

Técnico de 
Segurança 

Folheto 
Emergência  

Antes do início dos trabalhos 

 

Álcool nos Locais de 
Trabalho 

No final da acção os formandos 
deverão saber o método de 
realização dos testes de controlo de 
alcoolémia, limite permitido por lei 
e descaracterização do acidente. 

Todos os 
trabalhadores 

Técnico de 
Segurança 

Folheto Álcool  Antes do início dos trabalhos 

 

Gestão de resíduos 

No final da acção os formandos 
deverão saber identificar as fileiras 
de resíduos produzidos conhecer os 
locais adequados para deposição 
dos mesmos 

Todos os 
trabalhadores 

Técnico de 
ambiente 

Plano de 
Gestão de 

resíduos/PGA 
Antes do início dos trabalhos 

 

Contenção de derrames 
No final da acção os formandos 
deverão conhecer os meios 
necessários para o correto 

Todos os 
trabalhadores 

Técnico de 
ambiente 

Registo de 
ocorrência 

ambiental/PGA 
Antes do início dos trabalhos 

 



 Plano de informação ou sensibilização 

Obra: Conceção e Construção de Poços de Água no Lubango - Nossa Senhora do Monte 

Acção Objectivos Destinatários Formador 
Documentos 
associados 

Data de realização prevista Data de Realização 

  

Data 
___/___/____ 

Elaborou 
__________________ 

Verificou 
__________________ 

Pág. 2/2 

    
 

acondicionamento de produtos 
químicos, os meios de contenção de 
derrames e o procedimento de 
contenção de derrames. 

Racionalização de 
recursos  

No final da acção os formandos 
deverão conhecer boas práticas 
ambientais destinadas a 
racionalização de recursos. 

Todos os 
trabalhadores 

Técnico de 
ambiente 

PGA Antes do início dos trabalhos 

 

Proteção de espécies 
(fauna/flora) 

No final da acção os formandos 
deverão saber identificar as espécies 
em perigo existente na 
proximidade, bem como as medidas 
de proteção aplicáveis. Deverão 
ainda ter conhecimento das medidas 
organizacionais do trabalho de 
construção forma a evitar a 
destruição da vegetação natural 

Todos os 
trabalhadores 

Técnico de 
ambiente 

PGA Antes do início dos trabalhos 

 

Consciencialização das 
formas de contágio de 
doenças tropicais e 
HIV/SIDA 

 

No final da acção os formandos 
deverão conhecer as formas de 
contágio da SIDA e de propagação 
de doenças tropicais como a malária 
e a cólera. 

Todos os 
trabalhadores 

Técnico de 
ambiente 

PGA Antes do início dos trabalhos 

 

Nota: Este programa poderá estar sujeito a actualização no decorrer da obra e de acordo com a sua necessidade. 

Observações 

 

 



 

Registo de participação em formação ou 
sensibilização 

Pág. ___ / ___ 

 

Formador Responsável da área em causa 
(a indicar conforme necessidade) 

DRH 
(preenchimento facultativo) 

________________________ ________________________ ________________________ 
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Acção  Sessão n.º.____ de ____ (preench. facultativo) 

Nome do formador  

Local 
Conceção e Construção de Poços de Água 
no Lubango - Nossa Senhora do Monte CC 

 

Data  Horário   das  _______      às______ 
 

Sumário 

 

 

Registo de presenças 

Declaramos para os devidos efeitos que no dia acima mencionado tomamos conhecimento dos conteúdos 
programáticos a que se refere a acção de formação/sensibilização. 

Nome Função Empresa Assinatura 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Nota 1: Foi entregue documentação aos formandos relacionada com o tema ministrado; 

Nota 2: Deve ser enviada uma cópia deste documento, devidamente assinada, para o DRH. 



INFORMAÇÕES ÚTEIS

O procedimento a adoptar está definido no

Plano de Emergência afixado no placard do

estaleiro da obra:

→ Queimar, enterrar ou abandonar 

resíduos;

→ Colocar resíduos em locais não 

identificados para tal;

→ Derramar/ descarregar qualquer tipo de 

produto químico no meio ambiente (solo, 

linhas de água);

→ Lavar máquinas, veículos ou 

equipamentos.

� Os locais destinados à colocação de 

resíduos em obra estão identificados por 

placas e a sua correcta utilização é 

obrigatória.

Na Obra e Estaleiros são proibidas, por 

lei, as seguintes actividades:

Emergência Ambiental:Emergência Ambiental:

► Conter o derrame espalhando 
absorvente (areia, pó de pedra, terra, etc.) 

sobre a área contaminada;

► Recolher resíduo contaminado para 

recipiente vazio, usando o equipamento 
de combate a derrame;

► Informar  de imediato o Encarregado 

Geral da Obra ou o Técnico de Ambiente;

►Em caso de derrame sobre linha de 
água, o T.A. deve contactar as entidades 

competentes (Direção provincial de 
energia e aguas).

� Desperdícios Têxteis Contaminados

(“trapos” sujos com óleos, gasóleo, etc.), não 

devem ser armazenados nas máquinas ou 

equipamentos em obra, mas na Bacia de 

Retenção, em recipiente apropriado.

• Incêndio

Manual para Novos

Colaboradores

Manual para Novos

Colaboradores

• Derrame de produto químico

Após o incêndio devem ser recolhidos os 

resíduos resultantes para um recipiente 

adequado e armazenados até serem 

correctamente encaminhados.

Construímos…

…respeitando o 

Ambiente!



Encontra-se nos escritórios da 

Obra, disponível para 

consulta, o  

Plano de Gestão Ambiental 

da Obra     

(disponível para consulta), 

no qual se encontram 

descritos os planos, 

procedimentos e instruções de 

trabalho referentes ao Sistema 

de Gestão Ambiental

implementado em Obra.

Qualquer dúvida deve ser 

esclarecida com o Técnico de 

Ambiente da Obra.

• Nenhum resíduo pode 

sair da obra sem ser 
acompanhado pela 

respectiva GAR (Guia de 
Acompanhamento de 

Resíduo), devidamente 

preenchida e verificada 
pelo Técnico de Ambiente 

da Obra.

Ex.: luvas danificadas, “panos de limpeza” com 

óleos, combustíveis ou outros químicos, etc.

Ex.: Sacos de cimento vazios, 
caixas de cartão, papel de escrita, 

etc.

SEPARAR PARA VALORIZAR:

Ex.: Filme plástico de embalagem, 

garrafas / garrafões de água vazios, 

pontas de tubo, etc.

PAPEL/ CARTÃO

PLÁSTICO

LIXO COMUM

TÊXTEIS CONTAMINADOS

Resíduos não recicláveis equiparados 

a RSU (ex.: guardanapos, lenços de 

papel, embalagens engorduradas, sujas, 

etc.).

PAPEL / 
CARTÃO

PLÁSTICO

Transporte de Resíduos:

Todos os produtos químicos e resíduos 

perigosos (ex.: têxteis contaminados, latas de tinta, 

bidões de óleo ou combustível) devem ser 

identificados e armazenados na bacia de retenção.

Produtos Químicos:

METAIS - SUCATA

Ex.: Cintas metálicas, pontas de varão 

de ferro/aço, etc.
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Gestão de Resíduos 

 

 

  
  
  

 
 
Documentos/Registos 
 
 

Nome 

IT.DA.02 – Gestão de Resíduos 

Mapa de Resíduos; 

Mapa de Registo de Operadores; 

Cópia das Licenças de Operadores de Resíduos (AmbiÁfrica). 
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1 Objectivo 

O objectivo da presente documento é o de assegurar uma adequada gestão dos resíduos produzidos na empreitada, 

nomeadamente a sua recolha, transporte, armazenagem e eliminação de forma a não constituir perigo ou causar prejuízo 

para a saúde humana ou para o ambiente. 

2 Âmbito 

Este documento aplica-se a todos os resíduos gerados na empreitada. 

3 Documentos de referência 

Não aplicável 

4 Descrição 

4.1 Responsabilidades 

É da responsabilidade do TA, verificar se existem entidades devidamente licenciadas para a gestão de resíduos na área 

envolvente dos trabalhos a serem executados. 

4.2 Redução e Reutilização 

� Todos os colaboradores da empresa devem fazer um esforço por reduzir o consumo de materiais não directamente 

ligados ao processo produtivo que utilizam. Exemplos destes materiais são o papel, o vidro, o cartão, o plástico, a 

madeira, entre outros; 

� O TA deve sensibilizar todos os colaboradores da empresa para a necessidade de redução dos materiais utilizados 

e solicitar sugestões dos mesmos quanto a acções que possam ser tomadas neste sentido; 

� Todos os colaboradores da empresa devem fazer um esforço por reutilizar todos os materiais que o possam ser, 

inclusive em utilizações diferentes das originais. São exemplos os materiais de embalagem (vidro, papel, cartão, 

plástico), folhas de escrita, etc.; 

4.3 Recolha e transporte de resíduos 

4.3.1 Prestação de serviços por entidades gestoras de resíduos 

� Face à necessidade de gestão adequada dos resíduos da empresa, o TA deve identificar no mercado entidades 

gestoras de resíduos devidamente licenciadas (recolha, transporte, deposição, valorização, etc.); 

� Sempre que possível será solicitada a licença da entidade gestora, que será arquivada; 

� Será sempre solicitado à entidade de recolha um documento comprovativo dessa recolha; 
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4.3.2 Deposição final de resíduos 

� O destino final dos resíduos é definido pelas entidades gestoras em colaboração com os responsáveis 

governamentais. 

4.3.3  Colocação de contentores de resíduos 

� Face aos resíduos a recolher, o TA deve identificar o tipo e quantidade de contentores necessários, bem como o 

local mais adequado para a sua colocação. Quanto a este último aspecto, o mesmo deve ser o mais próximo 

possível do local de geração do resíduo 

� Cada um dos contentores deve estar devidamente identificado relativamente ao tipo de resíduo a colocar; 

� Os contentores devem garantir a não ocorrência de fugas ou derrames de qualquer tipo, devendo os que contêm 

resíduos líquidos e se o tipo de resíduo assim o aconselhar, estar providos de contenção secundária; 

� Sempre que um contentor esteja destinado a recolher resíduos líquidos, o local de colocação do contentor deve 

estar provido de um sistema de contenção que minimize a possibilidade de contaminação do solo devido a 

derrames acidentais; 

4.3.4 Registos  

� Aquando da recolha dos resíduos, é responsabilidade do TA assegurar que no local de recolha fica um 

comprovativo de recolha por parte da entidade gestora de resíduos. 

� Caso a entidade gestora não possuir comprovativos de recolha, será elaborada uma guia de resíduos respeitantes 

aos resíduos encaminhados. 

4.4 Operações proibidas 

� São expressamente proibidas as seguintes situações na empresa: 

� Abandonar resíduos pelas instalações fixas e temporárias 

� Queimar resíduos 

� Enterrar resíduos 

� Misturar resíduos (quando definido o contrário) 

� Colocar líquidos nos contentores de resíduos sólidos e vice-versa 

4.5 Sensibilização 

� O TA deve procurar sensibilizar todos os colaboradores da empresa para o âmbito do presente procedimento, quer 

através de reuniões com os colaboradores, quer através da divulgação de cartazes e distribuição de folhetos neste 

âmbito; 

� É igualmente responsabilidade dos responsáveis de Departamento colaborar na sensibilização, nomeadamente 

junto do pessoal afecto ao Departamento; 
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� Todos os responsáveis de Departamento devem solicitar e fazer chegar ao TA todos as sugestões referidas pelos 

seus colaboradores, para análise. 

4.6 Registos/Documentos 

� Sempre que possível os resíduos produzidos na empresa devem ser alvo de quantificação, sendo responsabilidade 

do TA coordenar esta actividade, nomeadamente pela definição e distribuição de impressos para registo; 

� Nas situações em que se procede ao transporte de resíduos para o exterior através de terceiros, a quantificação dos 

mesmos pode ser efectuada (ou aferida) à posteriori, através dos documentos remetidos por estas entidades para a 

empresa. 

� De forma a assegurar uma adequada gestão dos resíduos na empresa, o TA é responsável por manter actualizado o 

“Mapa de Resíduos”. Sempre que necessário, estes documentos serão distribuídos aos colaboradores relevantes. 
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PRODUÇÃO ARMAZENAGEM TRANSPORTE DESTINO FINAL 
TIPO DE 
REGISTO DESIGNAÇÃO DO RESÍDUO ESTADO DO 

RESÍDUO 

CLASSIFICAÇÃO 
DE 

PERIGOSIDADE 
PRODUTOR LOCAL DE 

PRODUÇÃO 
LOCAL DE 

ARMAZENAGEM 
CONDIÇÕES DE 
ARMAZENAGEM 

RESPONSÁVEL TRANSPORTADOR DESTINATÁRIO 

   
 

 
 

 
  

 
 

   
 

 
 

 
  

 
 

   
 

 
 

 
  

 
 

   
 

 
 

 
  

 
 

   
 

 
 

 
  

 
 

   
 

 
 

 
  

 
 

   
 

 
 

 
  

 
 

   
 

 
 

 
  

 
 

   
 

 
 

 
  

 
 

   
 

 
 

 
  

 
 

   
 

 
 

 
  

 
 

   
 

 
 

 
  

 
 

   
 

 
 

 
  

 
 

 

 

Observações: 

 
 

Designação: Concepção e Construção de Poços de Água no Lubango - Nossa Senhora do Monte 
Zona Industrial  Pedreira  Obra x Outros  Data:10 /04 /2014 



Designação CC

Resíduo Quantidades Origem Armazenamento Transportadores Destino final Registos
Responsável pela 
gestão do resíduo
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GGuuiiaa  ddee  EEnnccaammiinnhhaammeennttoo  ddee  RReessíídduuoo  

NN..ºº  ______________________  

AAnnoo::  __________________  

CC..II..::  ____________________  
((cceennttrroo  iinndduussttrriiaall))    

 

Dados do Produtor do Resíduo 
 

Nome: _____________________________________________________________________________________________ 
 

Endereço: __________________________________________________________________________________________ 
 

Telefone: _____________________________________ 
 

Gestor QAS: Teresa.Baptista@grupo-aca.com 
 

Outra pessoa a Contactar: ________________________________________________________________________________  
 
 

Identificação do Resíduo: 

Designação: _________________________________________________________________________________________ 

Quantidade: ______________________ Ton/Kg/Litros 
 

Marque com um X o estado em que melhor descreve o resíduo: 

Liquido               Pastoso               Sólido   
 

 Identificação do meio de transporte: 

Tipo de transporte: 
 

       Camião caixa aberta                     Com rede / Lona      

       Camião caixa fechada                   Outro tipo de transporte (indicar qual): ____________________________  
 

Matricula: ________________________________________________________________________ 
 
 

Condições de acondicionamento do resíduo: 

 Tipo: 
 

      Tambor 

      Barrica de madeira 

      Jarricane 

      Caixa 

      Saco 

      Embalagem composite 

      Tanque 

      Granel 

      Embalagem metálica leve 

      Outros (indicar qual) _____________ 

Material: 
 

      Aço 

      Alumínio 

      Madeira 

      Material plástica 

      Vidro, porcelana ou grês 

      Outro (indique qual) __________________________   

 

 

Nº. de embalagem ou Recipiente transportado: __________   

Responsável pelo preenchimento: 
 

Assinatura: _________________________________________ Data: _____/_____/_____ 
   

 Identificação local de encaminhamento:  

Tipo de Licença: 
 

       Alvará comercial n.º. ____________ 

       Licença ambiental n.º ____________ 

       Outro tipo de documento que comprove competência para tratar ou receber resíduos (indicar qual): _______________        
 

Nome: _____________________________________________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________________________________ 

Telefone: _____________________________________ 

Pessoa a Contactar: ___________________________________________________________________________________  
 

Data de recepção do resíduo: ___/____/____ 
 

Rubrica: _________________________    
 

Quantidade de resíduo recepcionado: ____________ 
 

 Identificação do transportador: ______________ 

Rejeição do resíduo: 
 

Motivo: ________________________________________ 
 

Rubrica: _________________________    ___/____/____ 
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Documentos/Registos 
 

Nome 

Relatório Ambiental  

 

 
 



 

 

 

 

 

                                              Foto1 

  

 

 
 

 

Foto 2 

 

 

 

        

                                   Foto 3 
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1 Introdução 

 

 

2 Identificação da Obra 

Nome da Obra  

Dono de Obra  

Fiscalização  

Director Técnico da Empreitada   

Técnico de Higiene e Segurança  

Técnico de Ambiente  

Inicio dos trabalhos em obra  

Fim de Obra (Previsível)  

 

 

 

3 Fase Actual da Obra 

3.1 Principais trabalhos realizados durante o mês: 

� ….. 

� ….. 

� ….. 
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3.2 Mão-de-Obra 

EMPRESA Nº MÁXIMO DE 
TRABALHADORES 

Nº TOTAL DE DIAS 
TRABALHADOS 

   

   

   

TOTAIS   

 

 

3.3 Equipamentos em Utilização 

Equipamentos de Grande Porte Equipamentos de Pequeno Porte 

Tipo Quantid. Tipo Quantid. 

    

    

    

TOTAIS  TOTAIS 

 

4 Controlo de Alcoolemia nos Locais de Trabalho 

 

5 Estaleiro 

 

6 Estatística da Sinistralidade 

 

7 Gestão de Resíduos 

 

8 Controlo de consumos (água, combustíveis, 

eletricidade) 
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9 Medidas de Prevenção e Segurança Aplicadas 

(Registo fotográfico e descrição) 

 

 

10 Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos 

 

11 Elaboração/Reavaliação de Riscos (IPAR’s) 

11.1 IPAR’s/PSE elaboradas e/ou onde foram promovidas revisões no 

corrente mês: 

Nº Nome da IPAR/PSE/OUTROS 
Revisão 

Efectuada 

Data da 

revisão 

    

    

    

 

 

Nota: Em caso de acidente de trabalho, deverá obrigatoriamente proceder-se à reavaliação de 

riscos da respectiva IPAR. 
 

 

 

12 Medidas de Gestão Ambiental implementadas  

 

13 Análise das Fichas de Dados de Segurança dos 

Produtos Químicos 

 

14 Verificação de Acessórios de Equipamentos 
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15 Acções de Segurança e Ambiente Previstas Para o 

Próximo Mês 

 

16 Registo Fotográfico  

(colocar foto) Foto nº 1 – Descrição  

(colocar foto) Foto nº2 – Descrição 

(colocar foto) Foto nº3 – Descrição 

17 Conclusão 
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18 Anexos 

Anexo 1 – Mapa e gráficos de sinistralidade (mod.DPS.013) 

Anexo 2 – Registo mensal de formação/sensibilização (mod.DPS.014) 

Anexo 3 – Mapa mensal de controlo de registo de alcoolémia (mod.DPS.009) 

Anexo 4 – Registo de acidentes e incidentes (mod.DPS.006) 

 – Mapa de Participação de Acidentes de Trabalho (mod.DPS.028)  

 – Investigação de Acidentes e Incidentes (mod.DPS.029) 

Anexo 5 – Registo de Subempreiteiros e Trabalhadores Independentes (mod.DPS.039) 

Anexo 6 – Controlo de Equipamentos em Obra (mod.DPS.018)  

 – Lista de Verificação de Acessórios e Equipamentos de Pequeno Porte 

(mod.DPS.026) 

Anexo 7 – Check-List de verificação de alguns aspectos significativos na implementação do 

SIG (mod.DPS.019) 

Anexo 8 – Ficha de Controlo de Produtos (mod.SIG.029) 

Anexo 9 – Não Conformidades recebidas durante o mês (Dono de Obra, Fiscalização e 

Internas) 

Anexo 10 – Listagem de Monitorizações da Avaliação de Riscos (mod.DPS.043) 

Anexo 11 – Cópia de Registos de Monitorização das IPAR’s/Outros (exemplo actividade) 

Anexo 12 – Registo de saída de Resíduos e respetivas guias 

Anexo 13 – Mapas de controlo de consumos 

 

 

 

 

Técnica de Segurança Director Província  

_____________________    ____/ ____/ ____ _____________________    ____/ ____/ ____ 

(………) (………) 

Técnica de Ambiente  

_____________________    ____/ ____/ ____  

(………)  
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Mapa e gráficos de sinistralidade (mod.DPS.013) 

(Pág.:1/2) 

 



 

   
Relatório de Segurança e Ambiente 

Obra: ____________________________ 

 

Página 10 de 21 

m
o
d
.D

P
S
.0

1
0
-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Registo mensal de formação/sensibilização (mod.DPS.014) 
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ANEXO 3  

Mapa mensal de controlo de registo de alcoolémia  

(mod.DPS.009) 
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ANEXO 4  

Registo de acidentes e incidentes 

(mod.DPS.006) 

Mapa de Participação de Acidentes de Trabalho  

(mod.DPS.028) 

Investigação de Acidentes e Incidentes 

(mod.DPS.029) 
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ANEXO 5  

Registo de Subempreiteiros e Trabalhadores Independentes  

(mod.DPS.039) 
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ANEXO 6 

Controlo de Equipamentos em Obra 

(mod.DPS.018) 

Lista de Verificação de Acessórios e Equipamentos de Pequeno Porte 

(mod.DPS.026) 
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ANEXO 7 

Check-List de verificação de alguns aspectos significativos na 

implementação do SIG (mod.DPS.019) 
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ANEXO 8 

Ficha de Controlo de Produtos (mod.SIG.029) 
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Relatório de Segurança e Ambiente 

Obra: ____________________________ 

 

Página 17 de 21 

m
o
d
.D

P
S
.0

1
0
-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

Não Conformidades recebidas durante o mês (Dono de Obra, 

Fiscalização e Internas) 
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ANEXO 10 

Listagem de Monitorizações da Avaliação de Riscos  

(mod.DPS.043)  
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ANEXO 11 

Cópia dos registos de Monitorização das IPAR’s/Outros  

(exemplo actividade) 
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ANEXO 12 

Registo de saída de Resíduos e respetivas guias 
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ANEXO 13 

Mapas de controlo de consumos  
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ANEXO 12 
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Outros Registos   

  

 

  
 
 
 
Documentos/Registos 
 

Nome 

Checklist LSE – Preliminar 

Checklist LSE – Situação existente 

Outras declarações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 AVALIAÇÃO AMBIENTAL PRELIMINAR: 

Fase de projecto: Preliminar 

a) Identificação de aspectos ambientais que possam produzir impactes com a implementação do sub projecto 

Categoria do projecto B 

Aspectos Ambientais Sim Não Medidas mitigadoras 

O projecto está localizado perto de fontes de água que são usadas para consumo?  x  

Áreas ambientalmente sensíveis (Florestas naturais, rios, pântanos..), ou espécies 
ameaçadas? 

 x  

Abrangência parcial ou total de uma área socialmente ou culturalmente sensível?  x  

Aumento  da deslocação de população (transmissão de doenças infecciosas)  x  

Instabilidade geológica ou dos solos, propenso a deslizamento  de terras  e aluimento?  x 
 

Montagem de infra-estruturas hidráulicas com deplecção significativa de recursos 
naturais? 

x  - Adoção do método de perfuração mais adequado 

- Monitorização dos recursos hídricos utilizados 

Interferência nos cursos hídricos subterrâneos ou superficiais? x  - Adoção do método de perfuração mais adequado 

Perda permanente ou temporária de bens materiais, colheitas, acesso a bens ou 
serviços? 

 

x 

 

Utilização de recursos naturais locais, tais como água, madeira, areia das margens do 
rio, pedra, especialmente qualquer recurso que não seja renovável ou que exista em 
pequena quantidade? 

 

x 

 

Necessidade de deslocamento de famílias, perdas ou bens ou de acessos?  x  

Trabalhos de movimentos de terra e/ou abertura de vala de considerável diâmetro 
dentro da área das habitações ou de alguma serviço publico municipal (hospital, 
escolas)? 

 

x 

 

 



Aspectos Ambientais Sim Não Medidas mitigadoras 

Interferência nos caminhos pedonais e circulação rodoviária? 
 x 

 

Construção de infra-estruturas (estaleiro de obra, reservatórios, ETAs, edifícios) 
localizadas dentro ou muito próximos da área das habitações?  x 

 

Construção de infra-estruturas (reservatórios, ETAs, edifícios) localizadas dentro ou 
muito próximos da área das habitações? 

 x 
 

Natureza de trabalhos que implique movimentação de máquinas pesadas que 
provoque ruido Ambiental significativo, vibrações, emissões atmosféricas e 
constrangimentos de tráfego? 

x  

 

- Assegurar a manutenção regular dos equipamentos móveis 

afetos à empreitada;  

- Prever os circuitos de transporte de modo a evitar a passagem 

pelo centro de povoações.  

- Proceder à rega do trajecto de acesso à frente de escavação. A 

frequência da rega deverá ser maior nas épocas secas e nos dias 

de vento forte, contudo deve ficar garantido que a água utilizada 

na rega não se encontra contaminada.  

- Proteger devidamente a carga dos camiões de transporte de 

areias; 

- Limitar a velocidade de circulação dos veículos 

Necessidade de alimentação socorrida (geradores)? x  

- Criar bacias de retenção na zona dos geradores, 

disponibilizando junto a mesma um kit de contenção de 

derrames; 

- Monitorização do consumo de combustíveis e horas de 

trabalho do equipamento; 

- Cumprimento do plano de manutenção dos geradores 

Instalação de Estação de tratamento de água e /ou utilização de reagentes químicos 
e/ou produção de lamas e/ou efluentes líquidos que requeiram drenagem?  x 

 

Necessidade de demolições de infra-estruturas?  x  

Necessidade de pavimentações,  remoção de pavimento  e repavimentações?  x  

Outros    

(..)    



 
 
 
Para todas as questões indicadas com um sim, deverão ser incluídas medidas alternativas e/ou de mitigação adequadas. Se não conseguir incluir medidas 
mitigadoras viáveis e monitorizáveis, dever-se-á efectuar a avaliação da magnitude, revendo o projecto proposto e planear e providenciar mitigação adequada. 
b) Identificação de aspectos ambientais que possam produzir impactes cumulativos 

Aspectos Ambientais Sim Não Medidas mitigadoras 

Acondicionamento de produtos químicos x 

 Sobre bacia de retenção coberta, dispondo de meios de 

contenção de derrames na proximidade, devidamente 

identificado/sinalizado (material absorvente, pá e recipiente 

para acondicionamento de absorventes contaminados, 

resultante de contenções de derrames. 

Produção de Águas residuais x 

 - Instalação de fossa séptica, com capacidade adequada.   

- Garantia de recolha periódica de efluentes e encaminhamento 

para coletor Municipal. 

Produção de Resíduos Sólidos x 

 - Afetação de meios destinados à deposição de resíduos. 

 - Contrato com empresa de Gestão de resíduos licenciada e 

encaminhamento para destino final adequado. 

Possiveis propagações de doenças x 

 - Gestão de pragas e controlo de vetores de doença ( água 

paradas, recolha diária de resíduos, encaminhamento de 

efluentes). 

Derrame de  combustíveis  x 

 - Depósito de gasóleo acondicionado sobre piso 

impermeabilizado e meios de contenção na proximidade 

devidamente identificados/sinalizado (material absorvente, pá, 

recipiente para deposição de absorventes contaminados) 

Produção de lama e/ou efluentes que necessitam de drenagem  x  

Ausência de condições de segurança laboral x 
 - Cumprimento das medidas de prevenção e proteção previstas 

no Plano de Segurança e Saúde. 

Impactes externos     

Outros    

   

Conclusão: Apontam-se como principais medidas de mitigação a aplicar durante a execução da empreitada, as que visam a prevenção da contaminação do solo 

e depleção de recursos hídricos. Tais medidas requerem a garantia de condições estruturais a implementar durante a mobilização e montagem de estaleiro, 



como a construção de bacias de retenção cobertas, instalação de fossas e respetiva rede de drenagem de efluentes domésticos e criação de condições para o 

armazenamento de produtos químicos.  

Salienta-se também a importância do acompanhamento da implementação de boas práticas ambientais, que passam não só pela disponibilização de meios, 

como também pela formação e informação dos colaboradores afetos a empreitada, para temáticas como a gestão de resíduos, prevenção da contaminação do 

solo e racionalização de recursos naturais. 



 AVALIAÇÃO AMBIENTAL PRELIMINAR: 

Fase de projecto: Levantamento da Situação Existente. 

a) Identificação de aspectos ambientais que possam produzir impactes com a implementação do sub projecto 

Categoria do projecto B 

Aspectos Ambientais Sim Não Medidas mitigadoras 

O projecto está localizado perto de fontes de água que são usadas para consumo?  x  

Áreas ambientalmente sensíveis (Florestas naturais, rios, pântanos..), ou espécies 
ameaçadas? 

 x  

Abrangência parcial ou total de uma área socialmente ou culturalmente sensível?  x  

Aumento  da deslocação de população (transmissão de doenças infecciosas)  x  

Instabilidade geológica ou dos solos, propenso a deslizamento  de terras  e aluimento?  x 
 

Montagem de infra-estruturas hidráulicas com deplecção significativa de recursos 
naturais? 

x  - Adoção do método de perfuração mais adequado 

- Monitorização dos recursos hídricos utilizados 

Interferência nos cursos hídricos subterrâneos ou superficiais? x  - Adoção do método de perfuração mais adequado 

Perda permanente ou temporária de bens materiais, colheitas, acesso a bens ou 
serviços? 

 

x 

 

Utilização de recursos naturais locais, tais como água, madeira, areia das margens do 
rio, pedra, especialmente qualquer recurso que não seja renovável ou que exista em 
pequena quantidade? 

 

x 

 

Necessidade de deslocamento de famílias, perdas ou bens ou de acessos?  x  

Trabalhos de movimentos de terra e/ou abertura de vala de considerável diâmetro 
dentro da área das habitações ou de alguma serviço publico municipal (hospital, 
escolas)? 

 

x 

 

 



Aspectos Ambientais Sim Não Medidas mitigadoras 

Interferência nos caminhos pedonais e circulação rodoviária? 
 x 

 

Construção de infra-estruturas (estaleiro de obra, reservatórios, ETAs, edifícios) 
localizadas dentro ou muito próximos da área das habitações?  x 

 

Construção de infra-estruturas (reservatórios, ETAs, edifícios) localizadas dentro ou 
muito próximos da área das habitações? 

 x 
 

Natureza de trabalhos que implique movimentação de máquinas pesadas que 
provoque ruido Ambiental significativo, vibrações, emissões atmosféricas e 
constrangimentos de tráfego? 

x  

 

- Assegurar a manutenção regular dos equipamentos móveis 

afetos à empreitada;  

- Prever os circuitos de transporte de modo a evitar a passagem 

pelo centro de povoações.  

- Proceder à rega do trajecto de acesso à frente de escavação. A 

frequência da rega deverá ser maior nas épocas secas e nos dias 

de vento forte, contudo deve ficar garantido que a água utilizada 

na rega não se encontra contaminada.  

- Proteger devidamente a carga dos camiões de transporte de 

areias; 

- Limitar a velocidade de circulação dos veículos 

Necessidade de alimentação socorrida (geradores)? x  

- Criar bacias de retenção na zona dos geradores, 

disponibilizando junto a mesma um kit de contenção de 

derrames; 

- Monitorização do consumo de combustíveis e horas de 

trabalho do equipamento; 

- Cumprimento do plano de manutenção dos geradores 

Instalação de Estação de tratamento de água e /ou utilização de reagentes químicos 
e/ou produção de lamas e/ou efluentes líquidos que requeiram drenagem?  x 

 

Necessidade de demolições de infra-estruturas?  x  

Necessidade de pavimentações,  remoção de pavimento  e repavimentações?  x  

Outros    

(..)    



 
 
 
Para todas as questões indicadas com um sim, deverão ser incluídas medidas alternativas e/ou de mitigação adequadas. Se não conseguir incluir medidas 
mitigadoras viáveis e monitorizáveis, dever-se-á efectuar a avaliação da magnitude, revendo o projecto proposto e planear e providenciar mitigação adequada. 
b) Identificação de aspectos ambientais que possam produzir impactes cumulativos 

Aspectos Ambientais Sim Não Medidas mitigadoras 

Acondicionamento de produtos químicos x 

 Sobre bacia de retenção coberta, dispondo de meios de 

contenção de derrames na proximidade, devidamente 

identificado/sinalizado (material absorvente, pá e recipiente 

para acondicionamento de absorventes contaminados, 

resultante de contenções de derrames. 

Produção de Águas residuais x 

 - Instalação de fossa séptica, com capacidade adequada.   

- Garantia de recolha periódica de efluentes e encaminhamento 

para coletor Municipal. 

Produção de Resíduos Sólidos x 

 - Afetação de meios destinados à deposição de resíduos. 

 - Contrato com empresa de Gestão de resíduos licenciada e 

encaminhamento para destino final adequado. 

Possiveis propagações de doenças x 

 - Gestão de pragas e controlo de vetores de doença ( água 

paradas, recolha diária de resíduos, encaminhamento de 

efluentes). 

Derrame de  combustíveis  x 

 - Depósito de gasóleo acondicionado sobre piso 

impermeabilizado e meios de contenção na proximidade 

devidamente identificados/sinalizado (material absorvente, pá, 

recipiente para deposição de absorventes contaminados) 

Produção de lama e/ou efluentes que necessitam de drenagem  x  

Ausência de condições de segurança laboral x 
 - Cumprimento das medidas de prevenção e proteção previstas 

no Plano de Segurança e Saúde. 

Impactes externos     

Outros    

   

Conclusão: Apontam-se como principais medidas de mitigação a aplicar durante a execução da empreitada, as que visam a prevenção da contaminação do solo 

e depleção de recursos hídricos. Tais medidas requerem a garantia de condições estruturais a implementar durante a mobilização e montagem de estaleiro, 



como a construção de bacias de retenção cobertas, instalação de fossas e respetiva rede de drenagem de efluentes domésticos e criação de condições para o 

armazenamento de produtos químicos.  

Salienta-se também a importância do acompanhamento da implementação de boas práticas ambientais, que passam não só pela disponibilização de meios, 

como também pela formação e informação dos colaboradores afetos a empreitada, para temáticas como a gestão de resíduos, prevenção da contaminação do 

solo e racionalização de recursos naturais. 


