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1. Introdução  

1.1 Siglas e definições  
 

  

Consultant 
Consultancy or group of consultancies 
appointed by FCMU. 
 

Consultoria ou grupo de consultores nomeados 
pelo FCMU. 

Employer 
National Directorate for Water Supply and 
Sanitation (DNAAS) 
 

Direcção Nacional de Abastecimento de Água e 
Saneamento (DNAAS) 

MINEA 
Ministry of Energy and Water 
 

Ministério de Energia e Águas 
 

WB 
The World Bank. 
 

Banco Mundial 

Contractor See Conditions of Contract Ver condições de contrato 

Contaminated 
water 

Means water contaminated by the 
Contractor’s activities, e.g. concrete water and 
runoff from plant/personnel wash areas. 

Contaminação do meio hídrico devido a 
actividades decorrentes do contrato. 

Environment 

Means the surroundings within which humans 
exist and that made up of: 
a) The land, water and atmosphere of the 
earth; 
b) Micro-organisms, plant and animal life; 
c) Any part or combination of a) and b) and the 
interrelationships among and between them; 
and 
d) The physical, chemical, aesthetic and 
cultural properties and conditions of the 
foregoing that influence human health and 
well-being. 

Meio ambiente em que os seres humanos 
existem, composto por: 
a) Solo, água, atmosfera 
b) Microorganismos, vida vegetal e animal; 
c) Qualquer parte ou combinação de a) e b) e as 
inter-relações entre eles, 
d) As propriedades físicas, químicas, estética e 
cultural e as condições que influenciam a saúde 
e o bem-estar humano. 
 

Environmental 
Auditor 

This role to be performed by   FCMU’s 
Environment Specialist – this will comprise 
auditing the level of compliance with the PGA 
and assessing the environmental performance 
of the Contractor according to an agreed 
timetable. 
 

Especialista Ambiental que verifica o 
cumprimento do PGA e avalia a performance 
Ambiental do empreiteiro de acordo com o 
acordado e dentro do prazo previsto. 
 

Environmental 
Unit 

The Environmental Unit (EU) within FCMU is 
responsible for ensuring that environmental 
consideration and incorporated in design and 
monitors compliance with the PGA during the 
construction phase and advises on 
environmental matters relating to 
construction. 

A Unidade de ambiente da FCMU é responsável 
por assegurar as salvaguardas ambientais na 
fase de projecto e o cumprimento na 
monitorização através do PGA pelo empreiteiro 
durante a fase de execução, acompanhando e 
aconselhando-o nas matérias ambientais no 
âmbito das actividades de construção. 
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Environmental 
Impact 
Assessment  
(EIA) 

Environmental Impact Assessment 
The process by which the environmental 
implications (positive and negative) of a given 
project may be systematically identified. EIA 
provides for the assessment of the nature, 
character and significance of these impacts 
and the identification of options for mitigating 
the adverse impacts and/or enhancing the 
positive impacts. An EIA has been conducted 
which was used to develop this EMP. 

 

Estudo de impacto ambiental (EIA). O processo 
pelo qual as implicações ambientais (positivas e 
negativas) de um determinado projecto podem 
ser sistematicamente identificadas. EIA prevê a 
avaliação da natureza, carácter e significado 
destes impactos e a identificação de opções 
para mitigar os impactos adversos e / ou 
melhorar os impactos positivos do PGA. 

EMP Environmental Management Plan Plano de Gestão Ambiental (PGA) 

ESD 
Environmental Site Diary 
 

Agenda ambiental 

Environmental 
Specifications 

Instructions and guidance for specific 
construction activities designed to help 
prevent, reduce and/or control the potential 
environmental implications of these 
construction activities. 

Conjunto de especificações ambientais para 
actividades especificas de construção com 
objectivo de prevenir, reduzir e / ou controlar 
os potenciais impactos negativos 

Environmental 
Social 
Management 
Framework 
and 
Resettlement 
Policy 
Framework – 
ESMF &RPF 

Document prepared by the FCMU to provide 
guidance on a framework for the development 
of sub-project specific EMPs. 

ESMF e RPF. Documento elaborado pelo FCMU 
com orientações sobre as especificações para o 
desenvolvimento dos PGA específicos. 

Interested and 
Affected 
Parties 
(I&APs) 

All persons who may be affected by the project 
either directly or indirectly, or who have an 
interest or stake in the area to be affected by 
the project. I&APs include landowners, tribal 
and local authorities, public interest groups, 
individuals and so on. 

Partes interessadas e afectadas pelo projecto, 
ou todos os intervenientes susceptíveis de 
serem afectados directa ou indirectamente pelo 
projecto, ou que tenham interesse ou 
participação na área afectada por exemplo 
proprietários, autoridades locais e tribais, 
grupos de interesse público, indivíduos etc. 

Fazenda 
 
 

Zone of agricultural cultivation. Principally it 
will be connected with the survival of the 
population community 

 

Zona de cultivo agrícola. Principalmente ligado 
com a sobrevivência da população comunidade 

Generic 
EMP 

 
 

EMP developed by the Financial Contract 
Management Unit (FCMU) within the 
Ministry of Energy and Water which 
provides guidance for the development of 
specific EMPs 

 

PGA desenvolvido pela FCMU do Ministério da 
Energia e Águas, que fornece orientação para o 
desenvolvimento dos PGA. 
 

Method 
Statement 

Written submission by the Contractor to the 
Resident Engineer in response to the 
Specification or a request by the Resident 
Engineer, setting out the plant, materials, 
labour, timing and method the Contractor 
proposes using to carry out an activity. The 
requirement for Method statement as 

Apresentação por escrito por parte do 
empreiteiro ao Engenheiro Residente, em 
resposta à especificação ou de um pedido do 
Engenheiro Residente, estabelecendo a 
implantação, materiais, mão-de-obra, prazos e 
modos de execução em  que o empreiteiro se 
propõe para realizar uma actividade. A 
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indicated in the ESD. However, when deemed 
necessary, the Resident Engineer can request a 
Method Statement even if it is not specifically 
indicated in the ESD. The Method Statement 
should present such detail that the Resident 
Engineer is able to assess whether the 
Contractor’s proposal is in accordance with the 
Specifications and/or will produce results in 
accordance with the Specifications. 
The Method Statement concerning the  
components of the Project as referred as 
Component Method Statement and shall 
cover applicable details with regard to: 

 Construction procedures 

 Materials and equipment to be used 

 Getting the equipment to and from 
site 

 How the equipment/material will be 
moved while on site 

 How and where material will be 
stored 

 The containment (or action to be 
taken if containment is not possible) 
of leaks or spills of any liquid or solid 
material that may occur 

 Timing and location of activities 

 Compliance/ non-compliance with the 
 Specifications 

 Any other information deemed 
necessary by the Resident Engineer. 

exigência da elaboração do Method Statement, 
encontra-se indicado no ESD. No entanto, 
quando julgar necessário, o Engenheiro 
Residente pode solicitar a elaboração de mais 
procedimentos, mesmo que não seja 
especificamente indicado no ESD. O method 
statement deve apresentar detalhes, de tal 
forma que o engenheiro residente seja capaz de 
avaliar se a proposta da TSE é de acordo com o 
exigido e / ou irá produzir resultados de acordo 
com as especificações exigidas a cumprir. 
As componentes do Projecto a referir no 
Method Statement deverá abranger: 
• Procedimentos de construção 
• Materiais e equipamentos a serem utilizados 
• Equipamentos de apoio no estaleiro 
• Como o equipamento / material será 
deslocado no estaleiro 
• Como e onde o material será armazenado 
• Controlo (ou acção a ser tomada se o 
contenção/ controlo não for possível) de 
vazamentos ou derramamentos de qualquer 
material sólido ou líquido que pode ocorrer 
• Tempo e localização das actividades 
• Cumprimento / não-conformidade  
• Qualquer outra informação considerada 
necessária pelo Engenheiro Residente. 

MINAM Ministry for the Environment Ministério de Ambiente (MA) 

FCMU 
Financial Contract Management Unit – 
National Directorate for Water Supply and 
Sanitation / Ministry of Energy and Water. 

Direcção Nacional de Abastecimento de Água e 
Saneamento / Ministério da Energia e Águas. 

Potentially 
Hazardous 
Substance 

Is a substance which, in reasonable opinion of 
the Resident Engineer, can have a deleterious 
effect on the environment. 

Substância ou elemento poluidor ou 
desestabilizador do ecossistema existente. 
 

Project 
EMP 

 
 

EMP developed by Consultant/Contractor 
for a specific project, to be included in the 
contract documents. 

 

PGA desenvolvido pelo empreiteiro para um 
projecto específico, a ser incluído como 
documento contratual. 

Rehabilitation 

Rehabilitation is defined as the return of a 
disturbed area, features or structured to a 
state which approximates to the state (where 
possible) which it was before disruption, or to 
an improved state. 

A reabilitação é definida como um conceito de 
reposição das condições iniciais. 
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Resident 
Engineer (RE) 

The Resident Engineer will be appointed by the 
Consultant to oversee the construction stage 
both in terms of the engineering and 
environmental context. 

O Engenheiro residente é nomeado pelo 
consultor para supervisionar a fase de 
construção, num contexto de engenharia e no 
âmbito ambiental. 

Solid Waste 

Means all solid waste, including construction 
debris, chemical waste, excess 
cement/concrete, wrapping materials, timber, 
tins and cans, drums, wire, nails, food and 
domestic waste (e.g. plastic packets and 
wrappers). 

Todos os resíduos sólidos, incluindo restos de 
construção, lixo químico, resíduos de cimento, 
embalagens, madeira, latas, consumíveis de 
escritório, ferro, pregos, alimentos e resíduos 
domésticos (por exemplo, pacotes de plástico e 
embalagens). 

Sub-Project 
EMP 

EMP developed by Consultant/Contractor 
for a sub-project (within a specific project), 
to be included in the contract 

 

PGA desenvolvido pelo empreiteiro. 

Subsoil 

Subsoil refers to the soil horizons between the 
topsoil horizon and the underlying parent rock.  
Subsoil often has more clay like material than 
the topsoil.  Subsoil is of less value to plants, in 
terms of nutrient, and oxygen supply than 
topsoil. When subsoil is exposed it tends to 
erode fairly easily. 
 

Subsolo refere-se à camada de solo entre a 
camada superficial e a rocha-mãe subjacente. 
Subsolo, muitas vezes tem mais argila como 
material do que solo. Subsolo é de menor valor 
para as plantas, em termos de nutrientes e de 
oxigénio do que solo. Quando subsolo é 
exposto tende a  sofrer erosão facilmente. 

Topsoil 

This is defined as the A horizon of the soil 
profile. Topsoil is the upper layer of soil from 
which plants obtain their nutrients for growth.  
It is often darker in colour due to the organic 
fraction. 
Topsoil is deemed for the purposes of this 
specification as the layer of soil from the 
surface to the depth agreed upon on site 
between the Resident Engineer and 
Contractor. 

Este é definido como o horizonte A do perfil do 
solo. Solo superficial é a camada superior do 
solo a partir do qual as plantas obtêm seus 
nutrientes para o crescimento. Muitas vezes, 
apresenta uma cor mais escura, devido à 
fracção orgânica. O subsolo é considerado 
como a camada de solo desde a superfície até a 
profundidade acordado no local entre o 
Engenheiro residente e do Adjudicatário. 

Water body 
Any open body of water including streams, 
dams, rivers, lakes and the sea. 

Meio hídrico incluindo rios, lagos, mar, etc. 

Wetland 
vegetation 

Vegetation that indicative of a wetland 
environment, for example, sedges, rushes, 
reeds, hydrophilic grasses and ground covers. 

Vegetação que é  indicativa de um ambiente de 
pantanal, por exemplo, ciperáceas, juncos, 
caniços, gramíneas hidrófilas e forrações. 

Wetland 

A seasonally, temporally or permanently wet 
area which also may exhibit a specific 
vegetation community.  It is often marshy in 
character. 

A sazonalidade, temporária ou 
permanentemente húmida com interferência 
directa na sobrevivência na vegetação 
residente. 

Woodland 

This is defined for the purposes of this 
specification as indigenous vegetation 
consisting of grassland and trees that may 
form open, medium, dense or closed 
woodland. 

Vegetação nativa composta por pastagens e 
árvores que podem formar floresta aberta, 
fechada ou de densidade media. 
 

WB The World Bank. Banco Mundial 
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1.2  Âmbito 
Este Plano de Gestão Ambiental (PGA) abrange os requisitos de gestão ambiental para a Concepção e 
Construção da Rede e ligações domiciliares da cidade do Uíge.  
O Projecto inclui os seguintes componentes: escavação, colocação de tubos com todos os seus 
acessórios, incluindo teste e comissionamento. 
 
 

1.3  Objectivo 
A preparação do PGA para Concepção e Construção da Rede e ligações domiciliares da cidade do Uíge é 
uma exigência do Banco Mundial Manual Operacional (políticas e procedimentos operacionais do 
Banco), Avaliação Ambiental, OP / BP 4.01 e reassentamento involuntário, OP / BP 4,12. 
 
O objectivo do PGA para a fase de construção é garantir que as actividades de construção são realizadas 
e geridas de forma ambientalmente segura e responsável. 
 
Este PGA contém especificações ambientais que o adjudicatário será obrigado a cumprir durante o 
contrato. O PGA também detalha a hierarquia e estrutura organizacional necessária para garantir a 
efectiva implementação do PGA e medidas para controlar e melhorar a aplicação do PGA nos locais e nas 
fases de pré-construção, construção, reintegração, reabilitação e desactivação do local. 
 
Este PGA é inspirado no ESMF Genéricos & RPF. 
 

1.4 Requisitos DNAAS 
 
A qualidade, ambiente e segurança, encontram-se intimamente ligadas no âmbito da gestão da obra, 
pelo que ao longo do presente documento poderão estar mencionadas e apresentadas como 
indissociáveis, sendo que a maioria dos processos são dinâmicos.  
  
Este documento tem como objectivo o estabelecimento e a comunicação de requisitos da Direcção 
Nacional de Águas e Saneamento (DNAAS) no que se refere às condições de trabalho e sociais dos 
colaboradores seus fornecedores bem como a minimização dos impactos negativos durante a fase de 
projecto; construção e exploração da obra.  
 
Os requisitos estabelecidos na presente especificação são assim exigidos, aos colaboradores da empresa 
e aos seus fornecedores, sub-Adjudicatários, no âmbito da sua relação contratual com a DNAAS/MINEA.  
 
De acordo com a sua política interna, a DNAAS considera essencial o respeito integral da legislação e das 
normas nacionais ou outras aplicáveis relativas ao direito do trabalho e à segurança higiene e saúde no 
trabalho. No caso de existirem outras leis aplicáveis sobre a matéria, optar-se-á pela que proporcionar o 
tratamento mais favorável para a protecção das condições de trabalho e sociais das pessoas bem como 
protecção ambiental.  
 
A DNAAS repudia qualquer utilização de trabalho infantil (trabalho realizado por uma pessoa com idade 
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inferior a 16 anos, aqui considerada como criança) exigindo que, no caso de alguma criança ser 
encontrada a trabalhar, a mesma tenha direito, por parte do seu empregador, a todo suporte necessário 
para que possa permanecer na escola até ultrapassar a idade infantil. 
   
A DNAAS não aceita que, em qualquer circunstância, crianças ou trabalhadores jovens sejam expostos a 
situações que sejam perigosas, inseguras ou insalubres.  
 
A DNAAS repudia qualquer utilização de trabalho forçado e proíbe que sejam solicitados aos 
trabalhadores garantias financeiras ou originais dos documentos de identidade. Todos os trabalhadores 
têm o direito a não ser sujeitos a práticas que envolvam castigos corporais, coerção física ou mental, 
insultos verbais ou gestuais, assédio sexual ou ameaças, bem como, na generalidade, qualquer prática de 
coacção física, psicológica ou moral. 
  
Todos os trabalhadores têm direito a um ambiente de trabalho seguro e saudável onde disponham de 
instalações com condições adequadas às suas necessidades de higiene, acesso a água potável e, se 
apropriado, a instalações para armazenamento de alimentos. Caso sejam fornecidos dormitórios aos 
funcionários os mesmos devem ser limpos, seguros e atender às suas necessidades básicas. Todos os 
trabalhadores, bem como Fornecedores e sub-adjudicatários, têm o dever de cumprir as regras de saúde 
e segurança definidas pela DNA. 
  
A DNA repudia qualquer forma de discriminação na contratação, remuneração, acesso a formação, 
promoção, término de contrato ou reforma, com base em raça, classe social, nacionalidade, religião, 
deficiência, sexo, idade, orientação sexual, associação a sindicato ou afiliação política. Considera-se 
também inaceitável qualquer interferência nos direitos, liberdades e garantias constitucionalmente 
protegidos.   
 
A DNAAS repudia qualquer recurso a reassentamentos involuntários ou sob coacção dos indivíduos 
abrangidos pelas áreas intervencionadas quer na fase de construção ou mesmo de implantação das 
novas instalações.   
 
Desta forma fica expressamente proibido a utilização de espaços habitacionais, agrícolas ou outro 
considerado de sobrevivência das populações afectadas directamente ou nos espaços limiformes da 
instalação sem a aceitação expressa individual e dos responsáveis pela comunidade. Este documento 
deverá ser enviado sob a forma juridicamente aceitável à DNA.  
 
Desta forma deverão ser asseguradas por parte do Adjudicatário a qualidade de vida das populações 
afectadas quer sob o aspecto de minimização de condicionalismos de acessibilidades quer sob o ponto 
de vista ambiental devendo ser salvaguardados acessibilidades alternativas sempre que as existentes 
forem afectadas pela fase de construção e exploração, bem como uma protecção contra acidentes 
resultantes de movimentação de terras, pavimentações e outras especialidades de construção. 
  
Sempre que em fase de projecto se verificar necessidade de reassentamento das populações, este 
deverá ser sempre encarado como última alternativa, devendo o mesmo ser efectuado, tendo por base a 
política de reassentamento da DNA bem como o cumprimento de todos os pressupostos inerentes à 
legislação nacional. 
  
Devera-se cumprir com o Código do Trabalho no que se refere ao horário de trabalho sendo que todo o 
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trabalho suplementar deve ser devidamente remunerado e voluntário. Devera-se assegurar que a 
remuneração base é suficiente para atender às necessidades básicas dos trabalhadores e proporcionar 
algum rendimento susceptível de aforro.   
 
Durante toda a duração do contracto, O empreiteiro será obrigado a aderir às especificações ambientais 
e sociais (saúde e segurança) existentes neste Plano de Gestão Ambiental e Social de Obra, devendo 
adaptá-lo à especificidade de cada empreitada.  
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1.5 Avaliação Ambiental 
 

1.5.1 Objectivo 
 

 A área do Projecto abrange a Concepção e Construção de Redes de Abastecimento de Água e 
Ligações Domiciliares na cidade do Uíge que é fornecido com os serviços de abastecimento de 
água pelo Projecto de Desenvolvimento Institucional do Sector de Água (PDISA).  

 

 Garantir que o projecto é sustentável do ponto de vista ambiental e social 
 

 Avaliar a relevância e a amplitude dos Impactos previstos no projecto 
 

1.5.2 Introdução 
 
O projecto é guiado por um conjunto abrangente de políticas e procedimentos editado pelo Banco 
Mundial. Nesto sentido, serão criadas metas e instrumentos específicos para a implementação e 
monitorização destas políticas e procedimentos. 
 
O Banco mundial desenvolveu um conjunto de políticas operacionais (OP), destaca-se OP que se 
destinam à componente ambiental e social designadas como políticas de salvaguarda. O projecto será 
elaborado seguindo essas políticas para identificação e mitigação de impactos ambientais e socias. 
 
As Politicas Operacionais destacadas destes projectos são: 
 
- OP 4.01 (Janeiro 1999) – Avaliação Ambiental 
- OP 4.04 (Janeiro 1999) – Habitas naturais 
- OP 4.36 (Setembro 1993) – Silvicultura 
- OP 4.11 (Julho 2006) – Recursos físicos e culturais 
- OP 4.12 (Dezembro 2001) – Reassentamento involuntário 
- OP 4.37 (Outubro 2001) – Segurança de barragens 
- OP 7.50 (Junho 2001) – Rios Internacionais 
 
Categoria do Projecto: 
 
O Projecto Proposto e classificado como Categoria B tendo em conta que: 

 Se identificaram impactos de relevância mínima e facilmente mitigados, por isso apenas se 
elabora uma avaliação ambiental. 

 

1.5.2.1 Avaliação Ambiental (PO 4.01): 

 
1. Área do Projecto: 

 
A cidade do UIGE é predominantemente plana os principais rios são o Zadi e o Beu 
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A população foi estimada a +/- 250 000 habitantes 
A principal actividade é agro-pecuária 
Em termos de tecido urbano podemos diferenciar duas tipologias 

 
 
 
Zona A - Núcleo consolidado onde confluem as principais artérias da cidade e que fazem a distribuição 
dos fluxos para os bairros periféricos.  

 Os principais serviços públicos e comércio concentram-se nesta área, apresentando por isso um 
grande afluxo de pessoas.  

 As vias e arruamentos são pavimentados.   

 O edificado é predominantemente em alvenaria e em média com dois pisos ou mais. 
 

  

 

 

 Zonas B – Bairros periféricos onde reside a maior parte da população.  

 Vias de circulação rodoviária e pedestre, não pavimentadas. 

 Edificações de um só piso a maior parte sem infra-estruturas 
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2. Estaleiro: 
 

O Estaleiro de Obras localiza-se ao Norte Leste da Cidade do Uíge, na estrada que liga o Uíge a M’Banza 
Congo passando pelo Sondo, a aproximadamente 6 Km do Uíge numa aérea que foi concedida pelas 
autoridades da Administração local do Uíge 

 

 
 

 
O Terreno é plano, sem declives acentuados, drena para Norte. 
A de linha de água não apresenta nenhum uso específico. 
A ocupação do solo (antes da instalação do estaleiro) era matos. 
Não foram identificadas espécies/habitas protegidos ou com relevante interesse para a conservação.  
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1.5.2.2 Habitats Naturais (OP 4.04): 

 
Sendo o Projecto realizado no ambiente de natureza predominante Urbana,  

Não terá impactos nos habitats naturais nas áreas de influência do mesmo 
A empreitada desenvolve-se em terras já convertidas 
O Estaleiro situa-se a +/- 6 km da cidade num terreno fornecido pelas autoridades municipais 
 

Do levantamento realizado prevê-se não ocorrerem impactos nos Habitats naturais, 
- O OP 4.04 não será accionado. 
 

1.5.2.3 Gestão de Pragas (OP 4.09): 

 
O Projecto previsto não requer quaisquer usos de pesticidas, preconiza-se que não sejam movimentados 
os materiais de uns locais para outros, para evitar a propagação de eventuais infestações / pragas  

- O OP 4.09 não será accionado. 
 

1.5.2.4 Silvicultura (OP 4.36): 

 
O Projecto previsto não prevê na sua área de influência qualquer impacto sobre recursos florestais, 

- O OP 4.36 não será accionado. 
 

1.5.2.5 Recursos Físicos e culturais (OP 4.11): 

 
O Projecto previsto não requer a utilização ou interferência com quaisquer recursos físicos e elementos 
culturais, tal como objectos móveis ou imoveis com significância paleontológica, histórica, 
arquitectónica, religiosa estética, cultural ou outras 

- O OP 4.11 não será accionado. 
 

1.5.2.6 Reassentamento Involuntário (OP 4.12): 

 
Sendo o Projecto realizado no ambiente de natureza Urbana, localizado em terras já convertidas, não 
ocorrerá;  
- Aquisição de terras 
- Alterações nos acessos a recursos económicos 
- Rodoviários 
- Culturais e étnicos. 
- Deslocação de pessoas por perda de abrigo, bens ou acessos a bens importantes para produção e 
sobrevivência. 
As populações não sofrerão de: 
- Perda de fontes de rendimento ou de meios de existência. 
- Perda de acesso a locais que potencializam o comércio ou artesanato local mais rentável, ou despesa 
mais baixas para as empresas ou pessoas.  

- O OP 4.12 não será accionado. 
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1.5.2.7 Segurança nas Barragens (OP4.37): 

 
O Projecto não abrange nenhuma reabilitação de barragem. 

- O OP 4.37 não será accionado. 
 

1.5.2.8 Recursos Hídricos Internacionais (OP 7.50): 

 
O Projecto não abrange nenhuma intervenção nos rios. 

- O OP 7.50 não será accionado. 
 

1.5.3 Impactes na elaboração do Projecto 
 
O Projecto foi identificado na Categoria B, segundo OP 4.01, por não ter identificado impactos negativos 
e/ou ter impactos de relevância mínima e facilmente mitigados, por isso apenas se elabora uma 
avaliação ambiental. 

- O Projecto não será sujeito a EIA (Estudo de Impactos Ambientais). 
 

Resumo das OP aplicadas ao Projecto: 
 

Políticas de Salvaguarda Sim Não 

Avaliação Ambiental (PO 4.01) X  

Habitats Naturais (OP 4.04)  X 

Gestão de Pragas (OP 4.09)  X 

Silvicultura (OP 4.36)  X 

Recursos Físicos e culturais (OP 4.11)  X 

Reassentamento Involuntário (OP 4.12)  X 

Segurança nas Barragens (OP4.37)  X 

Recursos Hídricos Internacionais (OP 7.50)  X 

 

1.5.4 Impactos na fase de implementação do Projecto 
 
Na fase de implementação do Projecto previsto, os impactos ambientais e socias foram considerados 
passiveis de serem mitigados. 
 
A mitigação será regida pelo Plano de Gestão Ambiental (PGA) e pelo Plano de Segurança e Saúde (PSS). 
 
O PGA dita as directrizes e medidas mitigadoras e modelos de monitorização a aplicar face aos impactos. 
 
O PSS dita os procedimentos laborais com objectivo de prevenir acidentes laborais e implementar boas 
praticas. 
 
Na análise preliminar para o projecto foram previstos alguns impactos negativos a as respectivas 
medidas mitigadoras. 
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Estes são resumidos na tabela em baixo 

Fase Impactos Medidas Mitigadoras 

 
P

la
n

ea
m

en
to

 e
 P

ro
je

ct
o

 

Interferência / contaminação de 
cursos hídricos 

Implementação de medidas que acautelam esta 
situação, 

Sistema de drenagem, recolhe de hidrocarbonetos 
Drenagem e tratamento das águas residuais do 

Estaleiro 
Destruição/perda de vegetação 

natural. 
Escolha de localizações já intervencionadas. 

Interferência com quotidiano da 
população abrangida pelo projecto 

Delimitação do estaleiro, sinalização apropriada, 
 

Consulte com a comunidade para horas de ruido e 
trafico pesado 

Acumulação de resíduos 
Identificação local para depósito de resíduos não 

orgânicos 

Destruição/perda de vegetação 
natural. 

Identificação de áreas de habitat natural já 
degradadas (ou adjacente a estas) para localização 

do Estaleiro. 

 
Im

p
le

m
en

ta
çã

o
 /

 C
o

n
st

ru
çã

o
 

Transtornos às populações das áreas 
de abrangência do projecto, perdas de 

acessos, ruídos, poeiras, etc. 

Implementação de acessos alternativos 
 

Estabelecimento de Horário para trabalhos 
ruidosos 

 
Sinalização conveniente de valas abertas 

 
Mitigação de impactos negativos como poeiras, 

ruídos, etc.. 

Contaminação de cursos hídricos, 
derrames de águas paradas 

Regularização de terreno nas áreas abrangentes 
evitando possibilidades de acumulação de águas 

paradas 
 

Drenagem e tratamento das águas residuais 
produzidas 

Erosão 
Drenagem e tratamento das águas residuais 

 
Drenagem de águas pluviais 

Produção e acumulação de resíduos; 
Produtos químicos 

Movimento de terra 
Resíduos urbanos 

Óleo, combustível, metais, 
embalagens, produtos perigosos, 

solvente, tintas, resto de material, etc. 

Separação de resíduos 
 

Acondicionamento de produtos químicos 
 

Acondicionamento e depósito em locais 
devidamente preparados (bacias de retenção). 

Óleos usados serão  preferencialmente enviados 
sempre que possível para oficinas mecânicas para 

valorização. 
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1.5.5 Screening 
 
Sendo um projecto realizado no ambiente de natureza Urbana, e na base da lista de verificação 
ambiental e social LVAS (Environment and social Screening checklist – ESSC), foi verificado e não 
identificado com relevância impactes na zona de influência do projecto. No entanto avaliação ambiental 
será efectuada. 
 

1.5.6 Monitorização 
 
A monitorização será realizada em três fases: 
 
Fase 1 – Projecto de execução 
 
Fase 2 – Execução da Obra 
 
Fase 3 – Arranque e exploração da Obra 
 
 
O quadro em baixo estabelece os documentos e cronograma de informação a ser preenchido para a 
monitorização ambiental do Projecto 
 
 

Etapas das actividades da 

empreitada 
Fase Documento Conteúdo 

FASE DE PROJECTO 

Levantamento da Situação Existente 
Avaliação Ambiental 

Preliminar (AAP) 

- Elaboração do Anexo V 
(Environmental and Social 
Sreening Check List- ESSC - 
elaborada pelo dono de obra). 

- Breve Abordagem das 10 
Politicas de Protecção e 

constatação das politicas a 
accionar, com 

desenvolvimento obrigatório 
da primeira politica, avaliando 

a existência de riscos 

ambientais e impactes na sua 
área de influência e/ou 

necessidades especificas 
inerentes às infra-estruturas 

existentes. 

- Se necessidade de 
Reassentamento, deverá ser 

elaborado um Plano de Acção 
de Reassentamento - PAR  
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Etapas das actividades da 

empreitada 
Fase Documento Conteúdo 

FASE DE PROJECTO (Cont.) 

Projecto Base/Preliminar 
Avaliação Ambiental 

Preliminar (AAP) 

- Examinar as alternativas do 
projecto com o novo 

preenchimento das tabelas de 
AAP. 

- Se os efeitos adversos 

identificados,  se 

apresentarem de elevada 
magnitude, deverão ser 

identificadas  possíveis  
alternativas na selecção do 

Projecto, por exemplo na sua 
localização, planeamento, 

dimensionamento e/ou 

implementação, privilegiando 
desta forma a prevenção, a 

minimização, a mitigação ou a 
compensação dos impactes 

ambientais adversos, tendo 

em vista a maximização dos 
impactes positivos. 

- Incluir Processo de mitigação 

para as situações onde a 

Prevenção não seja possível. 

Projecto de Execução 

EIA (se aplicável) 

- Termos Gerais de Referência 
para a realização do EIA de 

acordo com o Anexo VIII do 
QGAS e de acordo com DL 

51_04 de 23 de Julho.  

PGA 

- Elaboração e aprovação do 

PGA (antes do inicio dos 
trabalhos em obra). 

EXECUÇÃO DE OBRA 

Execução de Obra PGA 

-Implementação e 

monitorização na fase de obra 

de acordo com o estabelecido 
no PGA aprovado. 
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EXPLORAÇÃO 

Exploração 

  

PGA 

- Elaboração e aprovação do 
PGA (antes do inicio dos 

trabalhos em obra). 

  

-Implementação e 
monitorização na fase de 

exploração de acordo com o 
estabelecido no PGA 

aprovado. 
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1.6 Avaliação Ambiental Preliminar (AAP)  
 

1. Identificação da pessoa responsável pelo preenchimento 
 
Nome:    Marco Mezzapesa Cargo:    Responsável Estudos e Projectos 
 
Contacto Telefone: 923 30 28 98  Contacto E-mail: mmezzapesa@tse-angola.com 
 
Data:   30 De Janeiro de 2013  
 
Assinatura: 
 
 

2. Descrição do subprojecto 
 
Designação: Concepção e Construção de Redes de Abastecimento de Água e 

Ligações Domiciliares na cidade do Uíge 
 
Dono de Obra   MINISTÉRIO DA ENERGIA E ÁGUAS 

DIRECÇÃO NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 
(DNAAS) 
FINANCIAL AND CONTRACT MANAGEMENT (FCMU) 

 
Empreiteiro:   TSE - TECHNIQUES SPECIALES A L' EXPORT S.A.  

SUCURSAL ANGOLA 
54, RUA PEDRO DE CASTRO VAN-DUNEM "LOY", 54  
MORRO BENTO-LUANDA 
TEL: 244(222.460.046/460.078) 

 
Fiscalização: Consórcio TET - TPF Planege / ECOserviços - Gestão de Sistemas 

Ecológicos Lda / TPF Angola. 
Rua Conselheiro Aires de Ornelas, n.º 1 R/C, letras A e B –  
LUANDA-ANGOLA 
TEL: +244.922 775 511 

 
Local de Implementação: UÍGE, situada ao nordeste da Angola (7 ° 37'00 "S, 15 ° 03'00"  

Capital da província do mesmo nome: UÍGE.   
Delimitada a norte pela República Democrática do Congo, a oeste pelo 
rio Zadi, a leste pelo rio Beu e ao sul pela cidade de Beu.  

 

Custo:    904 669 669.14 Kwanzas 
 
Amplitude:   Área de 58.698 km2 (22.663 sq mi). 
 
Magnitude: Escavação, colocação de tubos com todos os seus acessórios, incluindo 

teste e comissionamento. 

mailto:mmezzapesa@tse-angola.com
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3. Avaliação Ambiental Preliminar (AAP) 
 

a. Identificação de Impactes : 
 

Impactes Sim Não Medidas Mitigadoras 

Mau acondicionamento de produtos químicos X  Acondicionamento em locais apropriados 

Derrames de combustíveis X  Protecção do solo 

Contaminação de solos por resíduos X  Caixas de lixo, Limpeza e Recolhe regular 

Falta de condições de segurança laboral X  Produção do PSS 

Produção de lamas químicas e deposição  X  

Impactes externos (resultantes de outras obras)  X  

Outros    

 

b. Identificação de Impactes com a implementação do Projecto: 
 

Impactes Sim Não Medidas Mitigadoras 

Abrangência de uma área ambientalmente ou 
culturalmente sensível 

 X  

Espécies protegidas ou de elevado valor para a 
conservação da natureza comprometidas? 

 X  

Instabilidade geológica ou de solos  X  

Interferência nos cursos hídricos subterrâneos 
ou superficiais 

 X  

Perda de bens materiais, colheitas, acesso a 
bens ou serviços 

 X  

Necessidade de Reassentamento involuntário 
população 

 X  

Interferência nos caminhos pedonais e 
circulação auto 

X  
Delimitação do estaleiro, sinalização apropriada, 

Sinalização 

Produção de ruido X  
Consulte com a comunidade para horas de ruido e 

trafico pesado 

Produção de resíduos sólidos/líquidos X  Acondicionamento e depósito em locais autorizados 

Aumento do tráfico pesado em zonas habitadas X  Implementação de acessos alternativos 

Aumento da deslocação de população 
(transmissão de doenças infecto-contagiosas) 

 X 

A maior parte dos trabalhadores serão locais não 
havendo grande deslocação de trabalhador. No 

entanto medidas serão tomadas como formação e 
sensibilização aos trabalhadores na forma de evitar 

o contágio de doenças. Acrescenta-se ainda que não 
faz parte da presente empreitada fontanários ou 

pequenos sistemas que promovam a formação de 
águas paradas. 

Utilização de recursos naturais: água, areia, 
madeira, etc. 

 X  

Produção de efluente X  
Drenagem e tratamento das águas residuais 

produzidas 

Outros    
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c. Medidas Mitigadora previstas: 
 

A - Estaleiro; 
 

1. Aumento de erosão/arrastamento de sólidos e poeiras devido aos trabalhos de desmatação / 

terraplenagem 

 

Domínios:  Ambiental, social    

 

Ambiental:  Linha de água (se existir) /afectação de usos - Sim / Não  

Afectação de Vegetação – Sim / Não    

Afectação de culturas – Sim / Não    

   

Medida de Prevenção (MP) : caleira periférica (projecto de estaleiro) / lavagem de rodados, 

observar os procedimentos e instruções a definidas no Plano de Gestão Ambiental( PGA) / 

Formação. 

  

Significância: pouco significativo 

  

Social :   Degradação das condições de circulação na estrada de ligação à cidade do Uíge 

Medida de Prevenção (MP) : caleira periférica (projecto de estaleiro) / lavagem de rodados, 

observar os procedimentos e instruções do Sistema de Gestão Ambiental ( PGA)  

 

Significância: Negativo significativo, caso não sejam aplicadas as MP  

 

Permanência – Temporário (dias a semanas)  

 

2. Poluição do solo devido a derrames de substâncias poluentes  

 

Domínios:  Ambiental, segurança  

 

Ambiental:  Poluição do solo Sim/ Não    

Águas subterrâneas Sim/ Não    

Medida de Prevenção (MP) : Bacias e sistemas de retenção, observar os procedimentos e 

instruções do Sistema de Gestão Ambiental (PGA) / Formação.  

Magnitude: pouco significativo  
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Medidas de Minimização (MM) – Dispositivos para contenção de derrames de acordo com os 

procedimentos do PGA. 

 

Significância: Negativo significativo caso não sejam aplicadas as MP e MM 

Permanência: Caso ocorra derrame sem aplicação de MM a permanência do efeito será de longo 

prazo (superior a 1 ano) 

  

Segurança:  Espalhamento de produtos tóxicos / inflamáveis / explosivos/ corrosivos 

   

Medida de Prevenção (MP) : caleira periférica (projecto de estaleiro) / lavagem de rodados, 

observar os procedimentos e instruções do Plano de Gestão Ambiental (PGA), Normas de 

segurança, Formação.  

 

Medidas de Minimização (MM) – Sistema de combate a incêndio e plano de emergência  

 

3. Degradação das condições de circulação rodoviária, devido à entrada e saída de veículos do 

estaleiro  

 

Domínios:  Social /segurança  

 

Social /segurança:  Degradação das condições de visibilidade, degradação do pavimento,  

 

Medidas de Prevenção (MP): Sinalização de Aviso, condução preventiva (dos trabalhadores da 

obra, manutenção dos veículos e condições e limpeza dos rodados e carroçarias, cargas 

devidamente acondicionadas e sinalizadas, transporte de areias, britas e outros materiais 

devidamente tapados, cumprimento do PGA e formação. 

Medidas de Minimização (MM): Plano de emergência, reposição das condições de circulação  

 

Significância – Após a aplicação das MP, negativo pouco significativo. Sem aplicação da MP 

Significativo a muito significativo. 

Permanência: Temporário 

  

4.  Incêndio - Degradação da qualidade do ar e destruição de vegetação em caso de incêndio  

 

Domínios:  Ambiental, segurança  

 

Ambiental:  Destruição de vegetação e libertação de gases tóxicos  
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Segurança:  Destruição de pessoas e bens 

 

Medidas de Prevenção (MP): Cumprimento das normas de segurança , Formação , sistema de 

combate a incêndio para contenção sua contenção num perímetro reduzido  

Medidas de Minimização ( MM) : Plano de emergência ,  

Significância – A correr negativo muito significativo . Se forem aplicadas a MP  a probabilidade de 

ocorrência será baixa 

Permanência: Temporário  

 

B – Projecto (Cidade); 
 

1. Afectação de serviços públicos  

Electricidade  

Telefones  

 

Medidas de Minimização ( MP) : Comunicação antecipada à população e serviços, através de 

placards na via pública, distribuição de panfletos ou divulgação rádio 

  

Significância – negativo pouco significativo.  

 

Permanência: Temporário  

 

2.Alteração das condições de circulação  

 

Rodoviária: Congestionamento de tráfego, aumento dos percursos habituais, degradação das condições 

de visibilidade devido ao aumento de poeiras, diminuição das condições de segurança possível afectação 

de sinalização de regulação de tráfego   

 

Medidas de Minimização (MM): Comunicação antecipada à população e serviços dos eventuais 

cortes de acessos ou uso condicionado, indicação de percursos alternativos, reforço da 

sinalização de aviso. Informação à população da evolução das frentes de obra. 

 

Significância – negativo significativo em particular na Zona A  

 

Permanência - Temporário 
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Pedestre: Aumento de percursos, dificuldade de acesso às habitações, ao trabalho, comércio escolas, 

locais de culto, etc.  

Aumento da probabilidade de quedas, entorses etc.; 

 

Medidas de Minimização (MM) - Comunicação antecipada à população, reforço da sinalização, 

adopção das medidas de sinalização e segurança usualmente adoptadas para este tipo de 

empreitadas. 

 

Significância – negativo significativo nas Zona A e B   

 

Permanência – Temporário 

 

3. Aumento dos níveis de ruído 

 

Situações de incómodo para as populações com particular relevância param as imediações de locais 

sensíveis como as escolas e os serviços de saúde. 

 

Significância Dado que não se prevêem trabalhos nocturnos ou em períodos de descanso, nas 

zonas habitacionais, este efeito será pouco significativa. 

 

Permanência – Temporário 

 

Medidas de Minimização (MP) – Manutenção do equipamento e controlo dos níveis sonoros 

conforme especificações técnicas. 

 

 

Outros aspectos a observar 

 1 - Acautelar a sustentabilidade das árvores de grande porte em zonas adjacentes a escavações   

Antes do início dos trabalhos verificar o enraizamento as condições fitossanitárias das árvores e 

estabelecer se necessário um programa de abate.  
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2 - Garantir a gestão correcta dos resíduos de obra nas várias frentes de trabalho  

 

Ver PGA - procedimentos instruções relativas à gestão de resíduos.  

 

Promover a separação, reutilização, reciclagem e valorização dos resíduos. 

 

Aplicar a legislação em vigor. (Publicação do Decreto Presidencial n.º 190/12, de 24 de agosto, que 

aprovou o Regulamento sobre a Gestão de Resíduos (“Regulamento”), em cumprimento do disposto no 

n.º 1 do artigo 11.º, da Lei n.º 5/98, de 19 de Junho (Lei de Bases do Ambiente de Angola).  

 

Garantir que os materiais sobrantes das escavações e da remoção dos pavimentos são reaproveitados  

 

1.7 Princípios e políticas ambientais  
 
Os seguintes princípios serão considerados em todos os momentos do projecto/empreitada (projecto, 
execução e finalização):  
1. O ambiente é considerado como composto por dois componentes biofísico e social;  
2. A construção é uma actividade perturbadora, devendo ser dada especial atenção ao meio ambiente, 
incluindo ambiente social durante a execução de um projecto para minimizar os  impactos;  
3. Deve minimizar-se as áreas degradadas pelas actividades de construção, não devendo por isso  
descurar a reabilitação dos locais afectados e reduzindo as exigências e custos (Conceito de  “Pegada 
Ecológica”):  
4. Todas as normas relativas à legislação internacional, nacional, provincial e local, conforme o  caso, 
devem ser respeitados;  
5. Todas as respectivas autorizações, licenças e permissões devem ser obtidas junto das autoridades 
competentes para realizar actividades de construção;  
6. Todo esforço deve ser feito para minimizar, recuperar e/ou reciclar materiais "resíduos". 
7. A empresa TSE compromete-se a atingir os princípios básicos para a protecção do meio ambiente e 
controlo para a duração do seu contrato. Esta declaração será apresentada no sítio como parte da 
exposição de cartazes de Informação Ambiental. Esta informação e formação, que terá de ser dado a 
conhecer a todos os intervenientes na fase de construção pré e construção, através de imagens 
ilustrativas, o plano de gestão ambiental e acções de formação. Durante a fase de construção a 
inspecção será responsável pelo controlo da aplicação dessas medidas. 
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2. Organização e estrutura de gestão do 

PGA (Plano de Gestão Ambiental)  

2.1 Estrutura Organizacional 
 
Este documento é constituído por um Documento Base e por um Apêndice que inclui o conjunto de 
anexos. O documento base corresponde ao PGA. O apêndice inclui, informações de apoio à 
implementação do PGA em fase de obra e os elementos correspondendo a elaborar e manter pelo 
Responsável Ambiental em colaboração com o Dono de Obra, neste caso, ao desenvolvimento das 
acções propostas no documento base. 
 
No anexo 1 apresentam-se os modelos referidos ao longo do PGA os quais poderão ser utilizados tal 
como se apresentam ou como referência para o desenvolvimento de modelos próprios, tendo estes 
que, obrigatoriamente possuir no mínimo a informação contida nos mesmos. Os referidos modelos, 
quando preenchidos, servirão de evidência do cumprimento do estabelecido no PGA da obra e 
deverão constar do arquivo de documentação da mesma  
 
A estrutura organizacional é a que se indica no esquema seguinte: 
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Consultant 
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(ES)     
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ASSESOR RE 
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(RE) 

   
        

 

Engenheiro 
Residente (RE) 

        

FISCALIZAÇÃO 

        
  

 

        
Empreiteiro 

        
Contratado 

        

TSE 
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2.2 Funções e Responsabilidades 
 
A Gestão Ambiental é da responsabilidade das seguintes entidades: 

 

-  Dono de Obra:  Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento - DNAAS 

- Contratado:  TSE – Techniques Speciales a l’Export S.A 

- Fiscalização: Consórcio TET-TPF Planege / ECOserviços – Gestão de sistemas Ecológicos Lda. 

/ TPF Angola 

 

A implementação do PGA é da responsabilidade da TSE a TSE. 
 

2.2.1 O Engenheiro Residente (RE) 

 
Engenheiro responsável (RE): Nomeado pela FISCALIZAÇÃO  
 
 
O RE irá supervisionar o cumprimento da TSE com o PGA e será responsável para as seguintes funções: 
 

 Assegurar que todos os colaboradores e subempreiteiros estão familiarizados com a política e 
conhecem os requisitos do PGA; 
 

 Assegurar que a TSE, seus empregados e / ou Subempreiteiro recebem o formação ambiental 
apropriada antes do início das actividades; 
 

  Conhecer e divulgar os conteúdos dos procedimentos; 
 

 Analisar e aprovar desenhos produzidos, no que reporta à componente ambiental; 
 

  Garantir que os trabalhos de construção e todas as actividades se desenvolvem tendo em 
conta a protecção ambiental e áreas sociais sensíveis; 
 

 Comunicar ao Especialista Ambiental da DNAAS, verbalmente e por escrito, pelo menos com 10 
dias úteis de antecedência, quaisquer ocorrências imprevistas que podem ter impactos negativos 
sobre o ambiente biofísico e social; 
 

 Manter registos actualizados e inspecções regulares e apresentar os respectivos relatórios que 
evidenciam o cumprimento do PGA; 
 

  Em caso de acidente providenciar a  avaliação  dos danos ambientais. Esta avaliação  sempre 
que possível  deve ser suportada por fotografias e  gravações de vídeo georreferenciadas  e 
descrição escrita; 
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 Controle a conclusão das acções correctivas e emitir e assinar uma nota de aceitação para a 
aprovação final (assinatura) pelo Especialista Ambiental DNAAS; 
 

 Estabelecer e manter um diário Ambiental do estaleiro e frentes de obra  para registrar todos 
os incidentes ambientais relacionados com a empreitada e todas as instruções ou comunicações 
aa TSE sobre questões ambientais; 
 

 Analisar e aprovar todas as áreas que forem reabilitadas  
 

 Analisar as queixas recebidas e dar as instruções conforme necessário; 
 

 Identificar e fazer as recomendações para pequenas alterações ao PGA como e quando 
apropriado e pedir a aprovação do Especialista Ambiental da FCMU; 
 

 Aplicar penalidades como e quando necessário e procurar a aprovação do Especialista 
Ambiental; 
 

 Se necessário Interromper temporariamente a execução normal dos trabalhos, onde graves 
violações ambientais e de não-conformidade estejam a ocorrer; 
 

 Manter um registo de queixas do público e comunicá-las aa TSE e Especialista Ambiental da 
FCMU; 
 

 Facilitar a comunicação pró-activa entre todos os intervenientes, no interesse da eficácia da 
gestão ambiental; 
 

 Obter consultoria especializada em questões ambientais, se necessário. 
 

 
Procedimento Geral 
 
O RE fará a ligação e/ou receber recomendações sobre questões ambientais do Especialista Ambiental. 
 
Procedimento dos Requisitos 
 
O RE deverá preencher as fichas de arranque e de inspecção antes do início do contrato (ou no local de 
entrega).  
 
As fichas de inspecção serão anexadas à acta da primeira reunião no sítio e encaminhadas para o 
Especialista Ambiental FCMU. 
 
Deve haver uma ficha de inspecção de arranque para cada um das seis componentes da empreitada. 
 
 
O RE deverá preencher as fichas de inspecção de rotina mensais (ou mais, se necessário) que formarão o 
relatório de acompanhamento ambiental exigida nas reuniões de obra e devem ser incluídos nos 
relatórios de progresso. As Atas de reuniões do local serão encaminhadas para o Especialista Ambiental 
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FCMU. 
 
As instruções e comunicações no local para a TSE, relativas a questões ambientais, deverão ser 
registrados no Diário Ambiental da Obra. 
 
O RE deve redigir um relatório de acção correctiva, quando incidentes, acidentes e infracções graves 
ocorreram no estaleiro ou frentes de obra.  
 
O relatório de acção correctiva será assinada pelo RE e o Especialista Ambiental FCMU para confirmar a 
implementação da acção correctiva e seus resultados são satisfatórios. 
 
O RE deverá preencher um relatório de encerramento do local após a conclusão do contrato e 
encaminhar-lhe para o especialista Ambienta FCMU. 
 

2.2.2 O Especialista Ambiental FCMU (FCMU - ES)  
 
O FCMU-ES deve assumir a responsabilidade global para os aspectos ambientais do Projecto. Ele será 
responsável pelas seguintes funções: 
 

 Estabelecer e manter comunicações regulares e pró-activas com  o RE , consultor e  
contratado; 
 

 Acompanhar o progresso relativamente à questão do deslocamento de pessoas, compensação 
etc. e manter o RE informado; 
 

 A realização de visitas periódicas e inspecções no local para realizar uma auditoria ambiental 
da implementação do subprojecto do  PGA; 
 

 Analisar e comentar os relatórios ambientais produzidos pelo Engenheiro Residente (ver 
relatório procedimento de RE); 
 

 Dar aprovação para qualquer acção correctiva; 
 

 Dar aprovação às penalidades sugeridas pela fiscalização ao empreiteiro; 
 

 Enviar relatório à Agência de Financiamento e/ou FCMU como e quando necessário sobre o 
estado da gestão ambiental para o Projecto; 
 

 Verificar se o PGA Genérico é revisto e actualizado conforme necessário. 
 
Requisitos de informação 
 
O FCMU-ES produz relatórios, notas quando ele achar necessário. Não há requisitos específicos 
em termos de comunicação. 
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O FCMU-ES fará a ligação e/ou receberá instruções dos seguintes: 
 

 Coordenador Executivo Sénior FCMU como e quando necessário. 

 Agência de financiamento, por exemplo, o Banco Mundial. 
 
O RE fará a ligação com o Especialista Ambiental FCMU. 
 

2.2.3 O Consultor 

 
O Consultor/Supervisor nomeará o RE. O consultor deve, portanto, dar algum back-up, se solicitado para 
O RE em questões ambientais. 
O consultor irá analisar, aprovar e fiscalizar a implementação do PGA. 
O consultor colaborará com o FCMU-ES,  sempre que necessário. 
 

2.2.4 O Empreiteiro 

 

A TSE tem as seguintes responsabilidades: 
 

 Preparar o Projecto PGA e subprojectos PGA. 
 

 Estar familiarizado com o conteúdo Projecto do PGA. 
 

 Cumprir com as especificações ambientais contidas no subprojecto PGA e revisões posteriores. 
 

 Confirmar os requisitos legais para as obras de construção, e para garantir que as permissões e 
autorizações necessárias foram obtidas antes das actividades de início. 
 

 Garantir que o acesso à terra para o local da construção e obras foi garantido. 
 

 Preparar procedimentos, programa de actividades e desenhos / planos para apresentação  
 

 Realizar inspecções no local (com a RE) para monitorar o desempenho ambiental e 
conformidade com as especificações ambientais. 
 

 Rever os relatórios de inspecção do local e tomar conhecimento das informações e / ou 
recomendações nele contidas. 
 

 Notificar o RE, verbalmente e por escrito, imediatamente, em caso de acidente de qualquer 
infracção das especificações ambientais e garantir a acção correctiva apropriada seja tomada. 
 

 Notificar o RE, verbalmente e por escrito, pelo menos com 10 dias úteis de antecedência, de 
qualquer actividade que tem razão de acreditar que podem ter impactos ambientais adversos 
significativos, de modo que as medidas de mitigação podem ser implementadas a tempo. 
 

 Garantir a consciência ambiental entre seus empregados, subempreiteiros e mão-de-obra, de 
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modo que eles estejam totalmente cientes e entendam que as especificações ambientais são 
uma necessidade para eles. 
 

 Manter um registo de formação ambiental para o pessoal local e pessoal dos subempreiteiros 
durante o contrato. 
 

 Realizar a reabilitação de todas as áreas afectadas pelas actividades de construção para os seus 
estados originais, como determinado pela RE. 
 

 Realizar as obras necessárias dentro das áreas de trabalho designadas. 
 

 Serviços de reabilitação, utilitários, propriedade privada / pública e outras áreas afectadas 
pelas actividades de construção fora das áreas demarcadas de acordo com as instruções do RE. 
 

 Comunicar e colaborar com frequência e abertamente com o RE para garantir eficaz, a gestão 
ambiental pró-activa com o objectivo geral de prevenir ou reduzir os impactos ambientais 
negativos, reforçando simultaneamente impactos ambientais positivos. 

 
 
Requisitos de informação 
 
A TSE deve apresentar Métodos de Declaração escrito para cada uma das seis componentes do Projecto. 
A TSE deve apresentar Métodos de Declaração escrito exigido pelo presente PGA ou quando solicitado 
pela RE. 
 
A TSE deve comunicar por escrito ao RE quaisquer infracções de acidentes graves no ES. 
 
O Empreiteiro deverá enviar por escrito o seu plano de reabilitação. 
 
 

2.3 Aplicabilidade 
 

Este plano aplica-se a todas as actividades desenvolvidas pela TSE na execução da obra « Design and 

Construction of Network and Home Connections in the City of Uíge » por projectistas, empreiteiros, 

subempreiteiros, Fiscalização e demais intervenientes na mesma. 

0 PGA deverá incluir este e outros documentos específicos da empreitada em consideração (ex. Medidas 

decorrentes de Avaliação Ambiental). 

Sempre que aplicável, alguns dos elementos solicitados ao longo deste documento podem ser 

apresentados utilizando os recursos já previstos no Plano de Segurança e Saúde (PSS), devendo ser feita 

referência a esse facto. 
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Sempre que se faça referência a Subcontratados pretende-se significar todos os subempreiteiros, 

subcontratados de cedência de mão-de-obra ou de equipamento, trabalhadores independentes, 

prestadores de serviços e, nos casos aplicáveis, as respectivas sucessivas cadeias de subcontratação. 

 

 

2.4 -Entrega do Plano de Gestão Ambiental ( PGA) 

A TSE apresentará a declaração modelo 1 "Declaração de Recepção do PGA no Início da Empreitada", e 

será integrada no anexo 4. 

O PGA será distribuído a todos os intervenientes, o registo de distribuição do PGA segundo modelo 2 

"Declaração de Recepção do PGA no Início da Empreitada", e será integrada no anexo 4. 

 

Concluídos todos os trabalhos da empreitada, incluindo o comissionamento, a TSE entregará, no acto da 

Recepção Provisória (ou da última recepção provisória, se aplicável) à Fiscalização, e esta ao Dono da 

Obra, o PSS organizado nos termos previstos, ficando com uma cópia para ser utilizada caso haja lugar a 

trabalhos durante o prazo de garantia. Este facto será registado no Auto da Recepção Provisória, 

anexando-se declaração, conforme o modelo 3 incluído no anexo 2, se aplicável à Fiscalização, e esta ao 

Dono da Obra, o PGA 

2.5 - Alterações ao PGA  

A TSE coloca à consideração do consultor e/ ou Dono de Obra, todas as alterações que pretende efectuar 

ao PGA aprovado conforme o modelo 4 incluído no anexo 5. Essas alterações deverão ser devidamente 

registadas e mantidas. 

Os registos de alterações poderão ser efectuados com recurso aos modelos constantes no Anexo I do 

PGA, conforme o modelo 5 incluído no anexo 5. 

2.6 - Identificação dos Arquivos 
As lombadas das pastas de arquivo que sejam criadas no âmbito do Plano de Gestão Ambiental devem 

identificar objectivamente o seu conteúdo conforme seguidamente se exemplifica, apresentando-se 

também algumas regras para a identificação de documentos e arquivos. 
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Ministério da Energia e Águas 
Direcção Nacional de 
Abastecimento de Água e 
Saneamento 
Unidade de Coordenação de 
Projectos 

“Concepção e Construção da 
Rede de Abastecimento de 
Água e Ligações Domiciliares 
da Cidade do Uíge” 

 

Plano de Gestão 
Ambiental  

N.º do Arquivo                         
__/__ 

 

 Todos os documentos que devam ser assinados e/ou datados 

não poderão ser integrados neste Plano de Gestão Ambiental  

sem as correspondentes assinaturas e/ou datas respectivas. 

 Todos os projectos, planos, procedimentos e registos 

deverão referenciar o Empreiteiro e a designação da 

empreitada. 

 Cada projecto, plano ou registo pode ser composto por 

várias páginas, indicando-se o 

Número de página / Total de páginas do documento. 

Eventuais anexos dos documentos serão objecto do mesmo 

tipo de paginação. 

 Em cada pasta de arquivo os documentos serão 

organizados de acordo com os sistemas de codificação dos 

elementos estabelecidos pelo Empreiteiro e por numeração 

sequencial no caso dos registos, atendendo às datas da 

sua realização. 

 Em todas as pastas de arquivo ou secção das mesmas os 

documentos mais recentes são arquivados sobrepondo-se 

aos mais antigos (números maiores sobre os menores). 

 Todos os documentos substituídos serão mantidos em 

arquivo devendo ser mencionado sobre os mesmos a data 

da substituição e a referência do documento que os 

substituiu. 

 No início de cada pasta haverá um índice com o conteúdo 

da pasta. Quando estas forem organizadas por secções 

estará patente no início da pasta o índice das secções e 

dentro de cada secção, uma folha para averbamento do 

seu conteúdo. 

 Nas pastas de registos existirá cópia actualizada do 

Controlo de Assinaturas e Rubricas, onde estarão 

identificadas todas as pessoas autorizadas a assinar 

documentos do âmbito do PGA (elementos do Empreiteiro 

e da Fiscalização). 
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3. Especificações Ambientais 
 

3.1 Planeamento 

 

3.1.1 Licenças e autorizações 
 
A TSE assegurará que todas as autorizações pertinentes, certificados e licenças sejam obtidos antes de 
quaisquer inicio de actividade. 
 

Será mantido o arquivo das licenças pertinentes e autorizações necessárias, integrado-as para efeito 
no anexo 6. 

3.1.2 Métodos e Procedimentos (Method Statement) 
 
O Method Statement deve evidenciar o cumprimento das boas práticas ambientais e deverão indicar 
claramente: 
 

 Horário e local das actividades. 

 Localização das frentes de trabalho e Estaleiro 

 Materiais, equipamentos e necessidades de pessoal. 

 Transportes dos materiais e / ou equipamentos para, de e para o estaleiro, demonstrando vias 
de acesso e vias de circulação. 

 As disposições de armazenamento dos materiais e / ou equipamentos. 

 Procedimentos de emergência  

 O processo de construção com especificações ambientais relevantes. 

 Outras informações consideradas necessárias pela RE. 
 
Os procedimentos e métodos necessários para determinadas actividades podem ser simplificadas e seu 
conteúdo serão acordados entre a TSE e o RE. 
 
Os procedimentos e métodos construtivos são apresentados pelo menos dez dias úteis antes do início de 
trabalho proposto em um componente para dar tempo ao RE e permitir estudar aprovar.  
 
Qualquer outro método, prazo de apresentação de Declaração será decidido pelo RE. 
 
Não se iniciará o trabalho em qualquer das componentes do Projecto ou qualquer actividade até que os 
processos e métodos sejam aprovados por escrito pelo RE e consultor. 
Todas as actividades são desenvolvidas de acordo com o método aprovado. 
 
Sob certas circunstâncias, o RE pode exigir alterações dos procedimentos aprovados. Em tais casos, as 
alterações propostas devem ser acordadas por escrito entre a TSE e o RE, com registos de identificação 
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das alterações. 
 
As alterações aprovadas devem estar prontamente disponíveis e devem ser comunicadas a todos os 
funcionários envolvidos. 

 

3.1.4 Afectação de Serviços e infra-estruturas 

 
Todos os serviços e infra- estruturas existentes (por exemplo, estradas, oleodutos, linhas de energia e 
serviços de telefone) não podem ser afectados ou interrompidos, a menos que exigido pelo contrato e 
com a permissão do RE. A sua reposição deve ser o mais breve possivel.  
 
 É da responsabilidade da TSE de conhecer previamente os serviços e infra-estruturas e sua localização 
que possam vir a ser afectados pelos trabalhos de construção. 
 
O RE pode exigir um Method Statment para as actividades que implicam a interrupção de um serviço. 
 

3.1.5 Localização das Frentes de Trabalho e Estaleiro 

 
A localização e os limites dos locais de construção são definidos no projecto do estaleiro e no projecto 
executivo. 
 
O local para o Estaleiro foi determinado, em colaboração com as autoridades locais e teve em 
consideração: 
 

 O risco de perturbação da ordem pública através, por exemplo, a geração de ruído, intrusão 
visual, interrupção de acessos à via pública. 

 Minimização da destruição da vegetação. 

 As implicações de segurança. 

 

3.1.6 Mão-de-obra  

 
Sempre que possível deve recorrer-se a mão-de-obra local. 

 

 3.1.7-Plano de Formação, Informação e Sensibilização de Trabalhadores 
 

O plano de formação e informação dos trabalhadores assegurará as necessidades básicas de formação e 

informação dos trabalhadores, tendo sempre em conta as funções que estes desempenham. 

Para tal, o Responsável Ambiental deverá identificar as necessidades de formação dos colaboradores na 

área da Gestão Ambiental, partindo-se para a elaboração do plano de formação, o qual será posto em 

prática no início e ao longo da obra, através de acções de formação interna e externa.  Será dado 
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conhecimento a todos os colaboradores envolvidos, da Identificação e Avaliação dos Aspectos e 

Impactes Ambientais da empreitada, bem como dos modos de gestão associados. Este plano através de 

acções adequadas deverá proporcionar condições vocacionadas para a formação específica de 

trabalhadores, promover acções de sensibilização para a generalidade dos trabalhadores, calendarizar 

reuniões periódicas por grupos de trabalhadores, entre outras.  

 

Complementarmente às acções de formação, deverão ser implementados diversos meios de 

sensibilização dos trabalhadores – ex.: informação afixada e distribuída em mão, difusão de informação 

ambiental. Os objectivos da sensibilização ambiental são os de transmitir a importância da actuação em 

conformidade com os compromissos ambientais da obra, os aspectos e impactes ambientais mais 

significativos das diversas actividades e as potenciais consequências ambientais do não cumprimento 

dos procedimentos especificados.  

 

Estes documentos, deverão ser apresentados em conjunto com os elementos do PSS devendo a 

informação ser centralizada. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL E IMPLANTAÇÃO DA 

OBRA  

3.2.1 Identificação  

 
O produzido o plano Estaleiro e áreas de trabalhos. O plano será aprovado pelo RE. O plano incluirá a 
referência aos seguintes aspectos: 

 

 Todos os edifícios, escritórios e / alojamento 

 Áreas de Cozinha e comida 

 Instalações Saneamento 

 Áreas de Armazenamento 

 Áreas de produtos perigosos e de armazenamento de combustível 

 Áreas de manutenção de equipamento e planta da oficina 

  Reservatório de combustível  

 Reservatório de Água  

 Áreas de lavagem de veículos 

 Instalações de eliminação de resíduos 

 Vedação  

 Sistemas de protecção ambiental  

 Vias de acesso 

 Portões de segurança e portarias 

 As áreas de estacionamento e outras infra-estruturas necessárias param o funcionamento no 
estaleiro  
 

3.2.2 Áreas de trabalho e áreas interditas  

 
Os locais de trabalho serão divididos em áreas de trabalho e áreas interditas e serão  marcados para 
cada local. 
 
Os locais de trabalho são aquelas áreas requeridas para as obras e aprovadas pelo RE. 
 
As áreas interditas são geralmente áreas fora das áreas designadas de trabalho, e pode incluir, mas não 
se limitam a: 
 

 Serviços existentes e infra-estrutura (estradas de ferro, estradas, pontes, etc.); 

 Habitações ocupadas; 

 Os locais de sepultura; 

 Árvores grandes (> 200 mm de diâmetro); 

 Linhas de água ou massas de água; 

  Perímetros envolvente a captações de água.  
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No caso de qualquer dano causado nas áreas interditas, a TSE será obrigado a reparar, restaurar/ ou 
reabilitar estas áreas a um padrão exigido pelo RE e o FCMU-ES. 
 

3.2.3 Demarcação  

 
Antes da construção se iniciar para cada uma das componentes do Projecto, o RE deve inspeccionar o 
local e identificar os ambientes sensíveis (como definido na avaliação Ambiental) e outras áreas 
interditas. 
 
 Sempre que necessário, as áreas interditas serão delimitadas utilizando materiais como especificado 
pelo RE. Estas incluirão vedação em plástica ou outros materiais aprovados. 
 
 Durante as actividades de construção serão mantidas todas as vedações, demarcações e outros 
materiais. 
 
A TSE deve assegurar que, dentro das suas competências , nenhuma pessoa, equipamento ou material  
entra nas  instalações, sem autorização. 
 
 Qualquer perturbação fora das áreas demarcadas ou sem a permissão do RE está sujeita a reabilitação 
por parte do empreiteiro. 
 

3.2.4 Estaleiro 

 
Será implementado o seguinte: 

 

 Um sistema de drenagem de água de pluviais adequados para evitar a erosão do solo, 
protecção das áreas de armazenamento e para evitar formações de poças de água estagnadas. 

 Uma fonte de água potável adequado (reservatório). 

 Uma fonte de electricidade que será negociado com a concessionária local e/ou fornecer os 
seus próprios geradores, conforme necessário. 

 Telecomunicações que serão negociados com a concessionária local. 

 Instalações adequadas para tomar banho, lavar roupas ou veículos – À equipa local não será 
permitido usar corpos de água abertos para tais actividades. 

 Instalações sanitárias, adequadas para o número de funcionários no local. 

 Instalação para a recolha de resíduos sólidos. 

 Instalação para a gestão de águas residuais. 
 

O Method Statement para a prestação desses serviços será aprovado pelo RE. 

 
(Ver Projecto Estaleiro, do Projecto executivo). 
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3.2.5 Abastecimento de Água 

 
Utilização de recursos hídricos naturais, municipal e/ou privados, por exemplo, córregos, lagos, poços, 
pontos para água potável e água de construção exigem  Method Statement para a aprovação prévia do 
RE. 
 
Serão providenciadas Licenças / autorizações necessárias, por parte das autoridades. 

 

3.3 Apuramento dos Locais  
 

Não aplicável, uma vez que o local foi previamente escolhido pelo dono de Obra 
 

3.3.1 Conservação do solo superficial e Armazenagem 

 
 O armazenamento do solo superficial a realizar em pargas, sempre que possível, deve estar localizada 
em áreas anteriormente degradadas ou limpas. O local deve ser claramente demarcado e  de acesso de 
restrito de veículos. A camada superior do solo não será contaminada com qualquer combustível, óleos 
ou outros resíduos de construção ou materiais. 
 
A parga de solo não deve exceder 1,5 m de altura. 
 
A parga deverá ser protegida da erosão do vento e da água da chuva. 
 
Onde for possível, terra vegetal é substituído por troca directa (isto é, substituído imediatamente sobre a 
área onde a construção está completa), em vez de armazenamento por períodos prolongados. 
 

3.3.2 Vias de Acesso / estradas de transporte 

 
Toda a legislação aplicável e regulamentos com relação à segurança rodoviária e de transporte serão 
cumpridos. 
 
 As autoridades com tutela serão notificadas antecipadamente do encerramento de estradas e de outros 
serviços. 
 
Vias de acesso ao estaleiro e frentes de trabalho em curso serão mostradas em planta a aprovar pelo RE. 
 
 Para o acesso às áreas de trabalhos, serão utilizadas as estradas existentes e faixas. 
 
Será realizada a manutenção das vias de acesso incluindo a drenagem adequada, e o controle de poeiras. 
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Todas as vias públicas deverão estar livres de lama e areia, tanto quanto possível. 
 
A interrupção das vias aos utentes será minimizada. 
 
 Todas as vias de acesso temporárias deverão ser reabilitadas no final do contrato. 
 
Danos às vias de acesso existentes, como resultado das actividades de construção devem serão 
reparados. 
 

3.4 Manutenção do Estaleiro 

3.4.1 Oficina, Manutenção de Equipamentos e Armazenamento 

 
(A) Oficina 
 
1. Sempre que possível, toda a manutenção de equipamentos e veículos no local, será realizada na 
oficina. 
 
2. Se for necessário fazer a manutenção de equipamentos, veículos no local, mas fora da área de oficina, 
deve ser obtida a aprovação do RE antes do início das actividades. 
 
3. Será preparada a formação adequada de utilização da oficina e prevenção da poluição e de 
acidentes/emergência para aprovação do RE. Esta deve ser compatibilizada com o PSS. 
 
 
(B) Manutenção de Equipamentos e Armazenamento. 
 
 Derramamentos nos equipamentos serão reparados imediatamente e removidos do local. 
 
Toda a lavagem dos equipamentos será realizada na oficina. As áreas de manutenção possuirão piso 
impermeável adequado  com circuito de encaminhamento de óleo para o separador de hidrocarbonetos. 
O uso de detergentes para a lavagem será restrito ao fosfato de baixa / nitrato e baixa formação de 
espuma 
 
Linhas de água não podem ser utilizados para a lavagem de equipamentos e veículos. 
 

3.4.2 Segurança 

 
 Será mantida a vedação adequada, portões de segurança, portaria com guarda de segurança no 
estaleiro para garantir a segurança das instalações, equipamentos e materiais, bem como para garantir a 
segurança dos funcionários (ver PSS). 
 
 Serão mantidas as boas relações com as comunidades locais e seus líderes para ajudar a reduzir o risco 
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de vandalismo e roubo. 
 
Os objectos de valor serão armazenados em áreas seguras e de acesso restrito. 

 

3.4.3 Manipulação de Materiais, Uso e Armazenamento 

 
Os motoristas de entrega de encomendas (equipamentos, materiais, combustível) serão informados de 
todos os procedimentos e as restrições (incluindo áreas interditas). 
 
Os motoristas de entrega são supervisionados durante as descargas por funcionários da TSE com a 
formação adequada dos requisitos das especificações ambientais. 
 
 Os Materiais serão devidamente acondicionados de acordo com as suas especificações para garantir que 
não ocorrem derramamentos ou espalhamentos dos materiais (ver PSS). 
 
 A TSE será responsável pelo incumprimento dos procedimentos previamente estabelecidos.  
 
Os tanques temporários acima do solo e áreas de armazenamento de manipulação para combustíveis, 
lubrificantes, produtos químicos e outras substâncias perigosas serão situados numa superfície lisa 
impermeável (revestimento em plástico ou betão) e respectivo sistema de retenção (ver PSS).  
 

3.4.4 Locais de deposição de materiais deteriorados 

 
Os locais de deposição de materiais deteriorados serão localizados dentro da área afecta às obras 
demarcadas e aprovadas pelo RE. Sempre que possível devem ser transportados para o estaleiro. O seu 
destino final deve ser definido em função do plano de gestão de resíduos. 
 

3.4.5 Combustíveis, óleos, substâncias perigosas e outros poluentes 

líquidos 

 
Ver Projecto Estaleiro, do Projecto executivo. 
 

3.4.6 Gestão de Resíduos Sólidos 
 

A gestão dos resíduos em obra privilegiará: 

 

a) A minimização da produção e a perigosidade dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD), 

designadamente por via da reutilização de materiais e da utilização de materiais não susceptíveis de 

originar RCD contendo substâncias perigosas; 
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b) A maximização e valorização de resíduos, designadamente por via da utilização de materiais reciclados 

e recicláveis;  

 

Os materiais que não sejam possíveis de reutilizar e que constituam RCD terão de ser objecto de triagem 

em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e  encaminhamentos de materiais, para 

reciclagem ou outras formas de valorização, tal como definido na legislação aplicável. 

 

Nos casos em que não possa ser efectuada a triagem dos RCD na obra ou em local afecto à mesma, o RE 

é responsável pelo seu encaminhamento para destino final adequado. 

 

A selecção de meios e locais para o acondicionamento dos resíduos, bem como o seu destino deve ter 

em consideração as suas características de perigosidade, viabilidade de valorização, e o local indicado na 

planta de estaleiro para posterior transporte ao destino final devidamente autorizado.  

 

Medidas de carácter geral – Para todos os tipos de resíduos: 

 

-  Remoção de todos os resíduos originados na obra, incluindo os provenientes dos 

subempreiteiros e fornecedores, evitando aglomeração destes. No caso de resíduos perigosos, o 

período de armazenamento não será superior a três meses; 

- Limpeza de resíduos da obra, durante e imediatamente após a conclusão desta; 

- Definição de zonas específicas, claramente identificadas e com as condições definidas, para 

deposição separada dos vários tipos de resíduos da obra. No caso de resíduos perigosos, atender 

também ao exposto no PSS; 

- Definição de uma área específica coberta e impermeabilizada para a gestão de resíduos líquidos, 

aquosos ou pastosos com alguma característica de perigosidade (ex. resíduos de 

hidrocarbonetos); 

- Identificação dos resíduos com a rotulagem correspondente; 

- É expressamente proibida a queima e enterramento de resíduos da obra; 

- É expressamente proibido o despejo de resíduos para o solo e cursos de água; 

- É expressamente proibido o abandono dos RCD e o envio para locais não devidamente 

autorizados, nomeadamente contentores municipais ou via pública;  

- Os resíduos devem ser encaminhados para destinos finais autorizados, preferencialmente de 

valorização e reciclagem face a destinos de eliminação;  

- O destino final deverá estar licenciado/autorizado de acordo com a legislação em vigor (as 

autorizações ou licenças deverão ser arquivadas); 
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- Nos casos aplicáveis, efectuar análises aos resíduos para determinação da sua perigosidade. 

 

Terras/pedras de Escavação Não Contaminadas 

- Os solos e as rochas que não contenham substâncias perigosas provenientes de actividades de 

construção devem ser reutilizados no trabalho de origem de construção, reconstrução, 

ampliação, alteração, reparação, conservação, reabilitação, limpeza e restauro, bem como em 

qualquer outro trabalho de origem que envolva processo construtivo, abreviadamente 

designado por obra de origem; 

 

- Os solos e as rochas referidos acima que não sejam reutilizados na respectiva obra de origem 

podem ser utilizados noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia, na 

recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e de pedreiras, na cobertura de 

aterros destinados a resíduos  

 

3.4.7 Saneamento 

 
A localização exacta das instalações sanitárias será aprovada pelo RE antes do estabelecimento. O 

recurso a fossas sépticas será efectuada após avaliação ambiental do local, para evitar contaminações de 

águas superficiais e subterrâneas. 

 

 As instalações sanitárias serão mantidas em condições  adequadas de higiene. 

 

3.4.8 Águas residuais e gestão de água contaminada 
 

- Serão criados sistemas separativos para os diversos tipos de “águas”. Deverá haver recolha das 

águas residuais domésticas e industriais e, desviar sempre as águas pluviais de modo a evitar a 

sua contaminação; 

- É expressamente proibida a rejeição de quaisquer produtos perigosos nas redes de esgotos, 

águas pluviais e linhas de água; 

- A lavagem dos camiões-betoneira não pode ser efectuada no estaleiro; Devem existir locais 

adequados para a contenção das águas da lavagem das caleiras de betoneiras, caso tenham de 

ser efectuadas no estaleiro, de forma a minimizar a contaminação do solo e das águas, devem  
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os resíduos ser posteriormente removidos e depositados em local adequado, de acordo com o 

Plano de Gestão definidos; 

- As águas residuais com características de “domésticas” provenientes da obra (sanitários, 

refeitórios, …) serão  encaminhadas para fossa  assegurando-se  o controlo do nível do conteúdo, 

por forma a minimizar contaminações; 

- Caso se verifiquem obstruções parciais ou totais de linhas de água, terão de ser activados 

mecanismos para que seja efectuada a sua limpeza imediata. No caso de necessidade de desvio 

de linhas de água para a normal prossecução das obras, proceder ao 

acompanhamento/monitorização da situação, para além, de ser necessário obter o 

licenciamento por parte da entidade competente; 

- As manutenções dos equipamentos só deverão ser efectuadas em oficinas e nunca na obra. No 

caso de ser imprescindível a execução em obra de manutenções aos equipamentos ou outras 

quaisquer actividades com manuseamento de substâncias que possam alterar a qualidade da 

água e/ou solo, deverão ser acompanhadas por sistemas de retenção e bidões apropriados. Os 

resíduos líquidos provenientes das manutenções dos equipamentos devem ser armazenados em 

recipientes adequados e estes devem estar sobre uma bacia de retenção, preferencialmente ao 

abrigo da intempérie, de modo a evitar eventuais derrames para o solo e/ou linhas de água; 

- Os locais de armazenamento e de abastecimento de combustíveis e outras substâncias líquidas, 

susceptíveis de contaminar o solo ou linhas de água, devem ser impermeáveis e estar dotados de 

bacia de retenção. No caso de ser necessário obter ainda licenciamento para armazenamento de 

combustível (ver também PSS). 

 

3.4.9 Gestão de águas pluviais e controle de erosão 
 
 O sistema de drenagem das águas pluviais impedirá que estas entrem em contacto com materiais 
poluentes.  
 
Será assegurado que este sistema permaneça operacional, ou seja que as valas estejam intactas, que não 
apresentem acumulação de resíduos , terras e areias. 
 
As descargas do sistema de drenagem são realizadas de modo a não provocar erosão no meio receptor. 
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3.4.10 Controlo do Ruído 
 
As actividades de construção, sempre que possível, serão limitadas a horas normais de trabalho. A TSE 
cumprirá todas as regras governamentais. 
 
 Os trabalhos que decorram perto de áreas sensíveis como Escolas, hospitais, locais de culto etc.,  serão 
notificados com 5 dias de antecedência e serão aprovadas pelo RE e pelas entidades que gerem os 
referidos locais. 
  
Serão registadas as reclamações recebidas pela TSE sobre o ruido e comunicadas ao RE, que as analisará 
e terá que obrigatoriamente dar resposta para acção correctiva e análise da eficácia. 
 

3.4.11 Controle de Tráfego 
 
 Aplicável o PSS (Ponto 4.2)  

 

3.4.12 Perturbação de acesso às propriedades 
 
Perturbação do acesso a propriedades será mantida um mínimo o tempo.  
Nos acessos serão garantidas condições de segurança.  
 
 Onde é inevitável essas perturbações, as partes afectadas serão informadas com e pelo menos sete dias 
úteis de antecedência. 
 

3.4.13 Interrupção dos serviços 
 
 A interrupção dos serviços (água, telefone, electricidade, etc.) será mantida num mínimo de tempo. 
  
As partes afectadas devem ser informadas com antecedência (anúncio de jornal, folheto) da tal 
perturbação. 
 

3.4.14 Controle de poeira (qualidade do ar)  
 
 Será realizado o controlo das poeiras das suas operações e actividades. 
 
As medidas de controlo incluirão regular pulverização das áreas trabalho expostas com água. A 
quantidade de água aplicada será controlada de modo a não originar escoamento e ou erosão . 
 
A frequência de pulverização será Aprovada pelo RE. 
 
 A remoção da vegetação será evitada sempre que possível. As superfícies expostas serão replantadas ou 
estabilizadas assim que possível. 
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A escavação, movimentação e transporte de materiais erodíveis serão evitadas sob condições de vento 
forte. 
 
Os materiais que possam desagregar-se e todos os resíduos serão obrigatoriamente transportados em 

veículos com a carga coberta; 

Haverá controlo de emissões de gases, no caso da existência de centrais de betão ; 
Será optimizada a circulação de veículos (ex. escolha dos menores percursos), e de maquinaria de apoio 
à obra;  
 
 Quaisquer reclamações recebidas em relação a poeira pelo TSE serão registadas e comunicadas ao RE. 
 
 

3.4.15 Protecção do ambiente e Recursos Naturais 
 
Ambientes sensíveis com características naturais interessantes dentro ou na envolvente da obra e 
estaleiro  serão designados como áreas interditas  e estarão sujeitas às condições descritas na 
Especificação Ambiental. 
 
 Estas áreas serão demarcadas antes do início dos trabalhos. 
 
(A) Os rios e linhas de água  
 
 Não serão realizadas actividades nas linhas de água e/ ou quaisquer tipos de descargas não autorizadas; 
 
Não serão desmatadas as margens das linhas de água a menos que enquadradas no projecto de 
execução aprovado.  
 

3.4.16 Prevenção e controle 
 
 Ver PSS (ponto 4.3 e 4.4)  
 

3.4.17 Procedimentos de Emergência 
 
Tendo em consideração a Identificação e Avaliação dos Aspectos e Impactes Ambientais da empreitada,  

serão definidos os modos de actuação em situações de emergência (ex. derrames, fugas, focos de 

incêndio, etc.), e sua consideração, quando aplicável, no Plano de Emergência Interno.  

 

Os procedimentos de emergência ambientais são semelhantes aos definidos no PSS, uma vez que os 
acidentes que conduzem a danos ambientais significativos são na maioria dos casos coincidentes, pelo 
que devem ser aplicados os procedimentos do PSS. 
 
  As situações identificadas sem detrimentos de outras que se venham a identificar são:  
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• Incêndios 
• Vazamentos acidentais e derrames 
• Acidentes com veículos e equipamentos 
• Roturas em tubagens 
• Explosões  
• Desabamentos / escorregamentos de terras 

 
Especificação para vazamentos acidentais e derrames: 
 
• Será assegurado através de formação que os funcionários têm conhecimento  dos procedimento para 
lidar com derrames  acidentais 
• Será assegurado que os materiais e equipamentos necessários para lidar com os derrames e 
vazamentos estão disponíveis nos  locais  em todos os momentos. 
 
Especificação para derrames de hidrocarbonetos: 
 

• A origem do derrame será isolada e o mesmo  contido utilizando barreiras  de areia, sacos de 
areia, material de serradura, absorvente e / ou outros materiais aprovados pelo RE. 
• A área será isolada e vedada. 
•Haverá sempre uma fonte de material absorvente prontamente disponível para absorver 
derramamentos. 
• As quantidades de tais materiais serão capazes de lidar com um mínimo de 200 l de 
hidrocarboneto líquido derramado. 
• Serão notificadas as autoridades competentes dos derramamentos com danos ambientais que 
ocorrerem. 

 
Manter disponível a lista dos números de contacto de emergência, assim como dos responsáveis da 
obra. Estes contactos devem ser inscritos em Português. Ver PSS 
 
Após a ocorrência de qualquer acidente será elaborado um relatório específico, no qual se procederá à 

descrição, análise e avaliação da ocorrência, incluindo causas possíveis, consequências, correcção e 

eventuais alterações nos processos necessários para evitar a ocorrência de situações semelhantes. 

 
 O tratamento e remediação de áreas afectadas por situações de emergência serão realizadas e 
suportadas pela TSE. A extensão da remediação terá de ser acordada com o RE, fiscalização da obra e 
dono de obra. 
 

3.4.18 Saúde e Segurança 
 

 Ver Plano de Segurança e Saúde (PSS), Anexo 6.2 do Projecto executivo. 
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3.4.19 Relações com as Comunidades e Controlo de Interrupção nas 
Comunidades 
 
(A) Geral 
 
1. O dono de Obra e o RE devem estabelecer contacto com as comunidades locais numa base regular 
para mantê-las informadas sobre as actividades que possam vir a afectá-las. 
2. Ligação deverá ser através de reconhecidos líderes locais. 
3. Caso seja necessário, a TSE deverá instalará e manterá painéis de informação nos locais que venham a 
ser definidos pelo RE. 
4. As placas de informação devem incluir detalhes para contacto e recepção de reclamações do público 
em geral. A informação deverá ser disponibilizada em português e Umbundo. 
 
(B) Perturbação Comunidade 
 
5. As actividades que são susceptíveis de serem ruidosas, ou responsáveis pela degradação da qualidade 
do ar, só poderão ter início após a devida notificação e consulta com a comunidade susceptível de ser 
afectada. 
 
(C) Terras Privadas e Propriedades da Comunidade  
 
6. Quando as actividades de construção requerem a remoção de cercas em torno da propriedade privada 
ou acesso a lares, jardins e terrenos particulares, a TSE obterá a aprovação do Dono de Obra. Uma vez 
recebida a aprovação, avisará com 10 dias de antecedências os proprietários / ocupantes. 
 
(D) Mecanismo de reclamações 
 
7. O RE estabelecerá um mecanismo de reclamação formal através do qual as pessoas afectadas podem 
apresentar uma queixa e garantir a rápida resolução. 
 
8. Em situação de queixas a TSE é obrigada a investigar a queixa e resolve-la da forma mais eficaz 
possível. 
 

9. A TSE deverá manter um "Registo de Reclamações " no local. O registo conforme ao modelo 7 e 

integrado no anexo 7 deve conter: 
 

 Todos os detalhes de contacto da pessoa que fez a denúncia e informações sobre a denúncia em si. 

 Os estudos efectuados e resposta fornecida 

 Medidas tomadas e por quem 

 As acções de acompanhamento tomadas. 
 
10. Cópias de reclamações recebidas devem ser entregues ao RE. 
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3.4.19 Doenças infecto-contagiosas 
 

Serão ministradas formações a todos os trabalhadores no que diz respeito a doenças infecto-

contagiosas, sensibilizando – os para formas de prevenção, hábitos de higiene e a importância da 

prevenção como estilo de vida. Serão dadas a conhecer procedimentos que serão adoptados 

diariamente por forma a evitar a propagação de doenças, como por exemplo minimizar a criação de 

depressões de terreno que possa originar água estagnada, que poderá contribuir para o aumento de 

incidências de doenças associadas à Água. Esta sensibilização será também alargada á população. 

3.5 Actividades de Construção 

 
3.5.1 Escavação manual 
 
Em áreas confinadas, onde a passagem do equipamento de escavação é impossível, as actividades de 
escavação serão feitas manualmente e não com escavadoras mecânicas. Isso é necessário para reduzir 
os impactos ambientais negativos e potencializar os benefícios económicos para as comunidades locais. 
  

3.5.2 Comprimento vala aberta 

 
1. "Vala aberta" inclui o período da remoção inicial do solo para substituição de solo / cobertura original 
após aterro. 
 
2. A abertura de valas deve ser mantida num mínimo de tempo, para tal serão executadas valas 
individuais para fornecimento de tubos múltiplos. 
 
3. O comprimento da vala deve ser o mais curto minorando os tempos de aterro e compactação. Salvo se 
autorizado de outra forma pelo RE, não mais do que 100 metros de vala por troço de trabalho. 
 
4. O planeamento e selecção dos traçados das valas são realizados em articulação com o RE. Erosão do 
solo deve ser minimizada. 
 
5. O traçado das valas deve ser claramente definido e marcado com estacas pintadas antes da escavação. 
 
6. A extremidade de qualquer vala aberta deve ser inclinada para permitir a saída de qualquer animal ou 
pessoa. 
 
7. A vala deve ser entivada quando necessário (ver PSS). 
 
8. As valas devem ser aterradas ao nível do pavimento prevendo os assentamentos por compactação. O 
excesso de terras deve ser armazenado em pargas de forma adequada. 
 
9. O aterro e escavação devem ser realizados o mais rapidamente possível, a fim de limitar o risco de 
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erosão e por forma a promover a rápida regeneração natural da área intervencionada. 
 
10. O tempo de vala aberta deve ser estritamente limitado ao prazo de 24 horas. 
 
11. Imediatamente após o aterro e compactação das áreas de trabalho, quando especificado, devem ser 
plantadas com espécies vegetais adequadas. Onde existe o risco de erosão particularmente elevado, 
uma bio manta (biodegradável) deve ser usada em conjunto com o plantio. 
 

3.5.3 Paragem de trabalho e Encerramento temporário áreas de trabalho 

 
1. O RE terá o direito de pedir que os trabalhos sejam interrompidos caso ocorram infracções 
significativas das especificações ambientais contidos neste PGA e até que a situação seja corrigida em 
conformidade com as especificações. Neste caso, a TSE não terá direito a reclamar por atrasos ou 
despesas incorridas. 

 
2. Em caso de encerramento temporário da obra (ou frentes de obra) (ou seja, um período superior a 
uma semana) o responsável de segurança do adjudicatário deverá verificar o local, para garantir que as 
condições são pertinentes e relatório sobre o cumprimento do PGA respeitadas.  
 
O levantamento da paralisação ou instrução de enceramento temporário do estaleiro será feito pelo RE. 
 
 

3.6 Reabilitação das Áreas de trabalhos 
 

1. A reabilitação será realizada em todas as áreas intervencionadas pelas obras. 
 
2. Sempre que possível, a TSE restabelecerá e reabilitará todas as áreas perturbadas . 
 
3. As Reabilitações devem assegurar que todas as áreas especificadamente perturbadas pelas obras são 
devolvidas a um estado semelhante ou melhor do que antes dos trabalhos de construção começarem. 
 
4. A TSE implementará um programa de reabilitação progressiva, ou seja, uma vez que as obras estão 
completas em áreas particulares, reabilitação e / ou replantação será iniciada. 
 
5. A TSE fornecerá ao RE um plano global para a reabilitação de todo o sítio para aprovação. Os seguintes 
pontos devem ser levados em conta para a elaboração do Plano de Reabilitação. 
 
6. A reabilitação pode incluir as seguintes actividades: 
 

 Liquidação de escombros associada à construção, incluindo a remoção de materiais excedentes, 
escavação e eliminação de resíduos de betão consolidado e água de lavagem de betão , lixo etc.. 

 Remoção de todo o solo contaminado com hidrocarbonetos para aterro sanitário apropriado. 

 Evacuação e delimitação do local do derrame usando solos armazenados para absorção e posterior 
remoção. 
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 O encerramento e classificação dos níveis finais de todas as áreas degradadas devem ser consistentes 
com a topografia natural da área, sempre que possível. 

 Reabilitação de todas as linhas de drenagem afectadas pela reposição de seu perfil aproximado do 
original. Quando isso não é possível devido a limitações técnicas, o perfil será acordado com o RE. 

 Substituição do solo até à profundidade desejada e escarificação consistente com o contorno natural. 

 Replantação se o solo disponível é insuficiente, por exemplo com erva selectiva ou sementeira. 

 O método de remoção de vegetação e estabelecimento onde for necessário pode ser especificado pelo 
RE. 

 A erradicação de jovens espécies de plantas exóticas invasivas que podem ter crescido durante o 
período de construção em áreas impactadas e reabilitados. 
 

 

3.7 Conclusão do Contrato e desmontagem do estaleiro 

3.7.1 Conclusão do Contrato 
 

1. Antes da conclusão do contrato, o RE notificará a FCMU-ES das "práticas de Conclusão" e "listas de 

reuniões" para aferição do trabalho desenvolvido. 

 

2. O RE informará o FCMU ES da conclusão do contrato para que a auditoria final tenha lugar. 

 

3.7.2 Desmontagem do estaleiro 
 

1. Após a conclusão do contrato, dever-se-á encerrar Estaleiro e obras. Isso deve incluir o seguinte: 

 

• Eliminação de todas as estruturas remanescentes, serviços, instalações, salvo se vendido ou 

dado ao proprietário. 

• A remoção de todos os escombros restantes da construção e resíduos, para ser enviado a local 

apropriado para destino final. 

• Reintegração e reabilitação de toda a área restante perturbada, incluindo vias de acesso 

temporárias, áreas de estacionamento, etc.. 
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4. Gestão e Acompanhamento 
 

4.1 Acompanhamento Ambiental e Relatórios 
 

 O acompanhamento Ambiental será suportado pelos documentos e registos que o evidenciem. 

 

Será efectuado um ponto de situação relativamente a cada descritor ambiental existente, face aos 

trabalhos realizados no período, e medidas previstas a implementar, devendo ser indicada toda a 

informação relevante, incluindo acções de melhoria, evidências do cumprimento de requisitos legais e 

outros requisitos aplicáveis, nomeadamente licenças/autorizações, registos, registos de 

acompanhamento de resíduos, etc.; Esta informação constará nos relatórios a apresentar.  

 

Será o RE o interlocutor com o dono de Obra nesta matéria  

 

O RE terá a responsabilidade de: 

 Realizar "auditorias" regulares por forma a garantir que o PGA está a ser implementado de forma 
correcta e eficaz. 
 

A auditoria verificará: 

 Se os procedimentos fichas de trabalho estão disponíveis; 

 Se os documentos estão disponíveis nas versões actualizadas; 

 Se todos os colaboradores envolvidos desenvolvem as suas actividades e cumprem os 
requisitos do PGA que lhe são aplicáveis; 

 A Formação ambiental é adequada; 

 Se as Não conformidades são registadas e documentadas e se as acções correctivas são 
implementadas documentadas, registadas e acompanhadas; 

 Os procedimentos de emergência estão localizados no estaleiro e são do conhecimento do 
pessoal;  

 O registro de grandes incidentes (derrames, lesões, reclamações, transgressões legais, multas e 
penalidades local, etc.) e outros documentos relacionados com o PGA está mantido. 

 Se o registo dos acidentes grave, levantamento das causas e acompanhamento do acidentado 
foi realizado. 

 
A TSE: 

 Verificará diariamente se as especificações ambientais nas frentes de obra, sua envolvente e 
estaleiros são respeitadas; 

 Numa base semanal o RE será informado via relatório escrito,  do cumprimento do PGA, e 
como o desempenho ambiental. Caso ocorram desvios ao PGA o RE deve ser informado de 
imediato, para que se possa actuar em conformidade; 

 Realizará o registo de grandes incidentes (derrames, impactos, reclamações, transgressões 
legais etc.), bem como as acções correctivas e preventivas tomadas. 
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4.2  Exigências detalhadas dos relatórios 
 

Os Relatórios serão documentos essenciais para a gestão e acompanhamento do Projecto ao longo de 

toda a fase de construção. Por isso , propõe-se em seguida a programação dos mesmos. 

  

No mínimo, o relatório deverá incluir: 

 

- Identificação e avaliação dos aspectos e impactes ambientais, caso haja lugar à sua revisão, quer pela 

existência de novos aspectos ambientais, quer pela alteração das condições (ex. alteração da frequência 

de ser gerado o impacte ambiental, alterações nos modos de controlo para o aspecto/impacte 

ambiental, existência de Não Conformidades associadas, etc.), com a indicação clara dos itens revistos; 

 

- Verificação do cumprimento de requisitos legais e outros aplicáveis às actividades (poderá constar de 

uma lista de verificação, por domínio, para cada requisito legal, ou acção decorrente de Avaliação 

ambiental, ou outros associados a boas práticas, ou indicações do Dono de Obra (DNAAS); 

 

- Movimento de Resíduos (ex. total encaminhado, em toneladas, por resíduo, operação de destino, 

transportador, destinatário.: 

 

- Inventário dos equipamentos de utilização no exterior; 

 

- Monitorizações diversas (ruído, análises a resíduos, solos, águas); 

 

- Tratamento de Não Conformidades ambientais e reclamações de partes interessadas, etc. 

 

- Sempre que possível as situações deverão ser documentadas com registo fotográfico. 

 

Os «Registos» destes relatórios mensais serão integrados no anexo 15.
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4.3  Agenda dos Relatórios  
Descrição Timing Responsabilidade 

Ficha Inspecção do arranque do Projecto para cada um dos seis 

componentes do projecto  
No local de entrega RE  

Folhas de rotina de inspecção 
Acompanha o relatório de 

acompanhamento mensal 
RE  

Acompanhamento ambiental diário 
Sempre que se considerar 

necessário 
RE  

Notificação/Fichas de Acção Correctivas  
Em caso de acidente grave ou 

infracções ao PGA 
RE  

Modo de execução de obra para cada uma dos 6 componentes do projecto 
10 Dias úteis antes do início dos 

trabalhos 
Empreiteiro  

Programa de Formação Ambiental e Sensibilização 
10 Dias úteis antes do início dos 

trabalhos  
Empreiteiro 

Produção de Cartazes de Informação Ambiental Antes do início das obras Empreiteiro 

Modo de execução de obra 
Parte do CMS e/ou sempre que 

exigido pelo RE 
Empreiteiro 

Relatório aquando interrupção do serviço Idem Empreiteiro 

Depleção natural, municipal e/ou privada  do recursos de água Idem Empreiteiro 

Para a implementação de  workshops Idem Empreiteiro 

Para o enchimento e distribuição a partir de tanques de armazenamento Idem Empreiteiro 

Para o armazenamento de quaisquer substâncias perigosas Idem Empreiteiro 

Para controlo e gestão de Resíduos Idem Empreiteiro 

Para controlo e gestão de águas residuais e/ou água contaminada Idem Empreiteiro 

Para o controlo dos efeitos de águas pluviais e de efeitos erosivos Idem Empreiteiro 

Sobre medidas de segurança no trânsito Idem Empreiteiro 

Em procedimentos de emergência Idem Empreiteiro 

Relatório de desmontagem de estaleiro e reposição das condições iniciais. Na conclusão do contrato RE  
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Descrição Timing Responsabilidade 

Para segurança pública Idem  Empreiteiro 

Outros O critério do RE  

Relatório de qualquer reclamação que foi devidamente registada nas 

Ocorrências 
Quando surgem Empreiteiro 

Relatório de qualquer acidente grave Quando ocorre acidente Empreiteiro 

Relatório para quaisquer impactes imprevistos ou não identificados que 

podem exigir medidas correctivas (deslocamento, descoberta arqueológica 

etc.) 

Quando identificado Empreiteiro 

Relatório de necessidades de qualquer aprovação, conforme especificado no 

PGA 
Quando necessário Empreiteiro 

Plano de reabilitação Antes do início da reabilitação Empreiteiro 

 



59 

 

 

 

4.4  Atribuição de Coimas e Sanções por incumprimento  
 

1. Aplicação de uma cláusula penal é aplicável em caso de incumprimento com o PGA. 
 

2. As sanções podem ser emitidas por incidente, a critério do RE. O valor da pena imposta 
deverá ser definido no contrato e aplicação deve ficar a critério do empregador. 

 

3. Essas multas serão emitidas para além de todos os custos de reparação decorrentes de não-
conformidade com o PGA. O RE informará o empreiteiro da infracção e valor da multa, e 
deduzir o valor dos montantes devidos nos termos do Contrato. 

 

4. O valor da multa passará a ser propriedade do dono de obra. 
 

5. Para cada infracção posterior semelhante, a pena pode, a critério do RE e do FCMU-ES em 
dobro. 

 

6. Qualquer penalidade concedida ao empreiteiro pela RE, deve ser acompanhada de uma 
notificação para as acções correctivas num prazo razoável. 
 

7. O RE será o “juiz”, quanto ao que constitui uma transgressão nos termos desta cláusula, 
assunto nas disposições das Condições Gerais do Contrato. No caso de as transgressões 
continuarem, o adjudicatário será remetido para as disposições das Condições Gerais do 
Contrato, em que o RE pode cancelar o contrato. 
 

8. O Pagamento de qualquer penalidade em termos do contrato não exime o infractor de ser 
responsável da acusação nos termos de qualquer lei. 
 

9. Uma garantia de Performance Ambiental de pelo menos 5% do valor do contrato deve 
formar parte da "Garantia Bancária de Execução (Incondicional) " que o adjudicatário é 
obrigado a fornecer, como parte do contrato com a FCMU. Esta garantia será utilizada em 
caso de não-conformidade ou infracções ao PGA. 

 

10. Os incidentes de incumprimento típicos e os seus respectivos valores de penalização, são 
apresentados na tabela abaixo: 
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INCIDENTES DE INCUMPRIMENTO TÍPICOS 

 

 
VALORES DE 

PENA 

Incumprimento de entrega da memória do modo de execução de obra 200-500 US$  

Falta de delimitação das áreas de trabalho e de áreas interditas  10-200 US$  

Trabalho ou estacionamento de veículos fora da área delimitada e/ou 
sem demarcação das fronteiras de áreas interditas  

10-200 US$  

Falta de cobertura de solo com vegetação intacta.  10-200 US$  

Incumprimento no empilhamento correcto de terras  100-500 US$  

Inexistência de local de armazenamento de materiais e de terras  50-200 US$  

Poluição de linhas de água – incluindo o aumento de sólidos em 
suspensão 

50-500 US$  

Falha em instalações de saneamento e de outros serviços e eliminação de 
resíduos adequados  

200-500 US$  

Remoção sem autorização de árvores nativas, árvores de fruta, plantas 
medicinais ou outras plantas  

100-500 US$  

Falta de delimitação de vedação temporária  50-200 US$  

Incumprimento nos prazos para reposição das áreas alteradas  50-500 US$  

Incêndio – os custos de incêndios descontrolados serão suportados pelo 
Adjudicatário, sendo o responsável por esses incêndios  

500-1000 US$  

Falha no fornecimento de equipamentos para situações de emergência  50-200 US$  

Incumprimento na manutenção das medidas básicas de segurança nos 
estaleiros   

50-500 US$  

Falta no relacionamento com a comunidade, danos a propriedades, etc., 
sem prévia negociação e/ou compensação e outras infracções sociais  

50-250 US$  

Persistência e inexistência de manutenção/reparação de maquinaria que 
derrame óleo. O uso de métodos inadequados de reabastecimento de 
óleo.  

 
50-200 US$  

Deposição inadequada de resíduos 50-250 US$  

Viaturas de construção não cumprem os limites de velocidade  100-200 US$  

Incumprimento na remoção de todos os recursos temporários, “sobras” 
de material após a conclusão da empreitada  

50-250 US$  

Quaisquer outras contra-ordenações de âmbito ambiental  50-500 US$  
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5. Anexos  
 

Anexo 1 – Listas e modelos 
 Modelo 01 - Entrega PGA Inicio Obra 

 Modelo 02 - Registo de Distribuição do PGA  

 Modelo 03 - Entrega do PGA pelo empreiteiro ao representante do dono da obra. 

 Modelo 04 - Proposta Alterações Documentos 

 Modelo 05 - Registo Alterações Documentos 

 Modelo 06 - Registo Licenças e Permissões 

 Modelo 07- Registo reclamações 

 Modelo 08- Registo Não Conformidades 
 

Anexo 2 – Caracterização da Empreitada 
 
 

Anexo 3 – Requisitos Legais aplicáveis 
 
 

Anexo 4 – Recepção e distribuição PGA 
 Modelo 01 - Entrega PGA Inicio Obra 

 Modelo 02 - Registo de Distribuição do PGA  

 Modelo 03 - Entrega do PGA pelo empreiteiro ao representante do dono da obra. 
 
 

Anexo 5 – Alteração do PGA 
 Modelo 04 - Proposta Alterações Documentos 

 Modelo 05 - Registo Alterações Documentos 
 
 

Anexo 6 – Licenças e Permissões 
 Modelo 06 - Registo Licenças e Permissões 

 

Anexo 7 – Registo Reclamações Comunidades 
 Modelo 07- Registo reclamações 
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Anexo 8 – Registo não Conformidades 
 Modelo 08- Registo Não Conformidades 

 
 

Anexo 9 – Identificação Avaliação Impactos Ambientais 
 
 

Anexo 10 – Planos Monitorização e Prevenção 
 PMP_1 Organização do Estaleiro 

 PMP_2 Movimentação de terras e Escavações 

 PMP_3 Movimentação de Maquinas 

 PMP_4 Abertura de Valas e saneamento 

 PMP_5 Pré-fabricados/Alvenarias 

 PMP_6 Colocação de Tubos 

 PMP_7 Aplicação de pintura e verniz 

Anexo 11 – Registos Monitorização e Prevenção 
 RMP_1 Organização Estaleiro 

 RMP_2 Movimentação de terras e Escavações 

 RMP_3 Movimentação de Maquinas 

 RMP_4 Abertura de Valas e saneamento 

 RMP_5 Pré-fabricados/Alvenarias 

 RMP_6 Aplicação de pintura e verniz 

 RMP_7 Colocação de Tubos 
 
 

Anexo 12 – Registo de produção de Resíduos 
A desenvolver e detalhar no decurso da Obra 
 
 

Anexo 13 – Plano de Formação 
 Plano de formação Ambiental 

 Registo de Formação Ambiental 
 
 

Anexo 14 – Prevenção e respostas de emergência 
A desenvolver e detalhar no decurso da Obra 
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Anexo 15 – Registo dos Relatórios Mensais 


