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Introdução
O Sistema Comunitário de Eco-Gestão e Auditoria – EMAS – é um instrumento de participação
voluntária, dirigido às organizações que pretendam avaliar e melhorar o seu desempenho
DPELHQWDO PDQWHQGR R S~EOLFR H RXWUDV SDUWHV LQWHUHVVDGDV LQIRUPDGDV D HVVH UHVSHLWR 2
Regulamento EMAS (Regulamento (CE) N.º 761/2001 de 19 de Março) é aplicável nos 25
(VWDGRV0HPEURVGD8QLmR(XURSHLD 8( HQRVUHVWDQWHV(VWDGRVGDÈUHD(FRQyPLFD(XURSHLD
HDLQGDQRV(VWDGRVFDQGLGDWRVj8(2VSULQFLSDLVREMHFWLYRVTXHSUHVLGHPDRUHJLVWRGHXPD
organização no EMAS são:
• A concepção e implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA); um SGA
FRQVLVWH QXP FRQMXQWR GH GLIHUHQWHV HOHPHQWRV HJ DVSHFWRV DPELHQWDLV REMHFWLYRV
e metas, responsabilidades, recursos e procedimentos de controlo) que concorrem para
DSURVVHFXomRGRVREMHFWLYRVGH¿QLGRVQDSROtWLFDDPELHQWDOGDRUJDQL]DomRHSDUDD
PHOKRULDFRQWtQXDGRVHXGHVHPSHQKRDPELHQWDO
 $DYDOLDomRVLVWHPiWLFDREMHFWLYDHSHULyGLFDGRGHVHPSHQKRGR6*$
 $SUHVWDomRGHLQIRUPDomRVREUHRGHVHPSHQKRDPELHQWDOGDRUJDQL]DomRHXPGLiORJR
aberto com o público e outras partes interessadas, designadamente através da
publicação de uma Declaração Ambiental;
 $ SDUWLFLSDomR DFWLYD GRV WUDEDOKDGRUHV GD RUJDQL]DomR LQFOXLQGR D VXD IRUPDomR H
DSHUIHLoRDPHQWR SUR¿VVLRQDLV DGHTXDGRV GH PRGR D SURSRUFLRQDU XPD SDUWLFLSDomR
DFWLYDQDVWDUHIDVUHODFLRQDGDVFRPDFRQFHSomRHLPSOHPHQWDomRGR6*$
O Artigo 11.º do Regulamento EMAS sublinha a importância da promoção da participação das
organizações, e em especial das Pequenas e Médias Empresas (PME) neste sistema. Deste modo,
os Estados-Membros têm como missão promover a participação das PME, nomeadamente ao
prestar assistência na implementação dos seus SGA.
Neste contexto, o Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (DCEA-FCT-UNL) e a Agência Portuguesa de
$PELHQWH $3$  GHVHQYROYHUDP R SURMHFWR PMEmas, visando promover a participação das
organizações portuguesas, em especial das PME, no EMAS. A metodologia do PMEmas assentou
QR OHYDQWDPHQWR GD OHJLVODomR DSOLFiYHO QD IRUPDomR GH UHVSRQViYHLV DPELHQWDLV H QR
DFRPSDQKDPHQWR FRQWtQXR GDV HPSUHVDV TXH DGHULUDP YROXQWDULDPHQWH D HVWD LQLFLDWLYD
GHVLJQDGDPHQWH R JUXSR GH  HPSUHVDV GR VHFWRU GD LQG~VWULD JUi¿FD TXH GHVHQYROYHX
SURMHFWRVSLORWRGHLPSOHPHQWDomRIDVHDGDGH6*$3DUDDOpPGHVWDVDFo}HVIRLDLQGDFULDGR
um Grupo Técnico de Acompanhamento (GTA), coordenado pela APA, que integrou representantes
do DCEA-FCT-UNL, das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) com
competências nas áreas de localização das organizações aderentes, a Direcção-Geral da Empresa
HDVDVVRFLDo}HVVHFWRULDLVQRPHDGDPHQWHD$VVRFLDomR3RUWXJXHVDGD,QG~VWULD*Ui¿FDGH
&RPXQLFDomR9LVXDOH7UDQVIRUPDGRUDVGR3DSHO $3,*5$) $PLVVmRGHVWHJUXSRFRQVLVWLXQD
DYDOLDomRGRFXPSULPHQWRGRVUHTXLVLWRVHVWDEHOHFLGRVSDUDFDGDXPDGDVIDVHVGHLPSOHPHQWDomR
dos SGA das empresas aderentes.
O presente manualYLVDDGLVVHPLQDomRGDPHWRGRORJLDGHLPSOHPHQWDomRIDVHDGDGH6*$
DGRSWDGDQRSURMHFWR30(PDVMXQWRGDVHPSUHVDVGRVHFWRUGDLQG~VWULDJUi¿FDDSUHVHQWDQGR
-se como um guia passo-a-passo para as organizações que pretendam registar-se no EMAS. O
UHFXUVR D XP H[WHQVR FRQMXQWR GH H[HPSORV SUiWLFRV SHUPLWH LOXVWUDU DV GLIHUHQWHV IDVHV GH
implementação de um SGA, o que poderá constituir uma mais-valia na divulgação de boas
SUiWLFDVMXQWRGDVHPSUHVDVGHVWHVHFWRU

Introdução
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1. SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL E AS PME
1.1. Referenciais para a implementação de SGA
O Sistema Comunitário de Eco-Gestão e Auditoria (EMAS) FXMD SULPHLUD YHUVmR IRL
apresentada em 1993, é um instrumento de gestão ambiental de carácter voluntário que visa
promover a participação de organizações interessadas em melhorar o seu desempenho
ambiental.
O EMAS procura desenvolver a criatividade das organizações no sentido de melhorar o
desempenho ambiental dos seus produtos e processos, alertando tanto os produtores como os
FRQVXPLGRUHV SDUD D QHFHVVLGDGH GH XWLOL]DU RV UHFXUVRV QDWXUDLV GH IRUPD UHVSRQViYHO
PLQLPL]DQGRHHYLWDQGRDSROXLomRHDSURGXomRGHUHVtGXRVSURPRYHQGRDFRPSHWLWLYLGDGHH
XPDJHVWmRDPELHQWDOH¿FD] &(+LOODU\ 
Através deste sistema, as organizações comprometem-se a ir para além do que é imposto pela
legislação ambiental, nacional e comunitária vigente e pelos tradicionais instrumentos de
comando e controlo (Hillary, 1993; Franke e Wätzold, 1995). No EMAS está igualmente prevista
DGLYXOJDomRGDLQIRUPDomRDRS~EOLFRDUHVSHLWRGRVREMHFWLYRVTXHDVRUJDQL]Do}HVVHSURS}HP
atingir (CE,2001).
2(0$6SUHWHQGHHQFRUDMDUDVRUJDQL]Do}HVDDVVXPLUUHVSRQVDELOLGDGHVLQGLYLGXDLVGHPRGR
a garantir a protecção ambiental e estimular e apoiar a sua capacidade de auto-governação
:HQN   EDVHDQGRVH QXP FLFOR GH PHOKRULD FRQWtQXD FRQKHFLGR FRPR ³&LFOR 3'&$´
(Plan-Do-Check-Act). As etapas gerais para a adesão ao EMAS são sintetizadas na Figura 1.

0HOKRULD&RQWtQXD
1 Levantamento
Ambiental

2 Implementação de

6 Registo e

um SGA

divulgação
EMAS
Sistema Comunitário

59HUL¿FDomRH

de Eco-gestão e
Auditoria

validação

3 Auditorias
ambientais internas

4 Elaboração de uma
declaração ambiental

Figura 1±3URFHVVRGHPHOKRULDFRQWtQXDVXEMDFHQWHDRUHJLVWRQR(0$6

2 (0$6 IRL LQLFLDOPHQWH DSUHVHQWDGR HP  VHQGR TXH D YHUVmR DFWXDO (0$6 ,,  IRL
GH¿QLGD SHOR 5HJXODPHQWR &(  Q GH  GH 0DUoR GH  GLVSRQtYHO HP
http://www.apambiente.pt/instrumentos/gestaoambiental/emas. As principais alterações
introduzidas com o EMAS II incluem (CE, 2001):
• A extensão do campo de aplicação do sistema a todo o tipo de organizações,
independentemente da sua dimensão ou sector de actividade;
 2 UHIRUoR GD LPSRUWkQFLD GD SDUWLFLSDomR GRV FRODERUDGRUHV GH FDGD RUJDQL]DomR QD
implementação do sistema;
6LVWHPDVGH*HVWmR$PELHQWDOHD,QG~VWULD*Ui¿FD
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• A possibilidade de implementação dos Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) segundo os
requisitos apresentados pela Norma Internacional ISO 14001:2004, o que veio possibilitar
XPDPDLRUKDUPRQL]DomRHQWUHRVGRLVUHIHUHQFLDLV
• A necessidade de validar anualmente a declaração ambiental produzida pelas
organizações registadas no EMAS.
A Norma ISO 14001:2004 FRQVWLWXL XP UHIHUHQFLDO SDUD D LPSOHPHQWDomR GH 6*$
GHVHQYROYLGRSHOD,QWHUQDWLRQDO2UJDQLVDWLRQIRU6WDQGDUGLVDWLRQ ,62 ,JXDOPHQWHGHFDUiFWHU
YROXQWiULR HVWD QRUPD DSUHVHQWD XP FRQMXQWR GH UHTXLVLWRV TXH DV RUJDQL]Do}HV GHYHP
FXPSULUQDLPSOHPHQWDomRGH6*$$VSULQFLSDLVGLIHUHQoDVHQWUHHVWHUHIHUHQFLDOHR(0$6
estão relacionadas com o campo de aplicação (a Norma ISO 14001:2004 é aplicada
internacionalmente), os requisitos de participação dos trabalhadores e de divulgação externa
de resultados (mais exigentes no EMAS, tal como demonstra a necessidade de elaborar uma
GHFODUDomR DPELHQWDO S~EOLFD  H QR SUySULR SURFHVVR GH FHUWL¿FDomR GDV RUJDQL]Do}HV DR
contrário da Norma ISO 14001:2004, o registo no EMAS é gerido por autoridades competentes
designadas em cada Estado-Membro da UE). Os requisitos-chave para um SGA, estabelecidos
na Norma ISO 14001:2004 e reconhecidos no EMAS II, são sintetizados no Quadro 1.
Quadro 1 – Requisitos-chave para a implementação de SGA (adaptado de Stapleton e Glover, 2001)

Política Ambiental

Desenvolver uma declaração onde a Gestão de Topo evidencie o seu compromisso com
RFXPSULPHQWRGHUHTXLVLWRVOHJDLVSUHYHQomRGDSROXLomRHPHOKRULDFRQWtQXD

Aspectos ambientais

,GHQWL¿FDUDVFDUDFWHUtVWLFDVGRVSURGXWRVDFWLYLGDGHVHVHUYLoRVTXHSRGHP
LQWHUDJLUFRPRDPELHQWHLGHQWL¿FDQGRDTXHOHVTXHSRGHUmRWHULPSDFWHVDPELHQWDLV
VLJQL¿FDWLYRV

Requisitos legais e outros
requisitos

,GHQWL¿FDUHDVVHJXUDURDFHVVRjOHJLVODomRDSOLFiYHOHRXWURVUHTXLVLWRVOHJDLV
relacionados com os aspectos ambientais da organização.

Objectivos e metas

(VWDEHOHFHUREMHFWLYRVHPHWDVDPELHQWDLVSDUDDRUJDQL]DomRWHQGRHPFRQWDD
SROtWLFDRVDVSHFWRVDPELHQWDLVHDVSDUWHVLQWHUHVVDGDVHQWUHRXWURVIDFWRUHV

Programa de gestão
ambiental

3ODQHDUDVDFo}HVQHFHVViULDVIDFHDRVREMHFWLYRVHPHWDVHVWDEHOHFLGRV

Estrutura e
responsabilidades

'H¿QLUSDSpLVHUHVSRQVDELOLGDGHVSDUDDJHVWmRDPELHQWDOGLVSRQLELOL]DQGRRVUHFXUVRV
necessários.

Formação, sensibilização
e competências

*DUDQWLUTXHRVFRODERUDGRUHVWrPIRUPDomRHVmRFDSD]HVGHFXPSULUDVVXDV
responsabilidades no âmbito do SGA.

Comunicação

Estabelecer processos para a comunicação interna e externa associadas ao SGA.

Documentos

Produzir e manter a documentação associada ao SGA.

Controlo de documentos

*DUDQWLUXPDJHVWmRH¿FD]GRVSURFHGLPHQWRVHRXWUDGRFXPHQWDomRGR6*$

Controlo Operacional

,GHQWL¿FDUSODQHDUHJHULURVSURFHVVRVHDFWLYLGDGHVTXHJHUDPLPSDFWHVDPELHQWDLV
HPFRQIRUPLGDGHFRPDSROtWLFDREMHFWLYRVHPHWDVGDRUJDQL]DomR

Preparação e resposta a
emergências

,GHQWL¿FDUSRWHQFLDLVVLWXDo}HVGHHPHUJrQFLDHGHVHQYROYHUSURFHGLPHQWRVSDUD
prevenir e responder a estas situações.

Monitorização e medição

Monitorizar o desempenho ambiental das principais actividades da organização, tendo
em conta a legislação que lhe é aplicável.

Não conformidades, acções
correctivas e acções
preventivas

,GHQWL¿FDUHFRUULJLUSUREOHPDVLGHQWL¿FDGRVQRkPELWRGDLPSOHPHQWDomRGR6*$
estabelecendo medidas de correcção e de prevenção da sua ocorrência.

Registos

Manter e gerir os registos do desempenho do SGA.

Auditoria interna

$RUJDQL]DomRGHYHUiDXGLWDUSHULRGLFDPHQWHRIXQFLRQDPHQWRGR6*$HDYDOLDUDVXD
FRQIRUPLGDGHIDFHDRVUHTXLVLWRVGRVUHIHUHQFLDLVUHOHYDQWHV

Revisão pela Gestão

5HYLVmRSHULyGLFDGR6*$SHOD*HVWmRGH7RSRWHQGRVHPSUHSUHVHQWHRREMHFWLYRGH
PHOKRULDFRQWtQXDGRVLVWHPD
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3DUD DOpP GR (0$6 H GD 1RUPD ,62  GHVWDFDVH DLQGD XP RXWUR UHIHUHQFLDO D
Norma Britânica 8555:2003 (Environmental Management Systems – Guide to the phased
LPSOHPHQWDWLRQRIDQHQYLURQPHQWDOPDQDJHPHQWV\VWHPLQFOXGLQJWKHXVHRIHQYLURQPHQWDO
SHUIRUPDQFH TXHIRUQHFHOLQKDVGHRULHQWDomR³SDVVRDSDVVR´HYLVDDSRLDUDVRUJDQL]Do}HV
QD LPSOHPHQWDomR IDVHDGD GR VHX 6*$ R TXH SRGHUi FRQVWLWXLU XPD PDLVYDOLD QR FRQWH[WR
GDV30((VWDQRUPDVHUYLXGHVXSRUWHDRIDVHDPHQWRGDVDFWLYLGDGHVGHLPSOHPHQWDomRGH
6*$QRkPELWRGR3URMHFWR30(PDVSHORTXHXPDDQiOLVHGHWDOKDGDGRVVHXVUHTXLVLWRVVHUi
apresentada nas secções seguintes do presente manual.

1.2. Pequenas e Médias Empresas e o EMAS
$V3HTXHQDVH0pGLDV (PSUHVDV 30(  VmR GH¿QLGDV VHJXQGR R  'HFUHWR/HLQ 
FRPRHPSUHVDVFRPPHQRVGHWUDEDOKDGRUHVFXMRYROXPHGHQHJyFLRVDQXDOQmRH[FHGH
RVPLOK}HVGHHXURV(QWUHDV30(FODVVL¿FDPVHFRPRPLFURHPSUHVDVDVXQLGDGHVFRP
PHQRV GH  WUDEDOKDGRUHV H XP YROXPH GH QHJyFLRV LQIHULRU D  PLOK}HV GH HXURV FRPR
SHTXHQDV HPSUHVDV DTXHODV TXH WrP PHQRV GH  WUDEDOKDGRUHV H XP YROXPH GH QHJyFLRV
LQIHULRUDPLOK}HVGHHXURVHDVUHVWDQWHVFRPRPpGLDVHPSUHVDV
Em Portugal, e tal como acontece nas restantes economias mundiais, as PME desempenham
um papel da maior relevância na estrutura empresarial. O protagonismo das PME na estrutura
empresarial não é recente, mas a verdade é que continua a acentuar-se, assumindo estas
empresas uma importância crescente na economia nacional. Constituindo a quase totalidade
GDV VRFLHGDGHV FRP VHGH HP WHUULWyULR QDFLRQDO   DV 30( VmR JHUDGRUDV GH FHUFD GH
 GR HPSUHJR SULYDGR VHQGR UHVSRQViYHLV SRU PDLV GH PHWDGH   GR YROXPH GH
QHJyFLRVUHDOL]DGRQRSDtV ,$30(, FRQIRUPHVHLOXVWUDQD)LJXUD

Figura 2 ±3HVRUHODWLYRGDV30(SRUWXJXHVDVHPWHUPRVGHQ~PHURHPSUHJRHYROXPHGHQHJyFLRVHP DGDSWDGRGH,$30(,

(PWHUPRVDEVROXWRVDV30(IRUDPUHVSRQViYHLVHPSRUPDLVFHUFDGHPLOSRVWRV
de trabalho do que em 2000, enquanto as grandes empresas empregaram sensivelmente apenas
PDLVPLOSHVVRDV3RUVHXWXUQRRDXPHQWRGDIDFWXUDomRFRQVHJXLGRSHODV30(QDTXHOH
quinquénio quase que duplica o alcançado pelas grandes empresas (17 e 10 mil milhões de
euros, em termos reais, respectivamente) (IAPMEI, 2008). As PME são da maior importância
em qualquer dos grandes sectores de actividade, mas assumem especial protagonismo no
turismo e na construção. Ao invés, é no sector energético que o seu papel é menos expressivo
(IAPMEI, 2008).
Os impactes ambientais das PME são muitas vezes negligenciados, quando comparados com os
GDV JUDQGHV HPSUHVDV 5HYHOO  5XWKHUIRRUG   1R HQWDQWR R HIHLWR FRQMXQWR GR YDVWR
Q~PHURGH30(SRGHUiUHSUHVHQWDUXPLPSDFWHVLJQL¿FDWLYRQRVVLVWHPDVDPELHQWDLV5HYHOO 
6LVWHPDVGH*HVWmR$PELHQWDOHD,QG~VWULD*Ui¿FD
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5XWKHUIRRUG  LQGLFDUDPTXHFHUFDGHGDVHPLVV}HVGHGLy[LGRGHFDUERQRUHVXOWDP
GDVDFWLYLGDGHVGDV30(VHQGRTXHQRVHXFRQMXQWRDV30(FRQWULEXHPFRPFHUFDGH
GHWRGDDSROXLomRLQGXVWULDO +LOODU\+LOODU\5HYHOO 5XWKHUIRRUG7LOOH\
1999). Estas estimativas apontam para a necessidade de promover uma investigação mais
DSURIXQGDGDVREUHDUHODomRHQWUHDV30(HRDPELHQWH
6HUi DLQGD LPSRUWDQWH YHUL¿FDU VH DV HVWUDWpJLDV DPELHQWDLV GHVHQYROYLGDV SHODV HPSUHVDV GH
grandes dimensões servem os interesses e podem ser aplicadas às PME, tendo em conta que as
30(GLIHUHPGDVJUDQGHVHPSUHVDVHPWHUPRVGHSURFHGLPHQWRVGHJHVWmRHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDO
HFDUDFWHUtVWLFDVGDJHVWmRGHWRSR 'DQGULJH7LOOH\ 1RFDVRGDJHVWmRGHWRSRGDV
PME, o paradigma dominante ainda é o de que as PME têm um impacte no ambiente negligenciável
IDFHjVHPSUHVDVGHPDLRUHVGLPHQV}HV +LOODU\+ROODQG *LEERQ6PLWK .HPS
 5XWKHUIRRUG  6SHQFH  5HYHOO  5XWKHUIRRUG   UHFODPDQGR R DSRLR H D
LQWHUYHQomRGR(VWDGRQDJHVWmRGRDPELHQWH 7LOOH\5HYHOO 5XWKHUIRRUG 
Consciente da necessidade de promover a expansão de instrumentos de gestão ambiental nas
PME, a Comissão Europeia reconheceu, na posição comum (CE) n.º 21/2000 de 28 de Fevereiro
GHTXHDSURPRomRGDSDUWLFLSDomRGHVWDVHPSUHVDVQR(0$6pHVVHQFLDO3DUDRHIHLWR
recomendaram-se as seguintes linhas de orientação estratégica (Wenk, 2005):
 )DFLOLWDURDFHVVRjLQIRUPDomRDRVIXQGRVGHDSRLRH[LVWHQWHVHjVLQVWLWXLo}HVS~EOLFDV
 3URPRYHUPHGLGDVGHDVVLVWrQFLDWpFQLFDjV30(SRUH[HPSORHPFRQMXJDomRFRPLQLFLDWLYDV
desenvolvidas por associações comerciais;
• Desenvolver programas de âmbito regional ou local destinados a incentivar a implementação
IDVHDGDGR(0$6QDV30(
'HPRGRDIDFLOLWDUDLPSOHPHQWDomRGH6*$QDV30(SRGHPVHUDGRSWDGDVDOJXPDVHVWUDWpJLDV
SDUD XOWUDSDVVDU DV GL¿FXOGDGHV IUHTXHQWHPHQWH UHIHULGDV DR QtYHO GH UHFXUVRV ¿QDQFHLURV H
WpFQLFRV (VWDV DERUGDJHQV SRGHP VHU FODVVL¿FDGDV HP TXDWUR FDWHJRULDV 'DOKDPPDU 
Zobel, 2006):
 $ERUGDJHQVIDVHDGDV HJ7KH$FRUQ7UXVWGLVSRQtYHOHPKWWSZZZLHPDQHW 
• Abordagens acompanhadas por consultores;
• Soluções padronizadas para a implementação de SGA;
 &HUWL¿FDomRFRQMXQWDGH6*$
As motivações VXEMDFHQWHVjDGHVmRGHXPD30(DRUHJLVWR(0$6VmRGLYHUVDV'HVGHORJR
SRGHPDSRQWDUVHIDFWRUHVHVWUDWpJLFRVGHQDWXUH]DDPELHQWDOHHFRQyPLFD$QHFHVVLGDGHGH
cumprir a legislação, cada vez mais exigente, a perspectiva de redução dos custos e a vontade
GH DWLQJLU YDQWDJHQV FRPSHWLWLYDV EHP FRPR D QHFHVVLGDGH GH VDWLVID]HU DV H[LJrQFLDV GRV
FOLHQWHVVmRIRUWHVPRWLYRVSDUDDGHULUDR(0$63RGHPMXQWDUVHDLQGDRXWURVIDFWRUHVWDLVFRPR
D FDQGLGDWXUD D SURJUDPDV GH LQFHQWLYRV HFRQyPLFRV D REWHQomR GH PHOKRULDV QRV SURFHVVRV
gerais de organização, comunicação e reporte, e nas relações com potenciais clientes e com a
comunidade local (IEFE et al., 2005).
De acordo com diversos estudos na área dos SGA, os benefícios para as organizações resultantes
GRUHJLVWR(0$6LQFOXHP ,()(HWDO+DONRVH(YDQJHOLQRV2¶/DRLUH :HOIRUG
6KHOGRQ:HOIRUG 
• A garantia do cumprimento da legislação aplicável e a redução dos custos de incumprimento
legal;
 $UHGXomRGRVFXVWRVSRUYLDGHXPDXPHQWRGDH¿FLrQFLDGRVSURFHVVRVGHVLJQDGDPHQWH
DRQtYHOGDJHVWmRGHUHVtGXRVFRQVXPRGHHQHUJLDHXWLOL]DomRGHPDWpULDVSULPDV
• Aumento da motivação e maior participação dos colaboradores na gestão interna da
organização;
• Maior conhecimento dos processos de produção e consequente aumento da capacidade
de inovação;
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 0HOKRULDGDLPDJHPGDVRUJDQL]Do}HVMXQWRGDVRFLHGDGH
 *DQKRVGHFRPSHWLWLYLGDGHHPHOKRUSRVLFLRQDPHQWRQRPHUFDGRHMXQWRGHGLIHUHQWHV
tipos de stakeholders HJDGPLQLVWUDomRLQVWLWXLo}HV¿QDQFHLUDV 
Do lado dos custos, o registo no EMAS implica um investimento por parte das organizações,
TXHpIUHTXHQWHPHQWHUHSDUWLGRSRUGLIHUHQWHVFDWHJRULDVWDLVFRPRDFWLYLGDGHVGHFRQVXOWRULD
IRUPDomRDRVFRODERUDGRUHVHODERUDomRGDGHFODUDomRDPELHQWDOHGHVSHVDVGHYHUL¿FDomRH
GH UHJLVWR QR (0$6 $ WtWXOR GH H[HPSOR DSUHVHQWDVH QD )LJXUD  XPD GLVWULEXLomR GDV
categorias de custos do EMAS, segundo um estudo de Wenk (2005).

Distribuição dos custos no registo EMAS

Figura 3 - Distribuição dos custos no registo EMAS (Wenk, 2005)

2PRQWDQWHGLVSHQGLGRSRUXPDRUJDQL]DomRGHSHQGHUiGHGLYHUVRVIDFWRUHVWDLVFRPRDVXD
dimensão e experiência na adopção de práticas de gestão ambiental. Estimativas dos custos
DVVRFLDGRV DR UHJLVWR QR (0$6 HP IXQomR GR Q~PHUR GH FRODERUDGRUHV IRUDP DSUHVHQWDGRV
QXPHVWXGRSXEOLFDGRHPRTXDODSRQWDYDFXVWRVPpGLRVGHFHUFDGH¼SDUDDV
PLFURHPSUHVDVGH¼SDUDSHTXHQDVHPSUHVDVGH¼SDUDPpGLDVHPSUHVDV
HVXSHULRUHVD¼SDUDDVJUDQGHVHPSUHVDV ,1(0 
1RSURMHFWR30(PDVDWUDYpVGDIRUPDomRGRVUHVSRQViYHLVDPELHQWDLVHGRDFRPSDQKDPHQWR
da implementação dos SGA possibilitou-se a redução de alguns dos custos para as empresas
DGHUHQWHVGHVLJQDGDPHQWHQRTXHUHVSHLWDDFXVWRVGHLQIRUPDomRTXDOL¿FDomRHFRQVXOWRULD
externa.
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2. A INDÚSTRIA GRÁFICA E O AMBIENTE
2.1. Caracterização geral do sector
2VHFWRUGDLQG~VWULDJUi¿FDHQFRQWUDVHDFWXDOPHQWHHQWUHRVSULQFLSDLVVHFWRUHVGDLQG~VWULD
WUDQVIRUPDGRUDQRVSDtVHVLQGXVWULDOL]DGRVFRPXPDHQRUPHLPSRUWkQFLDDRQtYHOHFRQyPLFRH
social. Os Estados Unidos da América são o maior produtor mundial no mercado da impressão.
Na União Europeia este sector é também muito importante, sendo dominado por empresas de
pequena e média dimensão, que produzem para um mercado de base local ou regional, a maior
parte das quais empregando menos de 20 trabalhadores (Silva, 2001).
$VJUi¿FDVWrPXPDHQRUPHGLYHUVLGDGHGHFOLHQWHVQRVVHFWRUHVS~EOLFRHSULYDGRGRVTXDLV
se destacam as editoras, que absorvem praticamente metade do volume total da produção da
LQG~VWULDJUi¿FD 6LOYD 
(VWDLQG~VWULDWHPVRIULGRIRUWHVSUHVV}HVQRVHQWLGRGDPHOKRULDGRVHXGHVHPSHQKRDPELHQWDO
WHQGRVHYHUL¿FDGRPHOKRULDVVLJQL¿FDWLYDVDVVRFLDGDVjHYROXomRWHFQROyJLFDTXHUHPWHUPRV
GHHTXLSDPHQWRVTXHUQRFDStWXORGDXWLOL]DomRGHPDWpULDVSULPDV 6LOYD 
'H DFRUGR FRP D DFWXDO &ODVVL¿FDomR 3RUWXJXHVD GH $FWLYLGDGHV (FRQyPLFDV &$( ± 9HU 
DSUHVHQWDGDSHOR'HFUHWR/HL D,QG~VWULD*Ui¿FDLQFOXLVHQRVHFWRU&,QG~VWULDV
7UDQVIRUPDGRUDVGLYLVmR±,PSUHVVmRHUHSURGXomRGHVXSRUWHVJUDYDGRV1RHQWDQWRRV
GDGRVHVWDWtVWLFRVPDLVUHFHQWHVVREUHHVWHVHFWRUHQFRQWUDPVHDLQGDRUJDQL]DGRVVHJXQGRD
DQWHULRUFODVVL¿FDomR &$(±9HU 6HQGRDVVLPGHDFRUGRFRPDV³(VWDWtVWLFDVGD3URGXomR
,QGXVWULDO´ ,1(  H[LVWLDP HP  XP WRWDO GH  8QLGDGHV GH $FWLYLGDGH (FRQyPLFD
SHUWHQFHQWHVDR&$(±(GLomRLPSUHVVmRHUHSURGXomRGHVXSRUWHVGHLQIRUPDomRJUDYDGRV
Trata-se de uma unidade que corresponde a uma ou várias subdivisões operacionais de uma
HPSUHVDLQGHSHQGHQWHPHQWHGRORFDORQGHpH[HUFLGDDDFWLYLGDGHHFRQyPLFD
Os produtos resultantes desta actividade são muitos e variados, destacam-se no entanto os
apresentados no Quadro 2, pelas quantidades anualmente produzidas.
Quadro 2 – Principais produtos do CAE 22 (INE, 2008)
Principais Produtos
-RUQDLVHSXEOLFDo}HVSHULyGLFDVLPSUHVVRVTXHVHSXEOLTXHPSHORPHQRVTXDWURYH]HVSRUVHPDQD
-RUQDLVHSXEOLFDo}HVSHULyGLFDVLPSUHVVRVTXHVHSXEOLTXHPPHQRVGHYH]HVSRUVHPDQD
Outros livros, brochuras e impressos semelhantes;
&ODVVL¿FDGRUDVFDSDVSDUDHQFDGHUQDomRHFDSDVGHSURFHVVRGHSDSHORXFDUWmR
/LYURVEURFKXUDVHLPSUHVVRVVHPHOKDQWHVHPIROKDVVROWDVPHVPRGREUDGDV
Cadernos.

Dessas 764 unidades, 550 representavam o CAE 222 – Impressão e actividades dos serviços
relacionados com a impressão. O número de empresas de Impressão (CAE 2222) representa
PDLVGHPHWDGHGDVHPSUHVDVGRVHFWRUFRPFHUFDGHGHHPSUHVDVDODERUDUHP
Segue-se, em termos de representatividade a actividade de Edição (CAE 221) correspondendo
DGDVHPSUHVDVSHUWHQFHQWHVj&$(HSRU¿PFRPDSHQDVVXUJHDUHSURGXomRGH
suportes gravados.
Tendo em conta os dados do INE, de 2006, existiam à data um total de 5 993 empresas que
VHLQFOXtDPQD&$(GLVWULEXtGDVSRUHPSUHVDVGHGLIHUHQWHGLPHQVmRHTXHHPSUHJDYDP
um total de 36 480 pessoas (INE, 2008), tal como se observa no Quadro 3.
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Quadro 3 – Dimensão, número de empresas e pessoal ao serviço nas empresas do CAE 22 (INE, 2008)
Dimensão da empresa

N.º total de empresas

Pessoal ao serviço

Até 9 trabalhadores

5 301

11 428

10 – 49 trabalhadores

582

11 012

50 – 249 trabalhadores

101

9 505

250 ou mais trabalhadores

9

4 535

Considerando os dados anteriores, é a actividade com a CAE 2222 que apresenta um maior
YDORUGDVYHQGDVWDQWRQRPHUFDGRQDFLRQDOFRPRQD8(HQRXWURVSDtVHVWHUFHLURVVHJXLGR
das actividades de preparação da impressão (CAE 2224).
'HDFRUGRFRPDLQIRUPDomRFRPXQLFDGDSHOD$3,*5$)FRPEDVHHPGDGRVGR,1(GH
HVWH VHFWRU WHP XP SHVR VLJQL¿FDWLYR QD HFRQRPLD  GR 3,% HPSUHJDQGR PDLV GH 
WUDEDOKDGRUHVHJHUDQGRXPYROXPHGHQHJyFLRVJOREDOGHPLOPLOK}HVGHHXURV

2.2. Descrição dos principais processos de produção
2SURFHVVRGDLQG~VWULDGDVDUWHVJUi¿FDVLQGHSHQGHQWHPHQWHGRWLSRGHSURFHVVRGHLPSUHVVmR
SRGHJHQHUDOL]DUVHQXPFRQMXQWRGHWUrVJUDQGHVIDVHVD3UpLPSUHVVmR,PSUHVVmRH3yV
-impressão (Figura 4). De seguida é apresentado um breve resumo dos principais processos
XWLOL]DGRVQDVLQG~VWULDVJUi¿FDV
A pré-impressão compreende os vários procedimentos que um determinado texto ou imagem
WHPTXHSDVVDUSDUDTXHVHMDUHSURGX]LGRDWUDYpVGHXPPpWRGRGHLPSUHVVmReRPpWRGR
de impressão escolhido que determina o modo como se processa a pré-impressão mas é esta
que determina a qualidade do trabalho (Barbosa, 2005).
O primeiro passo é o tratamento da imagemGHPRGRDREWrODQDIRUPD¿QDOGHVHMDGDSHOR
FOLHQWH(PPXLWRVFDVRVHVWDLPDJHP¿QDOpjSDUWLGDIRUQHFLGDSHORFOLHQWH&RQWXGRSRGH
VHUQHFHVViULRSURFHGHUDPRQWDJHQVGHYiULRVFRPSRQHQWHVSDUDREWHQomRGDLPDJHP¿QDO
SUHWHQGLGD $ SUHSDUDomR GD LPDJHP LQFOXL D IRWRFRPSRVLomR H VH DSOLFiYHO  D SURGXomR GR
IRWROLWRDWUDYpVGRTXDOVHSURGX]XPPRGHORTXHpSRVWHULRUPHQWHXWLOL]DGRSDUDSURGX]LUDV
chapas de impressão (INETI, 2007).
$FWXDOPHQWH FDGD YH] PDLV JUi¿FDV UHFRUUHP DRV PHLRV LQIRUPiWLFRV QRPHDGDPHQWH DR
Computer To Plate &73 HYLWDQGRDSURGXomRGHIRWROLWRVSRXSDQGRDVVLPWHPSRHUHFXUVRV
(Barbosa, 2005). O CTP veio acelerar o processo de pré-impressão e muitas empresas estão a
RSWDU SRU HVWD WpFQLFD 3HUPLWH TXH D FKDSD VHMD JUDYDGD D SDUWLU GH XP ¿FKHLUR GLJLWDO YLD
laser2¿FKHLURpGLUHFWDPHQWHHQYLDGRSDUDDVFKDSDVVHPTXHKDMDQHFHVVLGDGHGHSURFHVVRV
LQWHUPpGLRVHVHPSUHFLVDUGRVIRWROLWRV8PDYH]JUDYDGDVHUHYHODGDVDVFKDSDV¿FDPSURQWDV
a ser utilizadas (Barbosa, 2005).
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Armazenagem

Processamento da
imagem
Fotolitos

CTP
Computer to plate

Passagem à chapa
Pré-Impressão

Preparação/ teste de
impressão

Impressão
Impressão

Impressão
Tipográfica

Impressão Offset

Rotogravura

Serigrafia

Secagem

Acabamentos

Pós -impressão

Figura 4 – 'LDJUDPDJHUDOGRVSULQFLSDLVSURFHVVRVGDLQG~VWULDJUi¿FD

A revelação da chapa )LJXUD   SHUPLWH SUHSDUDU D VXD VXSHUItFLH SDUD UHFHEHU D WLQWD GH
LPSUHVVmR 2V FRPSRVWRV IRWRVHQVtYHLV QD VXSHUItFLH GD FKDSD VmR GH QDWXUH]D RUJkQLFD
normalmente compostos azotados. Deste processo resulta uma solução aquosa ligeiramente
iFLGDFRQWHQGRFRPSRVWRVRUJkQLFRV1RFDVRGDVFKDSDVSOiVWLFDVIRWRVHQVtYHLVDH[SRVLomR
jOX]8OWUD9LROHWD 89 SURYRFDRHQGXUHFLPHQWRGDV]RQDVGHLPDJHPSRUSROLPHUL]DomR$SyV
a exposição, as áreas não expostas são removidas com uma solução alcalina.
$V FKDSDV PHWiOLFDV FXMR SURFHVVDPHQWR HQYROYH WpFQLFDV GH WUDWDPHQWR GH VXSHUItFLHV
metálicas, utilizando soluções concentradas ácidas e alcalinas, solventes orgânicos e metais
pesados, são cada vez menos utilizadas devido aos impactes ambientais potenciais que lhes
estão associados (INETI, 2007).
Banho de revelação

Chapa sensibilizada

Revelação da chapa

Chapa revelada
Material de embalagem
Banho de revelação usado

Figura 5 – Inputs e outputs do processo de revelação da chapa (INETI, 2007)
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O método de passagem e revelação de chapas varia com o processo de impressão utilizado.
Na LPSUHVVmR WLSRJUi¿FD as zonas de transmissão de tinta da chapa estão num plano mais
HOHYDGR GR TXH DV ]RQDV GH QmR WUDQVPLVVmR RX VHMD D iUHD GH LPDJHP GD VXSHUItFLH GH
LPSUHVVmR HVWi HP UHOHYR DFLPD GDV iUHDV YL]LQKDV $V FKDSDV VmR KDELWXDOPHQWH IRWR
SROtPHURVTXHVHDOWHUDPTXDQGRH[SRVWRVjOX]XOWUDYLROHWD(VWDSURSULHGDGHpDSURYHLWDGD
SDUDJUDYDUDLPDJHPQDFKDSDGHIRWRSROtPHURTXHpH[SRVWDjOX]DWUDYpVGHXPIRWROLWR
negativo (Barbosa, 2005). A exposição da chapa à luz leva à polimerização e endurecimento
das respectivas zonas. As zonas não expostas permanecem solúveis e são removidas por lavagem
(XUR,QIR&HQWUHV &RPRDJHQWHVGHODYDJHPXWLOL]DPVHVROYHQWHVRUJkQLFRVPLVWXUDV
KLGURDOFRyOLFDVRXiJXDSXUD$OJXPDVR¿FLQDVXWLOL]DPDLQGDFKDSDVGHLPSUHVVmRWLSRJUi¿FD
IHLWDVGHWLSRVPHWiOLFRVGHLPSUHVVmR (XUR,QIR&HQWUHV 2UHVXOWDGR¿QDOpXPDFKDSD
VHPHOKDQWHDXPFDULPERPDVPDLVGXUDTXHDXWLOL]DGDHPÀH[RJUD¿D %DUERVD 
As tintas utilizadas são muito espessas para garantir que não escorrem para a área sem imagem
HVHPDQWrPQDVXSHUItFLHHPUHOHYR$WLQWDTXDQGRSDVVDSDUDRSDSHOpWUDQVIRUPDGDQXP
¿RGHWLQWD¿QRHXQLIRUPHDFDEDQGRSRUVHFDUSRUR[LGDomR %DUERVD 
O processo de ÀH[RJUD¿DpHPWXGRVHPHOKDQWHDRXWLOL]DGRQDLPSUHVVmRWLSRJUi¿FD$FKDSD
XWLOL]DGDpXPIRWRSROtPHURTXHpH[SRVWRjOX]XOWUDYLROHWDDWUDYpVGHXPIRWROLWRQHJDWLYR
$V]RQDVH[SRVWDVjOX]YmRVRIUHUXPDWUDQVIRUPDomRQDVXDHVWUXWXUDDFDEDQGRSRUVROLGL¿FDU
Em seguida, a chapa é revelada num banho com dissolventes especiais, que removem a camada
GH SROtPHUR QD ]RQD QmR H[SRVWD &RPR UHVXOWDGR REWpPVH XP cliché, isto é, uma zona de
imagem em alto-relevo, que se assemelha a um carimbo. Actualmente, os clichés podem também
VHUJUDYDGRVGLJLWDOPHQWHVHPQHFHVVLWDUGRVIRWROLWRV %DUERVD 
No processo de rotogravuraDV]RQDVGHWUDQVPLVVmRGHFRUWRPDPDIRUPDGHFpOXODV5HWrP
DFRUHWUDQVPLWHPQDDRREMHFWRGDLPSUHVVmR(VWDVFpOXODVVmRFULDGDVQDFKDSDGHLPSUHVVmR
SRUJUDYDomRDiJXDIRUWHRXWpFQLFDVKHOLRJUi¿FDV$FKDSDGHLPSUHVVmRFRQVLVWHQXPFLOLQGUR
GH DoR FRP XP UHYHVWLPHQWR DSOLFDGR JDOYDQLFDPHQWH 'HSRLV GD JUDYDomR D iJXDIRUWH RX
URWRJUDYXUD D FKDSD GH LPSUHVVmR p JDOYDQL]DGD FRP FUyPLR $V HPSUHVDV GH URWRJUDYXUD
FRQ¿DP JHUDOPHQWH D SURGXomR GH FKDSDV GH LPSUHVVmR D HPSUHVDV HVSHFLDOL]DGDV HP
JDOYDQL]Do}HV (XUR,QIR&HQWUHV 
A VHULJUD¿D é um processo de utilização vulgar, com a particularidade de utilizar quadros em vez
de chapas de impressão, que permitem a passagem da tinta para o substrato nas áreas de imagem
(XUR,QIR&HQWUHV (VWHVTXDGURVVmRJHUDOPHQWHGHQ\ORQHSROLpVWHU2Q\ORQpVREUHWXGR
GHVWLQDGRDJUDQGHVWLUDJHQVDXPDFRUHDWUDEDOKRVFXMDHVWDELOLGDGHGLPHQVLRQDOHRUHJLVWR
QmRVmRFDUDFWHUtVWLFDVPXLWRLPSRUWDQWHV2SROLpVWHUDSHVDUGHWHUDVPHVPDVFDUDFWHUtVWLFDVGR
Q\ORQDSUHVHQWDXPDPDLRUHVWDELOLGDGHGLPHQVLRQDOHPDLRUUHJLVWRGDtTXHVHMDPDLVDGHTXDGR
para trabalhos que pretendam uma melhor qualidade de impressão a várias cores (Barbosa, 2005).
2V TXDGURV VmR JUDYDGRV XWLOL]DQGR SURFHVVRV IRWRPHFkQLFRV RX GLJLWDLV 1R SURFHVVR
IRWRPHFkQLFRDWHODHQFRQWUDVHFREHUWDFRPXPDHPXOVmRIRWRVVHQVtYHO'HSRLVGHDHPXOVmR
VHFDU D WHOD p H[SRVWD j OX] XOWUDYLROHWD HP FRQWDFWR FRP R IRWROLWR SRVLWLYR $V ]RQDV QmR
expostas são arrastadas por água e, deste modo, tornadas impermeáveis à tinta, enquanto as
]RQDVH[SRVWDV¿FDPWDSDGDVSHODHPXOVmRHDLPDJHP¿FDQRTXDGUR %DUERVD 
No processo de OLWRJUD¿D RIIVHW DV FKDSDV PDLV XWLOL]DGDV VmR DV GH DOXPtQLR GHYLGR jV VXDV
SURSULHGDGHV KLGUy¿ODV (VWDV FKDSDV VmR UHYHVWLGDV SRU XPD HPXOVmR IRWRVVHQVtYHO FRP
FDUDFWHUtVWLFDVKLGURIyELFDV %DUERVD 1HVWHSURFHVVRDV]RQDVGDFKDSDGHLPSUHVVmRTXH
WUDQVPLWHP D WLQWD H DV ]RQDV TXH QmR D WUDQVPLWHP HVWmR QXP PHVPR SODQR +i GLIHUHQWHV
SURFHGLPHQWRV SURFHVVRGLD]RIRWRSROLPHUL]DomRSURFHVVRGHWUDQVIHUrQFLDSRUGLIXVmRGHVDLV
de prata) para preparação das zonas de impressão e das zonas de não-impressão da chapa. As
]RQDV GH LPSUHVVmR WRUQDPVH KLGURIyELFDV R TXH VLJQL¿FD TXH DJDUUDP D WLQWD $V ]RQDV GH
QmRLPSUHVVmRWRUQDPVHKLGURItOLFDVRTXHVLJQL¿FDTXHYmRUHSHOLUDWLQWD (XUR,QIR&HQWUHV
 $WLQWDGHYHVHUjEDVHGHyOHRSDUDTXHIXQFLRQHDUHODomRGHUHSXOVDFRPDiJXDe
IHLWRRYiFXRSDUDTXHRFRQWDFWRHQWUHRIRWROLWRHDFKDSDVHMDWRWDOHSDUDTXHVHWRUQHYLVtYHO
quando esta é revelada (Barbosa, 2005). As chapas de impressão são protegidas contra a corrosão
por uma capa de borracha. Antes da impressão, esta camada é removida com água. A revelação
GDVFKDSDVRFRUUHHPPiTXLQDVUHYHODGRUDVRXHPFpOXODV (XUR,QIR&HQWUHV 
6LVWHPDVGH*HVWmR$PELHQWDOHD,QG~VWULD*Ui¿FD
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$SyVDUHYHODomRGDVFKDSDVpQHFHVViULRID]HUXPDlavagem da chapa com água para remover
GDVXDVXSHUItFLHRVUHVtGXRVSURYHQLHQWHVGREDQKR$VROXomRTXHUHVXOWDGHVWDODYDJHPHVWi
contaminada com compostos orgânicos (Figura 6) (INETI, 2007).
Água de lavagem

Chapa revelada

Lavagem da chapa

Imagem na chapa

Água de lavagem suja
Figura 6 – Inputs e outputs do processo de lavagem da chapa (INETI, 2007)

Antes da realização da impressão realizam-se testes de impressão até se atingirem as
FRQGLo}HV¿QDLVGHVHMDGDV(PERUDQHVWDIDVHMiVHXWLOL]HPRVHTXLSDPHQWRVHRVPDWHULDLV
do processo (papel, tinta e solução de molha), a impressão ainda não se considera iniciada,
uma vez que se está a preparar e optimizar as suas condições. Assim, o material impresso
QHVWDIDVHpFRQVLGHUDGRXPUHVtGXRHQmRXPSURGXWR¿QDO )LJXUD  ,1(7, 
Tinta
Papel
Solução d e molha
Chapa de impressão
Preparação da
impressão

Equipamento de impressão
afinado
Papel usado
Emissões gasosas
Material d e embalagem

Figura 7 – Inputs e outputs do processo de preparação da impressão (INETI, 2007)

$SyVWRGDDSUHSDUDomRQHFHVViULDFKHJDVH¿QDOPHQWHDRSURFHVVRGHimpressão. Existem,
FRPRDFLPDUHIHULGRPXLWDVWpFQLFDVGHLPSUHVVmRTXHSRGHPVHUXWLOL]DGDVGHSHQGHQGRGR
PDWHULDODLPSULPLUGDTXDOLGDGHHTXDQWLGDGHGHVHMDGDV %DUERVD 
$LPSUHVVmRGLWDFRQYHQFLRQDOpLGHDOSDUDTXDQGRVHSUHWHQGHID]HUJUDQGHVWLUDJHQVHQTXDQWR
DGLJLWDOpLQGLFDGDSDUDSHTXHQDVWLUDJHQVHPTXHVHSUHWHQGDSHUVRQDOL]DUFDGDFySLDFRP
GLIHUHQWHVLQIRUPDo}HV %DUERVD 
A LPSUHVVmR WLSRJUi¿FD é o método de impressão mais antigo, com tendência a perder
expressão no sector. Trata-se de um processo de impressão por relevo em que a zona de imagem
está acima da zona em que não há imagem. Este processo utiliza um suporte de base dura, metal
RXPDLVIUHTXHQWHPHQWHGHIRWRSROtPHURFRPD]RQDGHLPDJHPHPUHOHYRHPUHODomRDTXHOD
que não tem imagem (tipo carimbo). Aplica-se uma tinta bastante espessa e pastosa com um
UROR H D LPDJHP p WUDQVIHULGD SDUD R SDSHO SRU SUHVVmR %DUERVD   ([LVWHP WUrV WLSRV
SULQFLSDLVGHSUHQVDVSDUDLPSUHVVmRWLSRJUi¿FDDLPSUHVVRUDYHUWLFDODXWRPiWLFDDLPSUHVVRUD
KRUL]RQWDOWLSRJUi¿FDDXWRPiWLFDHDSUHQVDURWDWLYD2VSURFHVVRVGLIHUHPQDIRUPDSHODTXDO
RSDSHOpOHYDGRDFRQWDFWDUFRPDWLQWD (XUR,QIR&HQWUHV $FWXDOPHQWHpDWLSRJUD¿D
URWDWLYD R SURFHVVR PDLV XWLOL]DGR SDUD ¿QV LQGXVWULDLV SULQFLSDOPHQWH QD LQG~VWULD GDV
HPEDODJHQVHWLTXHWDVHUyWXORV
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AÀH[RJUD¿DEDVHLDVHQDLPSUHVVmRWLSRJUi¿FD%DVLFDPHQWHRTXHDVGLVWLQJXHpDXWLOL]DomR
de um suporte de base dura e de tinta espessa (Barbosa, 2005). Os custos de preparação de
FKDSDVHGHPiTXLQDVVmRPDLVHOHYDGRVQDWLSRJUD¿DGRTXHQDÀH[RJUD¿DRXQDOLWRJUD¿D
$FWXDOPHQWHUHFRUUHVHSRXFRDHVWHSURFHVVRSDUDWUDEDOKRVFRPHUFLDLVTXHVHID]HPWLSRJUD¿D
SODQDXPDYH]TXHH[LVWHPSURFHVVRVFRPRDOLWRJUD¿DRIIVHWPDLVHFRQyPLFRVHTXHFRQIHUHP
PHOKRUSHUIHLomRDRVWUDEDOKRV¿QDLV %DUERVD 
A rotogravuraGHVWLQDVHHVVHQFLDOPHQWHjLPSUHVVmRGHUyWXORVGHHOHYDGDTXDOLGDGHEHP
FRPR FDWiORJRV RX UHYLVWDV WDPEpP GH TXDOLGDGH (VWH SURFHVVR Vy FRPSHQVD HP WHUPRV
HFRQyPLFRV VH IRU XWLOL]DGR SDUD JUDQGHV WLUDJHQV XPD YH] TXH D JUDYDomR GRV FLOLQGURV p
bastante dispendiosa (Barbosa, 2005). A rotogravura é um método de baixo-relevo, em que a
]RQDGHLPDJHP¿FDSHUIXUDGDVREDIRUPDGHSHTXHQDVFpOXODVQRFLOLQGURHQTXDQWRD]RQD
VHPLPDJHPQmRVRIUHTXDOTXHUDOWHUDomR2FLOLQGURURGDQXPWLQWHLURHDWLQWDLQ¿OWUDVHQDV
FpOXODVJUDYDGDV$WLQWDTXH¿FDUHWLGDQDVFpOXODVGRFLOLQGURIRUPDDLPDJHPTXDQGRHVWH
é pressionado, pelo cilindro de impressão, contra o material a imprimir (Barbosa, 2005). A tinta
WHPGHVHUWUDQVIHULGDGDVFpOXODVGRPROGHGHLPSUHVVmRSDUDRPDWHULDOGHLPSUHVVmR3DUD
VH DWLQJLU XPD YHORFLGDGH GH LPSUHVVmR HOHYDGD p LPSRUWDQWH TXH D VHFDJHP VHMD UiSLGD $
tinta para a rotogravura tem, portanto, uma elevada percentagem de solventes (normalmente
WROXRO  2 VROYHQWH HYDSRUDVH FRPSOHWDPHQWH GXUDQWH R DTXHFLPHQWR (XUR ,QIR &HQWUHV
1995).
A VHULJUD¿D utiliza um processo de stencil. Neste processo utiliza-se uma tela de poliéster
nylon onde a imagem é desenhada, presa por uma moldura de metal a que se chama quadro.
$WHODSRGHVHUPDLVDEHUWDRXPDLVIHFKDGDFRQIRUPHWHQKDPDLVRXPHQRV¿RVSRUFHQWtPHWUR
dependendo da qualidade do trabalho que se pretenda. A tinta é colocada por cima do quadro,
utilizando uma espátula e o suporte a imprimir é colocado debaixo do quadro. Pressionando a
WLQWD HVWD SDVVD SDUD R SDSHO DWUDYpV GRV EXUDFRV DEHUWRV QD WHOD H TXH SHUPLWHP GH¿QLU D
imagem (Barbosa, 2005). Pode dividir-se em três etapas de trabalho: impressão, secagem e
OLPSH]D GRV TXDGURV (XUR ,QIR &HQWUHV   $ WLQWD XWLOL]DGD p PXLWR HVSHVVD UHVXOWDQGR
numa grande intensidade e opacidade (Barbosa, 2005). A tinta seca e endurece. As prensas
automáticas de impressão sobre os quadros aquecem o ar para tornarem o processo de secagem
mais rápido. Quando o processo de impressão termina, os quadros e respectivo revestimento
são limpos com agentes de limpeza contendo solventes. As prensas de impressão dos quadros
SRGHPVHUFLOtQGULFDVHSODQDV (XUR,QIR&HQWUHV 
A OLWRJUD¿DRIIVHWpRSURFHVVRGHLPSUHVVmRPDLVXWLOL]DGRTXDQGRVHSUHWHQGHLPSULPLUSDSHO
FRPPDLVTXDOLGDGHHDPDLVEDL[RFXVWR %DUERVD $PDWUL]SDUDRVLVWHPDRIIVHWSRGH
VHUGHSDSHOSDUDSHTXHQDVWLUDJHQV DWpFySLDV RXGHFKDSDVGHPHWDOJHUDOPHQWH
GHDOXPtQLR]LQFRRXFRPXPDFRPSRVLomRELRXWULPHWiOLFDXWLOL]DGDVSDUDWLUDJHQVVXSHULRUHV
(XUR,QIR&HQWUHV 
Trata-se de um processo plano em que as zonas de imagem e sem imagem encontram-se ao
PHVPRQtYHOQDFKDSDGHDOXPtQLR8PDGDVSULQFLSDLVLQRYDo}HVGDOLWRJUD¿DIRLRIDFWRGHD
iJXDHDWLQWDQmRVHPLVWXUDUHPGHYLGRjVXSHUItFLHGDFKDSDHjUHDFomRGHUHSXOVDHQWUH
ambas (Barbosa, 2005).
O sistema de impressão RIIVHWFRQYHQFLRQDOUHTXHUDXWLOL]DomRGHGRLVÀXLGRVSDUDGLIHUHQFLDU
DViUHDVGHJUD¿VPRHFRQWUDJUD¿VPRDiJXDHDWLQWD1DViUHDVGDPDWUL]TXHUHFHEHPiJXD
QmRVHUiGHSRVLWDGDWLQWDSRVVLELOLWDQGRDWLQWDJHPVRPHQWHQDViUHDVGHJUD¿VPR 3RUWDOGDV
$UWHV*Ui¿FDV 
$UHODomRHQWUHDWLQWDHDiJXDGHL[RXGHVHUFHQWUDOQRSURFHVVRXPDYH]TXHIRLHQWUHWDQWR
desenvolvido o RIIVHW a seco, em que a molha é dispensável.
No RIIVHW FRP PROKD VmR XWLOL]DGDV DV FKDSDV GH DOXPtQLR HQTXDQWR QR RIIVHW a seco são
XWLOL]DGDVFKDSDVUHYHVWLGDVDVLOLFRQHQDV]RQDVGHFRQWUDJUD¿VPR
As chapas de RIIVHW sem molha são mais caras do que as com molha. No RIIVHW com molha o
HTXLOtEULRHQWUHDiJXDHDWLQWDSURYRFDPDLVGHVSHUGtFLRGHSDSHOQRLQtFLRGDWLUDJHP2XWUD
YDQWDJHP GR RIIVHW VHP PROKD p D PHOKRU GH¿QLomR GD LPDJHP H D PHOKRU VDWXUDomR D FRU
(Barbosa, 2005).
6LVWHPDVGH*HVWmR$PELHQWDOHD,QG~VWULD*Ui¿FD
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'HXPPRGRVLQWpWLFRDLPSUHVVmRGHFRUUHGDVHJXLQWHIRUPDDFKDSDGHLPSUHVVmRMiSUHSDUDGD
pKXPHGHFLGDFRPXPOtTXLGRGHPROKDDQWHVGHOKHVHUDSOLFDGDDWLQWD$LPSUHVVmRpUHDOL]DGD
GHXPPRGRLQGLUHFWRDWUDYpVGRFLOLQGURTXHUHPRYHDWLQWDGDFKDSDGHLPSUHVVmRHDWUDQVIHUH
SDUDRPDWHULDOLPSUHVVR$GLFLRQDVHiOFRROLVRSURStOLFR  DROtTXLGRGHPROKDSDUDOKH
DXPHQWDUDFDSDFLGDGHGHKXPHGHFLPHQWR,VWRWDPEpPSURWHJHROtTXLGRGHPROKDGDSROXLomR
SHODWLQWD (XUR,QIR&HQWUHV 
A impressão RIIVHW pode ser plana ou rotativa, consoante o volume de tiragens. As vantagens da
URWDWLYDVmRDUDSLGH]HRSUHoR&RPRGHVYDQWDJHQVDSUHVHQWDXPDTXDOLGDGHLQIHULRUjGRRIIVHW
plano (Barbosa, 2005).
A impressão digitalSHUPLWHWUDQVIHULULPDJHQVRXWH[WRVGLJLWDLVGLUHFWDPHQWHSDUDDLPSUHVVRUD
As principais vantagens deste processo são a rapidez e o baixo custo, bem como a possibilidade
GH VH SRGHU ID]HU XPD SURYD GLUHFWDPHQWH QD PiTXLQD FRUULJLQGR TXDOTXHU LPSHUIHLomR GH
imediato. Na impressão digital a secagem é muito rápida devido aos toners e tintas utilizados.
Existem vários sistemas de impressão digital, tais como o RIIVHW digital (Barbosa, 2005). Este
processo tem por base o sistema convencional RIIVHW, porém tratando-se de um método de
LPSUHVVmRGLJLWDOHPTXHDUHYHODomRGDFKDSDpIHLWDGLUHFWDPHQWHQDPiTXLQDTXHYDLLPSULPLU
GLVSHQVD RV IRWROLWRV 7UDWDVH GH XP SURFHVVR GH LPSUHVVmR VHP PROKD HP TXH D FKDSD GH
poliéster revestida por silicone permite distinguir as áreas de impressão das áreas de nãoLPSUHVVmR2VUDLRVODVHUSURMHFWDGRVSDUDDFKDSDDQWHVGDLPSUHVVmRDEUHPSHTXHQDVFDYLGDGHV
QDFDPDGDGHVLOLFRQHIRUPDQGRDLPDJHP'XUDQWHDLPSUHVVmRDVFDYLGDGHVDEVRUYHPDWLQWD
e o silicone repele-a. Este método de impressão não é adequado às impressões personalizadas,
MiTXHXPDYH]JUDYDGDVDVFKDSDVQmRSRGHPVHUDOWHUDGDV
1DPDLRUSDUWHGRVFDVRVDIDVHGHsecagemGDWLQWDpTXDVHLQVWDQWkQHDHRFRUUHORJRDSyV
a sua absorção pelo substrato. No entanto, certos tipos de tinta e substratos tornam necessário
um processo de secagem de tinta. Esta secagem pode ser realizada utilizando várias técnicas,
dependendo do tipo de tinta utilizada, nomeadamente por aplicação de calor, luz UV ou outro
processo (Figura 8) (INETI, 2007).
Solventes de limpeza
Trapos
Tinta
Papel
Solução de molha
Equipamento de impressão
afinado

Impressão e
Secagem

Papel impresso
Papel branco
Papel impresso
Emissões
Resíduos de tinta
Trapos sujos
Chapas usadas
Solução de molha
Material de embalagem

Figura 8 – Inputs e outputs do processo de secagem (INETI, 2007)
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Por acabamentoHQWHQGHVHXPFRQMXQWRGHRSHUDo}HVPXLWRHVSHFt¿FDVGHSyVLPSUHVVmRTXH
GmRDRWUDEDOKRLPSUHVVRDVXDDSUHVHQWDomR¿QDO 3RUWDOGDV$UWHV*Ui¿FDV 
2VPDWHULDLVLPSUHVVRVVmRQRUPDOPHQWHEHQH¿FLDGRVPHFDQLFDPHQWHHGHSRLVHPSDFRWDGRV
(XUR ,QIR &HQWUHV   $V RSHUDo}HV GH DFDEDPHQWR SRGHP LQFOXLU FRUWH GREUDJHP
FRODJHPDSOLFDomRGHDJUDIRVHQFDGHUQDomRDTXHQWHSODVWL¿FDomRHQWUHRXWUDV ,1(7, 
Para os trabalhos que comportam um grande número de páginas existem processos mais
elaborados como é o caso da costura, brochura e cartonagem ou encadernação (Figura 9) (Portal
GDV$UWHV*Ui¿FDV 




  
 

 

  

 
 

Figura 9 – Inputs e outputs do processo de acabamentos (INETI, 2007)

Os processos anteriormente descritos dependem de um adequado planeamento da produção
LQFOXLQGRRDSURYLVLRQDPHQWRDWHPSDGRGHPDWpULDVSULPDV HJSHOtFXODFKDSDVGHLPSUHVVmR
material de impressão, tintas) e outros materiais e o respectivo armazenamento, bem como o
controlo da qualidade de todas as actividades.
$SyV FRQFOXtGD D SURGXomR R SURGXWR HPEDODGR SRGH RX QmR VHU VXMHLWR D DUPD]HQDPHQWR
seguindo-se a respectiva expedição (INETI, 2007).

3ULQFLSDLVDVSHFWRVHLPSDFWHVDPELHQWDLVGDLQG~VWULDJUi¿FD
$ JUDQGH GLYHUVLGDGH GH SURFHVVRV WHFQRORJLDV H SURGXWRV ¿QDLV HJ MRUQDLV UHYLVWDV
catálogos, material publicitário, publicações comerciais, livros, calendários, cartas, material para
HPEDODJHQV  GD LQG~VWULD JUi¿FD GL¿FXOWD D LGHQWL¿FDomR GRV SUREOHPDV DPELHQWDLV TXH OKHV
estão associados (Silva, 2001).
Este sector é abrangido por um quadro legal ambiental que, com a transposição de legislação
FRPXQLWiULDFDGDYH]PDLVULJRURVDLPS}HjVHPSUHVDVXPFRQMXQWRGHH[LJrQFLDVEDVWDQWH
VLJQL¿FDWLYDV 6LOYD 'HXPPRGRJHUDOSRGHPLGHQWL¿FDUVHYiULRVDVSHFWRVHLPSDFWHV
ambientais potenciais associados às actividades das empresas deste sector, tal como se ilustra
nos Quadro 4 e 5.
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Quadro 4 – 5HVXPRGRVSULQFLSDLVDVSHFWRVDPELHQWDLVGDLQG~VWULDJUi¿FD

Aspecto ambiental

Breve descrição

Consumo de água

$LQG~VWULDJUi¿FDQmRVHDSUHVHQWDGHPRGRJHUDOFRPRJUDQGHFRQVXPLGRUDGH
iJXD$LQGDDVVLPDOJXPDVRSHUDo}HVGRSURFHVVRJUi¿FRSRGHPJHUDUFRQVXPRV
representativos, como por exemplo a preparação dos banhos na pré-impressão e operações
de limpeza (SMA et al., 2003).

Consumo de energia

$PDLRULDGRVHTXLSDPHQWRVXWLOL]DGRVQDLQG~VWULDJUi¿FDFRQVRPHHQHUJLDHOpFWULFD$V
SUHQVDVSURGX]HPFDORUTXHpGHVSHUGLoDGR (XUR,QIR&HQWUHV 

3URGXomRGHHÀXHQWHV
OtTXLGRV

Na pré-impressão ocorre a produção de águas de lavagem contaminadas com agentes
SURYHQLHQWHVGDUHSURGXomRIRWRJUi¿FDHGDUHYHODomRGHFKDSDV1DLPSUHVVmRRIIVHW a
UHPRomRGHWLQWDGRVFLOLQGURVFRPOtTXLGRGHPROKDSRGHOHYDUjFRQWDPLQDomRGDViJXDV
UHVLGXDLVFRPWLQWDVROYHQWHVHDJHQWHVGHOLPSH]D1DVHULJUD¿DDViJXDVUHVLGXDLVSRGHP
¿FDUFRQWDPLQDGDVFRPSLJPHQWRVGHWLQWDUHVWRVGHFDPDGDVGHFySLDGLD]RVROYHQWHVH
DJHQWHVGHODYDJHPTXDQGRDWHODpOLPSDHRUHYHVWLPHQWRUHPRYLGR (XUR,QIR&HQWUHV
1995).

3URGXomRGHUHVtGXRV

1DDUPD]HQDJHPVmRSURGX]LGRVGHVSHUGtFLRVGHHPEDODJHQVUHVXOWDQWHVGRPDWHULDOGH
LPSUHVVmR1DIDVHGHSUpLPSUHVVmRUHVXOWDDSURGXomRGHUHVtGXRVGHSHOtFXODHSDSHO
GHIRWRJUD¿DFKDSDVGHLPSUHVVmRUHYHODGRUHVH¿[DGRUHVEHPFRPRWUDSRVGHOLPSH]D
contaminados com solventes. Associado ao processo de rotogravura são ainda produzidas
ODPDVUHVXOWDQWHVGRWUDWDPHQWRGHHÀXHQWHVGHJDOYDQL]Do}HVFRQWHQGRFUyPLRHFREUH
'DIDVHGHLPSUHVVmRUHVXOWDPHVVHQFLDOPHQWHUHVWRVGHWLQWDVFRQWLGRVHPELG}HVHODWDV
WUDSRVGHOLPSH]DFRQWDPLQDGRVFRPVROYHQWHVHUHVtGXRVSURYHQLHQWHVGRWUDWDPHQWRGH
HÀXHQWHV (XUR,QIR&HQWUHV 

5XtGR

2UXtGRSURYpPHVVHQFLDOPHQWHGRSURFHVVRGHLPSUHVVmRQRPHDGDPHQWHGR
IXQFLRQDPHQWRGDVPiTXLQDVGHLPSUHVVmRHUHVSHFWLYDVSUHQVDV1DIDVHGHDFDEDPHQWRV
a maquinaria utilizada para melhoramentos (e.g. encadernação de livros e máquinas de
GREUDJHP SURGX]UXtGR

(PLVV}HVDWPRVIpULFDV

1DIDVHGHSUpLPSUHVVmRDVJDOYDQL]Do}HVDVVRFLDGDVjSURGXomRGHFKDSDVSDUDD
URWRJUDYXUDFRPFUyPLRSURGX]HPQHYRHLURVWy[LFRV1DVHULJUD¿DRVVROYHQWHVSRGHP
evaporar-se enquanto a tela seca. Da impressão resultam essencialmente emissões
provenientes da evaporação dos solventes presentes nas tintas, utilizados na limpeza das
prensas e cilindros e nas águas de limpeza durante o processo de impressão e secagem. Na
IDVHGHDFDEDPHQWRVDOLPSH]DGDVPiTXLQDVFRPDJHQWHVGHOLPSH]DFRQWHQGRVROYHQWHV
SRGHSURGX]LUHPLVV}HVGHJDVRVDV (XUR,QIR&HQWUHV 

Contaminação do solo

$VJUi¿FDVDUPD]HQDPDVVXDVPDWpULDVSULPDVTXHLQFOXHPSDUDDOpPGRSDSHO
VXEVWkQFLDVSHULJRVDVOtTXLGRVLQÀDPiYHLVWLQWDVHVROYHQWHV2VGHUUDPHVRXR
manuseamento inadequado destes produtos poderá resultar na contaminação dos solos. Na
IDVHGHSUpLPSUHVVmRRDFRQGLFLRQDPHQWRLQDGHTXDGRRXRGHUUDPHGRVSURGXWRVTXtPLFRV
GHUHYHODomRHGHWLQWDVSRGHUmRFRQWDPLQDURVROR1DIDVHGHLPSUHVVmRRGHUUDPHRX
PDQXVHDPHQWRLPSUySULRGHWLQWDVSRGHUiSURYRFDUDFRQWDPLQDomRGRVVRORV (XUR,QIR
Centres, 1995).
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Quadro 5 – /LVWDGRVSULQFLSDLVDVSHFWRVDPELHQWDLVSRUSURFHVVR DGDSWDGRGH(XUR,QIR&HQWUHV
Aspectos ambientais
Unidade/Processo
Resíduos
Armazenagem

Emissões

Águas

Consumo de

Contaminação

atmosféricas

residuais

Energia

do Solo

•

Reprodução
IRWRJUi¿FD

Ruído

•

•

•

•

•

•

•

•

Produção de chapas
para impressão
,PSUHVVmRRIIVHW
,PSUHVVmRWLSRJUi¿FD
Rotogravura

•

•

•

6HULJUD¿D

•

•

•

IPSUHVVmRRIIVHW

•

•

•

,PSUHVVmRWLSRJUi¿FD

•

Rotogravura

•

Impressão
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

6HULJUD¿D

•

•

•

•

•

Corte

•

•

•

•

•

•

•

Encadernação

•

•

Brochura

•

•

•

•

•

Acabamentos

Dobragem
Colagem

Embalagem

•

•

&RQVLGHUDQGR RV DVSHFWRV H LPSDFWHV DPELHQWDLV DFLPD LGHQWL¿FDGRV RV LQVWUXPHQWRV GH
DGRSomR YROXQWiULD FRPR R (0$6 VXUJHP FRPR XPD IHUUDPHQWD HVVHQFLDO SDUD PHOKRUDU R
GHVHPSHQKRDPELHQWDOGDVHPSUHVDVGRVHFWRUGDLQG~VWULDJUi¿FD
5H¿UDVHDWtWXORGHH[HPSORDH[SHULrQFLDDPSODPHQWHGRFXPHQWDGDGDBeacon Press. Esta
HPSUHVD JUi¿FD IXQGDGD QR 5HLQR 8QLGR HP  EDVHLD D VXD DFWXDomR QXPD SROtWLFD
ambiental rigorosa que procura englobar todas as actividades da empresa. Como resultado,
WRUQRXVHOtGHUHPWHUPRVGHWHFQRORJLDGHLPSUHVVmRDPELHQWDOPHQWHUHVSRQViYHOQDFLRQDOH
LQWHUQDFLRQDOPHQWH HPSUHJDQGR  FRODERUDGRUHV H DSUHVHQWDQGR XP YROXPH GH QHJyFLRV
anual superior a 7 milhões de euros (SEEDA, 2008). Em 1996, a Beacon Press tornou-se na
11.ª empresa do Reino Unido registada no EMAS. Para tal adoptou uma série de medidas tendo
REWLGRPHOKRULDVVLJQL¿FDWLYDVVREUHWXGRDRQtYHOGDJHVWmRGHUHVtGXRVH¿FLrQFLDHQHUJpWLFD
FRQVXPRGHiJXDHHPLVV}HVDWPRVIpULFDV 4XDGUR 
'H IRUPD D ID]HU IDFH DRV PDLRUHV LPSDFWHV DPELHQWDLV GD HPSUHVD DOJXPDV GDV PHOKRUHV
LGHLDV GH SRVVtYHLV PHOKRULDV QR SURFHVVR SURGXWLYR IRUDP UHFRPHQGDGDV SHORV SUySULRV
6LVWHPDVGH*HVWmR$PELHQWDOHD,QG~VWULD*Ui¿FD
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trabalhadores através de caixas de sugestões estrategicamente colocadas nas instalações da
HPSUHVD(VWHIDFWRGHPRQVWUDQmRVyRHVIRUoRTXHDHPSUHVDWHPYLQGRDUHDOL]DUQRVHQWLGR
de promover a consciencialização ambiental entre os seus colaboradores, mas também o retorno
destas iniciativas.
Quadro 6 – $OJXQVGRVEHQHItFLRVUHVXOWDQWHVGDLPSOHPHQWDomRGR6*$GDJUi¿FD%HDFRQ3UHVV 6(('$
Benefícios da gestão ambiental na Beacon Press
5HGXomRGRFRQVXPRGHJiVHPGHVGHDSHVDUGRDXPHQWRGDSURGXomR
GRWRWDOGHUHVtGXRVSURGX]LGRVpUHFLFODGR
5HGXomRGRFRQVXPRGHiJXDHPGHVGH
- Tecnologia de impressão não consumidora de água permite poupar anualmente cerca de 14 000 litros de álcool e
138 000 litros de água, além de evitar a utilização de 11 toneladas de Compostos Orgânicos Voláteis (COV) perigosos;
7HPXPDSROtWLFDGH³SRUWDDEHUWD´SDUDFRPRXWUDVHPSUHVDVLQWHUHVVDGDVHPPHOKRUDURVHXGHVHPSHQKRDPELHQWDO
7RUQRXVHQDSULPHLUDHPSUHVDPXQGLDOGRVHFWRUJUi¿FRDVHUFRQVLGHUDGD³1HXWUDHP&DUERQR´WHQGRSODQWDGR
iUYRUHVSDUDFRPSHQVDUDVHPLVV}HVGHFDUERQRLPSRVVtYHLVGHHYLWDUTXHHVWmRDVVRFLDGDVDRVHXSURFHVVRSURGXWLYR
8WLOL]DDSHQDV³(QHUJLD9HUGH´SURYHQLHQWHGHHQHUJLDVUHQRYiYHLV

Por outro lado, a empresa tem utilizado a responsabilidade ambiental como uma vantagem
competitiva, tendo conseguido angariar uma extensa lista de clientes, muitos dos quais exigem
TXH RV IRUQHFHGRUHV GD %HDFRQ 3UHVV VHMDP LJXDOPHQWH UHVSRQViYHLV GR SRQWR GH YLVWD
ambiental.
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3. METODOLOGIA GERAL DE IMPLEMENTAÇÃO FASEADA
DO EMAS
1RkPELWRGRSURMHFWR30(PDVDLPSOHPHQWDomRIDVHDGDGH6*$SUHYrDUHDOL]DomRGHVHLV
JUDQGHVIDVHV )LJXUD FDGDXPDGHODVFRPYiULDVHWDSDVDSURVVHJXLUDGDSWDGDVGRPRGHOR
proposto pela Norma BS 8555:2003.

Figura 10 – (VTXHPDJHUDOGHLPSOHPHQWDomRIDVHDGDGR(0$6

A Fase 1 – Compromisso e situação de referência – pretende assegurar o compromisso
GDJHVWmRGHWRSRHPPHOKRUDURGHVHPSHQKRDPELHQWDOGDVXDRUJDQL]DomRLGHQWL¿FDQGR
as principais preocupações e oportunidades, motivando a participação dos colaboradores,
FRQMXQWDPHQWHFRPDRUJDQL]DomRQRGHVHQYROYLPHQWRHLPSOHPHQWDomRGHLQLFLDWLYDVTXH
SURPRYDP D TXDOLGDGH DPELHQWDO $V SULQFLSDLV HWDSDV D UHDOL]DU QHVWD IDVH VmR %6,
2003):
 $VVHJXUDUXPFRPSURPLVVRH[SOtFLWRGDJHVWmRSDUDDSRLDUDLPSOHPHQWDomRGR6*$H
melhorar o desempenho ambiental da organização;
• Planear o desenvolvimento e implementação do SGA;
 $YDOLDUDVLWXDomRGHUHIHUrQFLDGHPRGRDFRPSUHHQGHURVSULQFLSDLVDVSHFWRVHLPSDFWHV
ambientais gerados pelas actividades, produtos e serviços da organização;
 )RUPXODUXPDSURSRVWDGHSROtWLFDDPELHQWDO
• Desenvolver e implementar alguns indicadores de desempenho ambiental, associados aos
aspectos ambientais chave;
• Desenvolver actividades iniciais capazes de promover o envolvimento dos colaboradores
QDPHOKRULDFRQWtQXD
Na )DVH±,GHQWL¿FDomRGHUHTXLVLWRVOHJDLVHRXWURVUHTXLVLWRV±SUHWHQGHLGHQWL¿FDU
VHRFRQMXQWRGHUHTXLVLWRVOHJDLVUHOHYDQWHVHGHVHQYROYHUHLPSOHPHQWDUPHGLGDVGHFRQWUROR
para assegurar o cumprimento da legislação ambiental aplicável. As principais etapas a realizar
LQFOXtGDVQHVWDIDVHVmR %6, 
 ,GHQWL¿FDUOHJLVODomRDPELHQWDODSOLFiYHOjRUJDQL]DomR
 ,GHQWL¿FDU RXWURV UHTXLVLWRV WDLV FRPR FyGLJRV GH ERDV SUiWLFDV DFRUGRV YROXQWiULRV
requisitos de gestão interna, entre outros;
 ,GHQWL¿FDU³RQGH´H³FRPR´pTXHHVWHVUHTXLVLWRVVHDSOLFDPFRQFUHWDPHQWHjRUJDQL]DomR
em causa;
 9HUL¿FDU R QtYHO DFWXDO GH FXPSULPHQWR GD OHJLVODomR DPELHQWDO LGHQWL¿FDQGR SRVVtYHLV
áreas de não cumprimento;
6LVWHPDVGH*HVWmR$PELHQWDOHD,QG~VWULD*Ui¿FD
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 'H¿QLU XP SURFHGLPHQWR SDUD LGHQWL¿FDU WHU DFHVVR H DFWXDOL]DU RV UHTXLVLWRV OHJDLV
aplicáveis à organização;
• Continuar o processo de alteração da cultura organizacional e da melhoria do desempenho
ambiental da organização.
A Fase 3 – Desenvolvimento de objectivos, metas e programas – pretende estabelecer
os principais elementos de um SGA e desenvolver um planeamento de trabalho estruturado
para atingir um desempenho ambiental melhorado. As etapas a realizar incluem (BSI, 2003):
 (ODERUDU XPD OLVWD FRP RV DVSHFWRV H LPSDFWHV DPELHQWDLV LGHQWL¿FDGRV GXUDQWH R
OHYDQWDPHQWRGDVLWXDomRGHUHIHUrQFLDQDIDVH
 'HVHQYROYHUHDSOLFDUXPDPHWRGRORJLDGHVWLQDGDDDYDOLDUDVLJQL¿FkQFLDGRVDVSHFWRVH
impactes associados à organização;
 )LQDOL]DU D SROtWLFD DPELHQWDO YHUL¿FDQGR VH RV DVSHFWRV LGHQWL¿FDGRV FRPR VHQGR
VLJQL¿FDWLYRVVmRDEUDQJLGRVSRUHVWDSROtWLFDVHHVWiDVVLQDGDHVHIRLGLVSRQLELOL]DGDDR
público;
 'HVHQYROYHU REMHFWLYRV H PHWDV TXH DSRLHP RV REMHFWLYRV HVWDEHOHFLGRV QD SROtWLFD
DPELHQWDO H D PHOKRULD FRQWtQXD GR GHVHPSHQKR DPELHQWDO OLJDGRV DRV DVSHFWRV PDLV
VLJQL¿FDWLYRV
 ,GHQWL¿FDUHLPSOHPHQWDULQGLFDGRUHVGHDYDOLDomRGRGHVHPSHQKRDPELHQWDOTXHGrHP
LQIRUPDomRVREUHRGHVHPSHQKRGHDFRUGRFRPRVREMHFWLYRVHPHWDVHVWDEHOHFLGRVSDUD
DSRLDUDSROtWLFDDPELHQWDO
 'H¿QLU XP SURJUDPD GH JHVWmR DPELHQWDO TXH LGHQWL¿TXH UHVSRQVDELOLGDGHV HVFDOD
WHPSRUDOHUHFXUVRVSDUDDWLQJLUREMHFWLYRVHPHWDVWUDoDGRV
• Estabelecer procedimentos de controlo operacional que reduzam o real ou potencial dano
SDUDRDPELHQWHHRXPD[LPL]DUEHQHItFLRV
 &RPXQLFDUDSROtWLFD¿QDOL]DGDEHPFRPRRVREMHFWLYRVPHWDVLQGLFDGRUHVHSURJUDPD
GH JHVWmR H JDUDQWLU D LQIRUPDomR H IRUPDomR QHFHVViULRV SDUD DSRLDU D VXD
implementação;
 &RQWLQXDomRGRSURFHVVRGHPXGDQoDGHFXOWXUDQDRUJDQL]DomRHSURPRomRGDIRUPDomR
dos seus colaboradores.
A Fase 4 – Implementação e Operação do Sistema de Gestão Ambiental – WHPFRPRREMHFWLYR
PHOKRUDUDJHVWmRGRVHOHPHQWRVGHXP6*$SDUDVXSRUWDURSHUDo}HVTXHHVWHMDPHPFXUVRH
DVVHJXUDUTXHPXGDQoDVTXHWHQKDPHIHLWRQDRUJDQL]DomRSRVVDPVHULQWHJUDGDVQRVLVWHPDVHP
FDXVDU SHUGDV GH H¿FLrQFLD 1HVWD IDVH DV SULQFLSDLV HWDSDV D FRQVLGHUDU VmR %6,  
 'H¿QLUDHVWUXWXUDGHJHVWmRLGHQWL¿FDQGRRUHVSHFWLYRUHSUHVHQWDQWHDWULEXLQGRSDSpLV
responsabilidades e autoridades no âmbito do SGA;
 'H¿QLUDVUHODo}HVHLQWHUDFo}HVHQWUHGLIHUHQWHVHOHPHQWRVGR6*$
 $QDOLVDUDVQHFHVVLGDGHVGHIRUPDomRHGHVHQYROYLPHQWRSDUDWRGRRSHVVRDOUHOHYDQWH
GHILQLU SODQRV SURJUDPDV H SURFHVVRV GH UHJLVWR SDUD DV DFo}HV GH IRUPDomR
HIHFWXDGDV
• Estabelecer práticas de comunicação claras para o SGA e para tratar as comunicações
externas e internas;
• Desenvolver documentação, incluindo sistemas de manutenção de registos e procedimentos
de controlo documental;
• Desenvolver e testar procedimentos de preparação e resposta a emergências, registando
DVYHUL¿FDo}HVRXLQFLGHQWHV
 'HVHQYROYHULQGLFDGRUHVGHJHVWmRGRGHVHPSHQKRFDSD]HVGHDYDOLDUDH¿FiFLDGR6*$
em execução.
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A )DVH  ± 9HUL¿FDomR DXGLWRULD H UHYLVmR ± introduz a disciplina da auditoria do SGA.
3UHWHQGHFRQFOXLURFLFORGHGHVHQYROYLPHQWRSDUDDWLQJLUDH¿FiFLDDPELHQWDOGDRUJDQL]DomR
HOHYiODGHHQFRQWURDRVUHTXLVLWRVGRVUHIHUHQFLDLVH[LVWHQWHV HJ(0$6H,62
1HVWDIDVHDRUJDQL]DomRGHYHUi %6, 
 (VWDEHOHFHU SURFHGLPHQWRV GH DXGLWRULD LQWHUQD DR 6*$ H SODQHiOD GH¿QLQGR R VHX
kPELWRGXUDomRHDXGLWRUHVRTXHLUiFRQVWLWXLUXPFRPSOHPHQWRj³IDVHGHDXGLWRULD´
TXHWHUiWLGROXJDUQR¿QDOGHFDGDIDVHGHLPSOHPHQWDomR
• Assegurar que os resultados de auditoria são comunicados e revistos pela entidade
gestora;
 'H¿QLU XP SURFHGLPHQWR GH LGHQWL¿FDomR GH QmRFRQIRUPLGDGHV FRPXQLFDQGR DV
UHVSRVWDVGDVQmRFRQIRUPLGDGHVLGHQWL¿FDGDV
• Proceder ao acompanhamento das constatações da auditoria, implementando
procedimentos de acção correctiva e preventiva, ambos em relação aos resultados das
auditorias;
 ,PSOHPHQWDU UHYLV}HV SHULyGLFDV GH JHVWmR SDUD FRQ¿UPDU R SURJUHVVR HP UHODomR D
REMHFWLYRV H PHWDV HVWDEHOHFLGRV YHULILFDQGR VH R 6*$ HVWi GH DFRUGR FRP R
GHVHMDGR
 (IHFWXDUXPDUHYLVmRGRVREMHFWLYRVPHWDVSURJUDPDVGHJHVWmRHLQGLFDGRUHV
 )RFDUQDVLQLFLDWLYDVGHPHOKRULDFRQWtQXDTXHOHYDPDRUJDQL]DomRDLUPDLVDOpPQR
TXHWRFDDRFRPSURPLVVRDVVXPLGRSHODVVXDVSROtWLFDV
• Retirar conclusões da revisão pela gestão de topo.
1R¿PGHVWDIDVHDRUJDQL]DomRGHYHWHUXP6*$WRWDOPHQWHIXQFLRQDO$RUJDQL]DomRGHYHUi
HVWDU QXPD ERD SRVLomR SDUD DVVHJXUDU R FXPSULPHQWR GRV UHTXLVLWRV GRV UHIHUHQFLDLV GH
implementação de SGA.
Para as empresas que pretendam ser reconhecidas pelo seu desempenho ambiental, assegurado
pela implementação de um SGA, a Fase 6 – Preparação para a avaliação externa –
FRQFUHWL]DRSURFHVVRGHFHUWL¿FDomR$SULPHLUDHWDSDGHVWDIDVHFHQWUDVHQDSUHSDUDomRGD
HPSUHVD SRU IRUPD D DVVHJXUDU DWUDYpV GH XPD DXGLWRULD H[WHUQD TXH FXPSUH RV UHTXLVLWRV
para a implementação do seu SGA. As restantes etapas concentram-se no desempenho
DPELHQWDO H QD FRPXQLFDomR GD LQIRUPDomR $VVLP FRPR SDUWH GD IDVH ¿QDO D RUJDQL]DomR
deverá (BSI, 2003):
 )RUQHFHUHYLGrQFLDVGHTXHR6*$IRLLPSOHPHQWDGRGHDFRUGRFRPUHTXLVLWRVGD1RUPD
ISO 14001;
• Levar a cabo revisões tais como: aspectos ambientais, cumprimento legal, envolvimento
GRV HPSUHJDGRV SROtWLFD DPELHQWDO H DXGLWRULDV SDUD FRQ¿UPDU TXH FXPSUHP RV
requisitos do EMAS;
 &HUWL¿FDURVLVWHPDGHDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRDPELHQWDOGHVHQYROYLGRDRORQJRGDV
IDVHVDSRUIRUPDDDVVHJXUDUTXHRVGDGRVUHFHELGRVHDLQIRUPDomRSURGX]LGDp
VX¿FLHQWHSDUDXVRH[WHUQRHRXYHUL¿FDomRFRPRSDUWHGR(0$6
• Produzir uma declaração ambiental em acordo com o que é exigido pelo EMAS.

6LVWHPDVGH*HVWmR$PELHQWDOHD,QG~VWULD*Ui¿FD
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FASE 1 | COMPROMISSO E SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

Principais outputs desta fase:
¶ Levantamento ambiental
¶ Draft da política ambiental
¶ Draft dos indicadores de desempenho ambiental

O principal objectivo da Fase 1 é assegurar o compromisso da empresa na gestão dos seus
aspectos ambientais, com o objectivo de melhorar o seu desempenho ambiental. Para isso, a
RUJDQL]DomRGHYHUiFRPHoDUSRULGHQWL¿FDUDVLWXDomRGHUHIHUrQFLDHUHVSHFWLYRVSUREOHPDVH
oportunidades, envolvendo os trabalhadores no desenvolvimento e implementação de
iniciativas.
A par de todos estes processos, a empresa iniciará o desenvolvimento de requisitos básicos e
HVVHQFLDLVGHXP6*$FRQVWUXLQGRDSDUWLUGHVWDIDVHXPDEDVHVyOLGDTXHVLUYDGHVXSRUWHj
LPSOHPHQWDomRGDVIDVHVTXHVHVHJXHP %6, 
7HQGRSRUEDVHD1RUPD%ULWkQLFDDHTXLSDGRSURMHFWR30(PDVGH¿QLXDVVHJXLQWHV
HWDSDVSDUDD)DVH
• Etapa 1.1. Ganhar e manter o compromisso da Gestão de Topo
 (WDSD$YDOLDomRGDVLWXDomRGHUHIHUrQFLD±/HYDQWDPHQWR$PELHQWDO
 (WDSD'HVHQYROYHUXPdraft da política ambiental
• Etapa 1.4. Desenvolver um draft dos indicadores ambientais
 (WDSD'HVHQYROYHUXPSODQRGHLPSOHPHQWDomRGR6*$
• Etapa 1.6. Iniciação da melhoria contínua

1.1. Ganhar e manter o compromisso da Gestão de Topo
3DUDTXHTXDOTXHULQLFLDWLYDGHQWURGHXPDRUJDQL]DomRSRVVDGDUIUXWRVpHVVHQFLDOWHURDSRLR
GD *HVWmR GH 7RSR ± D SHVVRD RX JUXSR GH SHVVRDV FRP UHVSRQVDELOLGDGH H[HFXWLYD QD
organização.
$ LPSOHPHQWDomR GH XP 6*$ QmR p H[FHSomR R TXH VLJQL¿FD TXH SDUD JDUDQWLU TXH D VXD
LPSOHPHQWDomR p EHP VXFHGLGD p HVVHQFLDO R FRPSURPLVVR GRV UHVSRQViYHLV Pi[LPRV GD
RUJDQL]DomR6HPHVWHFRPSURPLVVRRDSRLRGDJHVWmRHVWDUiLQGLVSRQtYHO HPWHUPRVGHLQIUD
HVWUXWXUDVHGHUHFXUVRV SDUDTXHR6*$VHGHVHQYROYDGHIRUPDVXVWHQWDGDHDVLQLFLDWLYDV
acabarão por não vingar. Assim, qualquer colaborador que pretenda implementar um SGA, terá
HP SULPHLUR OXJDU TXH JDUDQWLU R DSRLR GD JHVWmR GH WRSR H Vy GHSRLV LQLFLDU R SURFHVVR
&KHUHPLVLQRII=DFNULVVRQ 
,PSOHPHQWDomR)DVHDGDGR(0$6QRVHFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD
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3DUDTXHXP6*$VHMDH¿FD]DJHVWmRGHWRSRWHPTXHVHFRPSURPHWHUFRPDPHOKRULDGR
desempenho ambiental da organização, disponibilizando para isso todos os recursos necessários
QRPHDGDPHQWHUHFXUVRV¿QDQFHLURVKXPDQRVHLQIUDHVWUXWXUDV &KHUHPLVLQRII 
1RFDVRGHXP6*$DJHVWmRGHWRSRUHFRUUHjSXEOLFDomRGDSROtWLFDDPELHQWDOFRPRIRUPD
de demonstrar este compromisso, evidenciando a sua determinação em disponibilizar os recursos
necessários, mas também divulgar a missão e valores da organização, aos colaboradores e a
todas as partes interessadas. A política ambiental é um passo importante, mas mais do que
dizer que se compromete, a gestão de topo deverá participar activamente na implementação
GR6*$GDQGRRH[HPSOR(VWDSDUWLFLSDomRGHYHUiLQFOXLUDSURPRomRGHLQLFLDWLYDVDVVRFLDGDV
DR6*$TXHFRQWULEXDPSDUDRHQYROYLPHQWRGHWRGRVRVFRODERUDGRUHV &KHUHPLVLQRII 
Ao longo da implementação do SGA este compromisso deve ser mantido e pode ser evidenciado
através do acompanhamento do processo pela gestão de topo, participação na elaboração e
DVVLQDWXUDGRVFRPSURPLVVRVDVVXPLGRVQDSROtWLFDSDUWLFLSDomRQDGH¿QLomRGHREMHFWLYRVH
metas e na revisão pela gestão.
1RFDVRFRQFUHWRGR30(PDVRFRPSURPLVVRGDJHVWmRGHWRSRGHFDGDHPSUHVDLQLFLRXVH
FRPDIRUPDOL]DomRGDVXDDGHVmRDRSURMHFWR
RESULTADOS ESPERADOSDA

DA

ETAPA 1.1. GANHAR

E

MANTER

O

COMPROMISSO

DA

GESTÃO

DE TOPO:

¡  'HFODUDomRLQHTXtYRFDGRFRPSURPLVVRHDORFDomRGRVUHFXUVRVH[LJLGRV
¡

Início da implementação do SGA

1.2. Avaliação da situação de referência – Levantamento Ambiental
Como etapa inicial do processo de implementação de um SGA, muitas organizações começam
SRU HODERUDU XP OHYDQWDPHQWR DPELHQWDO TXH FRQVLVWH QXP GLDJQyVWLFR DPELHQWDO LQLFLDO
UHDOL]DGR GH IRUPD D FRQKHFHU GHWDOKDGDPHQWH R HVWDGR GD HPSUHVD HP PDWpULD GH
ambiente.
2(0$6HVWDEHOHFHXROHYDQWDPHQWRDPELHQWDOFRPRXPUHTXLVLWRLQGLVSHQViYHOjLPSOHPHQWDomR
GHXP6*$TXHVHUYHGHEDVHDWRGRRVHXGHVHQYROYLPHQWR2SURSyVLWRGROHYDQWDPHQWR
DPELHQWDO p WDPEpP IRUQHFHU LQIRUPDomR LPSRUWDQWH SDUD R SODQHDPHQWR GR SURFHVVR GH
implementação do SGA e comparar os requisitos impostos pelo instrumento voluntário escolhido
FRPDTXLORTXHDHPSUHVDMiLPSOHPHQWRXQRWHUUHQR :KLWHODZ 3DUDDVRUJDQL]Do}HV
TXHQmRHVWmRPXLWRIDPLOLDUL]DGDVFRPRVSULQFtSLRVGHXP6*$DRSRUWXQLGDGHGHID]HUHVWH
OHYDQWDPHQWRSUHOLPLQDUSHUPLWLUiFRQFHEHUR6*$GHDFRUGRFRPRVUHVXOWDGRVH[WUDtGRVGHVVH
OHYDQWDPHQWR :KLWHODZ 
Para que o levantamento seja verdadeiramente útil deverá ser realizado pelos colaboradores
GD RUJDQL]DomR 3ODQHDU H FRQGX]LU XP OHYDQWDPHQWR DPELHQWDO RIHUHFH DRV UHVSRQViYHLV
DPELHQWDLV GDV RUJDQL]Do}HV D RSRUWXQLGDGH GH GHVHQYROYHU RV VHXV SUySULRV VLVWHPDV GH
trabalho, o que irá estar na base do planeamento e implementação do SGA que se quer muito
PDLV H¿FLHQWH &KHUHPLVLQRII   2V FRQVXOWRUHV SRGHP GDU XPD DMXGD LPSRUWDQWH QR
planeamento e condução do levantamento, contudo o trabalho de pesquisa e conclusões deverá
ser desenvolvido pelos colaboradores que irão ser responsáveis pela implementação do SGA na
RUJDQL]DomRHTXHLUmROLGDUFRPRVUHVXOWDGRVGHVWHWUDEDOKR :KLWHODZ 
2XWUD GDV YDQWDJHQV GR OHYDQWDPHQWR DPELHQWDO p DJUXSDU WRGD D LQIRUPDomR DPELHQWDO
H[LVWHQWHTXHVHHQFRQWUDGLVSHUVDWRUQDQGRGLVSRQtYHODLQIRUPDomRVREUHDVLQWHUDFo}HVGD
organização com o ambiente, o desempenho ambiental, o estado de cumprimento da legislação
DPELHQWDO RV SURJUDPDV DPELHQWDLV H DV IRUPDV FRPR D RUJDQL]DomR JHUH RV DVSHFWRV
DPELHQWDLVDVVRFLDGRVjVVXDVDFWLYLGDGHV :KLWHODZ 
([LVWHPYiULRVPpWRGRVSDUDFRQGX]LUXPOHYDQWDPHQWRDPELHQWDOXPGRVPpWRGRVTXHSRGH
VHU~WLOQmRVySHODUHFROKDGHLQIRUPDomRPDVWDPEpPSHORHQYROYLPHQWRGRVFRODERUDGRUHV
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GH GLIHUHQWHV VHFWRUHV p R UHFXUVR D TXHVWLRQiULRV GLULJLGRV DRV UHVSRQViYHLV GRV YiULRV
GHSDUWDPHQWRV :KLWHODZ 
O levantamento ambiental não é um requisito directamente auditável, porém através da sua
análise os auditores terão uma visão global do desempenho ambiental da organização e de
FRPRDRUJDQL]DomRWUDWDDVTXHVW}HVDPELHQWDLVQDHPSUHVD :KLWHODZ 
A APA juntamente com a equipa de projecto da FCT/UNL elaborou um documento com as Linhas
GH2ULHQWDomRSDUDDUHDOL]DomRGR/HYDQWDPHQWR$PELHQWDOVHJXQGRR5HJXODPHQWR &( 1
  2 REMHFWLYR GHVWD checklist é apoiar directamente as empresas na recolha dos
HOHPHQWRVHVVHQFLDLV SDUD D FDUDFWHUL]DomR JHUDO GD VXD DFWLYLGDGH H SURFHVVRV HVSHFt¿FRV D
IRFDUQROHYDQWDPHQWRDPELHQWDO
Elementos-chave a considerar num levantamento ambiental
,GHQWL¿FDomRGDRUJDQL]DomRORFDOL]DomRHFDUDFWHUL]DomRJOREDO
'HVFULomRGRVSURFHVVRVHSURGXWRVGDRUJDQL]DomRGLDJUDPDVGHSURFHVVRSURGXomRTXDQWL¿FDGDSRUSURGXWR
serviço
3ULQFLSDLVGHVFULWRUHVDPELHQWDLV
D (QHUJLDTXDQWL¿FDomRGHFRQVXPRV
E ÈJXDTXDQWL¿FDomRGHFRQVXPRVWUDWDPHQWRVHGHVWLQRGDiJXDXWLOL]DGDHOLFHQoDVH[LVWHQWHV
F (PLVV}HVDWPRVIpULFDVLGHQWL¿FDomRHFDUDFWHUL]DomRGHIRQWHVSRQWXDLVHGLIXVDVUHJLPHGHPRQLWRUL]DomR
UHJLVWRQRkPELWRGRV&29
G *HVWmRGHUHVtGXRVFDUDFWHUL]DomRTXDOLWDWLYDHTXDQWLWDWLYDGRVUHVtGXRVJHUDGRVRSHUDo}HVGHJHVWmRGHVWLQR
dos resíduos
H 5XtGRLGHQWL¿FDUDVIRQWHVGHHPLVVmRDYDOLDomRGRUXtGRH[WHULRUHGDLQFRPRGLGDGHSDUDRH[WHULRU
I 6XEVWkQFLDV'HSOHFWRUDVGD&DPDGDGH2]RQR 2'6 LQYHQWDULDomRGRWLSRGHHTXLSDPHQWRTXHFRQWHQKD2'6

O levantamento ambiental deverá começar por apresentar uma caracterização global da
RUJDQL]DomRGHVWLQDGDDLQIRUPDUDVHQWLGDGHVH[WHUQDV3DUDTXHDORFDOL]DomRJHRJUi¿FDGDV
RUJDQL]Do}HVVHMDHVFODUHFHGRUDVXJHUHVHTXHVHMDLQFOXtGDDSODQWDGHORFDOL]DomRDVVRFLDGD
DXPDEUHYHGHVFULomRGD]RQDHQYROYHQWHLQGLFDQGRSRUH[HPSORVHDVXDORFDOL]DomRRFRUUH
QXPD]RQDLQGXVWULDORXUHVLGHQFLDO3DUDDFDUDFWHUL]DomRGDiUHDGHRUJDQL]DomRVXJHUHVH
ainda a inclusão de uma planta/layout das instalações com uma breve descrição.
eWDPEpPDFRQVHOKiYHOLQFOXLURXWUDVLQIRUPDo}HVQRPHDGDPHQWHRQ~PHURGHWUDEDOKDGRUHV
GDRUJDQL]DomRGDQGRDLQGLFDomRGDVXDGLPHQVmRRUHJLPHGHODERUDomRRKRUiULRVHPDQDO
RVWXUQRVHFDVRH[LVWDPRVSHUtRGRVGHSDUDJHPSUHYLVWRVDQXDOPHQWHEHPFRPRDH[LVWrQFLD
GH LQVWDODo}HV GH FDUiFWHU VRFLDO FRPR p R FDVR GRV UHIHLWyULRV SRVWRV PpGLFRV HQWUH
outros.
8PDIRUPDVLPSOHVGHWUDQVPLWLUDLQIRUPDomRUHODWLYDDRVSURFHVVRVGDRUJDQL]DomRpDWUDYpV
GHXPÀX[RJUDPDGDVDFWLYLGDGHV$RUJDQL]DomRGHYHUiFRPHoDUSRULGHQWL¿FDUDVHQWUDGDV
inputs GHPDWpULDVSULPDVHGHUHFXUVRVQDWXUDLVQHFHVViULRVDRIXQFLRQDPHQWRGDDFWLYLGDGH
HDVVDtGDV outputs RXVHMDRVHIHLWRVDPELHQWDLVDVVRFLDGRVjVXDDFWLYLGDGH1RSURMHFWR
30(PDV IRUQHFHXVH XPD ¿FKD GH inputs/outputs VLPSOL¿FDGD SDUD TXH RV UHVSRQViYHLV
DPELHQWDLV GDV HPSUHVDV DGHUHQWHV SXGHVVHP LGHQWL¿FDU DV HQWUDGDV H VDtGDV GR SURFHVVR
produtivo, nomeadamente os tipos de resíduos produzidos, emissões e descargas.

,PSOHPHQWDomR)DVHDGDGR(0$6QRVHFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD
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)LFKDGHLGHQWL¿FDomRGDVHQWUDGDVHVDtGDVGDVDFWLYLGDGHVSURGXWRVVHUYLoRV

Neste ponto do levantamento ambiental, a empresa deverá ainda caracterizar os seus produtos
HJ  OLYURV MRUQDLV HQYHORSHV H VDFRV UHYLVWDV FDUWD]HV IROKHWRV FDOHQGiULRV FDUW}HV
UyWXORV GHVLJQDGDPHQWHRYROXPHGHSURGXomRGHFDGDWLSRGHSURGXWR(VWDLQIRUPDomRVHUi
~WLOSDUDDSRVWHULRUGH¿QLomRGHLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRDPELHQWDO
8PDYH]GH¿QLGRRÀX[RJUDPDGHDFWLYLGDGHVGHYHUmRTXDQWL¿FDUVHRPDLVGHWDOKDGDPHQWH
possível, as entradas e saídas de materiais, energia e emissões em cada um dos processos.
3DUDDOpPGDLGHQWL¿FDomRTXDOLWDWLYDHTXDQWLWDWLYDGRVFRQVXPRVHHPLVV}HVGDRUJDQL]DomR
HVWH OHYDQWDPHQWR FRQWULEXL DLQGD SDUD XPD DYDOLDomR GDV SUiWLFDV H[LVWHQWHV H SDUD R
HVWDEHOHFLPHQWRGHXPEDODQoRPiVVLFRHHQHUJpWLFRDVVRFLDGRjVDFWLYLGDGHVLGHQWL¿FDGDVQR
ÀX[RJUDPD
2OHYDQWDPHQWRDPELHQWDOGHYHUiGHEUXoDUVHHPVHJXLGDVREUHDFDUDFWHUL]DomRGRVSULQFLSDLV
GHVFULWRUHV DPELHQWDLV WDLV FRPR D iJXD HQHUJLD HPLVV}HV DWPRVIpULFDV UXtGR UHVtGXRV H
VXEVWkQFLDVGHSOHFWRUDVGDFDPDGDGHR]RQR 2'6 

Descritor
ambiental

Energia

Caracterização a incluir no levantamento ambiental

3UHWHQGHVHTXDQWL¿FDUVHRVFRQVXPRVHQHUJpWLFRVSRUWLSRGHHQHUJLDFRQVXPLGDHGHSUHIHUrQFLD
FRPYDORUHVPHQVDLV$IRUPDPDLVIiFLOGHUHFROKHUHVWDLQIRUPDomRVHUiUHFRUUHUjVIDFWXUDV
HQHUJpWLFDVGDRUJDQL]DomR$HOHFWULFLGDGHpDIRUPDGHHQHUJLDPDLVXWLOL]DGDQDVHPSUHVDVGHVWH
VHFWRU&RQWXGRRXWUDVIRQWHVGHHQHUJLDSRGHPVHUHQFRQWUDGDVQRPHDGDPHQWHRJiVSURSDQR
RIXHOyOHRHDQDIWD$SyVDGHWHUPLQDomRGRVYDORUHVUHODWLYRVDRFRQVXPRDQXDOGHHOHFWULFLGDGH
SUHWHQGHVHWDPEpPTXHDRUJDQL]DomRYHUL¿TXHVHGHDFRUGRFRPR'HVSDFKR5HJXODPHQWDU
QpRXQmRFRQVXPLGRUDLQWHQVLYDGHHQHUJLDRXVHMDFRQVRPHPDLVGH7RQHODGDV
(TXLYDOHQWHGH3HWUyOHR 7(3 SRUDQR&RQVLGHUDQGRRVSURFHVVRVXWLOL]DGRVUHJLPHGHODERUDomRHR
volume de trabalho, muitas empresas deste sector são consumidoras intensivas de energia.
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Descritor
ambiental

Caracterização a incluir no levantamento ambiental

Água

(VWHGHVFULWRUpLPSRUWDQWHSDUDDLQG~VWULDJUi¿FDXPDYH]TXHDSHVDUGDGLYHUVLGDGHGH
SURFHVVRVXWLOL]DGRVQDJHQHUDOLGDGHHVWHVDSUHVHQWDPHOHYDGDVFDUJDVSROXHQWHVHEDL[D
ELRGHJUDGDELOLGDGHDVVRFLDGDjSUHVHQoDGHGLYHUVRVSURGXWRVTXtPLFRV$VVLPpLPSRUWDQWH
que as empresas caracterizem detalhadamente este descritor, nomeadamente em termos das
IRQWHVGHFRQVXPRGHiJXDWLSRVGHWUDWDPHQWRVHIHFWXDGRVHGHVWLQRGDViJXDVUHVLGXDLVEHP
FRPRDH[LVWrQFLDGHOLFHQoDVGHGHVFDUJDQRPHLRKtGULFR0DLVXPDYH]DIRUPDPDLVH[SHGLWD
GHLGHQWL¿FDURFRQVXPRWRWDOGDRUJDQL]DomRpDWUDYpVGDFRQVXOWDGHIDFWXUDV$PDLRUSDUWH
GRVHÀXHQWHVOtTXLGRVUHVXOWDPGHRSHUDo}HVGHODYDJHP HJGHPiTXLQDVURORVFKDSDV GRV
SURFHVVRVGHSUpLPSUHVVmR HJUHYHODomRIRWRJUi¿FD HGHSUHSDUDomRGHPDWUL]HV HJFKDSDV
TXDGURVGHVHULJUD¿D QRPHDGDPHQWHGHVFDUJDGHEDQKRVGHUHYHODomRHiJXDVGHODYDJHP(P
DOJXPDVVLWXDo}HVYHUL¿FDVHWDPEpPDGHVFDUJDGHiJXDVGHPROKDHÀXHQWHVGHODYDJHPGH
VLORVGHSUHSDUDomRGHFRODVGHVFDUJDVGHVLVWHPDVGHUHIULJHUDomRHQWUHRXWURV

Emissões
DWPRVIpULFDV

$VHPLVV}HVDWPRVIpULFDVFRQVLGHUDGDVPDLVVLJQL¿FDWLYDVQDVDFWLYLGDGHVJUi¿FDVVmRRVFRPSRVWRV
RUJkQLFRVYROiWHLV &29 (VWHVSURYrPHVVHQFLDOPHQWHGRVVROYHQWHVSUHVHQWHVQDVWLQWDVQRV
SURGXWRVGHOLPSH]DGHURORVQDVFRODVHYHUQL]HVHQDVVROXo}HVGHPROKD iOFRROLVRSURStOLFR 
6mRQRHQWDQWRWDPEpPGHFRQVLGHUDUDVHPLVV}HVDWPRVIpULFDVGHFDOGHLUDVDOLEHUWDomRGH
SRHLUDVHSDUWtFXODVUHVXOWDQWHVHVVHQFLDOPHQWHGDiUHDGHDFDEDPHQWRVHWUDQVIRUPDomRGH
SDSHODHPLVVmRGHPHWDLVSHVDGRV HJFKXPERGDFRPSRVLomRWLSRJUi¿FDHFUyPLRFREDOWRH
QtTXHOGDVWLQWDVGHLPSUHVVmR HDHPLVVmRGHRXWURVSROXHQWHVSUHVHQWHVQRVGLYHUVRVSURGXWRV
TXtPLFRVXWLOL]DGRVQHVWDDFWLYLGDGH HJDPRQtDFRIHQyLVHiFLGRV 1HVWDHWDSDSUHWHQGHVHTXH
DRUJDQL]DomRLGHQWL¿TXHHFDUDFWHUL]HDVIRQWHVSRQWXDLVHGLIXVDV FDVRH[LVWDP EHPFRPRRVHX
UHJLPHGHPRQLWRUL]DomRHYLGHQFLDQGRRFXPSULPHQWRGDOHJLVODomRHPYLJRUUHODWLYDjVHPLVV}HV
SDUDDDWPRVIHUD7HQGRHPFRQWDDHVSHFL¿FLGDGHGDDFWLYLGDGHDLQIRUPDomRVREUHRUHJLVWRGD
RUJDQL]DomRQRkPELWRGR'HFUHWR/HLQUHODWLYRDRV&29GHYHUiWDPEpPVHUDQDOLVDGD

Resíduos

1HVWDHWDSDSUHWHQGHVHTXHDRUJDQL]DomRFDUDFWHUL]HTXDOLWDWLYDHTXDQWLWDWLYDPHQWHRWLSRGH
resíduos que produz e como os gere, ou seja quais as entidades responsáveis pelo seu destino
¿QDO3DUDIDFLOLWDUHVWDWDUHIDVXJHUHVHDFRQVXOWDGDLQIRUPDomRGRPDSDDQXDOGHUHVtGXRVGD
organização. Os principais tipos de resíduos produzidos neste sector são o papel, as chapas, os
WUDSRVDEVRUYHQWHVDVHPEDODJHQVXVDGDVRVyOHRVXVDGRVUHVtGXRVGHXWLOL]DomRGHWLQWDVGH
LPSUHVVmRUHVtGXRVGHXWLOL]DomRGHYHUQL]HVVROYHQWHVSHOtFXODVHSDSHOIRWRJUi¿FRFRPRXVHP
prata, materiais recolhidos selectivamente, tais como plásticos e madeiras e resíduos equiparados a
urbanos. Como principais resíduos perigosos surgem os solventes e líquidos de lavagem halogenados
e não halogenados, os resíduos de tintas e vernizes com e sem solventes halogenados, as lamas
de remoção de tintas e vernizes com e sem solventes halogenados, as lamas de tintas com e sem
solventes halogenados, os resíduos contendo prata provenientes do tratamento no local de resíduos
IRWRJUi¿FRVRVyOHRVXVDGRVRVUHVtGXRVGHYDORUL]DomRGHVROYHQWHVDVWLQWDVFRODVHUHVLQDVRV
VROYHQWHVHRVSURGXWRVTXtPLFRVGHIRWRJUD¿D

Ruído

eLPSHUDWLYRLGHQWL¿FDUDVIRQWHVGHHPLVVmRVHQGRTXHQHVWHVHFWRURVSULQFLSDLVSURFHVVRV
JHUDGRUHVGHUXtGRHQFRQWUDPVHDVVRFLDGRVjLPSUHVVmRHDRVDFDEDPHQWRV2UXtGRSURGX]LGR
QDVJUi¿FDVFRQVWLWXLXPDVSHFWRDPELHQWDODWHUHPFRQWDVHQGRTXHDVVLWXDo}HVPDLVFUtWLFDV
RFRUUHPQDVHPSUHVDVTXHHVWmRVLWXDGDVQRWHFLGRXUEDQRSUy[LPRGHORFDLVGHKDELWDomRRX
outras zonas sensíveis, sobretudo quando laboram durante o período nocturno. Assim, é também
UHTXHULGRjVHPSUHVDVTXHDSUHVHQWHPQROHYDQWDPHQWRDPELHQWDOLQIRUPDomRVREUHPRQLWRUL]Do}HV
TXHHYHQWXDOPHQWHDRUJDQL]DomRWHQKDUHDOL]DGRTXHUDRQtYHOGDDYDOLDomRGRUXtGRH[WHULRUTXHU
UHODWLYDPHQWHjLQFRPRGLGDGHSDUDRH[WHULRU

ODS

'HDFRUGRFRPR5HJXODPHQWR&(QGHGH-XQKRFDVRDRUJDQL]DomRXWLOL]H
VXEVWkQFLDVTXHFRQWULEXHPSDUDDGHVWUXLomRGDFDPDGDGHR]RQR 2'6 GHYHUiLQYHQWDULDURWLSR
GHHTXLSDPHQWRTXHSRVVXL1DIDOWDGHVWDLQIRUPDomRVXJHUHVHTXHDVRUJDQL]Do}HVFRQWDFWHPRV
IRUQHFHGRUHVLQIRUPDQGRRVVREUHRPRGHORHUHVSHFWLYDGDWDGHIDEULFR
([HPSORVGHHTXLSDPHQWRDEUDQJLGRLQFOXHPHTXLSDPHQWRVGHUHIULJHUDomRHTXLSDPHQWRVGHDU
FRQGLFLRQDGRERPEDVGHFDORUVLVWHPDVGHSURWHFomRFRQWUDLQFrQGLRVH[WLQWRUHV'HYHUiDLQGD
HVSHFL¿FDUVHVHDVPDQXWHQo}HVGRHTXLSDPHQWRVmRUHDOL]DGDVSRUWpFQLFRVFHUWL¿FDGRVSHOD$3$

1R $QH[R , p GLVSRQLELOL]DGR D WtWXOR GH H[HPSOR R OHYDQWDPHQWR DPELHQWDO UHDOL]DGR SHOD
GRÁFICA TORRIANA, SA.
$$3$MXQWDPHQWHFRPDHTXLSDGHSURMHFWRGR'&($)&781/HODERURXXPGRFXPHQWRFRP
as Linhas de Orientação para a realização do Levantamento Ambiental, segundo o Regulamento
&( 12REMHFWLYRGHVWDchecklist é apoiar directamente as empresas na recolha
GRVHOHPHQWRVHVVHQFLDLVSDUDDFDUDFWHUL]DomRJHUDOGDVXDDFWLYLGDGHHSURFHVVRVHVSHFt¿FRV
DIRFDUQROHYDQWDPHQWRDPELHQWDO
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CHECKLIST PARA A REALIZAÇÃO
DE UMLEVANTAMENTO AMBIENTAL
Análise preliminar e aprofundada dos problemas, do impacte e dos comportamentos ambientais relacionados com as
actividades desenvolvidas numa dada organização
,GHQWL¿FDomRGDRUJDQL]DomR
P   /RFDOL]DomRJHRJUi¿FDFRPSOHPHQWDGDFRPGDGRVGDHQYROYHQWHGDRUJDQL]DomR
P   ÈUHDVGDRUJDQL]DomRVtWLR iUHDVFREHUWDVQmRFREHUWDVHWF
P

Regime de laboração

P

Número de trabalhadores

P

Instalações de carácter social
'HVFULomRGRVSURFHVVRVHSURGXWRVGDRUJDQL]DomR

P   %UHYHGHVFULomRGRVSURFHVVRVHSURGXWRVGDRUJDQL]DomR
P   )OX[RJUDPDGDVDFWLYLGDGHV
P   3URGXomRTXDQWL¿FDGDSRUSURduto / serviço
3. Levantamento Ambiental por descritor
D(QHUJLD
P

Consumos de energia
EÈJXDXWLOL]DGDHFRQVXPLGD

P   &RQVXPRVGHiJXDHWLSRVGHIRQWHV
P

Tratamentos da água utilizada e consumida

P   'HVFULomRGDVUHGHVGHiJXDV SOXYLDLVGRPpVWLFDVLQGXVWULDLV
P

Águas residuais

P   /LFHQoDVH[LVWHQWHV
F(PLVV}HVSDUDDDWPRVIHUD
P   ,GHQWL¿FDomRHFDUDFWHUL]DomRGDVIRQWHVSRQWXDLV ORFDOL]DomRHDOWXUDGDVFKDPLQpVFDVRH[LVWDP
P   ,GHQWL¿FDomRGDSDUWHGRSURFHVVRDTXHHVWmRDIHFWDV
P   5HJLPHGHPRQLWRUL]DomRGDVHPLVV}HVSDUDDDWPRVIHUD
P   ,GHQWL¿FDomRGDVIRQWHVGLIXVDV
P   5HJLVWRQRkPELWRGDOHJLVODomRUHODWLYDD&RPSRVWRV2UJkQLFRV9ROiWHLV '/
G*HVWmRGHUHVtGXRV
P

Caracterização qualitativa e quantitativa dos resíduos gerados e respectivas operações de gestão / destino
H5XtGR

P   ,GHQWL¿FDUDVIRQWHVGHHPLVVmR
P   $YDOLDomRGRUXtGRH[WHULRU
P   $YDOLDomRGDLQFRPRGLGDGHSDUDRH[WHULRU
I2'6 Ozone Depleting Substances
P

Inventariação do tipo de equipamento de acordo com a tabela seguinte

Equipamento

Marca / Modelo

'DWDGHIDEULFR
PrVDQR

Capacidade
UHIULJHUDomR .Z

_ ,PSOHPHQWDomR)DVHDGDGR(0$6QRVHFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD

,GHQWL¿FDomR
GRÀXtGR
IULJRULJpQHR

&DUJDGRÀXLGR
IULJRULJpQHR .J
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RESULTADOS ESPERADOS

DA

ETAPA 1.2. LEVANTAMENTO AMBIENTAL:

¡

Caracterização geral da organização

¡

Descrição dos processos e produtos da organização

¡  'HVFULWRUHVDPELHQWDLVTXDQWL¿FDomRGDVHQWUDGDVHVDtGDVGHPDWHULDLV
energia e emissões

'HVHQYROYHUXPGUDIWGDSROtWLFDDPELHQWDO
A política ambiental é o primeiro passo no sentido de integrar a gestão ambiental numa
RUJDQL]DomRSRQGRHPHYLGrQFLDRFRPSURPLVVRGDJHVWmRGHWRSRFRPDVTXHVW}HVDPELHQWDLV
A política ambiental é muitas vezes considerada como o principal driver do SGA, a partir da
qual todos os outros elementos evoluem naturalmente.
2VSULQFLSDLVREMHFWLYRVGDSROtWLFDVmR =DFNULVVRQ 
 *DUDQWLURFRPSURPLVVRFRQWtQXRFRPDQRUPDLPSOHPHQWDGD
• Levar a cabo a melhoria contínua do ponto de vista ambiental, com o objectivo de
UHGX]LURVHIHLWRVDPELHQWDLVDQtYHLVYLiYHLVWpFQLFDHHFRQRPLFDPHQWH
• Constituir a base a partir da qual a organização estabelece objectivos e metas.
$ SROtWLFD DPELHQWDO UHTXHULGD SHOD ,62  GHYHUi HVERoDU XPD OLVWD GH YDORUHV H
SULQFtSLRVIXQGDPHQWDLVGDRUJDQL]DomR(PSULPHLUROXJDUDSROtWLFDQHFHVVLWDGH¿QLURkPELWR
GR 6*$ SRGHQGR DLQGD GHWDOKDU REMHFWLYRV HVSHFt¿FRV H R FRPSURPLVVR GH GLVSRQLELOL]DU RV
UHFXUVRVQHFHVViULRVHQWUHRXWURV &KHUHPLVLQRII 
3RUXPODGRDSROtWLFDGHYHVHUHVSHFt¿FDPDVWDPEpPVX¿FLHQWHPHQWHJHQpULFDSDUDTXHR
S~EOLFR HP JHUDO DR OrOD SRVVD LGHQWL¿FDU RV SURFHVVRVSURGXWRV GD RUJDQL]DomR H R TXH D
RUJDQL]DomR HVWi D SODQHDU DWLQJLU UHODWLYDPHQWH jV TXHVW}HV DPELHQWDLV 3RU RXWUR ODGR D
SROtWLFDQmRGHYHUiVHUWmRHVSHFt¿FDTXH¿TXHUDSLGDPHQWHGHVDFWXDOL]DGDRXTXHRVREMHFWLYRV
HPHWDVVHMDPGHPDVLDGRGHWDOKDGRVGHWDOPRGRTXHDRUJDQL]DomRQmRFRQVLJDFXPSULORV
:KLWHODZ 
$SROtWLFDDPELHQWDOGHYHVHUFODUDHFXUWD JHUDOPHQWHQmRXOWUDSDVVDXPDSiJLQD$ 
H DVVHQWD HP WUrV FRPSURPLVVRV HVVHQFLDLV R FRPSURPLVVR GD PHOKRULD FRQWtQXD GR
desempenho ambiental da organização, o compromisso com o cumprimento da legislação
ambiental aplicável e outra que a organização subscreva e o compromisso de prevenção
da poluição.
$WUDYpVGRFRPSURPLVVRFRPRFXPSULPHQWRGRVUHTXLVLWRVOHJDLVHRXWURVUHTXLVLWRVSUHWHQGHVH
TXHDRUJDQL]DomRDSyVLGHQWL¿FDUHYHUL¿FDUDDSOLFDELOLGDGHHVSHFt¿FDGDOHJLVODomRQDFLRQDO
FRPXQLWiULD ORFDO RX RXWUD TXH D RUJDQL]DomR VXEVFUHYD FXPSUD GH IRUPD FRQVFLHQWH R TXH
HVWDEHOHFHHGHPRQVWUHHVVHFRQKHFLPHQWRHUHVSHFWLYDFRQIRUPLGDGH 3LQWR 
2 FRPSURPLVVR FRP D PHOKRULD FRQWtQXD SUHWHQGH YLQFXODU D RUJDQL]DomR j QHFHVVLGDGH GH
DSHUIHLoRDUDRORQJRGRWHPSRR6*$GHIRUPDDDWLQJLUPHOKRULDVQRGHVHPSHQKRDPELHQWDO
JOREDOGDRUJDQL]DomR $(3 (VWHFRPSURPLVVRLPSOLFDTXHDSHVDUGDRUJDQL]DomRHVWDU
a cumprir a legislação ambiental, continuará a melhorar o seu desempenho ambiental. Esta
PHOKRULDFRQWtQXDVypFRQVHJXLGDHVWDEHOHFHQGRREMHFWLYRVHPHWDVHDYDOLDQGRDWUDYpVGDV
auditorias, o seu cumprimento. Com base nessa avaliação, a Gestão de Topo estabelece novos
REMHFWLYRVHPHWDVHDVVLPVHYDLDYDQoDQGRQRVHQWLGRGDPHOKRULDFRQWtQXDGRVLVWHPD $(3
 
2FRQFHLWRLPSOtFLWRQRFRPSURPLVVRFRPDSUHYHQomRGDSROXLomRQRFRQWH[WRGD13(1,62
pGH¿QLGRFRPR“utilização de processos, práticas, materiais ou produtos que evitem,
reduzam ou controlem a poluição, o que pode incluir reciclagem, tratamento, alterações no
,PSOHPHQWDomR)DVHDGDGR(0$6QRVHFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD
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SURFHVVRPHFDQLVPRVGHFRQWURORXWLOL]DomRH¿FLHQWHGRVUHFXUVRVHVXEVWLWXLomRGHPDWHULDLV´
$(3 $VPHGLGDVGHSUHYHQomRGDSROXLomRSRGHPLQFOXLUSRUH[HPSORRredesign dos
SURFHVVRVQRVHQWLGRGHDXPHQWDUDH¿FLrQFLDQRXVRGHGHWHUPLQDGRVPDWHULDLVXWLOL]DomRGH
PDWpULDVSULPDV PDLV HFROyJLFDV LQWURGXomR GH UHFLFODJHP GRV UHVtGXRV UHGX]LU H DOWHUDU D
HPEDODJHP GR SURGXWR LQWURGXomR GH PHGLGDV GH H¿FLrQFLD HQHUJpWLFD QRYDV WpFQLFDV TXH
PHOKRUHPDPRQLWRUL]DomRHPHGLomRGHGHWHUPLQDGRVSDUkPHWURVRSWLPL]DomRGRSURFHVVR
SURGXWLYRHQWUHPXLWRVRXWURV &KHUHPLVLQRII eGHQRWDUTXHDPDLRUSDUWHGDVPHGLGDV
que a organização toma para garantir o compromisso da prevenção da poluição, contribui
simultaneamente para a poupança de custos de toda a cadeia de produção. A prevenção da
SROXLomRpIXQGDPHQWDOQRFRQFHLWRGHDERUGDJHPHVWUDWpJLFDQDJHVWmRGDVLQWHUDFo}HVFRP
RDPELHQWHHPHOKRULDGDVXVWHQWDELOLGDGHGDRUJDQL]DomR &KHUHPLVLQRII 
1R¿QDOGHVWDHWDSDRUHVSRQViYHODPELHQWDOGHYHUiWHUUHVSRVWDSDUDDVTXHVW}HVOHYDQWDGDV
QDOLVWDGHYHUL¿FDomRTXHVHDSUHVHQWDHPVHJXLGD
Checklist pDUDDHODERUDomRGDSROtWLFDDPELHQWDO $GDSWDGRGH6WDSOHWRQH*ORYHU
([LVWHXPDSROtWLFDDPELHQWDOGH¿QLGD"6HVLPFRPRpTXHDSROtWLFDIRLGHVHQYROYLGD"4XDQGRRFRUUHXDVXD~OWLPD
UHYLVmR"
$SROtWLFDWHPHPFRQWDRVWUrVFRPSURPLVVRVFKDYH 0HOKRULDFRQWtQXDSUHYHQomRGDSROXLomRHFXPSULPHQWRGRV
UHTXLVLWRVOHJDLV "4XHRXWURVFRPSURPLVVRVpTXHDRUJDQL]DomRDVVXPHRXGHYHULDDVVXPLUQDSROtWLFD"
&RPRpTXHDSROtWLFDUHÀHFWHDVFDUDFWHUtVWLFDVDPELHQWDLVGDVDFWLYLGDGHVSURGXWRVHVHUYLoRV"
&RPRpTXHVHUiGHPRQVWUDGDDFRQIRUPLGDGHFRPDSROtWLFD"
&RPRpTXHDSROtWLFDpFRPXQLFDGDDRVFRODERUDGRUHV"2VFRODERUDGRUHVFRPSUHHQGHPRVHOHPHQWRVFKDYHGD
SROtWLFD"&RPRDYDOLD"
4XDORfeedbackREWLGRVREUHDSROtWLFDSRUSDUWHGRVFRODERUDGRUHVIRUQHFHGRUHVHRXWUDVSDUWHVLQWHUHVVDGDV"
4XDQGRpUHFHELGRfeedbackFRPRpTXHVHSURFHGHjUHYLVmRGDSROtWLFD"
&RPRpHIHFWXDGDDFRPXQLFDomRGDSROtWLFDDRS~EOLFR"2PpWRGRpH¿FD]"

RESULTADOS ESPERADOS
¡

DA

TAREFA 1.3. DRAFT

DA

POLÍTICA AMBIENTAL:

DraftGDSROtWLFDDPELHQWDOGHDFRUGRFRPRVUHTXLVLWRVGD1RUPD,62H
EMAS

1DSiJLQDVHJXLQWHHQFRQWUDVHXPPRGHORSDUDXPD3ROtWLFD$PELHQWDOGHXPDHPSUHVDGR
VHFWRUGDLQG~VWULDJUi¿FD
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(Logótipo da empresa)

Política Ambiental

alh

o

A (nome da empresa) é uma empresa do sector da indústria gráﬁca, que produz uma vasta gama de
publicações e produtos, designadamente (produtos da empresa), utilizando um processo avançado de
impressão e técnicas de corte. A empresa possui um programa de melhoria contínua do desempenho
ambiental, tendo como objectivo a minimização de impactes ambientais associados às suas actividades,
produtos e serviços. A (nome da empresa) compromete-se a:

Tra
b

- Cumprir os requisitos ambientais aplicáveis deﬁnidos pela legislação em vigor e respectivas actualizações,
e outros requisitos que a empresa subscreva;
- Deﬁnir metas e objectivos associados aos seus aspectos ambientais signiﬁcativos, medindo e avaliando
os resultados obtidos para assegurar continuamente a sua eﬁcácia;

de

- Rever periodicamente todo o sistema de gestão ambiental com o intuito de prosseguir a melhoria contínua,
actuando de forma a prevenir a poluição, reduzindo os resíduos produzidos, as emissões atmosféricas e
o consumo de energia, efectuando uma utilização racional dos recursos naturais;

sã

o

- Promover a sensibilização e responsabilidade ambiental dos colaboradores da empresa e das partes
interessadas na implementação da política ambiental, envolvendo-os de forma activa neste processo e
assegurando uma comunicação eﬁcaz sobre o desempenho ambiental da organização;

Ve
r

A Gestão de Topo compromete-se a disponibilizar os recursos necessários ao estabelecimento, implementação
e manutenção do SGA da empresa.

(Local e data)

A Gestão de Topo

(Assinatura)

(Nome)
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1.4. Desenvolver um draft dos indicadores ambientais
1RSRQWRGRDQH[R,,,GR5HJXODPHQWR(0$6 5HJXODPHQWRV(0$6 &( ±1H
1 DVRUJDQL]Do}HVTXHDGHULUHPDRVLVWHPDVmRLQFHQWLYDGDVDXWLOL]DUVHPSUH
TXHSRVVtYHOLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRDPELHQWDO(VWHVLQGLFDGRUHVSHUPLWHP
 6LQWHWL]DUXPJUDQGHQ~PHURGHGDGRVDPELHQWDLVQXPFRQMXQWROLPLWDGRGHLQIRUPDo}HV
VLJQL¿FDWLYDVIXQGDPHQWDLV
 $MXGDUDVRUJDQL]Do}HVDTXDQWL¿FDUHDSUHVWDULQIRUPDo}HVVREUHRVHXGHVHPSHQKR
DPELHQWDO
• Apoiar as organizações ao nível da gestão dos aspectos e impactes ambientais.

2V LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR DPELHQWDO GHYHP YHUL¿FDU FULWpULRV GH FXVWRH¿FiFLD H
DGHTXDELOLGDGHjGLPHQVmRHDRWLSRGHRUJDQL]DomREHPFRPRjVVXDVQHFHVVLGDGHVH
prioridades.
(VVHV LQGLFDGRUHV GHYHP LQFLGLU QRV LPSDFWHV DPELHQWDLV VLJQL¿FDWLYRV TXH D HPSUHVD
SRGHFRQWURODUHLQÀXHQFLDUDWUDYpVGDVVXDVDFWLYLGDGHVSURGXWRVRXVHUYLoRV
Dependendo das capacidades e dos recursos disponíveis na organização, a utilização de
LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR DPELHQWDO SRGH QXPD IDVH LQLFLDO ¿FDU FRQ¿QDGD DRV
DVSHFWRV FRQVLGHUDGRV PDLV SHUWLQHQWHV SRGHQGR R VHX kPELWR GH DSOLFDomR VHU
progressivamente alargado.

'H DFRUGR FRP D 5HFRPHQGDomR GD &RPLVVmR (XURSHLD 1R (& GH  GH -XOKR GH
HWDPEpPVHJXQGRD1RUPD,QWHUQDFLRQDO,62VmRGH¿QLGDVWUrVFDWHJRULDVGH
LQGLFDGRUHVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRGDJHVWmRH
LQGLFDGRUHVGHHVWDGRGRDPELHQWH(VWDUHFRPHQGDomRSHUPLWLXVXSRUWDUDLQIRUPDomRTXHVH
VHJXHUHODWLYDjGHVFULomRGRVGLIHUHQWHVWLSRVGHLQGLFDGRUHVDGHVHQYROYHUSHODVRUJDQL]Do}HV
QRkPELWRGR(0$6
Os Indicadores de Desempenho Operacional ,'2 LQFLGHP
 1RV DVSHFWRV UHODFLRQDGRV FRP R IXQFLRQDPHQWR GH XPD RUJDQL]DomR LH DV VXDV
DFWLYLGDGHVSURGXWRVRXVHUYLoRV
• No planeamento, controlo e monitorização dos impactes ambientais das operações
UHDOL]DGDVSHODRUJDQL]DomR
 &RQVWLWXHPDOpPGLVVRXPDIHUUDPHQWDGHFRPXQLFDomRGHLQIRUPDomRDPELHQWDOSRU
YLD GH UHODWyULRV RX GHFODUDo}HV DPELHQWDLV HP FRQIRUPLGDGH FRP R 5HJXODPHQWR
EMAS.
2V,'2SRGHPVXEGLYLGLUVHHPLQGLFDGRUHVGHÀX[RVGHHQWUDGDLQGLFDGRUHVGHLQIUDHVWUXWXUDV
ItVLFDVLQGLFDGRUHVGHHTXLSDPHQWRVHLQGLFDGRUHVGHÀX[RVGHVDtGD

([HPSORVGHLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOSDUDRVHFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD

(PLVV}HVGH&29

Consumo de Energia Eléctrica

4XDQWLGDGHXQLGDGHGHYROXPHQRUPDOL]DGD

mg/Nm

4XDQWLGDGHGHYHUQL]JDVWRXQLGDGHGHSURGXomR

l/t

4XDQWLGDGHGHVROYHQWHJDVWRXQLGDGHGHSURGXomR

l/t

Consumo / unidade de papel e cartão consumido

.:KW
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Os Indicadores de Desempenho da Gestão ,'* 
 6HUYHP REMHFWLYRV GH FRQWUROR LQWHUQR H PHGLomR GD LQIRUPDomR 1R HQWDQWR QmR
IRUQHFHPSRUVLVyXPDLPDJHPSUHFLVDGRGHVHPSHQKRDPELHQWDOGDRUJDQL]DomR
 ,QFLGHP QRV HVIRUoRV HPSUHHQGLGRV D QtYHO GD JHVWmR SDUD FULDU RV PHFDQLVPRV
QHFHVViULRVDRr[LWRGDJHVWmRDPELHQWDO
• Podem abranger, entre outros, os programas ambientais, os objectivos e metas, a
IRUPDomRSUR¿VVLRQDORVUHJLPHVGHLQFHQWLYRVDIUHTXrQFLDGDVDXGLWRULDVHDVUHODo}HV
com a comunidade.

([HPSORVGHLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRGDJHVWmRSDUDRVHFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD
1GHKRUDVGHIRUPDomRHPDPELHQWH

'LDVGHIRUPDomRWUDEDOKDGRUDQR

5HGXomRGRVFXVWRVGDVPDWpULDV±SULPDV HJSDSHOHYHUQL]

euros / ano

2EMHFWLYRVHPHWDVGR6*$TXHIRUDPDWLQJLGRV

% de objectivos e metas atingidos/ano

Os Indicadores de Estado do Ambiente ,($ 
 )RUQHFHP LQIRUPDo}HV VREUH D TXDOLGDGH GR DPELHQWH HQYROYHQWH GD RUJDQL]DomR RX
VREUHRHVWDGRGRDPELHQWHDQtYHOORFDOUHJLRQDORXPXQGLDO
 3RGHPVHUXWLOL]DGRVQRVHQWLGRGHID]HULQFLGLUDDWHQomRGDRUJDQL]DomRQDJHVWmRGH
DVSHFWRVDPELHQWDLVTXHHVWHMDPDVVRFLDGRVDLPSDFWHVDPELHQWDLVVLJQL¿FDWLYRV
• São particularmente relevantes quando as actividades de uma organização estão na
RULJHPGHXPSUREOHPDDPELHQWDODPHGLomRHRUHJLVWRGRVGDGRVUHODWLYRVDRHVWDGR
GRVGLIHUHQWHVGRPtQLRVDPELHQWDLVHIHFWXDGRVSRULQVWLWXLo}HVJRYHUQDPHQWDLVSRGHP
VHUXWLOL]DGRVSDUDLQIHULUVREUHDUHODomRHQWUHDVDFWLYLGDGHVGDRUJDQL]DomRHRVHX
UHÀH[RQRHVWDGRGRDPELHQWHHQYROYHQWH

([HPSORVGHLQGLFDGRUHVGRHVWDGRGRDPELHQWHUHOHYDQWHVSDUDRVHFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD
&RQFHQWUDomRGHVXEVWkQFLDVSROXHQWHVQDVPDVVDVGHiJXD

mg/l

&RQFHQWUDomRGHSROXHQWHVDWPRVIpULFRV

μg/m

1R ¿QDO GHVWD HWDSD GHYHUmR H[LVWLU HYLGrQFLDV GH TXH IRUDP LGHQWL¿FDGRV RV LQGLFDGRUHV
DVVRFLDGRVjVTXHVW}HVDPELHQWDLVUHOHYDQWHVHSODQHDGDDVXDXWLOL]DomR

RESULTADOS ESPERADOS

DA

TAREFA 1.4. DRAFT

DOS

INDICADORES AMBIENTAIS:

¡ Lista preliminar de indicadores de desempenho ambiental
¡ 5HJLVWRVGRGHVHPSHQKRDPELHQWDOHPiUHDVHVSHFt¿FDVGDRUJDQL]DomR
¡ 6XPiULRVGRGHVHPSHQKRDPELHQWDOHPiUHDVHVSHFt¿FDVGDRUJDQL]DomRSDUDDSRLDU
a comunicação

1R$QH[R,,HVWmRLQGLFDGRVDOJXQVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRDPELHQWDOGHVHQYROYLGRVSHOD
empresa SOCTIP, bem como a sua periodicidade de avaliação, metas a atingir e outras
indicações.
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1.5. Desenvolver um plano de implementação do SGA
1HVWDHWDSDSUHWHQGHVHTXHDRUJDQL]DomRSODQHLHRWHPSRTXHLUiGHGLFDUDFDGDXPDGDV
HWDSDVGDLPSOHPHQWDomRGR6*$HUHJLVWRQR(0$63DUDLVVRVXJHUHVHDHODERUDomRGHXP
FURQRJUDPDWDOFRPRVHLOXVWUDQRH[HPSORVHJXLGDPHQWHDSUHVHQWDGR
1RFDVRGRSURMHFWR30(PDVHVWHHVFDORQDPHQWRGDVYiULDVHWDSDVDDWLQJLUIRLGH¿QLGRSHOD
equipa de projecto em colaboração com cada uma das empresas no início do projecto, pelo que
QHVWD HWDSD DSHQDV VH VROLFLWRX D FDGD HPSUHVD TXH LQGLFDVVH RV HYHQWXDLV GHVYLRV IDFH DR
programado.

É essencial que a organização seja realista, para que cumpra os prazos a que se
FRPSURPHWH3DUDLVVRpIXQGDPHQWDOTXHDJHVWmRGHWRSRIRUQHoDWRGRVRVUHFXUVRV
KXPDQRVH¿QDQFHLURV QHFHVViULRVDRFXPSULPHQWRGRSODQR

RESULTADOS ESPERADOS

DA

TAREFA 1.5. PLANO

DE

IMPLEMENTAÇÃO

DO

SGA:

¡ Um plano de esboço das actividades necessárias para a implementação de um SGA,
indicando as actividades, escalas de tempo e prazos estabelecidos, responsabilidades
e a designação de um representante da gestão ambiental
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Plano de Implementação do Sistema de Gestão Ambiental
SGA da Empresa
(WDSDV5HTXLVLWRV
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Levantamento Ambiental
Política ambiental
Planeamento
Aspectos ambientais
Requisitos legais e
outros requisitos
Objectivos, metas e
programas
Implementação e operação
Recursos, atribuições,
responsabilidades e
autoridade
&RPSHWrQFLDIRUPDomR
e sensibilização
Comunicação
Documentação
Controlo de documentos
Controlo operacional
Prevenção e capacidade
de resposta a
HPHUJrQFLDV
9HUL¿FDomR
Monitorização e medição
Avaliação de
FRQIRUPLGDGH
1mRFRQIRUPLGDGHV
acções correctivas e
acções preventivas
Controlo dos registos
Auditoria interna
Revisão pela gestão
Declaração ambiental
9DOLGDomRHUHJLVWRQR
EMAS

Duração prevista
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,QLFLDomRGDPHOKRULDFRQWtQXD
De acordo com o Artigo 2.º do Regulamento EMAS, a melhoria contínua do comportamento
ambiental de uma organização é “um processo de melhoramento, ano após ano, dos resultados
mensuráveis do SGA relacionados com a gestão de uma organização nos seus aspectos
DPELHQWDLVVLJQL¿FDWLYRVQRFRQWH[WRGDUHVSHFWLYDSROtWLFDREMHFWLYRVHPHWDVDPELHQWDLV´.
1HVWDHWDSDSUHWHQGHVHTXHDRUJDQL]DomRHYLGHQFLHTXHSODQHRXHFRQWLQXDDSODQHDUDOJXPDV
acções iniciais de melhoria contínua, nomeadamente iniciativas para melhorar o desempenho
ambiental, comunicar e sensibilizar os colaboradores para as iniciativas de melhoria. Esta
PHOKRULD GRV UHVXOWDGRV QmR RFRUUHUi QHFHVVDULDPHQWH GH PRGR VLPXOWkQHR HP WRGRV RV
domínios de actividade.
A organização poderá começar por implementar iniciativas simples e capazes de motivar e
envolver os colaboradores.

([HPSORGHXPDPHGLGDVLPSOHVDLPSOHPHQWDUpHQFRUDMDURVFRODERUDGRUHVDXWLOL]DU
FRQWHQWRUHVGHUHFLFODJHPH[LVWHQWHVGHQWURGDHPSUHVDSDUDGLIHUHQWHVÀX[RVWDLVFRPR
papel e cartão, vidro, embalagens, tinteiros e toners, baterias, equipamentos eléctricos
HHOHFWUyQLFRV

RESULTADOS ESPERADOS

DA

TAREFA 1.6. INICIAÇÃO

DA

MELHORIA CONTÍNUA:

¡ Iniciativas para melhorar o desempenho ambiental
¡ Comunicação e sensibilização sobre as iniciativas de melhoria
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FASE 2 | IDENTIFICAÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS
E OUTROS REQUISITOS

Principais outputs desta fase:
¶ Lista dos requisitos legais e outros requisitos
ambientais e entendimento da sua aplicabilidade
HVSHFt¿FDjRUJDQL]DomR
¶ 3
 URFHGLPHQWRGH¿QLGRSDUDLGHQWL¿FDUDFWXDOL]DU
e aceder aos requisitos legais e outros requisitos
DPELHQWDLVDSOLFiYHLVjRUJDQL]DomR

$ LGHQWL¿FDomR GRV UHTXLVLWRV OHJDLV DSOLFiYHLV UHODFLRQDGRV FRP RV DVSHFWRV DPELHQWDLV p
HVVHQFLDO SDUD TXDOTXHU 6*$ 1HVWD IDVH SUHWHQGH LGHQWL¿FDUVH RV UHTXLVLWRV OHJDLV H RXWURV
UHTXLVLWRVUHOHYDQWHVDSOLFiYHLVjRUJDQL]DomRHGHVHQYROYHUHLPSOHPHQWDUPHGLGDVGHFRQWUROR
SDUDDVVHJXUDURFXPSULPHQWRGDOHJLVODomRDPELHQWDOH[LVWHQWH
(PSDUWLFXODUFDGDRUJDQL]DomRGHYHUiQDIDVHGDLPSOHPHQWDomRGRVHX6*$LGHQWL¿FDURV
UHTXLVLWRVOHJLVODWLYRVDPELHQWDLVDSOLFiYHLVjVXDLQVWDODomRRXRSHUDomRHVSHFt¿FDGRSURFHVVR
Como esta questão é ampla e variada, a legislação ambiental relevante será única para cada
RUJDQL]DomRRXLQVWDODomR7HQGRSRUEDVHD1RUPD%ULWkQLFDIRUDPHVWDEHOHFLGDV
DVVHJXLQWHVHWDSDVTXHFRPS}HPHVWDIDVH
 (WDSD,GHQWL¿FDURVUHTXLVLWRVOHJDLVHRXWURVUHTXLVLWRVUHOHYDQWHV
 (WDSD(ODERUDUXPSURFHGLPHQWRSDUDDLGHQWL¿FDomRGRVUHTXLVLWRVOHJDLVHRXWURV
requisitos relevantes

,GHQWL¿FDUUHTXLVLWRVOHJDLVHRXWURVUHTXLVLWRVDPELHQWDLV
UHOHYDQWHVSDUDDRUJDQL]DomR
3DUD XPD RUJDQL]DomR TXH SUHWHQGD DWLQJLU D FHUWL¿FDomR H[WHUQD GR VHX 6*$ p FRQGLomR
essencial conhecer a legislação ambiental que lhe é aplicável, bem como outros requisitos que
D RUJDQL]DomR SRVVD VXEVFUHYHU QRPHDGDPHQWH FyGLJRV GH FRQGXWD FyGLJRV GH SUiWLFD
industrial, requisitos contratuais de clientes e outros que possam ter uma componente
ambiental.
7UDWDVHGHXPUHTXLVLWRIXQGDPHQWDOGR(0$6VHQGRTXHFDGDRUJDQL]DomRVHFRPSURPHWHD
FXPSULORQDVXDSROtWLFDDPELHQWDO3DUDRHIHLWRXPDRUJDQL]DomRGHYHUiWHUSURFHGLPHQWRV
LHXPSURWRFRORRXPRGRHVSHFt¿FRGHUHDOL]DomR TXHJDUDQWDPDLGHQWL¿FDomRDFHVVRH
DFWXDOL]DomR SHULyGLFD GD OLVWD GH OHJLVODomR DSOLFiYHO FXMD FRQIRUPLGDGH GHYHUi VHU
SRVWHULRUPHQWHDYDOLDGD 5HJXODPHQWR(0$6 
4XDQGRLQLFLDPRSURFHVVRGHLPSOHPHQWDomRGHXP6*$PXLWDVRUJDQL]Do}HVGHVFRQKHFHP
a totalidade da legislação ambiental, que lhes é aplicável. Uma avaliação inicial contribuirá para
TXHDRUJDQL]DomRREWHQKDXPGLDJQyVWLFRGDViUHDVPDLVVHQVtYHLVHDVVLPGH¿QDSODQRVGH
DFomRSDUDXPDLQWHUYHQomRSULRULWiULDQHVVDViUHDV :KLWHODZ 

,PSOHPHQWDomR)DVHDGDGR(0$6QRVHFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD

| 41

0DQXDOGH,PSOHPHQWDomRGR(0$6QR6HFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD

Mais do que conhecer a legislação ambiental, cada organização deve, acima de tudo,
SHUFHEHU H GHPRQVWUDU D VXD DSOLFDELOLGDGH jV DFWLYLGDGHV SURFHVVRV H SURGXWRV GD
RUJDQL]DomR =DFNULVVRQ eLPSRUWDQWHTXHDRUJDQL]DomRFRPHFHSRUID]HUXPD
DYDOLDomRLQLFLDOGDFRQIRUPLGDGHOHJDOQRVHQWLGRGHSHUFHEHUVHHVWiRXQmRPXLWRORQJH
GRVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSRGHQGRGHVGHORJRSRUHPPDUFKDSURFHGLPHQWRVGHFRUUHFomR
nos casos onde são encontrados desvios.

$LGHQWL¿FDomRGDOHJLVODomRDSOLFiYHOjVRUJDQL]Do}HVpJHUDOPHQWHXPDWDUHIDPRURVDGHYLGR
jH[WHQVDOLVWDGHGLSORPDVH[LVWHQWHV$FWXDOPHQWHDFRQVXOWDGRVGLSORPDVOHJDLVSRGHVHU
UHDOL]DGDFRPUHFXUVRVDGLYHUVDVIRQWHVGHLQIRUPDomR$WtWXORGHH[HPSORSDUDDSHVTXLVD
HFRQVXOWDGHOHJLVODomRDPELHQWDOVXJHUHVHDEDVHGHGDGRV6,''$0% 6LVWHPDGH,QIRUPDomR
Documental sobre Direito do Ambiente, disponível em http://www.diramb.gov.pt/ HDLQGDD
VXEVFULomRGRVHUYLoRJUDWXLWRGHHQYLRGRVtQGLFHVGR'LiULRGD5HS~EOLFD ,6pULH SRUe-mail,
TXHSHUPLWHjVRUJDQL]Do}HVDFWXDOL]DUUDSLGDPHQWHDVXDOLVWDGHOHJLVODomRVHPSUHTXHVXUMDP
QRYRVGLSORPDVDSOLFiYHLV1RTXHGL]UHVSHLWRDR'LUHLWR&RPXQLWiULRVXJHUHVHDFRQVXOWDGR
-RUQDO2¿FLDOGD8QLmR(XURSHLD GLVSRQtYHOHPKWWSHXUOH[HXURSDHXSWLQGH[KWP 
A organização deverá nomear um responsável pela consulta e análise da aplicabilidade da nova
OHJLVODomR j RUJDQL]DomR VHQGR TXH HVWD FRQVXOWD GHYHUi VHU IHLWD FRP XPD SHULRGLFLGDGH
DGHTXDGD HJVHPDQDO $OHJLVODomRDPELHQWDOGHYHUiVHUGLYXOJDGDDWRGRVRVFRODERUDGRUHV
dando especial atenção aos que trabalham directamente com as actividades geradoras de
LPSDFWHVQRDPELHQWHSDUDDVTXDLVH[LVWDOHJLVODomRDSOLFiYHO
1R VHQWLQGR GH DSRLDU DV HPSUHVDV DGHUHQWHV QHVWD WDUHID D HTXLSD GR SURMHFWR 30(PDV
procedeu a um levantamento dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis ao sector das
JUi¿FDV H j DQiOLVH GD VXD DSOLFDELOLGDGH JHUDO jV HPSUHVDV GRV VHFWRUHV HP HVWXGR (VWH
OHYDQWDPHQWRUHDOL]DGRHPpGLVSRQLELOL]DGRQR$QH[R,,,
1HVWD EDVH GH GDGRV GLVSRQLELOL]DGD jV HPSUHVDV D LQIRUPDomR VREUH RV UHTXLVLWRV OHJDLV
HQFRQWUDVHRUJDQL]DGDSRUOHJLVODomRGHkPELWRJHUDOiJXDDYDOLDomRGHLPSDFWHDPELHQWDO
DUHQHUJLDUXtGRSHWUyOHRHVHXVGHULYDGRVOLFHQFLDPHQWRLQGXVWULDOOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDO
UHFLSLHQWHVVRESUHVVmRVXEVWkQFLDVHSUHSDUDo}HVSHULJRVDVULVFRVDPELHQWDLVHUHVtGXRV
$SyVDDQiOLVHGHVWDOLVWDHGDVXDDSOLFDELOLGDGHJHUDORVUHVSRQViYHLVDPELHQWDLVGHVLJQDGRV
SHODVHPSUHVDVSURFHGHUDPDXPDDYDOLDomRGDDSOLFDELOLGDGHHVSHFt¿FDGHFDGDGLSORPDOHJDO
podendo adicionar novos campos tais como as acções de monitorização associadas e os
responsáveis da empresa por esse acompanhamento.
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RESULTADOS ESPERADOS

COM A

TAREFA 2.1. IDENTIFICAÇÃO

DOS

REQUISITOS LEGAIS

E OUTROS

REQUISITOS:

¡ , GHQWL¿FDomRGRVUHTXLVLWRVOHJDLVHRXWURVUHTXLVLWRVDPELHQWDLVDSOLFiYHLV
¡ '
 HVFULomRGRPRGRFRPRRVUHTXLVLWRVOHJDLVHRXWURVVHDSOLFDPjRUJDQL]DomR

3URFHGLPHQWRSDUDRVUHTXLVLWRVDPELHQWDLVUHOHYDQWHV
$ 1RUPD ,62  QR SRQWR  ³5HTXLVLWRV OHJDLV H RXWURV UHTXLVLWRV´ UHIHUH D
necessidade das organização estabelecerem, implementarem e manterem um procedimento
TXHVHMDFDSD]GH
 ,GHQWL¿FDUHDFHGHUDRVUHTXLVLWRVOHJDLVDSOLFiYHLVHRXWURVUHTXLVLWRVVXEVFULWRVSHOD
RUJDQL]DomRUHODFLRQDGRVFRPRVVHXVDVSHFWRVDPELHQWDLV
 'HWHUPLQDURPRGRFRPRHVVHVUHTXLVLWRVVHDSOLFDPjRUJDQL]DomR

'DGDDLPSRUWkQFLDGDOHJLVODomRHPWRGRRSURFHVVRGHLPSOHPHQWDomRGHXP6*$D
RUJDQL]DomRGHYHUiGLVSRUGHPHFDQLVPRVH¿FD]HVSDUDLGHQWL¿FDUQRYDOHJLVODomRTXH
OKHSRVVDLQWHUHVVDUDFWXDOL]DUDOHJLVODomRMiLGHQWL¿FDGDFRPRDSOLFiYHODFHGHQGRFRP
XPDSHULRGLFLGDGHDGHTXDGDjSXEOLFDomRGHQRYRVGLSORPDV

Ao estabelecer este procedimento, uma organização demonstra que consegue assegurar um
DFRPSDQKDPHQWRDGHTXDGRGDVDOWHUDo}HVjOHJLVODomReHVVHQFLDOTXHRVUHTXLVLWRVOHJDLVH
RXWURVVHMDPFRPXQLFDGRVDRVFRODERUDGRUHVQmRDSHQDVjTXHOHVFXMDVIXQo}HVSRVVDPUHVXOWDU
em incumprimentos da legislação mas a todos, pois em sede de auditoria poderão ser
TXHVWLRQDGRVSHORVDXGLWRUHV ,62 

RESULTADOS ESPERADOS
RELEVANTES

DA

TAREFA 2.2. PROCEDIMENTO

PARA OS

REQUISITOS LEGAIS

E

OUTROS REQUISITOS

¡ 3
 URFHGLPHQWR GH¿QLGR SDUD LGHQWL¿FDU WHU DFHVVR H DFWXDOL]DU RV UHTXLVLWRV OHJDLV H
outros relacionados com os seus aspectos ambientais.

ChecklistSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVWDUHIDVH $GDSWDGRGH6WDSOHWRQH*ORYHU
([LVWHXPSURFHVVRSDUDLGHQWL¿FDUDDSOLFDELOLGDGHGHUHTXLVLWRVOHJDLVHRXWURV"6HVLPSUHFLVDGHVHUUHYLVWR"(PTXH
PHGLGD"
4XHPpTXHDRUJDQL]DomRQHFHVVLWDHQYROYHUQHVWHSURFHVVR"4XDLVGHYHUmRVHUDVVXDVUHVSRQVDELOLGDGHV"
4XDLVVmRDVIRQWHVGHLQIRUPDomRXWLOL]DGDVSDUDLGHQWL¿FDUUHTXLVLWRVOHJDLVHRXWURVDSOLFiYHLV"6HUmRDVPDLV
DGHTXDGDV"&RPTXHIUHTXrQFLDpTXHHVVDVIRQWHVVmRUHYLVWDVSDUDHIHFWXDUSRVVtYHLVDOWHUDo}HV"
&RPRpTXHDRUJDQL]DomRDVVHJXUDTXHWHPDFHVVRDRVUHTXLVLWRVOHJDLVHRXWURV"
Listar os métodos utilizados.
&RPRpTXHDRUJDQL]DomRFRPXQLFDDLQIRUPDomRUHODWLYDDRVUHTXLVLWRVOHJDLVDSHVVRDVH[WHUQDVjRUJDQL]DomRTXH
SUHWHQGDPREWHUHVVDVLQIRUPDo}HV"
4XHPpUHVSRQViYHOSRUDQDOLVDUOHJLVODomRQRYDRXDOWHUDGDHFRPRpTXHHVWDDIHFWDDRUJDQL]DomR"
&RPRpTXHDRUJDQL]DomRPDQWpPXPUHJLVWRGDOHJLVODomRDFWXDOL]DGD"
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$SUHVHQWDVH HP VHJXLGD XP H[HPSOR GH XP SURFHGLPHQWR SDUD LGHQWL¿FDU H DFWXDOL]DU RV
UHTXLVLWRV GD OHJLVODomR DSOLFiYHLV D XPD RUJDQL]DomR GR VHFWRU GD LQG~VWULD JUiILFD
GLVSRQLELOL]DGRSHODHPSUHVD*UD¿OLQKD±7UDEDOKRV*Ui¿FRVH3XEOLFLWiULRV
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)$6(_'(6(192/9,0(172'(2%-(&7,9260(7$6(
PROGRAMAS

Outputs desta fase:
¶ Lista de aspectos e impactes ambientais e
UHVSHFWLYDVLJQL¿FkQFLD
¶ 3URFHGLPHQWRVSDUDLGHQWL¿FDURVDVSHFWRVH
LPSDFWHVDPELHQWDLVHDYDOLDUDVXDVLJQL¿FkQFLD
¶ 3ROtWLFDDPELHQWDO¿QDOL]DGD
¶ 2EMHFWLYRVHPHWDVHVWDEHOHFLGRV
¶ Lista de indicadores para a avaliação do
GHVHPSHQKRDPELHQWDO
¶ 3URJUDPDVGHJHVWmRDPELHQWDO
¶ Procedimentos de controlo operacional.

$IDVHSUHWHQGHHVWDEHOHFHURVSULQFLSDLVHOHPHQWRVGR6*$HGHVHQYROYHUXPSODQHDPHQWR
de trabalho estruturado para atingir um desempenho ambiental melhorado. Um dos aspectos
FUXFLDLVQHVWDIDVHpDLGHQWL¿FDomRGRVDVSHFWRVDPELHQWDLVGLUHFWRVHLQGLUHFWRVHDYDOLDomR
GDVXDVLJQL¿FkQFLD,GHQWL¿FDQGRRVDVSHFWRVVLJQL¿FDWLYRVHLPSDFWHVDVVRFLDGRVDRUJDQL]DomR
poderá rever a sua política ambiental. Outro aspecto central é o desenvolvimento de objectivos
e metas que apoiem os compromissos estabelecidos na política ambiental e que estejam
UHODFLRQDGRVFRPRVDVSHFWRVPDLVVLJQL¿FDWLYRVGDRUJDQL]DomR
Para a obtenção dos objectivos e metas do SGA deverá ser elaborado um programa de gestão
DPELHQWDOFRPXPSODQRGHWDOKDGRGDVDFWLYLGDGHVQHFHVViULDVDGHVHQYROYHUeIXQGDPHQWDO
que os objectivos e metas sejam divulgados por todos os níveis da organização. Por outro lado,
para acompanhar o desempenho da organização relativamente aos objectivos e metas ambientais
estabelecidos deverão ser desenvolvidas medidas nesse sentido, designadamente através de
indicadores.
Os procedimentos de controlo operacional são necessários para assegurar que os aspectos
VLJQL¿FDWLYRV HVWmR D VHU JHULGRV GH IRUPD D PLQLPL]DU RV VHXV LPSDFWHV QR DPELHQWH 2V
DVSHFWRVVLJQL¿FDWLYRVGHYHUmRWDPEpPDSRLDUDGH¿QLomRGRVREMHFWLYRVHPHWDVTXHSRUVXD
vez apoiarão os compromissos da política da organização, em termos de melhoria contínua e
cumprimento da legislação e outros requisitos relevantes.
$VVLP GH DFRUGR FRP R PRGHOR GH LPSOHPHQWDomR IDVHDGD SURSRVWR SHOR 30(PDV IRUDP
GH¿QLGDVDVVHJXLQWHVHWDSDVDGHVHQYROYHUQDIDVH
 (WDSD,GHQWL¿FDomRHDYDOLDomRGRVDVSHFWRVHLPSDFWHVDPELHQWDLV
 (WDSD)LQDOL]DomRGDSROtWLFDDPELHQWDO
 (WDSD'H¿QLomRGHREMHFWLYRVHPHWDV

_ ,PSOHPHQWDomR)DVHDGDGR(0$6QRVHFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD

0DQXDOGH,PSOHPHQWDomRGR(0$6QR6HFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD

 (WDSD  'HVHQYROYLPHQWR GH LQGLFDGRUHV SDUD D DYDOLDomR GR GHVHPSHQKR
DPELHQWDO
 (WDSD(ODERUDomRGHSURJUDPDVGHJHVWmRDPELHQWDO
 (WDSD(ODERUDomRGHSURFHGLPHQWRVGHFRQWURORRSHUDFLRQDO
 (WDSD'LYXOJDomRGDSROtWLFDDPELHQWDOREMHFWLYRVPHWDVHLQGLFDGRUHV

,GHQWL¿FDomRHDYDOLDomRGRVDVSHFWRVHLPSDFWHVDPELHQWDLV
$LGHQWL¿FDomRGRVDVSHFWRVDPELHQWDLVDVVRFLDGRVjVDFWLYLGDGHVSURGXWRVHVHUYLoRVGHXPD
organização ocupam um lugar central no SGA. De acordo com o Regulamento EMAS, uma
RUJDQL]DomRGHYHUiUHÀHFWLUVREUHWRGRVRVDVSHFWRVDPELHQWDLVDVVRFLDGRVjVVXDVDFWLYLGDGHV
produtos ou serviços.

Um aspecto ambiental é entendido
QRkPELWRGHXP6*$FRPRTXDOTXHU
elemento das actividades, produtos e
serviços da organização que pode
interagir com o ambiente.

Exemplos de aspectos ambientais

Um impacte ambiental p GHILQLGR
como qualquer alteração no ambiente,
DGYHUVD RX EHQp¿FD UHVXOWDQWH WRWDO
ou parcialmente, das actividades,
produtos ou serviços da organização.

Exemplos de impactes ambientais
Degradação da qualidade do ar

/LEHUWDomRGH&29¶VSDUDDDWPRVIHUD
1HYRHLURIRWRTXtPLFR smog
Derrames de pigmentos de tinta, solventes
e agentes de lavagem

Degradação da qualidade da água e solo

Produção de resíduos resultantes dos acabamentos
 FRUWHGREUDJHPFRODJHP GHHPSDFRWDPHQWR
e da limpeza de máquinas

Contaminação do solo e água

Cada organização deve considerar tanto os aspectos ambientais directos como os indirectos.
Os aspectos ambientais directos estão associados a actividades, produtos e serviços sobre
os quais uma organização tem controlo directo de gestão. Os aspectos ambientais indirectos
são aqueles que resultam da interacção de uma organização com terceiros e sobre os quais
HVWDSRGHHPODUJDPHGLGDH[HUFHUDVXDLQÀXrQFLD
'HDFRUGRFRPD1RUPD,62XPDRUJDQL]DomRGHYHHVWDEHOHFHULPSOHPHQWDUH
PDQWHUXPRXPDLVSURFHGLPHQWRVSDUD
D  ,GHQWL¿FDURVDVSHFWRVDPELHQWDLVGDVVXDVDFWLYLGDGHVSURGXWRVHVHUYLoRVQRkPELWR
GH¿QLGRSDUDR6*$RVTXHSRGHFRQWURODUHDTXHOHVTXHSRGHLQÀXHQFLDUWHQGRHP
consideração desenvolvimentos novos ou planeados, ou actividades, produtos e
VHUYLoRVQRYRVRXPRGL¿FDGRVH
E  'HWHUPLQDU RV DVSHFWRV TXH WrP RX SRGHP WHU LPSDFWH V  VLJQL¿FDWLYR V  VREUH R
DPELHQWH
F  'HYHDLQGDJDUDQWLUTXHHVWDLQIRUPDomRpGRFXPHQWDGDHFRQVWDQWHPHQWHDFWXDOL]DGD
Para LGHQWL¿FDURVVHXVDVSHFWRVDPELHQWDLV a organização deverá começar por elaborar
XP GLDJUDPD GH ÀX[RV GDV DFWLYLGDGHVVHUYLoRVSURGXWRV UHOHYDQWHV LGHQWL¿FDQGR WRGRV RV
FRQVXPRV HQWUDGDVinputs HHPLVV}HV VDtGDVoutputs TXHOKHHVWmRDVVRFLDGRV(VWHEDODQoR
GHHQWUDGDVHVDtGDVLUiWUDGX]LUDIRUPDFRPRDRUJDQL]DomRLQWHUDJHFRPRDPELHQWHIDFLOLWDQGR
DVVLPDGHWHUPLQDomRGRVVHXVDVSHFWRVDPELHQWDLV2REMHFWLYRpTXHQR¿QDOGHVWHSDVVRVH
obtenha uma lista com todos os aspectos ambientais da organização.
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3DUD HVWD WDUHID SRGHP FRQWULEXLU RV UHVSRQViYHLV DPELHQWDLV GHVLJQDGRV SHOD RUJDQL]DomR
JUXSRV GH WUDEDOKR RQGH VH LQFOXHP WUDEDOKDGRUHV GDV GLIHUHQWHV iUHDV H RXWUDV SDUWHV
LQWHUHVVDGDVH[WHUQDVjRUJDQL]DomR HJFOLHQWHVIRUQHFHGRUHVFRPXQLGDGHVORFDLVHQWLGDGHV
UHJXODGRUDVDVVRFLDo}HVDPELHQWDLVSHULWRVGDFRPXQLGDGHFLHQWt¿FD 
1HVWHFRQWH[WRGH¿QHPVHFRPR
• ActividadesDVRSHUDo}HVUHODFLRQDGDVFRPDVIXQo}HVQDWXUDLVGHXPDRUJDQL]DomR
LHUHODFLRQDGDVFRPDSURYLVmRGRVVHXVSURGXWRVHRXVHUYLoRVDRVFOLHQWHV
• ProdutosRVUHVXOWDGRVWDQJtYHLVGDVIXQo}HVQDWXUDLVGDRUJDQL]DomRLHDTXLORTXH
DRUJDQL]DomRSURGX]
• 6HUYLoRV RV UHVXOWDGRV GH RSHUDo}HV GH VXSRUWH jV IXQo}HV QDWXUDLV GH XPD
organização.
3DUDIDFLOLWDUDLGHQWL¿FDomRGRVLPSDFWHVDPELHQWDLV associados a um determinado aspecto
DPELHQWDOGHYHUiHVWDEHOHFHUVHXPDUHODomRGHFDXVDHIHLWRQDTXDODVFDXVDVFRUUHVSRQGHP
DRVDVSHFWRVHRVHIHLWRVQRDPELHQWHFRUUHVSRQGHPDRVLPSDFWHVeGHQRWDUTXHRVLPSDFWHV
DPELHQWDLVQmRWrPTXHVHUWRGRVQHJDWLYRVSRGHQGRUHJLVWDUVHWDPEpPLPSDFWHVSRVLWLYRV
resultantes de uma determinada actividade, produto ou serviço da organização. No quadro
VHJXLQWH DSUHVHQWDPVH DOJXQV H[HPSORV GH DVSHFWRV H LPSDFWHV DPELHQWDLV DVVRFLDGRV jV
DFWLYLGDGHVSURGXWRVHVHUYLoRVGDLQG~VWULDJUi¿FD

([HPSORVGHDVSHFWRVHLPSDFWHVDPELHQWDLVSRWHQFLDLVDVVRFLDGRVjVDFWLYLGDGHVGD,QG~VWULD*Ui¿FD
Actividade

Aspecto Ambiental

Impacte potencial

3UpLPSUHVVmR

Produção de resíduos de tinteiros e toners

Contaminação do solo e água

3UpLPSUHVVmR

Consumo de Papel

Deplecção de recursos naturais

3UpLPSUHVVmR

Consumo de chapas

Deplecção de recursos naturais

3UpLPSUHVVmR

Consumo de goma

Deplecção de recursos naturais

3UpLPSUHVVmR

Produção de resíduos de película

Ocupação e contaminação do solo

3UpLPSUHVVmR

Produção de resíduos de Papel e Cartão

Ocupação e contaminação do solo

3UpLPSUHVVmR

Produção de resíduos provenientes do processo
GHUHYHODomRGHFKDSDV HJ%DQKRVGR¿[DGRUH
UHYHODGRU

2FXSDomRHFRQWDPLQDomRGRVROR
contaminação da água

3UpLPSUHVVmR

(PLVVmRGH&RPSRVWRV2UJkQLFRV9ROiWHLV &29

Deplecção da camada de ozono

Concepção e
Desenvolvimento

Produção de resíduos de tinteiros e toners

2FXSDomRHFRQWDPLQDomRGRVROR
contaminação da água

Concepção e
Desenvolvimento

Consumo de Papel

Deplecção de recursos naturais

Concepção e
Desenvolvimento

Produção de resíduos de papel e cartão

Ocupação e contaminação do solo

Concepção e
Desenvolvimento

8WLOL]DomRGH&'¶V

Ocupação e contaminação do solo

Impressão

Consumo de Papel

Deplecção de recursos naturais
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([HPSORVGHDVSHFWRVHLPSDFWHVDPELHQWDLVSRWHQFLDLVDVVRFLDGRVjVDFWLYLGDGHVGD,QG~VWULD*Ui¿FD
Actividade

Aspecto Ambiental

Impacte potencial

Impressão

Consumo de Solventes

Deplecção de recursos naturais

Impressão

Consumo de Tintas

Deplecção de recursos naturais

Impressão

Produção de resíduos de chapas de alumínio

Ocupação e contaminação do solo

Impressão

Produção de resíduos de Papel e Cartão

Ocupação e contaminação do solo

Impressão

Produção de resíduos de lamas de tintas e vernizes

2FXSDomRHFRQWDPLQDomRGRVROR
contaminação da água

Impressão

3URGXomRGHUHVtGXRVGHHPEDODJHPODWDVWLQWDV

Ocupação e contaminação do solo

Impressão

Produção de resíduos de líquidos de lavagem

2FXSDomRHFRQWDPLQDomRGRVROR
contaminação da água

Impressão

Trapos contaminados

2FXSDomRHFRQWDPLQDomRGRVROR
contaminação da água

Impressão

(PLVVmRGHUXtGRSDUDH[WHULRU

Incomodidade

Impressão

Produção de resíduos provenientes da manutenção
HJFDXFKXV

2FXSDomRHFRQWDPLQDomRGRVROR
contaminação da água

Impressão

Odores

Incomodidade

Impressão

Consumo de álcool Isopropílico

Deplecção de recursos naturais

Impressão

(PLVVmRGH&29

3ROXLomR$WPRVIpULFD

Acabamento

Consumo de vernizes

Deplecção de recursos naturais

Acabamento

&RQVXPRGHDJUDIHV

Deplecção de recursos naturais

Acabamento

Consumo de cola

Deplecção de recursos naturais

Acabamento

&RQVXPRGH¿R

Deplecção de recursos naturais

Acabamento

Consumo de papel

Deplecção de recursos naturais

Acabamento

Odores

Incomodidade

Acabamento

Ruído

Incomodidade

Embalagem

Resíduos de madeiras

Ocupação e contaminação do solo

Embalagem

Resíduos de plásticos

Ocupação e contaminação do solo

Embalagem

Consumo de cola

Deplecção de recursos naturais
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&DGD RUJDQL]DomR p UHVSRQViYHO SRU GH¿QLU RV FULWpULRV GH DYDOLDomR GD VLJQL¿FkQFLD dos
aspectos e impactes ambientais resultantes das suas actividades, produtos e serviços. Este
SURFHVVR YLVD GHWHUPLQDU TXDLV RV DVSHFWRV TXH WrP RX SRGHUmR WHU XP LPSDFWH DPELHQWDO
VLJQL¿FDWLYR

Apesar da subjectividade associada a este processo, os critérios seleccionados deverão
VHU DEUDQJHQWHV SDVVtYHLV GH YHUL¿FDomR SRU DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV UHSURGXWtYHLV H
FRORFDGRVjGLVSRVLomRGRS~EOLFR

2 5HJXODPHQWR (0$6 UHFRPHQGD TXH D DYDOLDomR GD VLJQL¿FkQFLD GH XP DVSHFWR DPELHQWDO
WHQKDHPFRQVLGHUDomR
 2SRWHQFLDOSDUDFDXVDUHIHLWRVDPELHQWDLVQHJDWLYRV
 $IUDJLOLGDGHGRDPELHQWHORFDOUHJLRQDORXJOREDO
 $GLPHQVmRQ~PHURIUHTXrQFLDHUHYHUVLELOLGDGHGRDVSHFWRRXLPSDFWH
 $H[LVWrQFLDGHOHJLVODomRDPELHQWDOSHUWLQHQWHHVHXVUHTXLVLWRV
 $LPSRUWkQFLDSDUDDVSDUWHVLQWHUHVVDGDVHRSHVVRDOGDRUJDQL]DomR
6XEOLQKHVHTXHDRDYDOLDUDVLJQL¿FkQFLDGRVDVSHFWRVHLPSDFWHVDPELHQWDLVXPDRUJDQL]DomR
GHYHUiUHÀHFWLUQmRDSHQDVVREUHDVFRQGLo}HVQRUPDLVGHDFWLYLGDGHPDVWDPEpPVREUHDV
FRQGLo}HV GH DUUDQTXHFHVVDomR GH DFWLYLGDGHV H FRQGLo}HV GH HPHUJrQFLD UD]RDYHOPHQWH
SUHYLVtYHLV3RUH[HPSORRDVSHFWR³GHUUDPHGHVXEVWkQFLDVSHULJRVDV´SRGHVHULGHQWL¿FDGR
FRPRXPDVSHFWRDPELHQWDOUHVXOWDQWHDSHQDVGHVLWXDo}HVGHHPHUJrQFLD
2VDVSHFWRVDPELHQWDLVLGHQWL¿FDGRVFRPRVLJQL¿FDWLYRVGHYHPVHULQWHJUDGRVQR6*$SRGHQGR
ser alvo de controlo operacional e/ou controlo através do estabelecimento de objectivos e metas.
$TXHOHV LGHQWL¿FDGRV FRPR QmR VLJQL¿FDWLYRV GHYHP WDPEpP VHU REMHFWR GH OHYDQWDPHQWR H
GHYHPVHUFRQWURODGRVD¿PGHWHUHPFRQWDPXGDQoDVFLUFXQVWDQFLDLVTXHSRVVDPRFRUUHU

Consideração de todos os aspectos ambientais

Processo
de exame
permanente

Aspecto não
significativo

Ao avaliar a significância ter em conta:
•
•
•
•

O potencial para causar danos ambientais
A fragilidade do ambiente
A dimensão e frequência do aspecto
A importância para os interesses e trabalhadores
da empresa
• A existência e os requisitos da legislação ambiental
pertinente

Aspectos significativos

A SOCTIP, uma das empresas aderentes ao PMEmas, disponibilizou os critérios de avaliação da
VLJQL¿FkQFLDTXHXWLOL]RXSDUDFODVVL¿FDURVVHXVDVSHFWRVHLPSDFWHVDPELHQWDLVWDOFRPRVH
ilustra nas páginas seguintes.
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Avaliação da signiﬁcância dos impactes ambientais

A situação de ocorrência de cada aspecto ambiental pode ser normal (N), paragem ou arranque (P/A) ou
de emergência (E).
– Normal (N) – quando ocorre em situações normais de produção
– Paragem/Arranque (P/A) – quando ocorre em actividades não rotineiras, paragens, arranques
ou situações em que se veriﬁcam danos nos equipamentos
– Emergência – quando existe situações de risco
Para determinar a signiﬁcância de cada aspecto/impacte ambiental deﬁnimos três critérios ambientais
e dois critérios empresariais.
Critérios ambientais:
Probabilidade de ocorrência (P)

Nível

Remota (quando nunca aconteceu)

1

Raro (quando raramente acontece – Ocorreu uma vez nos últimos 2 anos)

2

Pouco provável (quando ocorre com alguma frequência –Ocorreu uma vez nos últimos 6 meses)

3

Provável (quando ocorre com muita frequências Ocorreu mais do que uma vez nos últimos 6 meses)

4

Muito provável (quando ocorre sempre)

5
Gravidade das consequências (G)

Nível

Impacte negligenciável

1

Baixo impacte no ambiente

2

Risco moderado para o ambiente

3

Elevado risco para o ambiente e alerta para a saúde

4

Risco muito elevado para o ambiente e para a saúde das populações

5

Duração (D)

Nível

Curto prazo (quando se resolve rapidamente)

1

4 a 12 meses (quando se consegue resolver entre 4 a 12 meses)

2

1 a 4 anos (quando se consegue resolver entre 1 a 4 anos

3

4 ou mais anos (quando se consegue resolver em 4 ou mais anos)

4

Irreversível (quando não tem resolução possível)

5
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Critérios empresariais:
Requisitos legais (RL)

Nível

Em conformidade total

1

Em incumprimento / corrigível

2

Em incumprimento / sem correcção

3
Imagem pública (I)

Nível

Positiva

1

Moderada / com necessidade de correcções

2

Negativa

3

Determinação da signiﬁcância:
(P x G x D) + (RL x I)
São classiﬁcados como:
Não signiﬁcativo – se o resultado for inferior a 16
Signiﬁcativo – se o resultado for igual ou superior a 16

Hierarquização:
Após a obtenção do resultado ﬁnal, os impactes ambientais são classiﬁcados por ordem crescente da
sua importância:
Signiﬁcativo prioridade 1 – Se o resultado dos critérios ambientais é superior a 15 ou igual a 3 em
qualquer um dos critérios empresariais;
Signiﬁcativo prioridade 2 – Se o resultado dos critérios ambientais é igual ou inferior a 15, ou igual a 2
em qualquer um dos critérios empresariais.
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R ESULTADOS E SPERADOS
AMBIENTAis

DA

T AREFA 3.1. I DENTIFICAÇÃO

E

A VALIAÇÃO

DOS

A SPECTOS

E

I MPACTES

¡ /
 LVWDGHDVSHFWRVHLPSDFWHVDPELHQWDLVHLPSDFWHVDPELHQWDLVDVVRFLDGRVjDFWLYLGDGH
da organização, a qual constituirá a chave para os objectivos e metas de gestão
DPELHQWDOFRPYLVWDjPHOKRULDFRQWtQXD
¡ 0
 HWRGRORJLDSDUDDYDOLDUDVLJQL¿FkQFLDGRVDVSHFWRVHLPSDFWHVDPELHQWDLV GLUHFWRV
HLQGLUHFWRV 
¡ 8
 P SURFHGLPHQWR SDUD D LGHQWL¿FDomR GRV DVSHFWRV H LPSDFWHV DPELHQWDLV H VXD
VLJQL¿FkQFLD
Os responsáveis ambientais das organizações poderão utilizar a checklist seguinte, de modo a
DX[LOLDUDLPSOHPHQWDomRGRVUHTXLVLWRVDSUHVHQWDGRVQHVWDHWDSD

Checklist SDUDLGHQWL¿FDomRGRVDVSHFWRVHLPSDFWHVDPELHQWDLVHDYDOLDomRGDVXDVLJQL¿FkQFLD $GDSWDGR
GH6WDSOHWRQH*ORYHU
$RUJDQL]DomRWHPDOJXPPpWRGRGH¿QLGRSDUDLGHQWL¿FDUDVSHFWRVHLPSDFWHVDPELHQWDLV"6HVLPHVVHPpWRGR
QHFHVVLWDVHUUHYLVWR"'HTXHIRUPD"
4XHPpTXHGHYHUiVHUHQYROYLGRQHVWHSURFHVVRGHQWURGDRUJDQL]DomR"'HYHUmRVHUHQYROYLGDVDOJXPDVSDUWHV
LQWHUHVVDGDVH[WHUQDV"
4XDOpDPHOKRUDOWXUDSDUDS{UHPSUiWLFDHVWHSURFHVVRGHLGHQWL¿FDomR"'HYHUiVHUDVVRFLDGRDDOJXPSURFHVVR
RUJDQL]DFLRQDOH[LVWHQWH"
4XDLVVmRRVSULQFLSDLVDVSHFWRVDPELHQWDLVGLUHFWRVHLQGLUHFWRVDVVRFLDGRV
±jVDFWLYLGDGHVHRSHUDo}HVGDRUJDQL]DomR"
±DRVSURGXWRVGDRUJDQL]DomR"
±DRVVHUYLoRVGDRUJDQL]DomR"
4XHIRQWHVGHLQIRUPDomRSRGHUmRVHUXWLOL]DGDVSDUDLGHQWL¿FDURVDVSHFWRVDPELHQWDLVGDRUJDQL]DomR"
$TXHIRQWHVGHYHUiDRUJDQL]DomRUHFRUUHUSDUDDYDOLDURVLPSDFWHVDPELHQWDLVDVVRFLDGRVDHVVHVDVSHFWRV"
4XDOVHUiDPHWRGRORJLDGHDYDOLDomRGDVLJQL¿FkQFLDGRVDVSHFWRVDPELHQWDLVPDLVDGHTXDGDjRUJDQL]DomR"
&RPRpTXHDRUJDQL]DomRPDQWpPWRGDHVWDLQIRUPDomRDFWXDOL]DGD"

)LQDOL]DomRGDSROtWLFDDPELHQWDO
$SyVDLGHQWL¿FDomRGRVDVSHFWRVDPELHQWDLVVLJQL¿FDWLYRVSUHWHQGHVHTXHXPDRUJDQL]DomR
HIHFWXH XPD UHYLVmR GD SROtWLFD DPELHQWDO HODERUDGD QD )DVH  WHQGR SRU EDVH HVWDV QRYDV
LQIRUPDo}HV
2 5HJXODPHQWR (0$6 GHWHUPLQD TXH D SROtWLFD ¿QDOL]DGD GHYH IRUQHFHU R HQTXDGUDPHQWR
QHFHVViULR SDUD D DGRSomR GH QRYRV REMHFWLYRV H PHWDV H D UHYLVmR GDTXHOHV TXH Mi IRUDP
GH¿QLGRV

$SyV DV DOWHUDo}HV j SROtWLFD DPELHQWDO HVWD GHYHUi VHU DVVLQDGD SHOD JHVWmR GH WRSR
GDWDGDHGLYXOJDGDDWRGRVRVFRODERUDGRUHVHRXWUDVSDUWHVH[WHUQDVLQWHUHVVDGDV
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RESULTADOS

ESPERADOS DA

TAREFA 3.2. FINALIZAÇÃO

DA

POLÍTICA AMBIENTAL:

¡ 3ROtWLFDDPELHQWDO¿QDOL]DGDHDVVLQDGDSHODJHVWmRGHWRSR
¡ Disponibilização da política ambiental ao público.

'H¿QLomRGHREMHFWLYRVHPHWDV
'HDFRUGRFRPD1RUPD,62XPREMHFWLYRDPELHQWDOpXPD¿QDOLGDGHDPELHQWDO
geral que decorre da política ambiental, e que a organização se propõe atingir. Uma meta
DPELHQWDOpXPUHTXLVLWRGHGHVHPSHQKRDPELHQWDOSRUPHQRUL]DGRHTXDQWL¿FDGRTXHGHFRUUH
de um objectivo ambiental.
2VREMHFWLYRVUHVXOWDPGDSROtWLFDHDVPHWDVGHFRUUHPGRVREMHFWLYRV(VWHVGLVWLQJXHPVH
também das metas por serem mais gerais. Por outro lado, as metas devem ser muito claras
SDUDTXHDRUJDQL]DomRSRVVDGHPRQVWUDUDREWHQomRGRVREMHFWLYRVWUDoDGRV ,62 

7RGRV RV DVSHFWRV DPELHQWDLV VLJQL¿FDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHYHP HVWDU DEUDQJLGRV SRU
objectivos, metas e/ou procedimentos de controlo operacional. Contudo, a empresa pode
GHFLGLUQmRDERUGDUWRGRVRVVHXVDVSHFWRVDPELHQWDLVVLJQL¿FDWLYRVDRPHVPRWHPSR
SRGHQGRFRQVLGHUDUDSHQDVDOJXQVGRVDVSHFWRVDPELHQWDLVVLJQL¿FDWLYRVFRPRSULRULWiULRV
QXPDIDVHGHDUUDQTXHGR6*$

2VREMHFWLYRVHPHWDVGHYHPVHUHVSHFt¿FRVHPHQVXUiYHLVUHDOLVWDVFRHUHQWHVFRPDSROtWLFD
DPELHQWDOHDGHTXDGRVjRUJDQL]DomR$VXDGH¿QLomRGHYHWHUHPFRQWDRVDVSHFWRVDPELHQWDLV
DYDOLDGRV FRPR VLJQL¿FDWLYRV PDV WDPEpP RV UHTXLVLWRV OHJDLV RV SDUHFHUHV GDV SDUWHV
LQWHUHVVDGDV RV UHFXUVRV DWULEXtGRV SHOD JHVWmR GH WRSR DR 6*$ H DV RSo}HV WHFQROyJLFDV
GLVSRQtYHLV'HYHPVHUSHULRGLFDPHQWHDQDOLVDGRVHVHQHFHVViULRUHYLVWRV 6WDSOHWRQH*ORYHU
 
No estabelecimento de objectivos e metas, uma organização pode envolver os colaboradores
GHGLIHUHQWHViUHDVIXQFLRQDLVHGHYHUiPDQWHURFRPSURPLVVRGD*HVWmRGH7RSR2XWURDVSHFWR
importante é a comunicação dos objectivos e metas aos colaboradores, bem como a divulgação
GRSURJUHVVRREWLGRRTXHSRGHUiFRQVWLWXLUXPIDFWRUGHPRWLYDomRDGLFLRQDO

RESULTADOS ESPERADOS

DA

ETAPA 3.3. DEFINIÇÃO

DE

OBJECTIVOS

E

METAS

¡ Conjunto de objectivos e metas para o SGA da organização, que apoiam os objectivos
estabelecidos na política ambiental e a melhoria contínua no desempenho ambiental,
OLJDGRVDRVDVSHFWRVDPELHQWDLVDYDOLDGRVFRPRVLJQL¿FDWLYRV

1R TXDGUR VHJXLQWH DSUHVHQWDPVH H[HPSORV GH REMHFWLYRV H UHVSHFWLYDV PHWDV DPELHQWDLV
GH¿QLGRVSRUXPDGDVRUJDQL]Do}HVSDUWLFLSDQWHVQRSURMHFWR30(PDV±HPSUHVD
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Exemplos de Metas

([HPSORVGH2EMHFWLYRV

5HGX]LUDTXDQWLGDGHGHPDWpULDVSULPDVXWLOL]DGDV
nomeadamente tinta e produtos de limpeza.

 5HGX]LUHPRFRQVXPRGHWLQWDVDWp'H]HPEURGH

 5HGX]LUHPRFRQVXPRGHSURGXWRGHOLPSH]D3ULPXOD
:DVK offsetSODQR DWpDR¿QDOGRDQRFRUUHQWH
 5HGX]LUHPRFRQVXPRGHSURGXWRGHOLPSH]D1DWXUDO
:DVK offsetURWDWLYR DWpDR¿QDOGRDQRFRUUHQWH

Reduzir a quantidade de energia utilizada, aumentando a
H¿FLrQFLDQDXWLOL]DomRGHHQHUJLD

 5HGXomRHPGRFRQVXPRGHHQHUJLD HOHFWULFLGDGHH
JiV DRORQJRGHDQRV

Diminuir a relação entre quantidade de resíduos produzidos
e produto acabado.

• Reduzir a quantidade de resíduos por milhão de tiragem,
DWpDR¿QDOGRDQRFRUUHQWH
  ±UHVtGXRVGHWUDSRVFRQWDPLQDGRV
  ±UHVtGXRVGHVROYHQWHV

Aumentar a percentagem de resíduos reciclados ou
reutilizáveis, diminuindo o volume de resíduos para aterro.

$WpDR¿QDOGRDQRFRUUHQWH
 5HFLFODUDWRWDOLGDGHGRVUHVtGXRVGHSDSHOHFDUWmR
 5HFLFODUGRVUHVtGXRVSOiVWLFRV
 5HXWLOL]DUGRUHVtGXRWUDSRVFRQWDPLQDGRV
• Reciclar a totalidade dos resíduos chapas de alumínio.

Melhoria dos meios de prevenção e controlo de derrames
de tintas e solventes.

 $
 XPHQWDUHPDWpDR¿QDOGRDQRFRUUHQWHRV
meios de retenção de derrames quer no interior das
instalações quer no parque de resíduos.

Formação em ambiente a todos os colaboradores

 $
 WpDR¿QDOGRDQRFRUUHQWHGDUIRUPDomRHPDPELHQWH
QRWRWDOGHKPLQDWRGRVRVFRODERUDGRUHV

$XPHQWDURQ~PHURGHIRUQHFHGRUHVFRPFHUWL¿FDomR
ambiental

 $WpDR¿QDOGRDQRFRUUHQWHDXPHQWDUSDUDQRPtQLPR
DSHUFHQWDJHPGHIRUQHFHGRUHVFRPFHUWL¿FDomR
ambiental.

Monitorizar e reduzir o número de horas de avaria do
queimador de gás, reduzindo as emissões gasosas não
controladas

 1
 mRH[FHGHUXPWRWDOGHKRUDVVHJXLGDVHGH
horas em cada ano.

3.4. Desenvolvimento de indicadores para a avaliação do desempenho
ambiental
$UHYLVmRHDFWXDOL]DomRSHULyGLFDGDLQIRUPDomRIRUQHFLGDSHORVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKR
FRQGX]LUmRjPHOKRULDFRQWtQXDGR6*$1HVWDHWDSDSUHWHQGHVHTXHDRUJDQL]DomRGHVHQYROYD
um draft FRQVROLGDGR GRV LQGLFDGRUHV GH¿QLGRV QD )DVH  SURFHGHQGR j VXD DGDSWDomR IDFH
DRVREMHFWLYRVHPHWDVHVWDEHOHFLGRVQD(WDSD

RESULTADOS ESPERADOS

DA

ETAPA 3.4. INDICADORES

DE

DESEMPENHO AMBIENTDO

¡ &
 RQMXQWRGHLQGLFDGRUHVGHDYDOLDomRGRGHVHPSHQKRDPELHQWDOTXHGrLQIRUPDomR
sobre o desempenho, de acordo com os objectivos e metas estabelecidos para apoiar
a política ambiental.

&RPR H[HPSOR GRV ³RXWSXWV´ HVSHUDGRV SDUD HVWD IDVH HQFRQWUDVH QD SiJLQD VHJXLQWH XP
FRQMXQWRGHLQGLFDGRUHVHPHWDVGHPHOKRULDSDUDFDGDDVSHFWRDPELHQWDOGH¿QLGRVSHOD*Ui¿FD
Torriana.
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ASPECTOS
AMBIENTAIS

Consumo de água
(1)

OBJECTIVO DE MELHORIA

INDICADOR

META
(valor a atingir)

nº de horas de
formação

Cumprir plano

nº de visitas de
estudo

2

Formação, sensibilização e
nº de press
divulgação de boas práticas
releases
ambientais a colaboradores e
partes interessadas
nº de fornecedores
certiﬁcados

Redução do consumo de
energia
Reduzir n.º de horas de avaria
nos sectores de impressão e
acabamento
Consumo de energia
(2)
Aumento da produtividade

Execução do plano de
manutenção

Redução do consumo das
Consumo das
principais matérias primas
principais matérias
primas (4)
Redução de custos nas
compras de matérias-primas

3
mais 10% por ano

edição da
declaração

Dez-07

Consumo de
energia

3%

nº de horas de
avaria/custo das
avarias

menos que 300 horas de avaria
nos sectores de impressão
e acabamento

consumo de
energia/planos
impressos

-3%

rendimentos
produtivos

3%

grau de
cumprimento
do plano de
manutenção

80%

tonelada resíduo
papel/tonelada
consumo papel

2%

consumos de
papel

2%

consumos de tinta

1%

custo com
encomendas

3%
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'HVHQYROYLPHQWRGHSURJUDPDVGHJHVWmRDPELHQWDO
$IRUPDFRPRDRUJDQL]DomRVHSURS}HDWLQJLURVREMHFWLYRVHPHWDVpGHVFULWDQXP3URJUDPD
GH *HVWmR $PELHQWDO 3*$  8P 3*$ FRQVLVWH QXP SODQR GHWDOKDGR GDV DFWLYLGDGHV H[LJLGDV
SDUDDSRLDUDUHDOL]DomRGRVREMHFWLYRVHPHWDVGR6*$(VWHSURJUDPDDEUDQJHDVIDVHVGH
LPSOHPHQWDomR EHP FRPR GH RSHUDomR GR 6*$ ,62   'H DFRUGR FRP D 1RUPD ,62
XPDRUJDQL]DomRGHYHHVWDEHOHFHULPSOHPHQWDUHPDQWHUXPRXPDLVSURJUDPDV
(VWHV SURJUDPDV GHYHUmR VHU GRFXPHQWDGRV H FRPXQLFDGRV H D VXD H[HFXomR GHYH VHU
devidamente monitorizada e registada. Um PGA deve incluir ainda a designação das
responsabilidades para atingir os objectivos e metas, os meios necessários e as medidas a
adoptar, bem como os prazos previstos para a sua realização.

8P 3*$ GHYH VHU VLPSOHV H IRFDUVH QD PHOKRULD FRQWtQXD 'HYH HQYROYHU WRGRV RV
FRODERUDGRUHV QD VXD GHILQLomR H FXPSULPHQWR $OJXPDV RUJDQL]Do}HV RSWDP SRU
FRRUGHQiORFRPRXWURVSODQRVHHVWUDWpJLDVGDSUySULDRUJDQL]DomRGHPRGRDGLPLQXLU
RVFXVWRVTXHOKHHVWmRDVVRFLDGRV 6WDSOHWRQH*ORYHU 

23*$GHYHUiVHUGLQkPLFRHDOWHUDGRVHPSUHTXH 6WDSOHWRQH*ORYHU 
• Os objectivos e metas sejam alterados ou sempre que surjam novos objectivos e
PHWDV
 2VUHTXLVLWRVDPELHQWDLVDSOLFiYHLVVHMDPDOWHUDGRVRXVXUMDQRYDOHJLVODomR
 $VDFWLYLGDGHVSURGXWRVHVHUYLoRVVRIUDPXPDDOWHUDomR

RESULTADOS ESPERADOS

DA

TAREFA 3.5. DESENVOLVIMENTO

DE

PROGRAMAS

DE

GESTÃO AMBIENTAL:

¡ 3
 URJUDPDVGHJHVWmRDPELHQWDOFODURVHGHWDOKDGRVLGHQWL¿FDQGRDPHGLGDVHUHFXUVRV
propostos, através dos quais podem ser atingidos os objectivos e metas estabelecidos
para o SGA.

'LVSRQLELOL]DVHGHVHJXLGDXPH[HPSORGHXP3URJUDPDGH*HVWmR$PELHQWDODGDSWDGRGD
SOCTIP, uma das empresas participantes do projecto PMEmas.
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 0pWRGRVWDFFDWRQDJUDYXUDGDVFKDSDV
• Lavagem dos lavadouros das máquinas num
sistema de lavagem com recirculação de
solvente.
• Formação dos colaboradores

• Implementação do Plano de Racionalização
Energética, derivado da Auditoria Energética que
está a decorrer.

• Lavagem dos lavadouros das máquinas num
sistema de lavagem com recirculação de
VROYHQWH
 8
 WLOL]DomRGHSDQRVGHOLPSH]DUHXWLOL]iYHLVDSyV
lavagem por empresa especializada.

• Distribuição de eco pontos pela empresa e
sensibilização dos colaboradores para utilização
GRVPHVPRV
 (FRSRQWRVQRH[WHULRUSDUDUHFROKDSHOD
Ecolezíria.

 5
 HGX]LUHPRFRQVXPRGH
SURGXWRGHOLPSH]D3ULPXOD:DVK
RIIVHWSODQR DWp$JRVWRGH
 5HGX]LUHPRFRQVXPRGHSURGXWR
GHOLPSH]D1DWXUDO:DVK RIIVHW
URWDWLYR DWp$JRVWRGH

 5
 HGXomRDWpDDQRVGRFRQVXPR
GHHQHUJLD HOHFWULFLGDGHHJiV 
FRQIRUPH5HTXLVLWR/HJDODDFWXDOL]DU
DSyVFRQFOXVmRGDDXGLWRULDH
elaboração do Plano de Racionalização
(QHUJpWLFD

• Reduzir a quantidade de resíduos por
PLOKmRGHWLUDJHPDWpDR¿QDOGRDQR
FRUUHQWH
HPSHVRGHUHVtGXRVGHWUDSRV
FRQWDPLQDGRV
HPSHVRGHUHVtGXRVGHVROYHQWHV

&RQWLQXDUD
• Reciclar a totalidade do resíduo papel
HFDUWmR
• Reciclar a totalidade dos resíduos
chapas de alumínio.
5HFLFODU
• O vidro
• As embalagens usadas

Reduzir a quantidade
GHPDWpULDVSULPDV
utilizadas vs
milhão de tiragens,
nomeadamente
tinta e produtos de
limpeza.

Reduzir a quantidade
de energia utilizada,
aumentado a
H¿FLrQFLDQD
utilização de energia.

Diminuir a relação
entre quantidade de
resíduos produzidos
e produto acabado.

Aumentar a
percentagem de
resíduos reciclados
ou reutilizáveis,
diminuindo o volume
de resíduos para
aterro.

Acções

Metas

2EMHFWLYR
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(FRSRQWRV±¼
(FRSRQWRV H[WHULRU 
±SUHoRDFRORFDU
posteriormente

)RUPDomR±¼

Auditoria, Plano
energético e
acompanhamento
GXUDQWHDQRV±
¼
-DQHODVYLGURGXSOR
±¼

6WDFFDWR±¼

Meios

'5+±)RUPDomR
'4$3URFHGLPHQWRV

DP
&KH¿DV
Todos os
colaboradores

DP e todos os
colaboradores

DP
&KH¿DV
Colaboradores da DP

Responsáveis

)LQDOGH

)LQDOGH

)LQDOGH

•
Produtos de
OLPSH]D±¿QDOGH

•
Tintas
±$JRVWRGH

Prazos

3URJUDPDGH*HVWmR$PELHQWDO(GLomRBBBBBBB5HYLVmRBBBBBBBB'DWDBBBBBBBBBBBBBBBBB
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 $WpDR¿QDOGRDQRFRUUHQWHDXPHQWDU
SDUDQRPtQLPRDSHUFHQWDJHP
GHIRUQHFHGRUHVFRPFHUWL¿FDomR
ambiental.

• Cumprir a legislação sobre as
FKDPLQpV
 1
 mRH[FHGHUXPWRWDOGHKRUDV
VHJXLGDVHGHKRUDVHPFDGDDQR

• Reduzir 1 a 2% o consumo de água

Cumprir a legislação
sobre emissões
DWPRVIpULFDV
Monitorizar e
reduzir a número
de horas de avaria
do queimador de
gás, reduzindo as
emissões gasosas
não controladas.

Reduzir a quantidade
de água consumida.

¼

• Substituições, nos casos em que é necessário, de
DXWRFOLVPRVFRPVLVWHPDGRVHDGRUGHGHVFDUJD
 5
 HSDUDomRGHIXJDVQDVFRQGXWDV
• Reparação ou substituição de torneiras que
pingam.

Todos os
colaboradores

DP

'4$

Utilização do envio
do Inquérito de
avaliação dos
IRUQHFHGRUHVSDUD
solicitar documentos.
$WpDR¿PGRDQR
contactar os que não
responderam.

Alteração das
&KDPLQpV±¼

DRH

56+±)RUPDomR
'4$±$TXLVLomRGH
meios

Responsáveis

)RUPDomR±¼

Parque de resíduos
±¼

%DFLDVGHUHWHQomR
±¼

Meios

• Aumentar a altura das chaminés
• Registo do número de horas de avaria do
queimador de gás.

 ,QIRUPDUVHVREUHTXDLVRVIRUQHFHGRUHV
TXHSRVVXHPFHUWL¿FDomRDPELHQWDOHSHGLU
comprovativos desta.
 6HQVLELOL]DURVIRUQHFHGRUHVVREUHDVYDQWDJHQV
GDFHUWL¿FDomRDPELHQWDO

 )
 RUPDomRHPDPELHQWH
  ± 3DUWHWHyULFDHPVDODVREUHDVVXQWRV
DPELHQWDLVJOREDLV
  ± 3DUWHSUiWLFDQRORFDOGHWUDEDOKRVREUH
DVVXQWRVHVSHFt¿FRVGDHPSUHVD

 $
 WpDR¿QDOGRDQRFRUUHQWHGDU
IRUPDomRHPDPELHQWHQRWRWDOGH
horas, a todos os colaboradores.

'DUIRUPDomRHP
ambiente a todos os
colaboradores

Aumentar o número
GHIRUQHFHGRUHV
de Matérias Primas
FRPFHUWL¿FDomR
ambiental

 &RPSUDUPDWHULDOSUySULRSDUDRFRQWURORGH
derrames, e instruir os colaboradores sobre o
seu uso.

Acções

 $
 XPHQWDUHPDWpDR¿QDOGR
ano corrente, os meios de retenção
de derrames quer no interior das
instalações como no parque de
resíduos.

Metas

Melhoria dos meios
de prevenção e
controlo de derrames
de tintas e solventes.

2EMHFWLYR

$JRVWRGH

)LQDOGH

)LQDOGH

)LQDO

)LQDO

Prazos
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3.6. Elaboração de procedimentos de controlo operacional
2V3URFHGLPHQWRVGH&RQWUROR2SHUDFLRQDO 3&2 VmRH[LJLGRVSDUDDVVHJXUDUTXHRVDVSHFWRV
DPELHQWDLVVLJQL¿FDWLYRVHLPSDFWHVDVVRFLDGRVHVWmRDVHUJHULGRVGHIRUPDDPLQLPL]DURV
danos no ambiente. Os PCO deverão apoiar a realização dos objectivos e metas, que por sua
vez apoiarão os compromissos da política da organização, em termos de melhoria contínua e
FXPSULPHQWRGDOHJLVODomRHRXWURVUHTXLVLWRVUHOHYDQWHV %6, 
ePXLWRLPSRUWDQWHJDUDQWLUTXHRVDVSHFWRVDPELHQWDLVVLJQL¿FDWLYRVVmRDFRPSDQKDGRVSDUD
TXH HVWHV QmR IXMDP DR FRQWUROR GD HPSUHVD $V RSHUDo}HV LGHQWL¿FDGDV H SODQHDGDV SHOD
RUJDQL]DomR UHODWLYDPHQWH DRV DVSHFWRV DPELHQWDLV VLJQL¿FDWLYRV GHYHP VHU UHDOL]DGDV VRE
FRQGLo}HV HVSHFt¿FDV 'HVWH PRGR GHYHP VHU HVWDEHOHFLGRV H GRFXPHQWDGRV SURFHGLPHQWRV
GH FRQWUROR RSHUDFLRQDO VHPSUH TXH QmR VHMD SRVVtYHO JDUDQWLU GH RXWUD IRUPD TXH DTXHODV
RSHUDo}HVVmRUHDOL]DGDVVHPGHVYLRVjSROtWLFDDRVREMHFWLYRVHPHWDVDPELHQWDLV
Relativamente aos aspectos ambientais indirectos resultantes da aquisição de bens e serviços,
D RUJDQL]DomR SRGH LJXDOPHQWH GH¿QLU SURFHGLPHQWRV H UHTXLVLWRV DSOLFiYHLV TXH SRGHUmR
SRVWHULRUPHQWHVHUFRPXQLFDGRVDRVIRUQHFHGRUHVLQFOXLQGRVXEFRQWUDWDGRV ,62 
'HDFRUGRFRPD1RUPD,62XPDRUJDQL]DomRGHYH
• Estabelecer, implementar e manter um ou mais procedimentos documentados para
FRQWURODUDVVLWXDo}HVQDVTXDLVDVXDLQH[LVWrQFLDSRVVDFRQGX]LUDGHVYLRVQDSROtWLFD
DPELHQWDOHQRVREMHFWLYRVHPHWDV
 'H¿QLUFULWpULRVRSHUDFLRQDLVQRVSURFHGLPHQWRV
• Estabelecer, implementar e manter procedimentos relacionados com os aspectos
DPELHQWDLVVLJQL¿FDWLYRVLGHQWL¿FDGRVQRVEHQVHVHUYLoRVGDRUJDQL]DomRHFRPXQLFDU
RVSURFHGLPHQWRVHUHTXLVLWRVDSOLFiYHLVDRVIRUQHFHGRUHVLQFOXLQGRVXEFRQWUDWDGRV

8PSURFHGLPHQWRGHFRQWURORRSHUDFLRQDOGHYHUiLQFOXLU
 2VREMHFWLYRVTXHVHSUHWHQGHPDWLQJLUFRPRSURFHGLPHQWR
 2kPELWRGHDSOLFDomRGRSURFHGLPHQWR
 2VGRFXPHQWRVGHUHIHUrQFLDSDUDDVXDHODERUDomR
 'HVFULomRGRSURFHVVR HJUHFRUUHUDXPÀX[RJUDPDTXHGHVFUHYDRVYiULRVSURFHVVRV
de uma dada actividade, os responsáveis por cada um dos processos incluídos e uma
GHVFULomRGRVFULWpULRVGHH[HFXomRGHFDGDSURFHVVR 
• Documentos associados ao procedimento.

1RTXDGURVHJXLQWHDSUHVHQWDPVHGRLVH[HPSORVGHSURFHGLPHQWRVGHFRQWURORIUHTXHQWHPHQWH
elaborados pelas organizações.

3URFHGLPHQWR,QVWUXomR

Tratamento de águas residuais

Gestão de resíduos

'HVFULomRJHUDOGRSURFHGLPHQWR
,GHQWL¿FDTXDLVRVSDUkPHWURVGHIXQFLRQDPHQWRTXHGHYHPVHUPRQLWRUL]DGRVGH
IRUPDDJDUDQWLUTXHDTXDOLGDGHGRHÀXHQWHWUDWDGRVHHQFRQWUDGHQWURGRVOLPLWHV
legais.
Estabelece as regras e responsabilidades da separação, etiquetagem de
FRQWHQWRUHVDUPD]HQDJHPWHPSRUiULDHVHOHFomRGRGHVWLQR¿QDODGHTXDGRDFDGD
tipo de resíduo.

_ ,PSOHPHQWDomR)DVHDGDGR(0$6QRVHFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD
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OUTPUTS ESPECÍFICOS

DESTA ETAPA:

¡ Procedimentos de controlo operacional que reduzem o real ou potencial dano para o
DPELHQWHHRXPD[LPL]DPEHQHItFLRV

Checklist de suporte à elaboração de procedimentos de controlo operacional
$GDSWDGRGH6WDSOHWRQH*ORYHU
$RUJDQL]DomRLGHQWL¿FRXRSHUDo}HVHDFWLYLGDGHVDVVRFLDGDVDRVDVSHFWRVDPELHQWDLVVLJQL¿FDWLYRVUHTXLVLWRVOHJDLVH
REMHFWLYRVDPELHQWDLV"&DVRQmRRWHQKDIHLWRFRPRpTXHHVWHUHTXLVLWRVHUiJDUDQWLGR"4XHPGHYHUiVHUHQYROYLGR"
4XDLVVmRDVRSHUDo}HVHDFWLYLGDGHVDVVRFLDGDVDRVDVSHFWRVDPELHQWDLVVLJQL¿FDWLYRV"
4XDLVVmRDVRSHUDo}HVHDFWLYLGDGHVDVVRFLDGDVDRVUHTXLVLWRVOHJDLV"
4XDLVVmRDVRSHUDo}HVHDFWLYLGDGHVDVVRFLDGDVDRVREMHFWLYRVHPHWDVDPELHQWDLVGH¿QLGRV"
&RPRVmRFRQWURODGDVHVWDVRSHUDo}HVHDFWLYLGDGHV" OLVWDUPpWRGRV
&RPRpTXHJDUDQWHPTXHHVWHFRQWURORpDGHTXDGR"
2VFRODERUDGRUHVTXHFRQWURODPRVSURFHVVRVHDFWLYLGDGHVUHOHYDQWHVWrPIRUPDomRDGHTXDGD"
6HIRUHPQHFHVViULRVQRYRVSURFHGLPHQWRV RXUHYHURVMiH[LVWHQWHV TXHPHFDQLVPRVpTXHDRUJDQL]DomRGLVS}H"
4XHPGHYHUiVHUHQYROYLGR"

1DSiJLQDVHJXLQWHDSUHVHQWDVHFRPRH[HPSORXPSURFHGLPHQWRGHFRQWURORRSHUDFLRQDOSDUD
DVHPLVV}HVDWPRVIpULFDVHODERUDGRSHOD0DUVLO±&RPXQLFDomRH3URGXomR*Ui¿FD
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MANUAL DE PROCEDIMENTOS
P.12 – Emissões Atmosféricas
Edição n.º 1 de 03-08-2007
1. Objectivo
Este procedimento descreve a identiﬁcação e monitorização das emissões atmosféricas.
2. Âmbito
Aplicável a todas a fontes de emissão existentes na Marsil.
3. Deﬁnições
Emissão atmosférica – Emissões de gases poluentes.
Fonte de emissão – Local originário da emissão atmosférica. É junto deste local que se efectua a toma para análise da emissão atmosférica.
4. Referências
NP EN ISO 14001
P.01 – Gestão do Sistema
5. Responsabilidades
As Responsáveis da Qualidade e de Ambiente são as gestoras deste procedimento.
6. Procedimentos
Actividade 1: Identiﬁcação das fontes de emissão
As fontes de emissão identiﬁcadas são:
• CTP
• Máquina reveladora
• Aparelhos AVAC
As chaminés do CTP e da Máquina reveladora estão construídas de acordo com a Portaria n.º 263/2005 de 17 de Março.
Actividade 2: Monitorização das fontes de emissão
A Marsil tem um contrato de manutenção dos aparelhos AVAC com uma empresa certiﬁcada. A manutenção trimestral compreende: limpeza,
desinfecção, higienização e limpeza de ﬁltros. Em R.P.12.01 encontra-se a inventariação dos aparelhos AVAC existentes na Marsil. As fontes do CTP,
Máquina Reveladora e Secagem UV são monitorizadas de acordo com o estipulado no artigo 19º do Decreto-Lei nº 78/2004 de 3 de Abril. A
monitorização é efectuada por uma empresa certiﬁcada. A Máquina reveladora está isenta de monitorização ao abrigo do art. 21º do DL 78/2004. O
CTP carece de monitorização de 3 em 3 anos ao abrigo do nº 4 do art. 23º do DL 78/2004.
Actividade 3: Conformidade com a Legislação
A periodicidade com que é efectuada a revisão da legislação está descrita em P.01 (Gestão do Sistema). Como descrito na actividade 2 a Marsil
cumpre toda a legislação aplicável à monitorização pontual de fontes de emissão. A Marsil está isenta da legislação relativa a compostos orgânicos
voláteis (COV) – Decreto-Lei 242/2001 por estar abaixo dos valores indicados pelo mesmo DL. Informação do Instituto do Ambiente – REF: 568/05/
SEPA-GAR/3.1.14.
7. Documentos associados
Inventariação Aparelhos AVA_____________ R.P.12.01
Procedimento Gestão do Sistema__________ P.01
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'LYXOJDomRGDSROtWLFDDPELHQWDOREMHFWLYRVPHWDVHLQGLFDGRUHV
O conhecimento dos objectivos e metas da actividade de gestão ambiental em toda a organização
VHUi IXQGDPHQWDO SDUD R VXFHVVR GR 6*$ 'HVWD IRUPD D SROtWLFD DPELHQWDO RV REMHFWLYRV H
PHWDVHRVLQGLFDGRUHVGHYHUmRHVWDU¿QDOL]DGRVQHVWDIDVH$RUJDQL]DomRGHYHUiFRPHoDUSRU
LGHQWL¿FDUDVSDUWHVLQWHUHVVDGDVDTXHPGDUFRQKHFLPHQWRGHVWDGRFXPHQWDomRGLYXOJDQGRD
QRVHXLQWHULRUHSRVVLYHOPHQWHWDPEpPSDUDRH[WHULRU
1HVWDHWDSDGHYHUmRVHOHFFLRQDUVHPpWRGRVGHGLYXOJDomRTXHJDUDQWDPTXHWRGDVDVSDUWHV
LQWHUQDV RX H[WHUQDV UHOHYDQWHV FRQKHFHP H HQWHQGHP D SROtWLFD DPELHQWDO RV REMHFWLYRV H
PHWDVHRVLQGLFDGRUHVGH¿QLGRV1RFDVRGRVFRODERUDGRUHVpDLQGDPDLVLPSRUWDQWHJDUDQWLU
TXHVmRLQIRUPDGRVXPDYH]TXHHPVHGHGHDXGLWRULDSRGHUmRVHUFKDPDGRVDHYLGHQFLDUR
seu conhecimento sobre diversas componentes do SGA.

([HPSORGHPHLRVGHGLYXOJDomRLQWHUQD
 ,QWUDQHW
 5HXQL}HVFRPRVWUDEDOKDGRUHV
 %ROHWLQVLQIRUPDWLYRV
 &DUWD]HVHPSODFDUGVLQIRUPDWLYRVQDV]RQDVFRPXQV
([HPSORVGHPHLRVGHGLYXOJDomRH[WHUQD
 3iJLQDGH,QWHUQHW
 5HODWyULRVDQXDLV
 &RPXQLFDGRVGHLPSUHQVD
• Publicidade.

RESULTADOS ESPERADOS

DA

ETAPA 3.7. DIVULGAÇÃO

DA POLÍTICA AMBIENTAL, OBJECTIVOS, METAS E INDICADORES

¡ &
 RPXQLFDomRH¿FD]GDSROtWLFDDPELHQWDOREMHFWLYRVPHWDVHLQGLFDGRUHVSURSRVWRV
da organização a todas as partes interessadas.
¡ &
 RQKHFLPHQWRDGHTXDGRGDVSDUWHVLQWHUHVVDGDVUHODWLYDPHQWHjVHVSHFL¿FLGDGHVGR
programa de gestão ambiental.
¡ Indicadores de avaliação de desempenho ambiental implementados e operacionais.
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FASE 4 | IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SGA

Outputs desta fase:
¶ (VWUXWXUDHUHVSRQVDELOLGDGHVGDJHVWmRFODUDPHQWHGH¿QLGDV
¶ $Fo}HVGHIRUPDomRHVHQVLELOL]DomRSUHYLVWDVHSURGXomRGH
registos
¶ &RPXQLFDomRIRUPDO
¶ Documentação e manutenção de registos
¶ 9HUL¿FDUHWHVWDUDSUHSDUDomRHUHVSRVWDDHPHUJrQFLDV
¶ Indicadores para o SGA

A Fase 4 tem como objectivo melhorar a gestão dos elementos de um SGA para suportar
RSHUDo}HVTXHHVWHMDPHPFXUVRHDVVHJXUDUTXHPXGDQoDVTXHWHQKDPHIHLWRQDRUJDQL]DomR
SRVVDP VHU LQWHJUDGDV QR VLVWHPD VHP FDXVDU SHUGDV GH H¿FLrQFLD e LPSRUWDQWH WHU DV
UHVSRQVDELOLGDGHV FODUDPHQWH GH¿QLGDV HP WHUPRV GR 6*$ H WRGDV DV RXWUDV LQLFLDWLYDV
DPELHQWDLV GH IRUPD D LPSOHPHQWiODV FRP VXFHVVR 'HYHUmR VHU SURPRYLGDV DFo}HV GH
IRUPDomRHGHVHQVLELOL]DomRSDUDDSRLDURVTXHWUDEDOKDPQDRUJDQL]DomRRXHPVHXQRPH
'H IRUPD D WRUQDU R 6*$ PDLV H¿FD] p QHFHVViULR LQWURGX]LU XPD DERUGDJHP IRUPDO SDUD
LGHQWL¿FDU H SODQHDU DV QHFHVVLGDGHV GH IRUPDomR H GHVHQYROYLPHQWR 4XDOTXHU DFomR GH
IRUPDomRGHYHVHUUHDOL]DGDHUHJLVWDGDHHVWHVUHJLVWRVGHYHPHVWDUDFHVVtYHLVHXWLOL]iYHLV
SRUSDUWHGDJHVWmR'HYHPH[LVWLUPHLRVGHFRPXQLFDUDLQIRUPDomRGHXPDIRUPDUHJXODU$
FRPXQLFDomR H[WHUQD SRGH IRUQHFHU XPD ERD RSRUWXQLGDGH SDUD SURPRYHU RV UHVXOWDGRV H R
desempenho ambiental da organização.
1HVWDIDVHSUHWHQGHVHDLQGDFULDUSURFHGLPHQWRVTXHVXSRUWHPR6*$HYLWDQGRDEXURFUDFLD
GHVQHFHVViULDHDGRSWDUSUiWLFDVTXHSUHYLQDPDFLGHQWHVRXHPHUJrQFLDVHYLWDQGRLPSDFWHV
DPELHQWDLVTXHGDtSRVVDPRFRUUHU2VLQGLFDGRUHVGHVHQYROYLGRVQDVIDVHVDQWHULRUHVFHQWUDUDP
VHQRGHVHPSHQKRDPELHQWDORSHUDFLRQDOGDRUJDQL]DomRQHVWDIDVHDRUJDQL]DomRHVWiSURQWD
SDUD LGHQWL¿FDU H GHVHQYROYHU LQGLFDGRUHV TXH SRVVDP DMXGDU QR DFRPSDQKDPHQWR GRV
HOHPHQWRVGR6*$HDYDOLDUDVXDH¿FiFLD %6, 
(PVtQWHVHGH¿QLUDPVHDVVHJXLQWHVHWDSDVTXHLQWHJUDPD)DVH
• Etapa 4.1. Finalizar a estrutura e responsabilidades de gestão
• (WDSD)RUPDomRVHQVLELOL]DomRHFRPSHWrQFLDSODQRVHUHJLVWRV
• (WDSD(VWDEHOHFHUHPDQWHUDFRPXQLFDomRIRUPDO
• Etapa 4.4. Documentação e manutenção de registos
• (WDSD9HUL¿FDUHWHVWDUDSUHSDUDomRHUHVSRVWDDHPHUJrQFLDV
• Etapa 4.6. Desenvolver indicadores para o SGA
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)LQDOL]DUDHVWUXWXUDHUHVSRQVDELOLGDGHVGHJHVWmR
eLPSRUWDQWHWHUDVUHVSRQVDELOLGDGHVFODUDPHQWHGH¿QLGDVHPWHUPRVGR6*$HGHWRGDVDV
RXWUDVLQLFLDWLYDVDPELHQWDLV$GH¿QLomRGHUHVSRQVDELOLGDGHVWUD]YDQWDJHQVRUJDQL]DFLRQDLV
jV 30( GLPLQXLQGR D FRPSOH[LGDGH IDFLOLWDQGR D FRPXQLFDomR H VLPSOL¿FDQGR D JHVWmR 1D
GH¿QLomRGDVUHVSRQVDELOLGDGHVGHYHWHUVHHPFRQWD
 2kPELWRGRVSURJUDPDV
 2VDVSHFWRVDPELHQWDLVVLJQL¿FDWLYRV
 2VREMHFWLYRVHPHWDVDDWLQJLU
 2VUHVXOWDGRVGDVDXGLWRULDVSUpYLDV
• Outros sistemas implementados.
$JHVWmRGHWRSRGHYHUiGHVLJQDUXPRXPDLVUHSUHVHQWDQWHVHVSHFt¿FRVFRPUHVSRQVDELOLGDGHV
HDXWRULGDGHVGH¿QLGDVSDUDDLPSOHPHQWDomRGR6*$ 6WDSOHWRQH*ORYHU 2UHSUHVHQWDQWH
da gestão deve coordenar todo o processo de implementação do SGA, assegurando que este
HVWi D VHU LPSOHPHQWDGR GH DFRUGR FRP R UHIHUHQFLDO VHOHFFLRQDGR SHOD RUJDQL]DomR 'HYH
relatar a evolução do desempenho ambiental, divulgando os objectivos do projecto na
RUJDQL]DomRHDVVHJXUDURVHXFRQWUROR2XWUDWDUHIDLPSRUWDQWHpDGHUHSUHVHQWDUD*HVWmR
de Topo nos processos relacionados com as questões ambientais, aprovar o manual de gestão
DPELHQWDOHUHVSRQGHUVREUHDVSULQFLSDLVIXQo}HVGR6*$ ,62 
$FRQVWUXomRGHXPD³PDWUL]GHUHVSRQVDELOLGDGHV´D¿JXUDVHFRPRXPDERDIHUUDPHQWDDWUDYpV
GDTXDOVHUHODFLRQDPDVGLIHUHQWHVIXQo}HVHDFWLYLGDGHVDGHVHPSHQKDUQRkPELWRGR6*$
FRPDVSHVVRDV RXSHU¿V GDRUJDQL]DomRTXHGHWrPDUHVSRQVDELOLGDGHSRUHVVDVIXQo}HV

RESULTADOS ESPERADOS

DA

TAREFA 4.1. FINALIZAR

A

ESTRUTURA

E

RESPONSABILIDADES

DE

GESTÃO:

¡ (VWUXWXUDGDJHVWmRFODUDPHQWHGH¿QLGDTXHLGHQWL¿TXHRUHVSHFWLYRUHSUHVHQWDQWH
¡ '
 H¿QLomRGRFXPHQWDGDGDVWDUHIDVGHJHVWmRUHVSRQVDELOLGDGHVHDXWRULGDGHQRkPELWR
do SGA
¡ 7DUHIDVHUHVSRQVDELOLGDGHVFRPXQLFDGDVDRVLQGLYtGXRVUHOHYDQWHVTXHWUDEDOKDPQD
organização ou em seu nome.
¡ Garantir um verdadeiro compromisso em termos da disponibilização de recursos para
o SGA

(PVHJXLGDDSUHVHQWDVHXPDchecklist SDUDRSURFHVVRGHGH¿QLomRGHUHVSRQVDELOLGDGHVQR
kPELWRGHXP6*$

&KHFNOLVWSDUDDGH¿QLomRGHUHVSRQVDELOLGDGHV DGDSWDGRGH6WDSOHWRQH*ORYHU
&RPRpTXHVmRGH¿QLGRVRVSDSpLVUHVSRQVDELOLGDGHVHDXWRULGDGHSDUDDJHVWmRDPELHQWDO"(VWHSURFHVVRpH¿FD]"
4XHPpRUHVSRQViYHODPELHQWDOSDUDR6*$"7HUiHVWDSHVVRDDDXWRULGDGHQHFHVViULDSDUDGHVHPSHQKDUHVWHFDUJR"
(VWHVSDSpLVHUHVSRQVDELOLGDGHVHVWmRGRFXPHQWDGRV"6HVLPFRPR"
&RPRpTXHVmRFRPXQLFDGDVDVUHVSRQVDELOLGDGHVGHQWURGDRUJDQL]DomR"
&RPRpTXHDRUJDQL]DomRJDUDQWHTXHVmRDORFDGRVDR6*$WRGRVRVUHFXUVRVQHFHVViULRV"&RPRpTXHHVWHSURFHVVRp
LQWHJUDGRFRPDVUHVWDQWHVDFo}HVGDRUJDQL]DomRTXHQHFHVVLWDPVHU¿QDQFLDGDV"&RPRVmRDFRPSDQKDGDVDVGHVSHVDV
HIHFWXDGDVFRPR6*$"
&RPRpTXHRUJDQL]DomRSODQHLDPDQWHUHVWDVLQIRUPDo}HVDFWXDOL]DGDV"
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)RUPDomRVHQVLELOL]DomRHFRPSHWrQFLDSODQRVHUHJLVWRV
1HVWDHWDSDSUHWHQGHVHTXHDVRUJDQL]Do}HVDYDOLHPDVQHFHVVLGDGHVGHIRUPDomRGRVVHXV
FRODERUDGRUHVGHPRGRDIDFLOLWDURHQWHQGLPHQWRGR6*$HRGHVHPSHQKRGDVVXDVIXQo}HV
QRkPELWRGRVLVWHPD
7RGRV RV FRODERUDGRUHV H VXDV DFWLYLGDGHV WrP LPSDFWHV SRWHQFLDLV QR DPELHQWH ORJR p
LPSRUWDQWHFRQVFLHQFLDOL]iORVSDUDDVFRQVHTXrQFLDVGHFRPSRUWDPHQWRVLQFRUUHFWRVGRSRQWR
GH YLVWD DPELHQWDO e QHVWH VHQWLGR TXH D IRUPDomR DPELHQWDO SRGH ID]HU D GLIHUHQoD H
GHVHPSHQKDUXPSDSHOIXQGDPHQWDOQRVXFHVVRGDLPSOHPHQWDomRGHXP6*$$UHDOL]DomR
GH DFo}HV GH IRUPDomR YLVD SURPRYHU D PRWLYDomR H D FRQVFLHQFLDOL]DomR GRV FRODERUDGRUHV
para as questões ambientais, bem como melhorar os seus conhecimentos e capacidades, o que
VHWUDGX]LUiQXPPHOKRUGHVHPSHQKR$IRUPDomRGHYHVHUHVSHFt¿FDHDGHTXDGDjVIXQo}HV
desempenhadas por cada colaborador e deve incluir os requisitos associados ao SGA, os impactes
DPELHQWDLVVLJQL¿FDWLYRVDFWXDLVHRXSRWHQFLDLVUHVXOWDQWHVGDVDFWLYLGDGHVGDRUJDQL]DomR
EHPFRPRDVFRQVHTXrQFLDVGHQmRUHVSHLWDURVSURFHGLPHQWRVHVWDEHOHFLGRV'HYHVHUGDGD
especial atenção aos colaboradores cujas actividades de trabalho possam causar impactes
VLJQL¿FDWLYRV QR DPELHQWH ,62   6H D HPSUHVD WLYHU FRODERUDGRUHV WHPSRUiULRV GHYH
WDPEpPDYDOLDUDVQHFHVVLGDGHVGHIRUPDomRQHVWHVFDVRV
3ODQHDUDFo}HVGHIRUPDomRSRGHVHUXPSURFHVVRPRURVReLPSRUWDQWHSODQHiORGHIRUPD
FXLGDGDSDUDTXHDIRUPDomRVHMDH¿FLHQWH$VVLPDRUJDQL]DomRGHYHFRPHoDUSRUDYDOLDUDV
QHFHVVLGDGHV H UHTXLVLWRV GH IRUPDomR GH¿QLQGR RV REMHFWLYRV PDWHULDLV H PpWRGRV PDLV
DGHTXDGRVVHJXQGRDVQHFHVVLGDGHVGRVFRODERUDGRUHVHGDSUySULDRUJDQL]DomR'HYHUiVHU
HODERUDGR XP SODQR GH IRUPDomR RQGH VHMDP LGHQWL¿FDGRV RV WHPDV GD IRUPDomR RV VHXV
GHVWLQDWiULRV D GXUDomR H D IUHTXrQFLD GDV DFo}HV 6WDSOHWRQ H *ORYHU   'HYHP DLQGD
VHU PDQWLGRV WRGRV RV UHJLVWRV DVVRFLDGRV D XPD DFomR GH IRUPDomR VHQGR TXH QR ¿QDO GD
PHVPDGHYHUiVHUDYDOLDGDDVXDH¿FiFLD

([HPSORVGHUHJLVWRVDPDQWHUQXPDIRUPDomR 3LQWR 
 3ODQRVGHDFo}HVGHIRUPDomRDGHFRUUHU
 &URQRJUDPDGDIRUPDomR
 &RQWH~GRVDDERUGDU
 5HFXUVRVGLGiFWLFRVHFXUUtFXORVGRVIRUPDGRUHV
 /LVWDVGHSDUWLFLSDQWHVQDVDFo}HVGHIRUPDomR
• Fichas de presença e sumários, manuais e outra documentação entregue aos
IRUPDQGRV
 )LFKDVGHDYDOLDomRGRVIRUPDQGRVHGDH¿FiFLDGDIRUPDomRHQWUHRXWURV

$UHDOL]DomRGHDFo}HVGHIRUPDomRSRGHVHUFRQVLGHUDGDFRPRQHFHVViULDVHPSUHTXH 3LQWR
 
 2FRUUHDFRQWUDWDomRGHXPQRYRFRODERUDGRU
 8PFRODERUDGRUpWUDQVIHULGRSDUDXPDQRYDIXQomR
 8PFRODERUDGRUQmRVHJXHFRUUHFWDPHQWHXPSURFHGLPHQWRLQVWUXomRGHWUDEDOKR
 $RUJDQL]DomRLQWURGX]XPQRYRSURFHVVRPDWHULDORXHTXLSDPHQWR
 8PDQRYDUHJXODPHQWDomRDIHFWDDVDFWLYLGDGHVGDRUJDQL]DomR
• O desempenho dos colaboradores necessita ser melhorado.
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'HDFRUGRFRPD1RUPD,62XPDRUJDQL]DomRGHYHUiHVWDEHOHFHULPSOHPHQWDU
e manter um ou mais procedimentos que permitam aos colaboradores da empresa tomar
FRQKHFLPHQWRVREUH
 $ LPSRUWkQFLD GD FRQIRUPLGDGH FRP D SROtWLFD DPELHQWDO SURFHGLPHQWRV H UHTXLVLWRV
GR6*$
 2V DVSHFWRV H LPSDFWHV DPELHQWDLV VLJQL¿FDWLYRV DVVRFLDGRV DR VHX WUDEDOKR H RV
EHQHItFLRVUHVXOWDQWHVGDPHOKRULDGRVHXGHVHPSHQKRLQGLYLGXDO
 2SDSHOTXHGHVHPSHQKDPQRSURFHVVRGHLPSOHPHQWDomRHRSHUDomRGR6*$
 $V FRQVHTXrQFLDV GR QmR FXPSULPHQWR GRV SURFHGLPHQWRV GR 6*$ HODERUDGRV SHOD
organização.

RESULTADOS ESPERADOS

DA

ETAPA 4.2. FORMAÇÃO,

SENSIBILIZAÇÃO E COMPETÊNCIA, PLANOS E REGISTOS

¡ 3URFHVVR GH DQiOLVH GDV QHFHVVLGDGHV GH IRUPDomR H GHVHQYROYLPHQWR SDUD WRGR R
pessoal relevante
¡ 3ODQRVSURJUDPDVHSURFHVVRGHUHJLVWRVSDUDIRUPDomRGHVHQYROYLPHQWRUHYLVmRH
IRUPDomRDFWXDOL]DGD

2 UHVSRQViYHO SHOR 6*$ GH XPD RUJDQL]DomR GHYHUi HVWDU DSWR D UHVSRQGHU jV TXHVW}HV GD
seguinte checklistFRPRIRUPDGHYHUL¿FDomRGRFXPSULPHQWRGRVUHTXLVLWRVGDWDUHID

&KHFNOLVWSDUDRSODQHDPHQWRGHDFo}HVGHIRUPDomR DGDSWDGRGH6WDSOHWRQH*ORYHU
([LVWHDOJXPPRGRHVSHFL¿FDGRSDUDSODQHDUDIRUPDomRDPELHQWDO"6HVLPHVVHSURFHVVRQHFHVVLWDVHUUHYLVWR"'HTXH
PRGR"
4XHWLSRGHIRUPDo}HVpTXHIRUDPSURPRYLGDVDWpjGDWD"&RPRpTXHDIRUPDomRDVVRFLDGDDR6*$VHHQFDL[DULDQD
UHVWDQWHIRUPDomRSUHYLVWDSDUDDRUJDQL]DomR"
4XHPpRDFWXDOUHVSRQViYHOSHODIRUPDomR"4XHPGHYHUiWDPEpPVHUHQYROYLGRQDIRUPDomRGHQWURGDRUJDQL]DomR"
&RPRpTXHVmRGHWHUPLQDGDVDFWXDOPHQWHDVQHFHVVLGDGHVGHIRUPDomR"(VWHSURFHVVRpH¿FD]"
4XHPpRUHVSRQViYHOSRUDVVHJXUDUTXHRVFRODERUDGRUHVUHFHEHPDIRUPDomRDGHTXDGD"
&RPRpDQDOLVDGDDH¿FiFLDGDIRUPDomR"
&RPRpTXHVmRHVWDEHOHFLGDVDVFRPSHWrQFLDVQHFHVViULDVSDUDGHVHPSHQKDUXPDGHWHUPLQDGDIXQomR"4XDLVVmRDV
DFWLYLGDGHVFKDYHQDVTXDLVVHWHPTXHJDUDQWLUDFRPSHWrQFLDGRVFRODERUDGRUHVHFRQKHFLPHQWRVDQtYHODPELHQWDO"
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4.3. Estabelecer e manter a comunicação formal
Uma gestão ambiental adequada requer o estabelecimento de boas práticas de comunicação.
$LQIRUPDomRDFRPXQLFDUSHODRUJDQL]DomRGHYHVHUREMHFWLYDHFRQFLVD 6WDSOHWRQH*ORYHU
  &RQVLGHUDPVH GRLV WLSRV GH FRPXQLFDomR D FRPXQLFDomR LQWHUQD TXH WHP FRPR
REMHFWLYR IDFLOLWDU R HQWHQGLPHQWR H FRRSHUDomR HQWUH RV GLYHUVRV QtYHLV H IXQo}HV GH WRGR R
SHVVRDOHQYROYLGRQRGHVHPSHQKRDPELHQWDOHDFRPXQLFDomRH[WHUQDTXHHQJOREDRWUDWDPHQWR
GDVH[LJrQFLDVGDVSDUWHVH[WHUQDVLQWHUHVVDGDV$1RUPD,62QmRH[LJHTXHD
RUJDQL]DomRDGRSWHSUiWLFDVIRUPDLVGHFRPXQLFDomRDFWLYDFRPRH[WHULRU&RQWUDULDPHQWHR
(0$6 SULYLOHJLD D FRPXQLFDomR H[WHUQD FRP DV SDUWHV LQWHUHVVDGDV REULJDQGR D TXH D
RUJDQL]DomR GLYXOJXH H[WHUQDPHQWH WRGRV RV VHXV UHVXOWDGRV DWUDYpV GD SXEOLFDomR GH XPD
Declaração Ambiental.
$VRULHQWDo}HVUHODWLYDVjSDUWLFLSDomRGRVWUDEDOKDGRUHVQRkPELWRGR(0$6DSUHVHQWDGDVQR
DQH[R GD 5HFRPHQGDomR (&   GH  GH 6HWHPEUR GHWHUPLQDP TXH D RUJDQL]DomR
GHYHGHPRQVWUDUHVVHHQYROYLPHQWRDWUDYpVGHDFWDVGHUHXQL}HVOLYURVGHVXJHVW}HVH[LVWrQFLD
GH FRPLWpV DPELHQWDLV HRX JUXSRV GH WUDEDOKR UHJXODULGDGH GD SUHVWDomR GH LQIRUPDo}HV
organização de seminários, entre outros. Neste sentido, a comunicação interna tem uma grande
LPSRUWkQFLDDRSURFXUDULQFHQWLYDUHQYROYHUHSURPRYHUDSDUWLFLSDomRGHWRGRVRVFRODERUDGRUHV
QD PHOKRULD FRQWtQXD GR GHVHPSHQKR DPELHQWDO H DR IDFLOLWDU R HQWHQGLPHQWR H FRRSHUDomR
GHQWURGDSUySULDRUJDQL]DomR
'HDFRUGRFRPD1RUPD,62XPDRUJDQL]DomRQHFHVVLWDHVSHFL¿FDUXPPRGRGH
DFWXDomRUHODWLYDPHQWHj
 &RPXQLFDomRLQWHUQDHQWUHRVGLIHUHQWHVVHFWRUHVGDRUJDQL]DomR
• Recepção, documentação e resposta a comunicações relevantes apresentadas por partes
LQWHUHVVDGDVH[WHUQDVjRUJDQL]DomR
1RFDVRGR(0$6DRUJDQL]DomRWHUiTXHREULJDWRULDPHQWHHODERUDUXPSURFHGLPHQWRHVSHFt¿FR
H SURPRYHU XPD HVWUDWpJLD SURDFWLYD GH FRPXQLFDomR H[WHUQD $ RUJDQL]DomR GHYH GH¿QLU H
XWLOL]DU XP PpWRGR VLPSOHV SDUD UHVSRQGHU D TXHVW}HV GH SDUWHV H[WHUQDV LQWHUHVVDGDV
mostrando que tem capacidade de reunir e responder a essas questões. Deve ser adoptada
XPDHVWUDWpJLDGHFRPXQLFDomRH[WHUQDTXHVHHQFDL[HQDFXOWXUDHHVWUDWpJLDGDRUJDQL]DomR
6WDSOHWRQ H *ORYHU   3RU RXWUR ODGR D RUJDQL]DomR GHYH PDQWHU UHJLVWRV GH WRGDV DV
FRPXQLFDo}HVLQWHUQDVRXH[WHUQDVTXHHVWDEHOHoD

RESULTADOS ESPERADOS

DA

ETAPA 4.3. ESTABELECER

E MANTER A COMUNICAÇÃO FORMAL:

¡ Uma estratégia de comunicação para o SGA da organização
¡ 8PSURFHVVRSDUDWUDWDUDVFRPXQLFDo}HVLQWHUQDVHH[WHUQDV

1DV SiJLQDV VHJXLQWHV DSUHVHQWDVH XP H[HPSOR GH XP SURFHGLPHQWR SDUD D FRPXQLFDomR
LQWHUQDHH[WHUQDGDHPSUHVD*UD¿OLQKD±7UDEDOKRV*Ui¿FRVH3XEOLFLWiULRV
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SGA

PA4.4.3

Comunicação Interna e Externa

Página

Objectivos
• Optimizar a comunicação entre a direcção e os restantes colaboradores, de forma a melhorar a gestão dos
assuntos relacionados com o desempenho ambiental;
• Estabelecer formas de comunicação com o exterior para informar todas as partes interessadas do desempenho
ambiental da Graﬁlinha e receber a sua opinião.
Responsabilidade
Departamento de Qualidade e Ambiente, Coordenadores de Secções e Responsável informático da organização.
Referências
(1) NP EN ISO 14001:2004
(2) Anexo I, Parte B, n.º3 do Regulamento (CE) n.º 761/2001
Âmbito de Aplicação
Aplica-se a qualquer tipo de informação que circule internamente à organização ou qualquer tipo de informação
passível de comunicação entre a organização e o exterior à mesma e vice-versa.
Deﬁnições
Ambiente – envolvente na qual a organização opera, incluindo o ar, a água, o solo, os recursos naturais, a ﬂora, a
fauna, os seres humanos, e as suas inter-relações (1).
Aspecto ambiental (AA) – elemento das actividades, produtos ou serviços da organização que pode interagir com o
ambiente. (1)
DQA – Departamento da Qualidade e Ambiente.
Impacte Ambiental (IA) – qualquer alteração no ambiente, adversa ou benéﬁca, resultante, total ou parcialmente,
dos aspectos ambientais da organização. (1)
Procedimento – modo especiﬁcado de realizar uma actividade ou um processo.
Documentos Relacionados
RA4.4.3– Modelo de Registo de Comunicação Interna
RAIB3a – Modelo de Registo de Comunicação Externa entrada
RAIB3b – Modelo de Registo de Comunicação Externa saída
IT4.4.3 – Modelo de Instrução de Trabalho
Página de Ambiente da Graﬁlinha
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Instrução
7.1. Comunicação Interna
1. Todos os colaboradores terão à sua disposição um RA4.4.3 – Modelo de Registo de Comunicação Interna que
deverá ser preenchido sempre que estes tenham alguma sugestão ou que alguma alteração ou desvio no processo
produtivo tenha provocado ou possa provocar alteração na signiﬁcância dos AA a ele associado.
2. O CA deve receber e encaminhar/tratar de forma adequada qualquer tipo de informação de carácter ambiental,
que circule na organização, através do preenchimento dos campos destinados à recepção de informação do
RA4.4.3 – Modelo de Registo de Comunicação Interna.
4. Quando a questão levantada exigir alterações relevantes no processo o Departamento de Qualidade e Ambiente
deve, com o auxílio do coordenador do departamento onde se encontra a questão, elaborar um documento onde
se especiﬁque a proposta de alteração e informação sobre os recursos humanos e ﬁnanceiros que serão
necessários. Esta informação deverá ser entregue ao Gestor de topo para que este a aprove e forneça os recursos
necessários para a levar a cabo.
3. No caso de ser necessário comunicar aos colaboradores novas tarefas ou novos modos de realizar tarefas já
existentes será preenchido um registo do tipo IT4.4.3.
4. Será criado um placard em zona acessível a todos os colaboradores onde serão aﬁxados a evolução dos indicadores
de desempenho ambiental, informação temática, objectivos e metas traçados. Serão também distribuídos folhetos
informativos sobre o SGA.
7.2. Comunicação Externa
1. O responsável pela informática da organização deverá criar no sítio da internet da Graﬁlinha uma página destinada
ao Ambiente. O conteúdo da página será da responsabilidade do DQA.
2. Nesta página deverá ser disponibilizada a Política Ambiental da Graﬁlinha, dados sobre o seu desempenho
ambiental e uma zona temática que aborde temas relacionados com a preservação dos recursos naturais. Deverá
ainda disponibilizar um espaço onde possa ser pedida informação geral ou mais especíﬁca ou efectuar uma
sugestão, por contacto com o DQA.
3. A página deverá ser actualizada pelo menos trimestralmente.
4. De modo a dar a conhecer à população em geral o trabalho da organização deverão ser dinamizados os contactos
com escolas e associações comunitárias e organizadas visitas de estudo. Estes contactos serão dinamizados
através da página de internet.
5. A Declaração Ambiental deverá ser distribuída aos fornecedores da organização.
6. Deverão ser efectuados contactos para que a Declaração Ambiental possa estar disponível na Junta de Freguesia,
bem como nas bibliotecas da freguesia.
7. Sempre que qualquer entidade pública ou privada contactar a organização no sentido de efectuar alguma
reclamação relacionada com o ambiente, deverá ser preenchido um RAIB3a – Modelo de Registo de
Comunicação Externa entrada, que terá campos de resposta e acompanhamento à reclamação levantada. Será
prontamente emitida ao reclamante uma nota que indique que o assunto está a ser estudado e tratado e que
deverá receber uma resposta em breve com o parecer ﬁnal emitido pelo DQA. O contacto deverá ser feito de
preferência por e-mail.
8. O RAIB3b – Modelo de Registo de Comunicação Externa saída deverá ser preenchido quando a Graﬁlinha
contactar entidades no decurso da sua gestão ambiental.
Notas de Revisão
N.º da revisão

Data de
emissão

3iJ

Secções

Sumário alterações









Primeira Emissão
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'RFXPHQWDomRHPDQXWHQomRGHUHJLVWRV
3DUDDERDRSHUDomRGHXP6*$pQHFHVViULRGRFXPHQWDUDLQIRUPDomRGRVLVWHPDJDUDQWLQGR
D FRQVLVWrQFLD GDV DFWLYLGDGHV DEUDQJLGDV H XP FRQWUROR H¿FD] GDV VXDV DOWHUDo}HV &RPR
H[HPSORV GH GRFXPHQWRV GR 6*$ GHVWDFDPVH D SROtWLFD DPELHQWDO RV REMHFWLYRV H PHWDV
XPDGHVFULomRGRkPELWRGR6*$XPDGHVFULomRGRVSULQFLSDLVHOHPHQWRVHVXDVLQWHUDFo}HV
outros documentos e registos como a estrutura organizacional e responsabilidades, os
SURFHGLPHQWRV HVSHFt¿FRV GH XPD DFWLYLGDGH RX SURFHVVR LQVWUXo}HV GH WUDEDOKR RXWURV
GRFXPHQWRV GR 6*$ UHODFLRQDGRV FRPR RV SODQRV GH UHVSRVWD D HPHUJrQFLD SODQRV GH
IRUPDomRHQWUHRXWURV ,62 
$VVRFLDGRVDXP6*$SRGHPHQFRQWUDUVHGLIHUHQWHVWLSRVGHGRFXPHQWRVWDLVFRPRDSROtWLFD
ambiental, o manual de gestão ambiental, procedimentos, instruções de trabalho e registos
3LQWR 
$SHVDU GH QmR VHU H[LJLGR SHORV UHIHUHQFLDLV GH LPSOHPHQWDomR GH 6*$ DV RUJDQL]Do}HV
HODERUDP IUHTXHQWHPHQWH XP Manual de Gestão Ambiental 0*$  R TXDO LQWHJUD WRGD D
LQIRUPDomRUHOHYDQWHVREUHRVLVWHPDGHJHVWmR

(OHPHQWRVTXHSRGHPVHULQFOXtGRVQXP0DQXDOGH*HVWmR$PELHQWDO
 'HVFULomRGRkPELWRGR6*$
 3ROtWLFDDPELHQWDO
 &DUDFWHUL]DomRGDHPSUHVD
 ,GHQWL¿FDomRGHWRGDVDVDFWLYLGDGHVSURGXWRVHVHUYLoRV
 (VWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDO
 (VTXHPDWL]DomRGRPRGRGHIXQFLRQDPHQWRGR6*$RQGHVmRLGHQWL¿FDGRVWRGRVRV
SURFHVVRV SURFHGLPHQWRV H[LVWHQWHV LPSUHVVRV UHJLVWRV DVVRFLDGRV H GHPDLV
GRFXPHQWDomR
 ,GHQWL¿FDomRGRVDVSHFWRVDPELHQWDLVVLJQL¿FDWLYRV
 2EMHFWLYRVPHWDVHSURJUDPDV
 ,GHQWL¿FDomRGRVUHTXLVLWRVOHJDLVHRXWURV
 &RPXQLFDomRDQtYHOLQWHUQRHH[WHUQR
 3UHSDUDomRHUHVSRVWDDVLWXDo}HVGHHPHUJrQFLD
 ,GHQWL¿FDomRHFRUUHFomRGDVQmRFRQIRUPLGDGHV

Os procedimentosGHVFUHYHPDIRUPDFRPRDRUJDQL]DomRDVVHJXUDDUHDOL]DomRGDVIXQo}HV
do SGA e as responsabilidades a elas associadas. Os procedimentos são designados como de
sistemaTXDQGRHVWDEHOHFHPDVOLQKDVGHRULHQWDomRHDPHWRGRORJLDGHDFWXDomRD¿PGHD
RUJDQL]DomRFXPSULURVUHTXLVLWRVGRUHIHUHQFLDOVHOHFFLRQDGRSHODRUJDQL]DomRHPPDWpULDGH
ambiente. Os procedimentos operacionaisWrPFRPRIXQomRGHVHQYROYHUH[SOLFDUHFODUL¿FDUD
IRUPDFRPRRVSURFHGLPHQWRVGRVLVWHPDVmRDSOLFDGRV 3LQWR $HVWUXWXUDIRUPDOGRV
SURFHGLPHQWRVGHYHLQFOXLURREMHFWLYRHkPELWRDVGH¿QLo}HVHUHIHUrQFLDVDVUHVSRQVDELOLGDGHV
e a descrição detalhada das actividades a realizar na implementação do procedimento, bem
FRPRRVGRFXPHQWRVUHODFLRQDGRV HJLQVWUXo}HVGHWUDEDOKRSODQRV  3LQWR 
As instruções de trabalho são documentos de aplicação prática que descrevem,
SRUPHQRUL]DGDPHQWH R PRGR FRPR GHWHUPLQDGD WDUHID GHYHUi VHU H[HFXWDGD FRP YLVWD j
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LPSOHPHQWDomRGHXPGHWHUPLQDGRSURFHGLPHQWR 3LQWR 6mRWLSLFDPHQWHIDFXOWDGRVDRV
FRODERUDGRUHVGDRUJDQL]DomRSDUDTXHHVWHVH[HFXWHPDVVXDVWDUHIDVGHDFRUGRFRPRTXH
HVWiHVWDEHOHFLGRQHVVDLQVWUXomRJDUDQWLQGRTXHQmRKiGHVYLRVjSROtWLFDREMHFWLYRVRXPHWDV
'HYHPLQFOXLUDUHIHUrQFLDDRFyGLJRGDLQVWUXomRGHWUDEDOKRDSDJLQDomRRWtWXORDHGLomR
HUHVSHFWLYDGDWDGHHGLomR$WtWXORGHH[HPSORDSUHVHQWDVHXPDLQVWUXomRGHWUDEDOKRUHODWLYD
jUHFROKDLQWHUQDGHUHVtGXRVHHPEDODJHQVHODERUDGDSHODHPSUHVD0DUVLO

Exemplos de tipos de procedimentos:
 3
 URFHGLPHQWRVJHUDLVSDUDWRGDDRUJDQL]DomR HJ,GHQWL¿FDomRGHDVSHFWRVDPELHQWDLV
VLJQL¿FDWLYRVDFHVVRDRVUHTXLVLWRVOHJDLVHRXWURVUHTXLVLWRV 
 3
 URFHGLPHQWRVLQVWUXo}HVGHWUDEDOKRHVSHFt¿FDV HJ,QVWUXo}HVGHWUDEDOKRSDUDD
JHVWmRGHUHVtGXRVSDUDRWUDWDPHQWRGHiJXDVUHVLGXDLV 
 2XWUDGRFXPHQWDomR HJ5HJLVWRVRUJDQLJUDPDVSODQRVGHHPHUJrQFLDSODQRVGH
IRUPDomRQRUPDVLQWHUQDVHH[WHUQDV 

Os UHJLVWRVVmRRVGRFXPHQWRVRQGHVHUHJLVWDPWRGRVRVGDGRVHLQIRUPDo}HVUHODWLYRVjV
actividades do SGA, descrevendo os resultados obtidos e evidenciando o correcto desempenho
GRVLVWHPDHPFRQIRUPLGDGHFRPRVSURFHGLPHQWRVDSOLFiYHLV 3LQWR 
7RGRVRVGRFXPHQWRVFRQWHQGRLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVSDUDR6*$GHYHPVHULGHQWL¿FDGRVH
controladosGHPRGRTXHDLQIRUPDomRHVWHMDIDFLOPHQWHGLVSRQtYHOHDFHVVtYHO2VGRFXPHQWRV
GHYHP VHU SHULRGLFDPHQWH UHYLVWRV GH IRUPD D DVVHJXUDU D VXD SHUPDQHQWH DGHTXDomR H
UHOHYkQFLD 3LQWR 6HJXQGRD1RUPD,62GHYHVHUHODERUDGRXPSURFHGLPHQWR
para o controlo de documentos.
&DVRH[LVWDXPDUHGHORFDO HJLQWUDQHW RVGRFXPHQWRVSRGHPVHUGLVSRQLELOL]DGRVGLJLWDOPHQWH
R TXH IDFLOLWD R FRQWUROR H D UHYLVmR GRV PHVPRV $V DOWHUDo}HV HIHFWXDGDV DRV GRFXPHQWRV
GHYHPVHUGHVWDFDGDV HJVXEOLQKDGDV SDUDIDFLOLWDUDLGHQWL¿FDomRGDTXLORTXHIRLDOWHUDGR
3RGHWDPEpPID]HUVHXPtQGLFHGHFRQWURORGHGRFXPHQWRVHPTXHVmRLQGLFDGRVRVGRFXPHQWRV
UHODWLYRVDR6*$HRKLVWRULDOGDVXDUHYLVmR 6WDSOHWRQH*ORYHU $RUJDQL]DomRGHYH
GHWHUPLQDU R Q~PHUR GH FySLDV QHFHVViULDV GH FDGD GRFXPHQWR H PDQWrODV QRV ORFDLV
DGHTXDGRVIDFLOLWDQGRRVHXDFHVVR 6WDSOHWRQH*ORYHU 

([HPSORVGHGRFXPHQWRVTXHGHYHPVHUFRQWURODGRV
3ROtWLFD DPELHQWDO REMHFWLYRV H PHWDV UHFXUVRV DWULEXLo}HV UHVSRQVDELOLGDGHV H
DXWRULGDGH PDQXDO GH JHVWmR DPELHQWDO SURFHGLPHQWRV JHUDLV SURFHGLPHQWRV
HVSHFt¿FRVGHXPDDFWLYLGDGHRXSURFHVVRLQVWUXo}HVGHWUDEDOKRSODQRV
Informação a incluir em cada documento controlado:
(GLomRGDWD GH UHYLVmR GDWD RULJLQDO DSURYDomR DVVLQDWXUD  Q~PHUR GD UHYLVmR
Q~PHURGRGRFXPHQWRRXRXWURLGHQWL¿FDGRUHQ~PHURGDFySLD

RESULTADOS ESPERADOS

DA TAREFA

4.4. DOCUMENTAÇÃO

E

MANUTENÇÃO

DE

REGISTOS:

¡ Descrição do SGA da organização e documentação associada
¡ Sistemas de manutenção de registos do SGA
¡ Procedimentos de controlo documental
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Recolha Interna de Resíduos e Embalagens

Edição n.º 1 de 11-07-2007

Pagina

Objectivo:
Esta Instrução de Trabalho tem como objectivo descrever a recolha interna de resíduos.
Actividade:
• Produção de um novo resíduo originada por um novo equipamento, tarefas de manutenção ou outro;
• Informar a Responsável de Ambiente;
• Estabelecer os contactos necessários (fornecedores, fabricantes, etc.) para averiguar qual a composição e perigosidade do
resíduo;
• Atribuir nome ao resíduo. Se o resíduo se destinar à recolha externa, a designação adoptada deve coincidir com a da empresa
colectora;
• Se necessário, estabelecer contrato para a recolha de novo resíduo;
• Deﬁnir procedimento de recolha interna do novo resíduo:
– Fontes produtoras de resíduo;
– Localização, capacidade, material e rótulo dos contentores de enchimento;
– Periodicidade da recolha interna ou ﬁxação de um nível de enchimento;
– Local e modo de trasfega;
– Localização, capacidade, material e rótulo dos contentores de armazenamento.
• Explicar aos operadores envolvidos o procedimento a cumprir no que respeita à recolha do novo resíduo;
• A Responsável de Ambiente deﬁne onde devem ﬁcar armazenados os contentores vazios;
• A compra de contentores está a cargo da Responsável de Ambiente;
• Armazenar os contentores vazios no local reservado para o efeito;
• Distribuir contentores vazios pelos locais de enchimento, trasfega e armazenamento, apondo um rótulo que identiﬁque o resíduo a
que se destinam;
• Decorrente da actividade industrial, produz-se um resíduo que os operadores armazenam nos locais de enchimento designados
para cada operador;
• Periodicamente, ou uma vez atingido o nível de enchimento pré-deﬁnido, transportar os contentores de enchimento contendo
resíduos até ao local de trasfega;
• Transferir resíduo dos contentores de enchimento para os contentores de armazenamento;
• Transportar contentores de enchimento directamente para o local de armazenamento (no caso de não haver trasfega) ou transportar
os contentores de armazenamento da zona de trasfega até à zona de armazenamento (no caso de haver trasfega);
• Armazenar contentores no ecocetro. A gestão do espaço do encocentro ﬁca a cargo do Operador de Expedição;
• Desencadear o processo de recolha externa (ver IT.P11.03).

Equipamentos e Materiais:
Bidões, bata de trabalho, luvas, ﬁta para cintar, película plástica para ﬁlmagem
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9HUL¿FDUHWHVWDUDSUHSDUDomRHUHVSRVWDDHPHUJrQFLDV
1HVWDHWDSDSUHWHQGHVHTXHXPDRUJDQL]DomRGHVHQYROYDSURFHGLPHQWRVGHHPHUJrQFLDGH
PRGR D SUHYHQLU D RFRUUrQFLD GH LPSDFWHV DPELHQWDLV DVVRFLDGRV j DFWLYLGDGH GD SUySULD
RUJDQL]DomR 2 (0$6 SUHYr D LGHQWL¿FDomR GH ULVFRV H SRWHQFLDLV VLWXDo}HV GH HPHUJrQFLD
DVVRFLDGRVjVDFWLYLGDGHVGDRUJDQL]DomR2VULVFRVSRGHPVHUGHRULJHPQDWXUDO HJVLVPRV
LQXQGDo}HV DEDWLPHQWRV GH WHUUD  RX WHFQROyJLFD HJ LQFrQGLRV GHUUDPHV GH SURGXWRV
TXtPLFRVIXJDVGHJDVHV  3LQWR $SyVDLGHQWL¿FDomRGRVULVFRVSRWHQFLDLVFDXVDVGH
DFLGHQWHVHVLWXDo}HVGHHPHUJrQFLDFDEHjRUJDQL]DomRSODQHDUXPDHVWUDWpJLDGHPRGRD
SUHYHQLU DV FDXVDV H DV VLWXDo}HV GH ULVFR H D IRUPD GH DFWXDomR HP FDVR GH DFLGHQWHV H
VLWXDo}HVGHHPHUJrQFLDTXHSRVVDPRFRUUHU ,62 
(VVDHVWUDWpJLDpFRQFHELGDDWUDYpVGDHODERUDomRGHXPSODQRGHUHVSRVWDjHPHUJrQFLDTXH
deve ser integrado com o SGA. Deste plano deverá constar a avaliação do potencial para a
RFRUUrQFLD GH DFLGHQWHV H VLWXDo}HV GH HPHUJrQFLD SUHYHQomR GH DFLGHQWHV H LPSDFWHV
ambientais, que lhes estão associados, planos e procedimentos de resposta a acidentes, testes
SHULyGLFRVGRVSODQRVGHHPHUJrQFLDSURFHGLPHQWRVHQWUHRXWURVHDPLWLJDomRGHLPSDFWHV
DVVRFLDGRVDHVWHVDFLGHQWHV$WLWXORGHH[HPSORDSUHVHQWDVHQDVSiJLQDVVHJXLQWHVXPSODQR
GHHPHUJrQFLDSUHSDUDGRSHOD*UD¿OLQKD±7UDEDOKRV*Ui¿FRVH3XEOLFLWiULRV
$ RUJDQL]DomR GHYHUi HVSHFL¿FDU XPD IRUPD GH LGHQWL¿FDomR GDV VLWXDo}HV GH HPHUJrQFLD
potenciais e os acidentes potenciais, que podem ter impactes ambientais negativos e o modo
GHGDUUHVSRVWDDHVWDVVLWXDo}HV'HYHUiDLQGDH[DPLQDUSHULRGLFDPHQWHHUHYHUVHPSUHTXH
QHFHVViULR RV SURFHGLPHQWRV GH SUHSDUDomR H UHVSRVWD D HPHUJrQFLDV VREUHWXGR DSyV D
RFRUUrQFLD GH XPD VLWXDomR GHVWH WLSR (VWHV SURFHGLPHQWRV GHYHP WDPEpP VHU WHVWDGRV GH
IRUPDSHULyGLFDVHPSUHTXHWDOVHMDSUDWLFiYHO %6,,62 2VVLPXODFURVSRGHP
VHU XPD ERD IRUPD GH UHIRUoDU D IRUPDomR H REWHU feedback VREUH D H¿FiFLD GRV SODQRV
procedimentos.

8PDRUJDQL]DomRGHYH 6WDSOHWRQH*ORYHU 
 ' HILQLU FHQiULRV GH HPHUJrQFLD SRVVtYHLV TXH UHGX]DP D VXD SUREDELOLGDGH GH
RFRUUrQFLD
 (ODERUDUSURFHGLPHQWRVSDUDLGHQWL¿FDUVLWXDo}HVGHHPHUJrQFLDHDFLGHQWHVSRWHQFLDLV
HUHVSRQGHUDVLWXDo}HVGHHPHUJrQFLDHDFLGHQWHUHDLV
 'RWDUVHGHPHLRVDGHTXDGRVjVVXDVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDV

1DLPSOHPHQWDomRGHVWDHWDSDDRUJDQL]DomRGHYHUiFRORFDUFySLDVGRSODQRGHHPHUJrQFLD
QDV]RQDVRQGHSRVVDPH[LVWLUPDLRUHVSHULJRV'HYHPVHULQFOXtGRVQ~PHURVGHWHOHIRQH~WHLV
HP FDVR GH HPHUJrQFLD H J ERPEHLURV KRVSLWDLV SROLFLD  2 SODQR GHYH VHU UHYLVWR H
PHOKRUDGRWHQGRHPFRQWDDDSUHQGL]DJHPTXHVHYDLID]HQGRDWUDYpVGHIRUPDomRRXFDVRV
GHHPHUJrQFLDRFRUULGRV 6WDSOHWRQH*ORYHU 

RESULTADOS ESPERADOS

DA

TAREFA 4.5. VERIFICAR

E TESTAR A PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS:

¡ 3URFHGLPHQWRVGHSUHSDUDomRHUHVSRVWDDHPHUJrQFLD
¡ Formação e orientação para os que trabalham na organização ou em seu nome sobre
RTXHID]HUQXPDVLWXDomRGHHPHUJrQFLD
¡ 5HJLVWRVGHWRGDVDVYHUL¿FDo}HVVRQGDJHQVGHHPHUJrQFLDRXDFLGHQWHV
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SGA

PA4.4.7

Prevenção e Capacidade de
Resposta a Emergências

Página 84 de 184

Objectivo
Identiﬁcar possíveis riscos ambientais associados às actividades, produtos e serviços da organização.
Preparar a organização para responder com eﬁcácia a situações de emergência.

Âmbito de Aplicação
Este procedimento aplica-se a todas as actividades, processos, produtos e serviços aos quais esteja associado risco
para a saúde humana e Ambiente.

Responsabilidade
A gerência deve controlar as actividades dos seus colaboradores e disponibilizar os recursos necessários para a
resposta adequada a emergência.
O DQA deve identiﬁcar as situações de potenciais emergências e assegurar que os colaboradores se encontram
devidamente preparados para responder correctamente a situações de emergência.
Todos os colaboradores têm a responsabilidade de conhecer os potenciais perigos da sua actividade e prevenir a
ocorrência de acidentes ou incidentes. Devem conhecer as boas práticas de arrumação de modo a manter a sua
zona de trabalho a mais organizada e limpa possível, reduzindo assim a probabilidade de ocorrência duma
emergência. Devem notiﬁcar os seus superiores sempre que uma emergência tenha ocorrido, conhecer o material
de resposta a emergência e a localização das FDS das substâncias que utiliza na sua zona de trabalho. Devem
cumprir todos os procedimentos e instruções de trabalho de resposta a emergência existentes.

Referências
(1) NP EN ISO 14001:2004
Acrónimos/Deﬁnições
Acidente – qualquer acontecimento incontrolado de carácter grave, resultante de uma actividade que provoque
perigo grave, imediato ou diferido, para o Homem e/ou para o Ambiente.
DQA – Departamento de Qualidade e Ambiente
Incidente – qualquer acontecimento de carácter controlável, resultante de uma falha numa actividade que provoque
perigo, imediato ou diferido, para o Homem e/ou para o Ambiente, sem graves consequências.
Medidas de Prevenção – visam minimizar a probabilidade de ocorrência de um acontecimento.
Medidas de Protecção – pretendem mitigar a gravidade das consequências resultantes de um sinistro.
Emergência – situação pontual não planeada.
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Documentos Relacionados
RA4.4.2a – Plano de formação
FA4.5.3 – Formulário de não conformidades, acções preventivas e acções correctivas
Instrução
1. A identiﬁcação de situações de emergência deve ser realizada tendo em conta os AA identiﬁcados, especialmente
os que estiverem relacionados com manuseamento de substâncias químicas ou com a operação de
equipamentos.
2. Devem ser identiﬁcados os meios de prevenção e resposta necessários, caso estes não existam devem ser
adquiridos o quanto antes.
3. Consoante as situações identiﬁcadas devem ser deﬁnidas instruções de trabalho que determinem as tarefas e as
responsabilidades em caso de emergência. Estas instruções devem incluir como meios de combate/retenção,
recolha de resíduos do acidente/incidente, e destino dos mesmos, entre outros que se tornem relevantes.
4. As instruções podem adoptar um formato bastante ﬂexível de modo a serem facilmente inteligíveis e rapidamente
aplicáveis quando e se surgir a emergência, acidente ou incidente.
5. Todas as instruções relacionadas com emergências devem ser apresentadas e explicadas aos colaboradores.
Caso se organizem e acções de formação, estas devem ser registadas no RA4.4.2a – Plano de formação.
6. Quando aplicável, devem existir demonstrações e exercícios práticos da instrução implementada.
7. Quando ocorrer uma alteração nas instalações, tais como aquisição de novos equipamentos ou uso de novas
substâncias, deve ser avaliada a necessidade de alteração da documentação respeitante a resposta a
emergências.
8. Em caso de ocorrência de um acidente deve ser preenchido o FA4.5.3 – Formulário de não conformidades,
acções preventivas e acções correctivas.

Notas de Revisão
N.º da
revisão

Data de
emissão

Pág.

Secções

Sumário alterações

0

19.06.2007

-

-

Primeira Emissão
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4.6. Desenvolver indicadores para o SGA
2VLQGLFDGRUHVGHVHQYROYLGRVQDVIDVHVDQWHULRUHVFHQWUDPVHHVVHQFLDOPHQWHQRGHVHPSHQKR
DPELHQWDOGDRUJDQL]DomR1HVWDHWDSDDRUJDQL]DomRHVWiSURQWDSDUDLGHQWL¿FDUHGHVHQYROYHU
indicadores, que possam ajudar a acompanhar os elementos do sistema de gestão e retirar as
primeiras conclusões.
(VWH SDVVR GHYH VHU GDGR DSyV VHUHP HVWDEHOHFLGRV RV HOHPHQWRV FHQWUDLV GR 6*$ (VWHV
LQGLFDGRUHVGHYHPVHUGHVHQYROYLGRVSDUDDMXGDUDDYDOLDUDH¿FiFLDGRVHOHPHQWRVFKDYHGR
VLVWHPDGHJHVWmR %6, 

([HPSORVGHLQGLFDGRUHVSDUDR6*$
• N.º de objectivos e metas atingidos / n.º total de objectivos e metas estabelecidos
• N.º de sugestões relacionadas com questões ambientais recebidas dos colaboradores /
n.º de colaboradores
 1
 GHIRUQHFHGRUHVTXHVROLFLWDUDPLQIRUPDo}HVVREUHR6*$QGHIRUQHFHGRUHV
• N.º de auditorias realizadas ao sistema / n.º de auditorias planeadas
 1GHGLDVTXHDRUJDQL]DomRGHPRUDDGHWHFWDUHUHVROYHUXPDQmRFRQIRUPLGDGH
QGHQmRFRQIRUPLGDGHVGHWHFWDGDV

RESULTADOS ESPERADOS

DA

TAREFA 4.6. DESENVOLVER

INDICADORES PARA O

SGA:

¡ Lista de indicadores para avaliar o desempenho dos elementos do SGA
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)$6(_9(5,),&$d2$8',725,$(5(9,62

Principais Outputs desta fase:
¶ Programa de auditoria
¶ 9
 HUL¿FDomRGDFRQIRUPLGDGHGDRUJDQL]DomRFRPRVUHTXLVLWRV
OHJDLV
¶ , GHQWL¿FDomRGHQmR±FRQIRUPLGDGHV
¶ $
 GRSomRGHDFo}HVFRUUHFWLYDVRXDFo}HVSUHYHQWLYDV
¶ Revisão pela gestão de topo.

$IDVHFLQFRLQWURGX]DGLVFLSOLQDGDDXGLWRULDDR6*$$VDXGLWRULDVGHVLVWHPDHGHGHVHPSHQKR
VmRGLIHUHQWHVQRkPELWRHQDWXUH]DGDV³DXGLWRULDVGHIDVH´TXHHVWmRLQGLFDGDVQR¿QDOGH
FDGD XPD GDV IDVHV GD 1RUPD %ULWkQLFD %6  SHOD TXDO VH UHJH HVWH PDQXDO $V
DXGLWRULDVGHIDVHSRGHUmRFRQWXGRFRQWHULQIRUPDomRLPSRUWDQWHTXHSRGHVHUXWLOL]DGDSDUD
FRQFHEHURSURJUDPDGHDXGLWRULDGHVLVWHPDHGHGHVHPSHQKRGDRUJDQL]DomR$LGHQWL¿FDomR
GHQmRFRQIRUPLGDGHVpXPHOHPHQWRIXQGDPHQWDOHPTXDOTXHUVLVWHPDTXHSUHWHQGDFHQWUDU
VHQDPHOKRULDFRQWtQXD(VWDVSRGHPVHULGHQWL¿FDGDVGHGLIHUHQWHVIRUPDVHDVXDFRPXQLFDomR
não deverá ser restrita ao processo de auditoria.

2XWUR HOHPHQWR FHQWUDO VmR DV UHYLV}HV SHOD JHVWmR DV TXDLV FRQIHUHP XPD RSRUWXQLGDGH
HVWUXWXUDGD SDUD UHYHU R GHVHPSHQKR GR 6*$ H D VXD FRQWLQXDGD DGHTXDELOLGDGH H H¿FiFLD
%6, $VVLPLGHQWL¿FDUDPVHDVVHJXLQWHVHWDSDVTXHFRPS}HPDIDVH

• (WDSD±(VWDEHOHFHUSURJUDPDVGHDXGLWRULDV
• (WDSD±9HUL¿FDURFXPSULPHQWRGRVUHTXLVLWRVOHJDLVHRXWURV
• (WDSD±&RUULJLUQmRFRQIRUPLGDGHVHDGRSWDUPHGLGDVSUHYHQWLYDV
• (WDSD±5HYLVmRSHOD*HVWmRGHWRSR
• (WDSD±0HOKRUDURGHVHPSHQKRDPELHQWDO
• (WDSD±0HOKRUDUR6*$

(VWDEHOHFHUSURJUDPDVGHDXGLWRULD
As auditorias de sistema e de desempenho são revisões estruturadas dos vários elementos
GR 6*$ TXH LQGLFDP VH RV SURFHGLPHQWRV H SUiWLFDV SUHYLVWDV IRUDP FRUUHFWDPHQWH
LPSOHPHQWDGRVHVHHVWmRHPFRQIRUPLGDGHFRPRUHIHUHQFLDOHVFROKLGRSHODRUJDQL]DomR$V
auditorias ajudam a organização a perceber se está no bom caminho, no sentido de atingir
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RVREMHFWLYRVHPHWDVGH¿QLGRV %6, 8P3URJUDPDGH$XGLWRULD 3$G LQFOXLWRGDVDV
DFWLYLGDGHV QHFHVViULDV SDUD SODQHDU H RUJDQL]DU R WLSR H IUHTXrQFLD GH DXGLWRULDV H SDUD
SURYLGHQFLDU UHFXUVRV TXH JDUDQWDP D VXD H¿FD] UHDOL]DomR 'H DFRUGR FRP D 1RUPD
13(1,62XP3$GSRGHLQFOXLUXPDRXPDLVDXGLWRULDVHPIXQomRGDGLPHQVmR
QDWXUH]DHFRPSOH[LGDGHGDRUJDQL]DomRDVHUDXGLWDGD
O PAd deve considerar, em primeiro lugar, o planeamento e a calendarização da auditoria,
VHOHFFLRQDQGRDVHTXLSDVDXGLWRUDVDSURSULDGDVDWULEXLQGROKHVSDSpLVHUHVSRQVDELOLGDGHVH
JDUDQWLQGRDVXDFRPSHWrQFLD

3DUDJHULUXPSURJUDPDGHDXGLWRULDVDRUJDQL]DomRWHPTXHGH¿QLUDVVHJXLQWHVDFo}HV
6WDSOHWRQH*ORYHU 
 $XWRULGDGHVREUHRSURJUDPDGHDXGLWRULDV
• Estabelecimento do programa de auditorias
 ± 2EMHFWLYRVHH[WHQVmR
 ± 5HVSRQVDELOLGDGHV
 ± 5HFXUVRV
 ± 3URFHGLPHQWRV
• Implementação de programa de auditorias
 ± &DOHQGDUL]DomRGDVDXGLWRULDV
 ± $YDOLDomRGHDXGLWRUHV
 ± 6HOHFomRGHHTXLSDVDXGLWRUDV
 ± 'LUHFomRGHDFWLYLGDGHVGHDXGLWRULD
 ± 0DQXWHQomRGHUHJLVWRV
• Monitorização e revisão do programa de auditorias
 ± 0RQLWRUL]DomRHUHYLVmR
 ± ,GHQWL¿FDomRGHQHFHVVLGDGHVGHDFo}HVFRUUHFWLYDVHSUHYHQWLYDV
 ± ,GHQWL¿FDomRGHRSRUWXQLGDGHVGHPHOKRULD

$LPSOHPHQWDomRGR3$GGHYHFRQVLGHUDUDVXDFRPXQLFDomRjVSDUWHVUHOHYDQWHVDFRRUGHQDomR
HDFDOHQGDUL]DomRGDVDXGLWRULDVHGHRXWUDVDFWLYLGDGHVLPSRUWDQWHV4XDQWRjHTXLSDDXGLWRUD
GHYHUi HVWDEHOHFHU H PDQWHUVH XP SURFHVVR SDUD D DYDOLDomR GRV DXGLWRUHV H R VHX
GHVHQYROYLPHQWR SUR¿VVLRQDO FRQWtQXR EHP FRPR D SURYLVmR GRV UHFXUVRV QHFHVViULRV $V
DXGLWRULDVGHYHUmRVHUFRQGX]LGDVGHDFRUGRFRPR3$GHGHYHPVHUFRQ¿UPDGRVRVUHJLVWRV
GDVDFWLYLGDGHVGHDXGLWRULD2VUHODWyULRVGHDXGLWRULDGHYHUmRVHUUHYLVWRVHDSURYDGRV ,62
 
Devem ser utilizados indicadores de desempenho para monitorizar características, como a
FDSDFLGDGHGDVHTXLSDVDXGLWRUDVSDUDLPSOHPHQWDUR3$GDFRQIRUPLGDGHFRPRVSURJUDPDV
HRVFDOHQGiULRVGDVDXGLWRULDVHRUHWRUQRGDLQIRUPDomRGRVFOLHQWHVGDDXGLWRULDGRVDXGLWDGRV
H GRV DXGLWRUHV %6,   $ UHYLVmR GR 3$G GHYH FRQVLGHUDU D FDSDFLGDGH GDV HTXLSDV
DXGLWRUDVDFRQIRUPLGDGHFRPRVSURFHGLPHQWRVDHYROXomRGDVQHFHVVLGDGHVHH[SHFWDWLYDV
das partes interessadas, os registos do PAd, as práticas de auditorias alternativas ou novas, a
FRQVLVWrQFLD QR GHVHPSHQKR HQWUH HTXLSDV DXGLWRUDV HP VLWXDo}HV VLPLODUHV $V UHYLV}HV GR
PAd podem eventualmente conduzir a acções correctivas e preventivas.
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Devem ser mantidos registos para demonstrar a implementação do PAd, tais como
6WDSOHWRQH*ORYHU 
 5HJLVWRVUHODFLRQDGRVFRPDVDXGLWRULDVLQGLYLGXDLVWDLVFRPR


3ODQRVHUHODWyULRVGHDXGLWRULDV



5HODWyULRVGHQmRFRQIRUPLGDGHV



5HODWyULRVGHDFo}HVFRUUHFWLYDVHSUHYHQWLYDV



5HODWyULRVGHVHJXLPHQWRVGDVDXGLWRULDV



5HVXOWDGRVGDUHYLVmRGR3$G

 5HJLVWRVUHODFLRQDGRVFRPRSHVVRDODXGLWRUDEUDQJHQGRDVVXQWRVWDLVFRPR


&RPSHWrQFLDGRDXGLWRUHDYDOLDomRGRGHVHPSHQKR



6HOHFomRGDHTXLSDDXGLWRUD



0DQXWHQomRHPHOKRULDGDFRPSHWrQFLD

RESULTADOS ESPERADOS DA TAREFA 5.1 ESTABELECER PROGRAMAS DE AUDITORIA:
¡ &DOHQGiULR FRP DV UHXQL}HV GD JHVWmR GH WRSR DJHQGDGDV GH¿QLQGR R kPELWR GD
auditoria, tempo e auditores
¡ 3URFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDGH¿QLGRV
¡ 5HODWyULRVGHDXGLWRULDDFRPSDQKDGRVGDVFRQVWDWDo}HVHUHJLVWRVGHDSRLR

9HUL¿FDURFXPSULPHQWRGRVUHTXLVLWRVOHJDLVHRXWURV
2VREMHFWLYRVGDYHUL¿FDomRVmRDQDOLVDUHUHJLVWDURVWUDEDOKRVGHVHQYROYLGRVFRUUHVSRQGHQWHV
jV HWDSDV GD LPSOHPHQWDomR IDVHDGD GR 6*$ H DYDOLDU R JUDX GH FRQIRUPLGDGH GR 6*$ GD
RUJDQL]DomR IDFH DRV UHTXLVLWRV OHJDLV HP YLJRU H RXWURV UHTXLVLWRV TXH D RUJDQL]DomR WHQKD
subscrito.
1R3URMHFWR30(PDVDHTXLSDGHSURMHFWRHR*7$IRUDPUHVSRQViYHLVSHODUHDOL]DomRGHXPD
DXGLWRULD D XPD GDV HPSUHVDV SDUWLFLSDQWHV 1R kPELWR GHVWD DXGLWRULD D HTXLSD DXGLWRUD
FRPHoRX SRU YHUL¿FDU D GRFXPHQWDomR GR 6*$ VHJXLQGRVH XPD YLVLWD jV LQVWDODo}HV GD
HPSUHVDSDUDYHUL¿FDUin loco, o cumprimento legal, nomeadamente no que diz respeito aos
OLFHQFLDPHQWRVUHTXHULGRVHDRVUHJLPHVGHPRQLWRUL]DomRPDVWDPEpPjH¿FiFLDGR6*$H
cumprimento das normas, políticas e estratégias ambientais da organização.

RESULTADOS ESPERADOS

DA

ETAPA 5.2. VERIFICAR

O CUMPRIMENTO DOS

REQUISITOS LEGAIS E OUTROS:

¡ 5HODWyULR GH YHUL¿FDomR GD FRQIRUPLGDGH OHJDO H GD DGHTXDELOLGDGH GR 6*$ IDFH DR
UHIHUHQFLDOHVFROKLGR
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&RUULJLUQmRFRQIRUPLGDGHVHDGRSWDUPHGLGDVSUHYHQWLYDV
$V QmRFRQIRUPLGDGHV UHVXOWDP VHPSUH GH VLWXDo}HV HP TXH D RUJDQL]DomR QmR FXPSUH RV
UHTXLVLWRVGH¿QLGRVHHVWDEHOHFLGRVQRkPELWRGR6*$$VQmRFRQIRUPLGDGHVSRGHPRFRUUHU
ao nível dos procedimentos, quando os colaboradores não cumpriram os procedimentos
RSHUDWLYRVRXLQVWUXo}HVRXTXDQGRDQmRFRQIRUPLGDGHUHVXOWDGDRFRUUrQFLDGHXPDVLWXDomR
SHULJRVD0DVSRGHPWDPEpPGHULYDUGRSUySULRVLVWHPDTXDQGRpLGHQWL¿FDGRXPGHVYLRRX
XPD LQDGHTXDomR QR 6*$ IDFH DR SODQHDPHQWR UHDOL]DGR 6HJXQGR D 1RUPD 13 (1 ,62
SDUDOLGDUFRPHVWDVQmRFRQIRUPLGDGHVHSDUDLPSOHPHQWDUDFo}HVFRUUHFWLYDV
RXDFo}HVSUHYHQWLYDVpQHFHVViULRGH¿QLUSURFHGLPHQWRVSDUDDVVHJXUDUTXH
 $VQmRFRQIRUPLGDGHVVmRLGHQWL¿FDGDVHVmRLPSOHPHQWDGDVDFo}HVTXHPLQLPL]HPRV
VHXVLPSDFWHVDPELHQWDLV
 $V QmRFRQIRUPLGDGHV GHYHP VHU LQYHVWLJDGDV GHWHUPLQDGDV DV VXDV FDXVDV H
LPSOHPHQWDGDVDFo}HVSDUDHYLWDUDVXDUHFRUUrQFLD
 6mRDYDOLDGDVDFo}HVTXHSUHYLQDPDVQmRFRQIRUPLGDGHVHTXHVHMDPLPSOHPHQWDGDV
DVDFo}HVDSURSULDGDVGHVWLQDGDVDHYLWDUDVXDUHFRUUrQFLD
• As acções correctivas e as acções preventivas implementadas são revistas, com o
REMHFWLYRGHDYDOLDUDVXDH¿FiFLD

3ULQFLSDLVFDXVDVTXHH[SOLFDPDRFRUUrQFLDGHQmRFRQIRUPLGDGHVQRV6*$
)DOWDGHFRPXQLFDomR
)DOWDGHSURFHGLPHQWRV
0DXIXQFLRQDPHQWRGRHTXLSDPHQWR
)DOWDGHIRUPDomR
)DOKDHPUHIRUoDUDVUHJUDV
• Acções correctivas inadequadas aos problemas.

As acções correctivas devem resolver problemas imediatos e impedir que o problema volte
DRFRUUHU$RUJDQL]DomRGHYHLQYHVWLJDUDVFDXVDVGDQmRFRQIRUPLGDGHHGHYHSODQHDUDFo}HV
SDUDHYLWDUDVXDUHFRUUrQFLDLQGLFDQGRDVUHVSRQVDELOLGDGHVQDLPSOHPHQWDomRGHVWDVDFo}HV
e o horizonte temporal para garantir o seu cumprimento. Os colaboradores deverão ser
HQYROYLGRV QD VXJHVWmR GH DFo}HV FRUUHFWLYDV H QD VXD LPSOHPHQWDomR ,62   8PD
RUJDQL]DomRGHYHUiWDPEpPS{UHPSUiWLFDacções preventivas que visam antecipar e evitar
DRFRUUrQFLDGHQmRFRQIRUPLGDGHV

RESULTADOS ESPERADOS

DA

TAREFA 5.3. CORRIGIR

NÃO CONFORMIDADES E ADOPTAR MEDIDAS PREVENTIVAS

¡ 3
 URFHGLPHQWR GH LGHQWL¿FDomR GH QmR FRQIRUPLGDGHV FRPXQLFDomR GD LQIRUPDomR H
tratamento
¡ 5
 HODWyULRVGDVDFo}HVFRUUHFWLYDVHSUHYHQWLYDVLPSOHPHQWDGDV SODQRVUHVSRQVDELOLGDGHV
PHWDVGDVHVFDODVGHWHPSR
¡ &
 RPXQLFDo}HVGHUHVSRVWDVDQmRFRQIRUPLGDGHVLGHQWL¿FDGDV
¡ Planos de acção para acções correctivas ou acções preventivas

$SUHVHQWDVH HP VHJXLGD XP H[HPSOR GH XP SODQR GH DFo}HV FRUUHFWLYDV H SUHYHQWLYDV
GHVHQYROYLGRSHODHPSUHVD*UD¿OLQKD
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SGA

PA4.5.3

Não conformidades, acções preventivas
acções correctivas

Página

Objectivo
• Fornecer ao SGA um modo para identiﬁcar as situações de risco reais ou potenciais, capazes de originar um
acidente ou uma emergência.
• Identiﬁcar e elaborar instruções de trabalho que respondam a situações com impacte ambiental.
• Estabelecer um modo de identiﬁcar, documentar, analisar e implementar acções preventivas e correctivas.
Âmbito de Aplicação
Este procedimento aplica-se a todas as acções preventivas e correctivas associadas às actividades, produtos e
serviços da Graﬁlinha que possam ter impacte ambiental.
Responsabilidade
Todos os colaboradores são encorajados a documentar não conformidades ambientais, problemas com as matérias-primas e equipamentos que afectem o desempenho ambiental da organização.
O CA é responsável por receber estes documentos, registá-los e proceder à investigação e resolução da questão.
Posteriormente deve avaliar a eﬁcácia das acções implementadas.
Referências
(1) NP EN ISO 14001:2004
Acrónimos/Deﬁnições
Acção correctiva – acção levada a cabo para eliminar as causas geradoras de uma não conformidade ou de uma
situação indesejável de modo a que estas não se repitam.
Acção preventiva – acção levada a cabo para eliminar causas de potenciais não conformidade ou situações
indesejáveis antes que estas ocorram.
CA – Coordenador do Ambiente
Operador – colaborador responsável pela implementação das acções.
Não conformidade – incumprimento de requisitos do SGA ou da legislação ambiental.
Documentos Relacionados
FA4.5.3 – Formulário de não conformidades, acções preventivas e acções correctivas
Instrução
7.1. Acções Preventivas
1. Identiﬁcar as não conformidades potenciais ou oportunidades de melhoria através da análise dos processos
com impacte ambiental signiﬁcativo ou não, resultados de auditorias, falta de formação, comunicações
internas ou externas ou legislação em elaboração ou com prazos para ser aplicada.
2. Investigar as potenciais causas para a ocorrência da não conformidade.
3. Determinar qual a acção preventiva a implementar para eliminar a causa da potencial não conformidade.
4. Aplicar medidas e veriﬁcar se estas surtiram o efeito pretendido.
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7.2. Acções Correctivas
1. Identiﬁcar a não conformidade decorrente de procedimentos ausentes ou não adequados, evidências de
auditorias externa e internas, desvios à Política Ambiental, requisitos do SGA, reclamações interna ou externas
e legislação.
2. Investigar a origem da não conformidade.
3. Determinar a acção correctiva necessária para a eliminação da causa da não conformidade.
4. Aplicar a medida e veriﬁcar que esta é eﬁcaz.
• O CA deverá proceder ao registo do processo de implementação de qualquer tipo de acção através do
preenchimento do FA4.5.3 – Formulário de não conformidades, acções preventivas e acções
correctivas.
• Deverão ser identiﬁcados os meios preventivos e correctivos já existentes e avaliada a necessidade
de serem melhorados.
• Após identiﬁcadas as situações de potenciais ou reais não conformidades, devem deﬁnir-se plano de
resposta que incluíram medidas para evitar ou minimizar o impacte. O plano pode passar pela
elaboração de instruções de trabalho, aquisição de material apropriado, medidas de mitigação,
divulgação de informação em cartazes ou folhetos, entre outros.
• Todas estas alterações devem ser apresentados/explicados aos operadores, através de acções de
formação/sensibilização.
• No ﬁnal do processo de aplicação e avaliação da acção os procedimentos e instruções de trabalho
relacionados devem ser revisto e actualizados se necessário.
Possíveis origens:
• Deficiências na Instalação
• Falha do equipamento
• Erro humano
• Falha no SGA

Objectivo:
• Impedir que a situação se repita
• Mitigar os impactes ambientais causados
• Avaliar a eficácia das acções implementadas

Não
Conformidade

Definição e
Aplicações de acções
preventivas ou
correctivas

Investigação da
Origem

Ou
Oportunidade
de Melhoria

Não eficazes

Introduzir as
modificações em
procedimentos e
instruções de trabalho

Eficazes

Avaliar a eficácia
das acções
implementadas
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5.4. Revisão pela Gestão de Topo
$ UHYLVmR SHOD JHVWmR IXQFLRQD FRPR R EDODQoR GR 6*$ H GHYH DEUDQJHU WRGR R kPELWR GR
sistema. A organização não necessita de rever simultaneamente todos os seus elementos e,
DVVLPRSURFHVVRGHUHYLVmRSRGHVHUHIHFWXDGRGXUDQWHXPHVSDoRGHWHPSRPDLVDODUJDGR
,62 
(VWDUHYLVmRIRUQHFHjJHVWmRGHWRSRDRSRUWXQLGDGHHVWUXWXUDGDSDUDUHYHURGHVHPSHQKRGR
6*$HDVXDFRQWLQXDGDDGHTXDELOLGDGHHH¿FiFLD$GLFLRQDOPHQWHRVUHSUHVHQWDQWHVGDJHVWmR
podem contribuir directamente para a estratégia e processos de decisão, relacionados com a
RSHUDomRHGHVHQYROYLPHQWRFRQWtQXRGR6*$,VWRSHUPLWLUijJHVWmRGLUHFFLRQDUDQHFHVVLGDGH
de alterações aos elementos centrais do SGA, tais como a política, os objectivos e metas e os
SURJUDPDVGHJHVWmRDPELHQWDOjOX]GDH[SHULrQFLDHGDPRGL¿FDomRGRFRQWH[WRLQWHUQRH
H[WHUQRGDRUJDQL]DomR %6, 
$RUJDQL]DomRGHYHLGHQWL¿FDUDIUHTXrQFLDH[LJLGDSDUDTXHDVUHYLV}HVGDJHVWmRGHFRUUDP
LGHQWL¿FDQGR TXHP SDUD DOpP GD JHVWmR GH WRSR GHYH HVWDU HQYROYLGR QDV UHYLV}HV $
RUJDQL]DomRGHYHUiDLQGDGH¿QLUXPFDOHQGiULRRQGHFRQVWHPRVSRQWRVDVHUHPGLVFXWLGRV
e que deve ser comunicado a todas as partes relevantes. As conclusões destas reuniões devem
ser divulgadas e devem ser mantidos todos os registos que evidenciem a revisão pela gestão
%6, 

InputsSDUDDVUHYLV}HVSHOD*HVWmRGH7RSR ,62 
 5HVXOWDGRVGHDXGLWRULDVLQWHUQDVHDYDOLDo}HVGHFRQIRUPLGDGHFRPRVUHTXLVLWRVOHJDLV
HRXWURVUHTXLVLWRVTXHDRUJDQL]DomRVXEVFUHYD
 &RPXQLFDo}HVGDVSDUWHVLQWHUHVVDGDVH[WHUQDV
 'HVHPSHQKRDPELHQWDOGDRUJDQL]DomR
 *UDXGHFXPSULPHQWRGRVREMHFWLYRVHPHWDV
 (VWDGRGDVDFo}HVFRUUHFWLYDVHSUHYHQWLYDV
 $VDFo}HVHVHJXLPHQWRUHVXOWDQWHVGHDQWHULRUHVUHYLV}HVSHODJHVWmR
 $OWHUDo}HVGHFLUFXQVWkQFLDVLQFOXLQGRGHVHQYROYLPHQWRVQRVUHTXLVLWRVOHJDLVHRXWURV
UHTXLVLWRVUHODFLRQDGRVFRPRVVHXVDVSHFWRVDPELHQWDLV
• Recomendações para melhoria.
Outputs das revisões pela Gestão de Topo devem incluir quaisquer decisões e acções
relativas a possíveis alterações da política ambiental, dos objectivos, das metas e de outros
HOHPHQWRV GR 6*$ HP FRHUrQFLD FRP R FRPSURPLVVR GH PHOKRULD FRQWtQXD ,62
 

RESULTADOS ESPERADOS

DA

TAREFA 5.4. REVISÃO

PELA

GESTÃO

DE

TOPO:

¡ Calendário das reuniões da revisão pela gestão
¡ Actas das reuniões
¡ 5HODWyULR GD UHYLVmR SHOD JHVWmR FRP DV PHGLGDV WRPDGDV H WRGD D LQIRUPDomR GH
apoio
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5.5. Melhorar o desempenho ambiental
$PHOKRULDGRGHVHPSHQKRDPELHQWDOGDRUJDQL]DomRpRSURSyVLWRPDLVLPSRUWDQWHGR6*$
&RPRWDOWRGRVRVHOHPHQWRVGHVHQYROYLGRVQRkPELWRGR6*$GHYHUmRFHQWUDUVHQDREWHQomR
GHVWD PHOKRULD FRP SDUWLFXODU rQIDVH QRV DVSHFWRV DPELHQWDLV VLJQL¿FDWLYRV H LPSDFWHV
DVVRFLDGRV %6, 
3DUD DYDOLDU D HYROXomR GR GHVHPSHQKR DPELHQWDO GD RUJDQL]DomR GHYHUi DQDOLVDUVH D
LQIRUPDomRUHFROKLGDVREUHRVLQGLFDGRUHVEHPFRPRRfeedback e comunicações das partes
LQWHUHVVDGDVVREUHDUHYLVmRHDVFRQVWDWDo}HVGDDXGLWRULDHQmRFRQIRUPLGDGHVLGHQWL¿FDGDV
Outro aspecto crucial a ter em conta na avaliação do desempenho ambiental da organização é
DDQiOLVHGRSURJUHVVRGRVREMHFWLYRVHPHWDVGH¿QLGRV3DUDOHODPHQWHDRUJDQL]DomRGHYHUi
YHUL¿FDUUHJXODUPHQWHRVSURFHGLPHQWRVRSHUDFLRQDLVHGHHPHUJrQFLDDVDFo}HVGHIRUPDomR
RVUHFXUVRVHHTXLSDPHQWRH[LVWHQWHVHPWHUPRVGHDGHTXDELOLGDGHHH¿FLrQFLD %6, 
1HVWD IDVH p LPSRUWDQWH ID]HU XPD DERUGDJHP SURDFWLYD SDUD FRQWLQXDPHQWH LGHQWL¿FDU
desenvolver e implementar medidas de melhoria.

RESULTADOS ESPERADOS

DA

TAREFA 5.5. MELHORAR

O DESEMPENHO AMBIENTAL:

¡ 3
 URJUDPDVGHJHVWmRDPELHQWDOREMHFWLYRVPHWDVHLQGLFDGRUHVUHYLVWRV
¡ '
 HVHQYROYLPHQWR GH LQLFLDWLYDV HVSHFt¿FDV QR VHQWLGR GH PHOKRUDU R GHVHPSHQKR
ambiental da organização.

5.6. Melhorar o SGA
Melhorar o desempenho ambiental deverá ser um objectivo da organização e o SGA deverá ser
GHVHQYROYLGR SDUD DSRLDU HVVH REMHFWLYR $VVLP FRP YLVWD j PHOKRULD GR VHX 6*$ XPD
organização deve ter em conta o feedback HDVFRPXQLFDo}HVGDVSDUWHVLQWHUHVVDGDV LQWHUQDV
HH[WHUQDV EHPFRPRRVUHVXOWDGRVGDVYHUL¿FDo}HVHFRQVWDWDo}HVGHDXGLWRULD$RUJDQL]DomR
GHYHUiYHUL¿FDUUHJXODUPHQWHDDGHTXDELOLGDGHHH¿FiFLDGRVHX6*$SURPRYHQGRDIRUPDomR
e sensibilização de todos os que trabalham na organização ou em seu nome. Deverá ser
promovida, no seio da organização, uma abordagem proactiva no sentido de implementar
LQLFLDWLYDVGHPHOKRULDIRUQHFHQGRSDUDLVVRRVUHFXUVRVQHFHVViULRVSDUDSHUPLWLUXPDJHVWmR
H¿FD]GR6*$ %6, 
6KHOGRQH<R[RQ  LGHQWL¿FDUDPTXDWURHVWiJLRVTXHUHÀHFWHPDPHOKRULDSURJUHVVLYDGR
6*$ FXPSULPHQWR GD OHJLVODomR DSOLFiYHO (VWiJLR   DSOLFDomR GDV PHOKRUHV WpFQLFDV
GLVSRQtYHLV (VWiJLR ERDJHVWmRGR6*$ (VWiJLR HJHVWmRSURDFWLYDGR6*$FRPGH¿QLomR
GHREMHFWLYRVHPHWDVFDGDYH]PDLVDPELFLRVRVHQYROYHQGRRVFOLHQWHVHFDGHLDGHIRUQHFLPHQWR
(VWiJLR 

RESULTADOS ESPERADOS

DA

TAREFA 5.6. MELHORAR

O

SGA:

¡ 3
 ODQRV HVWUXWXUDGRV H GH¿QLGRV SDUD LQLFLDWLYDV FRUUHFWLYDV H SURDFWLYDV H DFo}HV GH
melhoria do SGA
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FASE 6 | PREPARAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO EXTERNA

Principais Outputs desta fase:
¶ Auditoria interna ao SGA e desempenho ambiental da organização
¶ 5
 HFROKDUHJLVWRHFRPSLODomRGHLQIRUPDomRTXHVLUYDGHEDVHj
elaboração da declaração ambiental
¶ Declaração ambiental publicada

(VWDIDVHWHPFRPRSURSyVLWRSUHSDUDUDRUJDQL]DomRSDUDDDYDOLDomRH[WHUQDGR6*$3DUD
as empresas que pretendam ser reconhecidas pelo seu desempenho ambiental, assegurado pela
implementação de um SGA, é na Fase 6 que se incluem etapas, que irão preparar a organização
SDUDDFHUWL¿FDomRGHDFRUGRFRPD1RUPD,62HRXRX(0$6$VVLPDVHWDSDVSUHYLVWDV
QHVWDIDVHLQFOXHP
 (WDSD±$XGLWRULDLQWHUQD
 (WDSD±3UHSDUDomRGDLQIRUPDomRDFRPXQLFDU
 (WDSD±(ODERUDomRGD'HFODUDomR$PELHQWDO

6.1. Auditoria interna
As auditorias internas, também conhecidas como auditorias de primeira parte, são realizadas
TXHUUHFRUUHQGRDUHFXUVRVLQWHUQRVTXHUUHFRUUHQGRDUHFXUVRVH[WHUQRVHPHGHPRVSRQWRV
IRUWHV H RSRUWXQLGDGHV GH PHOKRULD UHODWLYDPHQWH D SURFHGLPHQWRV PpWRGRV HRX SUiWLFDV
DGRSWDGDV 'H DFRUGR FRP D 1RUPD ,62  D RUJDQL]DomR GHYH DVVHJXUDU TXH DV
DXGLWRULDVLQWHUQDVVmRUHDOL]DGDVHPLQWHUYDORVSODQHDGRVFRPRREMHFWLYRGH
 'HWHUPLQDU VH R 6*$ HVWi HP FRQIRUPLGDGH FRP RV UHTXLVLWRV GD QRUPD H VH IRL
DGHTXDGDPHQWHLPSOHPHQWDGRHpPDQWLGRH
 )RUQHFHUjJHVWmRLQIRUPDo}HVVREUHRVUHVXOWDGRVGDDXGLWRULD
O período de tempo necessário para completar as auditorias de todas as actividades é designado
SRUFLFORGHDXGLWRULD(VWHYDULDGHDFRUGRFRPDGLPHQVmRHFRPSOH[LGDGHGDVRUJDQL]Do}HV
,62 $VOLQKDVGHUHDOL]DomRGDVDXGLWRULDVLQWHUQDVVmRVHPHOKDQWHVjVGLUHFWUL]HVSDUD
DUHDOL]DomRGHDXGLWRULDVH[WHUQDVDR6*$
$VVLPDVDXGLWRULDVLQWHUQDVGHYHPVHUUHDOL]DGDVSRUSHVVRDVLQGHSHQGHQWHVHPUHODomRjV
DFWLYLGDGHV D DXGLWDU SDUD DVVHJXUDUHP XP SDUHFHU LVHQWR 8PD DXGLWRULD LQLFLDVH FRP D
nomeação do coordenador da equipa auditora e selecção da restante equipa de auditores. São
GH¿QLGRVRVREMHFWLYRVRkPELWRHRVFULWpULRVGDDXGLWRULDHHVWDEHOHFHVHWDPEpPRFRQWDFWR
LQLFLDOHQWUHDXGLWRUHDXGLWDGR ,62 
6HJXHVH D FRQGXomR H UHYLVmR GD GRFXPHQWDomR UHOHYDQWH GR VLVWHPD GH JHVWmR LQFOXLQGR
UHJLVWRV GR 6*$ H UHODWyULRV GH DXGLWRULDV DQWHULRUHV  H GHWHUPLQDomR GD VXD DGHTXDELOLGDGH
IDFHDRVFULWpULRVGH¿QLGRVSDUDDDXGLWRULD ,62 
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A preparação para as actividades da auditoria, começa com a elaboração de um plano de
DXGLWRULDSHORDXGLWRUFRRUGHQDGRU(VWHSODQRSURSRUFLRQDXPDEDVHGHDFRUGRHQWUHR³FOLHQWH´
GDDXGLWRULDDHTXLSDDXGLWRUDHRDXGLWDGRFRPYLVWDjFRQGXomRGDDXGLWRULD'HDFRUGRFRP
D 1RUPD 13 (1 ,62   R SODQR GHYH FDOHQGDUL]DU H FRRUGHQDU DV DFWLYLGDGHV GD
DXGLWRULDLQFOXLQGR
 2EMHFWLYRVHkPELWR
 &ULWpULRVGDDXGLWRULD
 'XUDomRSUHYLVWDSDUDDH[HFXomRGDDXGLWRULD
 'DWDVHORFDLVRQGHGHFRUUHUiDDXGLWRULD
 3DSpLVHUHVSRQVDELOLGDGHVGRVHOHPHQWRVGDHTXLSDDXGLWRUD
• A alocação de recursos.
3DUDOHODPHQWH VmR DWULEXtGDV WDUHIDV j HTXLSD DXGLWRUD HJ DXGLWRU FRRUGHQDGRU SHULWRV
WpFQLFRVHPIRUPDomR HVmRSUHSDUDGRVRVGRFXPHQWRVGHWUDEDOKRQHFHVViULRV HJOLVWDV
GHYHUL¿FDomR±checklistsSODQRVGHDPRVWUDJHPIRUPXOiULRV 
$H[HFXomRGDDXGLWRULDSURSULDPHQWHGLWDFRPHoDFRPDUHXQLmRGHDEHUWXUDSDVVDQGRGHSRLV
SDUDDUHFROKDGHLQIRUPDomR(VWDLQIRUPDomRGHYHVHUYHUL¿FiYHOSDUDSRGHUFRQVWLWXLUHYLGrQFLD
e deve ser registada. As actividades de auditoria incluem entrevistas, inspecção, análise de
registos e outras documentações, com o objectivo de averiguar o cumprimento das normas e
UHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVHGRVREMHFWLYRVHPHWDV¿[DGRVEHPFRPRDH¿FiFLDHDGHTXDomR
GRVLVWHPDSDUDDJHVWmRGDVUHVSRQVDELOLGDGHVDPELHQWDLV ,62 
$SyVWHUHPGHFRUULGRWRGDVDVREVHUYDo}HVDHTXLSDDXGLWRUDUH~QHVHHHODERUDDVFRQVWDWDo}HV
GDDXGLWRULD HJQmRFRQIRUPLGDGHVHRSRUWXQLGDGHVGHPHOKRULD HGLVFXWHVREUHDVSULQFLSDLV
FRQFOXV}HVTXHVHUmRDSUHVHQWDGDVGXUDQWHDUHXQLmRGHHQFHUUDPHQWR ,62 
'HSRLV GH WRGRV HVWHV SDVVRV FKHJDVH SRU ¿P j UHXQLmR GH IHFKR GD DXGLWRULD RQGH VmR
DSUHVHQWDGDVHGLVFXWLGDVDVFRQFOXV}HVDTXHDHTXLSDDXGLWRUDFKHJRXDSyVWRGRRSURFHVVR
GHDXGLWRULD ,62 
2UHODWyULRGDDXGLWRULDGHYHLQFOXLURVREMHFWLYRVRkPELWRDLGHQWL¿FDomRGRFOLHQWHGRV
auditores, datas e locais, os critérios utilizados, as constatações e as conclusões a que a
equipa auditora chegou. Pode ainda incluir o plano de auditoria, um resumo do processo,
áreas não cobertas, opiniões divergentes, recomendações para melhoria, planos de acção de
VHJXLPHQWRDFRUGDGRVGHFODUDomRGHFRQ¿GHQFLDOLGDGHOLVWDGHGLVWULEXLomRGRUHODWyULRHQWUH
outros.

RESULTADOS ESPERADOS

DA

TAREFA 6.1. AUDITORIA INTERNA:

¡ 3URJUDPDGHDXGLWRULDGH¿QLGRFLFORGHDXGLWRULDIUHTXrQFLDkPELWRUHVSRQVDELOLGDGHV
e cronograma
¡ Procedimento para a realização de auditorias

1R $QH[R ,9 GLVSRQLELOL]DVH XP H[HPSOR GH XP UHODWyULR GH DXGLWRULD DR 6*$ GH XPD GDV
empresas aderentes ao projecto PMEmas.

6.2. Preparação da informação a comunicar
(VWDHWDSDIXQFLRQDFRPRXPDSUHSDUDomRSDUDDHODERUDomRGD'HFODUDomR$PELHQWDO '$ 
HPTXHDRUJDQL]DomRVHSUHSDUDSDUDFRPSLODUWRGDDLQIRUPDomRUHOHYDQWHGR6*$$SDUWLU
do momento em que uma organização torna pública uma DA, é importante assegurar que a
,PSOHPHQWDomR)DVHDGDGR(0$6QRVHFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD

| 
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LQIRUPDomR GLYXOJDGD H RV GDGRV SXEOLFDGRV UHÀHFWHP XPD LPDJHP H[DFWD GR GHVHPSHQKR
DPELHQWDOGDRUJDQL]DomR %6, 
8PD'$RXTXDOTXHURXWURUHODWyULRDPELHQWDOWHPFRPRREMHFWLYRPRVWUDUFRPRDRUJDQL]DomR
WHP DFWXDGR WHQGR HP FRQWD RV REMHFWLYRV H PHWDV TXH HVWDEHOHFHX IDFH DRV DVSHFWRV
DPELHQWDLVVLJQL¿FDWLYRVHLPSDFWHVDVVRFLDGRVePXLWRLPSRUWDQWHJDUDQWLUXPDVyOLGDUHFROKD
WUDQVIHUrQFLDWUDWDPHQWRHFRPXQLFDomRGHGDGRVDPELHQWDLVTXHSHUPLWDPTXHDLQIRUPDomR
utilizada e os dados ambientais apresentados sejam comparáveis ao longo do tempo. A
organização pode elaborar uma checklistSDUDYHUL¿FDUVHWRGRVRVGDGRVHVWmRHPFRQIRUPLGDGH
FRPRTXHpH[LJLGRSHORUHJXODPHQWR(0$6SDUDXPD'$'HYHDWULEXLUVHUHVSRQVDELOLGDGHV
QDUHFROKDUHJLVWRHWUDWDPHQWRGRVGDGRVHHVWDEHOHFHUXPSURFHVVRLQWHUQRGHYHUL¿FDomR
SDUDDVVHJXUDUDFUHGLELOLGDGHHH[DFWLGmRGRVGDGRV2VGDGRVGHYHPXVDUXQLGDGHVGHPHGLGD
FODUDVHDGHTXDGDV %6, 
(VWHVGDGRVGHYHPLQFOXLUDLQGDDOLVWDGHLQGLFDGRUHVGHVHQYROYLGRVQDVIDVHVDQWHULRUHVRV
objectivos e metas estabelecidos pela organização e o programa de gestão ambiental para o
FRUUHQWHDQRHQWUHRXWURV %6, 

RESULTADOS ESPERADOS

DA

TAREFA 6.2. PREPARAÇÃO

DA

INFORMAÇÃO

A

COMUNICAR

¡ Lista global dos dados que serão usados na elaboração da declaração ambiental
¡ &ULWpULRVSDUDDUHFROKDHDQiOLVHGHGDGRVEHPGH¿QLGRV

6.3. Elaboração da Declaração Ambiental
1RkPELWRGR5HJXODPHQWR(0$6XPDRUJDQL]DomRLQWHUHVVDGDHPUHJLVWDUVHWHPGHHODERUDU
XPD'$TXHLQIRUPHRS~EOLFRHRXWUDVSDUWHVLQWHUHVVDGDVGRVSURGXWRVVHUYLoRVHDFWLYLGDGHV
da organização, do seu SGA e do seu desempenho ambiental ao longo de um determinado
SHUtRGR %6, 
'HDFRUGRFRPR5HJXODPHQWR(0$6RREMHFWLYRGD'$pIRUQHFHULQIRUPDo}HVDRS~EOLFRHD
RXWUDV SDUWHV LQWHUHVVDGDV LQIRUPDo}HV GH FDUiFWHU DPELHQWDO UHODWLYDV DR LPSDFWH H
FRPSRUWDPHQWRDPELHQWDLVHjPHOKRULDFRQWtQXDGRGHVHPSHQKRGDRUJDQL]DomR
$'$GHYHVHUUHGLJLGDGHIRUPDFODUDHFRQFLVDUHSRUWDQGRRVGDGRVFRUUHVSRQGHQWHVDXP
SHUtRGR GH  PHVHV 1mR H[LVWH XP IRUPDWR H HVWUXWXUD UtJLGRV SDUD XPD '$ DSHVDU GR
5HJXODPHQWR (0$6 VROLFLWDU FRPR PtQLPR D LQFOXVmR GH GHWHUPLQDGRV HOHPHQWRV DEDL[R
GHWDOKDGRV
D  8PDGHVFULomRGDRUJDQL]DomRFRPXPUHVXPRGDVVXDVDFWLYLGDGHVSURGXWRVHVHUYLoRV

,QIRUPDomRPtQLPDDIRUQHFHUSDUDFXPSULPHQWRGHVWHUHTXLVLWR












 (VWUXWXUDGHJHVWmRGDRUJDQL]DomRHDVXDUHODomRFRPRXWURVVHFWRUHV
 1~PHURGHWUDEDOKDGRUHV
 ,QGLFDUVHWRGDDRUJDQL]DomRRXDSHQDVXPDSDUWHHVWiUHJLVWDGDQR(0$6
 3DUWLFLSDomR HP ILOLDLV HPSUHVDV FRPXQV RX SURGXo}HV H[WHUQDOL]DGDV
RXWVRXUFLQJ
  $TXLVLo}HVIXV}HVRXDOLHQDo}HVRFRUULGDVGXUDQWHRDQR
  &ODVVL¿FDomRGDRUJDQL]DomR FyGLJR1$&(

Modo de transmitir a informação: XWLOL]DQGR JUi¿FRV RUJDQRJUDPDV IRWRJUD¿DV
aéreas, descrição da abordagem por processos

_ ,PSOHPHQWDomR)DVHDGDGR(0$6QRVHFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD
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E  $SROtWLFDDPELHQWDOHXPDGHVFULomRVXPiULDGRVHX6*$

,QIRUPDomRPtQLPDDIRUQHFHUSDUDFXPSULPHQWRGHVWHUHTXLVLWR





D  3ROtWLFD$PELHQWDO
E 4
 XDGUR GH JHVWmR GD RUJDQL]DomR SDUD D H[HFXomR GD SROtWLFD GLULJHQWHV H
UHVSRQViYHLVSHODLPSOHPHQWDomR 
F 2
 UJDQRJUDPDGDHPSUHVDGRTXDOUHVVDOWHPDVUHVSRQVDELOLGDGHVSHODVTXHVW}HV
DPELHQWDLV PDWUL]GHUHVSRQVDELOLGDGHV
G  5HODo}HVHQWUHDSROtWLFDDLGHQWL¿FDomRHDYDOLDomRGRVDVSHFWRVDPELHQWDLV
as metas e objectivos e os resultados

Modo de transmitir a informação: Política ambiental ou carta de apresentação assinada
pelo Presidente do Conselho de Administração e um diagrama com a estrutura da empresa
e do SGA
F  8PDGHVFULomRGHWRGRVRVDVSHFWRVDPELHQWDLVGLUHFWRVHLQGLUHFWRVTXHUHVXOWDPRXSRGH
UHVXOWDUHPLPSDFWHVDPELHQWDLVVLJQL¿FDWLYRV

,QIRUPDomRPtQLPDDIRUQHFHUSDUDFXPSULPHQWRGHVWHUHTXLVLWR
)RUQHFHUXPDSDQRUkPLFDGRVDVSHFWRVDPELHQWDLVVLJQL¿FDWLYRVGDRUJDQL]DomRHH[SOLFDU
as implicações ambientais das suas actividades, produtos e serviços. O mais importante
é que os leitores compreendam a relação entre a actividade da organização e o impacte
VLJQL¿FDWLYRTXHGHODSRGHUHVXOWDU
Modo de transmitir a informaçãoPDWUL]HVHGLDJUDPDVTXHLQFOXDPRVFULWpULRVGH
LGHQWL¿FDomRGRVLPSDFWHVDPELHQWDLVVLJQL¿FDWLYRV

G  8PDGHVFULomRGRVREMHFWLYRVHPHWDVDPELHQWDLVHDVXDUHODomRFRPRVDVSHFWRVHLPSDFWHV
DPELHQWDLVVLJQL¿FDWLYRV

,QIRUPDomRPtQLPDDIRUQHFHUSDUDFXPSULPHQWRGHVWHUHTXLVLWR
,QGLFDU DTXLOR TXH D RUJDQL]DomR SUHWHQGH ID]HU SDUD PHOKRUDU R VHX GHVPSHQKR
ambiental. O programa de gestão ambiental contribuirá para que o leitor compreenda as
actividades da organização destinadas a melhorar o seu desempenho ambiental
Modo de transmitir a informação PDWUL] TXH UHODFLRQH RV REMHFWLYRV H PHWDV
ambientais com as diversas actividades e a natureza potencial dos seus impactes
ambientais

H  'HVFULomR GR GHVHPSHQKR GD RUJDQL]DomR UHODWLYDPHQWH DRV VHXV REMHFWLYRV H PHWDV QR
TXHVHUHODFLRQDFRPRVVHXVLPSDFWHVDPELHQWDLVVLJQL¿FDWLYRVLQFOXLQGRYDORUHVUHODFLRQDGRV
FRPDVHPLVV}HVGHSROXHQWHVSURGXomRGHUHVtGXRVFRQVXPRGHPDWpULDVSULPDVHQHUJLD
e água, do ruído, entre outros

,PSOHPHQWDomR)DVHDGDGR(0$6QRVHFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD
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,QIRUPDomRPtQLPDDIRUQHFHUSDUDFXPSULPHQWRGHVWHUHTXLVLWR
Apresentar dados relativos ao desempenho da organização e seus progressos em relação
DRV REMHFWLYRV H PHWDV ¿[DGRV 'HPRQVWUDU D HYROXomR GR GHVHPSHQKR DPELHQWDO GD
RUJDQL]DomR DR ORQJR GR WHPSR $ LQIRUPDomR GHYH SHUPLWLU HVWDEHOHFHU XPD UHODomR
entre o desempenho e os objectivos, requisitos legais e metas ambientais. E ainda indicar
DIRUPDFRPRRVGDGRVIRUDPREWLGRVHSURFHVVDGRV
Modo de transmitir a informação: JUi¿FRV GLDJUDPDV TXDGURV LQGLFDGRUHV GH
desempenho
I  'HVFULomR GR GHVHPSHQKR DPELHQWDO IDFH DRV UHTXLVLWRV OHJDLV DVVRFLDGRV DRV LPSDFWHV
DPELHQWDLVVLJQL¿FDWLYRVGDRUJDQL]DomR

,QIRUPDomRPtQLPDDIRUQHFHUSDUDFXPSULPHQWRGHVWHUHTXLVLWR
Sempre que a organização apresentar dados relativos ao seu desempenho ambiental no
TXH VH UHIHUH D LPSDFWHV DPELHQWDLV VLJQL¿FDWLYRV TXH HVWHMDP UHJXODPHQWDGRV GHYH
DSUHVHQWDUDFRPSDUDomRHQWUHRVHXGHVHPSHQKRHRQtYHOGHFRQIRUPLGDGHOHJDO
Modo de transmitir a informação:JUi¿FRV

J  2QRPHHQ~PHURGHDFUHGLWDomRGRYHUL¿FDGRUDPELHQWDOHGDWDGHYDOLGDomR

,QIRUPDomRPtQLPDDIRUQHFHUSDUDFXPSULPHQWRGHVWHUHTXLVLWR
)RUQHFHULQIRUPDo}HVVREUHDSHVVRDTXHYHUL¿FRXD'$HDGDWDHPTXHRIH]
(VWDV LQIRUPDo}HV GHYHUmR VHU DFWXDOL]DGDV H YDOLGDGDV DQXDOPHQWH SRU XP YHUL¿FDGRU
DPELHQWDO $SyV D UHVSHFWLYD YDOLGDomR DV DOWHUDo}HV VHUmR DSUHVHQWDGDV DR RUJDQLVPR
FRPSHWHQWHHVyQHVVDDOWXUDSRGHUmRVHUGLVSRQLELOL]DGDVDRS~EOLFR
Os utilizadores de uma DA podem desejar comparar os resultados do desempenho ambiental
GHXPDRUJDQL]DomRDRORQJRGRWHPSR$VVLPpLPSRUWDQWHLQFOXLURPHVPRWLSRGHLQIRUPDo}HV
comunicadas nos anos anteriores, para possibilitar esta análise.
&RQVLGHUDQGRDLQGDTXHH[LVWHPFXVWRVHQYROYLGRVQDSURGXomRHGLYXOJDomRGHXPD'$VXJHUH
VH TXH DV 30( H VREUHWXGR DV PLFURHPSUHVDV SRVVDP DSRVWDU QD SXEOLFDomR GH '$
VLPSOL¿FDGDVGRSRQWRGHHGLomRHGHVLJQJUi¿FR
RESULTADOS ESPERADOS

DA

TAREFA 6.3. ELABORAÇÃO

DA

DECLARAÇÃO AMBIENTAL:

¡ Publicação da Declaração Ambiental
¡ Indicação do progresso da organização em termos de desempenho ambiental

6XJHUHVH D FRQVXOWD SHULyGLFD GDV GHFODUDo}HV GLVSRQLELOL]DGDV SHOD $JrQFLD 3RUWXJXHVD GR
$PELHQWH KWWSZZZDSDPELHQWHSWLQVWUXPHQWRVJHVWDRDPELHQWDOHPDV  H SHOD &RPLVVmR
(XURSHLD KWWSHFHXURSDHXHQYLURQPHQWHPDVLQGH[BHQKWP SRUIRUPDDUHFROKHUH[HPSORV
VREUHDHVWUXWXUDHIRUPDWRSDUDDHODERUDomRGHXPD'$1RVHQGHUHoRVDFLPDGLVSRQLELOL]DGRV
pSRVVtYHOFRQVXOWDUH[HPSORVGH'$GHGLYHUVDVHPSUHVDV3RUWXJXHVDVHHXURSHLDVSHUWHQFHQWHV
DRVHFWRUGDLQG~VWULDJUi¿FDTXHVHHQFRQWUDPUHJLVWDGDVQR(0$6

_ ,PSOHPHQWDomR)DVHDGDGR(0$6QRVHFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD

0DQXDOGH,PSOHPHQWDomRGR(0$6QR6HFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD

CONCLUSÃO | REGISTO NO EMAS
(P 3RUWXJDO R SURFHVVR GH UHJLVWR QR (0$6 HQYROYH R 2UJDQLVPR &RPSHWHQWH ± $ $JrQFLD
3RUWXJXHVDGR$PELHQWH $3$ ±HYHUL¿FDGRUHVDPELHQWDLV $3$ 

1.ª Implementação do SGA

2.ª Verificação e validação

3.ª Registo
$SyV D FRQFOXVmR GDV  IDVHV GH implementação descritas no presente manual, uma
organização estará em condições de solicitar a YHUL¿FDomR do seu SGA e a validação da sua
'$ SRU XP YHUL¿FDGRU DPELHQWDO DFUHGLWDGR TXH LUi YHUL¿FDU VH D SROtWLFD R OHYDQWDPHQWR
DPELHQWDORSURJUDPDHR6*$HVWmRHPFRQIRUPLGDGHFRPRUHJXODPHQWRHVHDGHFODUDomR
DPELHQWDOpYiOLGD $3$ $'$SDUDHIHLWRVGHUHJLVWRGHYHUiDSUHVHQWDUGDGRVUHODWLYRV
até seis meses antes da data da sua validação. Os dados relativos ao desempenho ambiental
GDRUJDQL]DomRGHYHUmRUHSRUWDUVHDSHORPHQRVPHVHV $3$ 
3RVWR LVWR D RUJDQL]DomR HVWi DSWD D HIHFWXDU R SHGLGR GH UHJLVWR QR (0$6 TXH GHYHUi VHU
UHTXHULGRj$3$GHYHQGRVHULQVWUXtGRFRPD¿FKD³3HGLGRGH5HJLVWRQR(0$6´TXHVROLFLWD
jRUJDQL]DomRDVVHJXLQWHVLQIRUPDo}HV


± 1RPHGDRUJDQL]DomR



± (QGHUHoRGDRUJDQL]DomR



± 3HVVRDDFRQWDFWDU



± &yGLJRGHDFWLYLGDGH1$&(



± 1~PHURGHWUDEDOKDGRUHV



± 1RPHGRYHUL¿FDGRU



± 1~PHURGHDFUHGLWDomR



± ÆPELWRGHDFUHGLWDomR



± 'DWDGDSUy[LPDGHFODUDomRDPELHQWDO

(VWD¿FKDGHYHDLQGDLUDFRPSDQKDGDGH


± &ySLDGD'$YDOLGDGDSRUXPYHUL¿FDGRUDPELHQWDODFUHGLWDGRSDUDRHIHLWR VXSRUWH
SDSHOHLQIRUPiWLFR 



± 2XWURV GRFXPHQWRV VROLFLWDGRV QD UHIHULGD ¿FKD HQWUH RV TXDLV R UHODWyULR GH
YHUL¿FDomRDR6*$

8PD YH] UHFHELGD D ¿FKD ³3HGLGR GH 5HJLVWR QR (0$6´ MXQWDPHQWH FRP D GRFXPHQWDomR
LQGLFDGDHOLTXLGDGDDWD[DGHUHJLVWRD$3$GDUiLQtFLRDRSURFHGLPHQWRSDUDFRPSURYDUTXH
DRUJDQL]DomRFXPSUHRVUHTXLVLWRVHVWDEHOHFLGRVQRV5HJXODPHQWR &( QDOWHUDGR
SHOR5HJXODPHQWR &( Q $3$ 
,PSOHPHQWDomR)DVHDGDGR(0$6QRVHFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD
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$SyVDQiOLVHGDFDQGLGDWXUDHHPFDVRGHIDOWDGHLQIRUPDomRRXDH[LVWrQFLDGHLQFRUUHFo}HV
VHUiVROLFLWDGRjRUJDQL]DomRRVHXHQYLRQXPSUD]RGHGLDV~WHLV1RFDVRGHDFDQGLGDWXUD
HVWDU FRUUHFWDPHQWH LQVWUXtGD D $3$ LQIRUPD R FDQGLGDWR GR Q~PHUR GH SURFHVVR D TXH
corresponde o seu pedido de registo, o nome do técnico responsável pelo acompanhamento e
quem será o interlocutor entre a APA e a organização, dando seguimento ao processo de
registo.
As autoridades competentes e as entidades coordenadoras de licenciamento correspondentes
j ORFDOL]DomR JHRJUi¿FD GD RUJDQL]DomR FDQGLGDWD EHP FRPR R 2UJDQLVPR 1DFLRQDO GH
$FUHGLWDomRSDUWLFLSDPQDDQiOLVHGDFRQIRUPLGDGHOHJDOGDRUJDQL]DomRSRGHQGRHYHQWXDOPHQWH
HPLWLUREMHFo}HVDRUHJLVWRGDPHVPDWHQGRXPSUD]RGHGLDV~WHLVSDUDRID]HU1RFDVR
GHH[LVWLUHPREMHFo}HVIXQGDPHQWDGDVDRUHJLVWRGDHQWLGDGHFDQGLGDWDDR(0$6D$3$LQIRUPD
DRUJDQL]DomRFRQFHGHQGROKHLJXDOPHQWHXPSUD]RGHGLDV~WHLVSDUDVHSURQXQFLDUVRE
pena do pedido de registo ser recusado.
&DVRQmRKDMDQHFHVVLGDGHGHHVFODUHFLPHQWRVDGLFLRQDLVVHQmRIRUHPOHYDQWDGDVREMHFo}HV
j DWULEXLomR GR UHJLVWR H VH D $3$ FRQFOXLU TXH RV UHTXLVLWRV GR 5HJXODPHQWR (0$6 HVWmR
FXPSULGRVHVWDGHYHUiHIHFWXDURUHJLVWRGDRUJDQL]DomRUHTXHUHQWHHDWULEXLUOKHXPQ~PHUR
GHLGHQWL¿FDomRLQIRUPDQGRDTXHSDVVRXDFRQVWDUGRUHJLVWR(0$6 $3$ 
8PD YH] UHJLVWDGD QR (0$6 D RUJDQL]DomR GHYHUi FRORFDU j GLVSRVLomR GR S~EOLFR H RXWUDV
SDUWHVLQWHUHVVDGDVD'$DSyVDFRQ¿UPDomRGDVXDDFHLWDomRSRUSDUWHGD$3$ $3$ 
3DUDHIHLWRVGHPDQXWHQomRGRUHJLVWRQR(0$6DRUJDQL]DomRUHJLVWDGDWHUiTXHUHPHWHUDV
DFWXDOL]Do}HVGD'$TXDQGRSHU¿]HUXPHGHSRLVGRLVDQRVDSyVDGDWDGHYDOLGDomRGD'$
DFRPSDQKDGDVGRUHODWyULRGHYHUL¿FDomRDR6*$
$GDWDSDUDUHQRYDomRVHUiGHXPSUD]RPi[LPRGHPHVHVGHVGHDGDWDGHYDOLGDomRGD
DA. O procedimento para a obtenção da renovação do registo é semelhante ao procedimento
GHSHGLGRGHUHJLVWRQR(0$6UHJHQGRVHSHORVPHVPRVUHTXLVLWRVHFRQGLo}HV $3$ 

_ ,PSOHPHQWDomR)DVHDGDGR(0$6QRVHFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD

0DQXDOGH,PSOHPHQWDomRGR(0$6QR6HFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD
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+,//$5<57KHHFRPDQDJHPHQWDQGDXGLWVFKHPH,62DQGWKHVPDOOHU¿UP
,Q6PDOODQG0HGLXP6L]HG(QWHUSULVHVDQGWKH(QYLURQPHQW%XVLQHVV,PSHUDWLYHV+LOODU\
5 HG *UHHQOHDI6KHI¿HOG
+2//$1'/*,%%21-60(VLQWKHPHWDOPDQXIDFWXULQJFRQVWUXFWLRQDQGFRQWUDFWLQJ
VHUYLFH VHFWRUV HQYLURQPHQWDO DZDUHQHVV DQG DFWLRQV (FR0DQDJHPHQW DQG $XGLWLQJ 
±
,,()($GHOSKL,2(:6358DQG9DO¡U 7LQJH(9(5(YDOXDWLRQRI(0$6DQG(FRODEHO
IRU WKHLU 5HYLVLRQ 5HSRUW  RSWLRQV DQG UHFRPPHQGDWLRQVIRU WKH UHYLVLRQ SURFHVV ,()(
8QLYHUVLWj%RFFRQL$GHOSKL&RQVXOW,2(:2I¿FH+HLGHOEHUJ63586XVVH[8QLYHUVLW\DQG
9DO¡U 7LQJH$6,1((PSUHVDVHP3RUWXJDO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDWtVWLFD
Lisboa.
,1((VWDWtVWLFDVGD3URGXomR,QGXVWULDO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDWtVWLFD/LVERD
,PSOHPHQWDomR)DVHDGDGR(0$6QRVHFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD
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,1(0  (0$6  ± XP LQVWUXPHQWR GLQkPLFR SDUD D VDOYDJXDUGD DPELHQWDO H SDUD R
GHVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHO%HQHItFLRVSDUDDV(PSUHVDVH*HVWmR$PELHQWDOQD5HJLmR
0HGLWHUUkQHD,1(0±,QWHUQDWLRQDO1HWZRUNIRU(QYLURQPHQWDO0DQDJHPHQW+DPEXUJ
,1(7,  *XLD 7pFQLFR ± VHFWRU GDV LQG~VWULDV JUi¿FDV H WUDQVIRUPDGRUDV GH SDSHO
>FRQVXOWDGDHP1RYHPEURGH@'LVSRQtYHOQDLQWHUQHWHPZZZQHWUHVLGXRVFRPFRQW
¿OH6HFWRU,QGXVWULDV*UD¿FDV7UDQVIRUPDGRUDV3DSHOSGI
,167,7872 '( $32,2 ¬6 3(48(1$6 ( 0e',$6 (035(6$6 ( ¬ ,129$d2 ,$30(,  
6REUH DV 30( HP 3RUWXJDO ,$30(,'LUHFomR GH 3ODQHDPHQWR H (VWXGRV )HYHUHLUR 
Disponível em KWWSZZZHLFSPHLDSPHLSt>FRQVXOWDGRHP2XWXEURGH@
,6213(1,62±/LQKDVGHRULHQWDomRSDUDDUHDOL]DomRGH$XGLWRULDVD
6LVWHPDVGH*HVWmR$PELHQWDOH6LVWHPDVGH*HVWmRGD4XDOLGDGH
,62  13 (1 ,62  ± 6LVWHPDV GH *HVWmR $PELHQWDO 5HTXLVLWRV H OLQKDV GH
orientação para a sua utilização,
2¶/$2,5(':(/)25'5-(QYLURQPHQWDO0DQDJHPHQWDWWKHUHJLRQDOOHYHOWKHFDVH
RI WKH $YRFD$YRQPRUH &DWFKPHQW &RQYHUVLRQ 3URMHFW DQG ,'$6 7URXW /WG LQ &DVHV LQ
(QYLURQPHQWDO 0DQDJHPHQW DQG %XVLQHVV 6WUDWHJ\ :HOIRUG 5- HG  3LWPDQ /RQGRQ
8.
3,172$6LVWHPDVGHJHVWmRDPELHQWDO6tODER/LVERD
3257$/ '$6 $57(6 *5È),&$6  0DQXDO GDV DUWHV JUi¿FDV GLVSRQtYHO HP KWWSZZZ
SRUWDOGDVDUWHVJUD¿FDVFRP>FRQVXOWDGRHP2XWXEURGH@
5(9(//$587+(5)225'58.HQYLURQPHQWDOSROLF\DQGWKHVPDOO¿UPEURDGHQLQJ
WKHIRFXV%XVLQHVV6WUDWHJ\DQGWKH(QYLURQPHQW  
587+(5)225'563(1&(/-6PDOOEXVLQHVVDQGWKHSHUFHLYHGOLPLWVWRUHVSRQVLELOLW\
HQYLURQPHQWDOLVVXHV"3DSHUSUHVHQWHGDWVW,QVWLWXWHRI6PDOO%XVLQHVV$IIDLUV1DWLRQDO
6PDOO)LUPV3ROLF\DQG5HVHDUFK&RQIHUHQFH'XUKDP
6(&5(7$5,$ '( (67$'2 '2 0(,2 $0%,(17( 60$  &203$1+,$ '( 7(&12/2*,$ '(
6$1($0(172$0%,(17$/ &(7(6% )('(5$d2(&(1752'$6,1'Ò675,$6'2(67$'2
'( 62 3$8/2 ),(63&,(63  6,1',&$72 '$6 ,1'Ò675,$6 *5È),&$6 '2 (67$'2 '(
623$8/2 6,1',*5$) *XLD7pFQLFR$PELHQWDOGD,QG~VWULD*Ui¿FD
6287+($67(1*/$1''(9(/230(17$*(1&< 6(('$ %HDFRQ3UHVV>FRQVXOWDGDHP
1RYHPEUR GH @ 'LVSRQtYHO QD LQWHUQHW HP KWWSZZZVHHGDFRXNSXEOLFDWLRQV
6XVWDLQDEOHB3URVSHULW\GRFV6XVWDLQDEOHB%XVLQHVVB$ZDUGV&DVHB6WXG\BB%HDFRQB3UHVV
SGI
6+(/'21&%6DQGFHUWL¿FDWLRQ±WKH8.H[SHULHQFHLQ(QYLURQPHQWDO0DQDJHPHQW
6\VWHPVDQG&OHDQHU3URGXFWLRQ+LOODU\5 HG :LOH\&KLFKHVWHU
6+(/'21&<2;210(QYLURQPHQWDO0DQDJHPHQW6\VWHPV$6WHSE\6WHS*XLGH
WR,PSOHPHQWDWLRQ 0DLQWHQDQFH7KLUGHGLWLRQ(DUWKVFDQ6WHUOLQJ86$
6,/9$05³0RWLYDo}HVSDUDDDGRSomRGH(VWUDWpJLDV$PELHQWDLVSHODV(PSUHVDV±
2FDVRGD,QG~VWULD*Ui¿FDHP3RUWXJDO´)&781//LVERD
60,7+ $ .(03 5  6PDOO )LUPV DQG WKH (QYLURQPHQW  D *URXQGZRUN 5HSRUW
*URXQGZRUN7UXVW%LUPLQJKDP
67$3/(7213*/29(50(QYLURQPHQWDO0DQDJHPHQW6\VWHPV$Q,PSOHPHQWDWLRQ
*XLGHIRU6PDOODQG0HGLXP6L]HG2UJDQL]DWLRQV16),QWHUQDWLRQDO$QQ$UERU*UDVRQYLOOH
USA.
7,//(<)7KHJDSEHWZHHQWKHHQYLURQPHQWDODWWLWXGHVDQGWKHHQYLURQPHQWDOEHKDYLRXU
RIVPDOO¿UPV%XVLQHVV6WUDWHJ\DQG(QYLURQPHQW  ±
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7,//(<)6PDOO¿UPHQYLURQPHQWDOHWKLFVKRZGHHSGRWKH\JR"%XVLQHVV(WKLFVD
(XURSHDQ5HYLHZ  ±
:(/)25'5&RUSRUDWH(QYLURQPHQWDO0DQDJHPHQW6\VWHPVDQG3UDFWLFHV(DUWKVFDQ
London.
:(1. 0 6  'LVFXVVLRQ RQ (QYLURQPHQWDO 0DQDJHPHQW 6\VWHPV (YDOXDWLRQ RI (06¶
,PSDFWVRQ60(V,6619ROXPH7KH(XURSHDQ8QLRQ¶V(FR0DQDJHPHQWDQG
$XGLW6FKHPH (0$6 6SULQJHU1HWKHUODQGV
:+,7(/$: .  ,62  HQYLURQPHQWDO V\VWHPV KDQGERRN QG (GLWLRQ (OVHYLHU
%XWWHUZRUWK+HLQHPDQQ%XUOLQJWRQ86$
=$&.5,6621 0 HW DO  0HDVXULQJ \RXU FRPSDQ\V HQYLURQPHQWDO LPSDFW WHPSODWHV
DQGWRROVIRUDFRPSOHWH,62LQLWLDOUHYLHZ(DUWKVFDQ3XEOLFDWLRQV/WG
=2%(/77KHSURVDQGFRQVRIMRLQW(06DQGJURXSFHUWL¿FDWLRQD6ZHGLVKFDVHVWXG\
&RUSRUDWH6RFLDO5HVSRQVLELOLW\DQG(QYLURQPHQWDO0DQDJHPHQW  

,PSOHPHQWDomR)DVHDGDGR(0$6QRVHFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD

| 

0DQXDOGH,PSOHPHQWDomRGR(0$6QR6HFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD

FONTES DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE
KWWSZZZDSDPELHQWHSW
$35,*5$*±$VVRFLDomR3RUWXJXHVDGDV,QG~VWULDV*Ui¿FDVGH&RPXQLFDomR9LVXDO
e Transformadoras do Papel
KWWSZZZDSLJUDISW
AEP – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL
KWWSZZZDHSRUWXJDOSW
BSI – BRITISH STANDARDS INSTITUTION
KWWSZZZEVLJOREDOFRP
COMISSÃO EUROPEIA – EMAS HELPDESK
KWWSHFHXURSDHXHQYLURQPHQWHPDVLQGH[BHQKWP
'()5$±'HSDUWPHQWIRU(QYLURQPHQW)RRGDQG5XUDO$IIDLUV
KWWSZZZGHIUDJRYXNHQYLURQPHQWEXVLQHVVVFSDFWLRQVHPVKWP
,$30(,±,QVWLWXWRGH$SRLRjV3HTXHQDVH0pGLDV(PSUHVDVHj,QRYDomR
KWWSZZZHLFSPHLDSPHLSt
INICIATIVA E+5
KWWSZZZHPDVFRPLQLFLDWLYDLQFLDWLYDKWm
,167,787(2)(19,5210(17$/0$1$*(0(17 $66(660(17 ,(0$ 
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,167,78721$&,21$/'((67$7Ë67,&$ ,1(
KWWSZZZLQHSW
,17(51$7,21$/1(7:25.)25(19,5210(17$/0$1$*(0(17 ,1(0 
KWWSZZZLQHPRUJ
,3$&±,QVWLWXWR3RUWXJXrVGH$FUHGLWDomR
KWWSZZZLSDFSW
,62±,QWHUQDWLRQDO2UJDQL]DWLRQIRU6WDQGDUGL]DWLRQ
KWWSZZZLVRRUJ
PORTAL DAS ARTES GRÁFICAS
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GLOSSÁRIO
Aspecto Ambiental

Elemento das actividades, produtos ou serviços de uma
RUJDQL]DomR TXH SRGH LQWHUDJLU FRP R DPELHQWH ,62
 

Auditoria Ambiental

3URFHVVRVLVWHPiWLFRSHULyGLFRREMHFWLYRHGRFXPHQWDGRTXH
YLVDUHFROKHUHYLGrQFLDVVREUHRJUDXGHFXPSULPHQWRGRV
FULWpULRVGHDXGLWRULDHPFDXVD1RkPELWRGDLPSOHPHQWDomR
de um sistema de gestão ambiental, os critérios de auditoria
FRUUHVSRQGHP DRV UHTXLVLWRV HVWDEHOHFLGRV QR UHIHUHQFLDO
escolhido, designadamente, os requisitos da Norma
,QWHUQDFLRQDO,62RXGR(0$6 ,62 

Declaração Ambiental

&RQMXQWR GH LQIRUPDo}HV TXH YLVD WUDQVPLWLU DR S~EOLFR H
a outras partes interessadas, dados de carácter ambiental
relativos ao impacte e desempenho ambientais de uma
organização. Os elementos mínimos a constar de uma
GHFODUDomR DPELHQWDO VmR HVSHFL¿FDGRV QR $QH[R ,,, GR
5HJXODPHQWR(0$6 &( 

Impacte Ambiental

4XDOTXHUDOWHUDomRGRDPELHQWHDGYHUVDRXEHQp¿FDWRWDO
ou parcialmente resultante das actividades, produtos ou
VHUYLoRVGHXPDRUJDQL]DomR &( 

Levantamento Ambiental

$QiOLVH LQLFLDO H[DXVWLYD GDV TXHVW}HV LPSDFWH H
comportamentos ambientais relacionados com as actividades
GHXPDRUJDQL]DomR &( 

Meta Ambiental

8PUHTXLVLWRGHFRPSRUWDPHQWRSRUPHQRUL]DGRTXDQWL¿FDGR
VHPSUHTXHSRVVtYHODSOLFiYHOjRUJDQL]DomRRXDFRPSRQHQWHV
da mesma, que decorra dos objectivos ambientais e que seja
QHFHVViULRGH¿QLUHFXPSULUD¿PGHDWLQJLUHVVHVREMHFWLYRV
&( 

Não-conformidade

1mRVDWLVIDomRGHXPUHTXLVLWR ,62 

2EMHFWLYR$PELHQWDO

8PD ¿QDOLGDGH DPELHQWDO JOREDO GHFRUUHQWH GD SROtWLFD
ambiental, que uma organização se proponha atingir e que
VHUiVHPSUHTXHSRVVtYHOTXDQWL¿FDGD &( 

2UJDQL]DomR

&RPSDQKLD VRFLHGDGH ¿UPD HPSUHVD DXWRULGDGH
ou instituição, ou parte ou combinação destas, de
responsabilidade limitada ou com outro estatuto, público
RX SULYDGR TXH SRVVXD D VXD SUySULD HVWUXWXUD IXQFLRQDO H
DGPLQLVWUDWLYD ,62 

3ROtWLFD$PELHQWDO

Objectivos e princípios globais de acção das organizações
em matéria de ambiente, incluindo o cumprimento de todas
as disposições regulamentares pertinentes relativas ao
ambiente e o empenho na melhoria contínua do desempenho
DPELHQWDODSROtWLFDIRUQHFHDLQGDXPHQTXDGUDPHQWRSDUD
a adopção e revisão dos objecttivos e metas de um sistema
GHJHVWmRDPELHQWDO &( 

Prevenção da Poluição

Adopção de processos, práticas, materiais ou produtos que
impeçam, reduzam ou controlem a poluição e que podem
incluir a reciclagem, o tratamento, a mudança de processos,
PHFDQLVPRV GH FRQWUROR D XWLOL]DomR H¿FD] GRV UHFXUVRV H
PDWHULDLVGHVXEVWLWXLomR &( 
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Procedimento

1RFRQWH[WRGDLPSOHPHQWDomRGHXP6*$XPSURFHGLPHQWR
FRQVLVWH QXP PRGR HVSHFL¿FDGR GH UHDOL]DU XPD GDGD
actividade ou um processo. Os procedimentos podem ou não
HVWDUGRFXPHQWDGRV ,62 

Sistema de Gestão Ambiental

Parte do sistema de gestão de uma organização utilizada para
desenvolver e implementar a sua política ambiental e gerir os
VHXVDVSHFWRVDPELHQWDLV ,62 

9HUL¿FDGRU$PELHQWDO

4XDOTXHUSHVVRDRXRUJDQL]DomRLQGHSHQGHQWHGDRUJDQL]DomR
VXMHLWD D YHUL¿FDomR TXH WHQKD REWLGR XPD DFUHGLWDomR GH
DFRUGRFRPDVFRQGLo}HVHSURFHGLPHQWRVUHIHULGRVQRDUWLJR
GR5HJXODPHQWR(0$6 &( 
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ANEXO I
LEVANTAMENTO AMBIENTAL DA EMPRESA
GRÁFICA TORRIANA, SA
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LEVANTAMENTO AMBIENTAL (2007)

1. OBJECTIVO DO ESTUDO
2SUHVHQWHWUDEDOKRWHPFRPRREMHFWLYRDUHDOL]DomRGHXP'LDJQyVWLFR$PELHQWDOj*Ui¿FD
7RUULDQD6$ *7 WHQGRHPYLVWDDLGHQWL¿FDomRGRVSUREOHPDVDPELHQWDLVUHVXOWDQWHVGDVXD
actividade, e a melhoria do seu desempenho ambiental.

2. INTRODUÇÃO
$*Ui¿FD7RUULDQD6$SUHWHQGHLPSOHPHQWDUXP6LVWHPDGH*HVWmR$PELHQWDO 6*$ GHDFRUGR
com os requisitos do Regulamento CE n.º 761/2001 (EMAS – Sistema Comunitário de Ecogestão
e Auditoria), com as alterações do Reg. n.º 196/2006, no sentido de melhorar a Gestão Ambiental
da organização, o seu desempenho ambiental, e consequentemente dar cumprimento aos
requisitos legais aplicáveis.
A organização inicia o processo de implementação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
através da elaboração deste Levantamento Ambiental. Este relatório permitirá sistematizar
WRGDDLQIRUPDomRDPELHQWDOPHQWHUHOHYDQWHSDUDR6LVWHPDGHIRUPDDLGHQWL¿FDUDVODFXQDV
de informação, as não conformidades legais existentes e todos os aspectos ambientais da
actividade produtos e serviços, no decurso da normal laboração da unidade, em situação de
paragem e arranque, e em situações de emergência.
6HUmRWDPEpPLGHQWL¿FDGRVRVULVFRVHRSRUWXQLGDGHVIRUoDVHIUDTXH]DVFRPYLVWDjGH¿QLomR
de regras e procedimentos escritos para uma correcta Gestão Ambiental do Sistema.
Através deste documento, a Administração da organização poderá estabelecer as fronteiras do
FRPSURPLVVRS~EOLFRDWUDYpVGDGH¿QLomRGD3ROtWLFD$PELHQWDOHGRDSRLRDRHVWDEHOHFLPHQWR
GH PHWDV H REMHFWLYRV DPELHQWDLV GLVSRQLELOL]DQGR PHLRV KXPDQRV PDWHULDLV H ¿QDQFHLURV
necessários para a implementação do SGA de acordo com os requisitos do Regulamento CE
n.º 761/2001 (EMAS – Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria) e alterações do Reg
n.º 196/2006.
Este relatório resultará de um processo de recolha de informação suportada em avaliações
visuais da unidade fabril, e entrevistas a operacionais dos vários sectores, e gestão de topo da
*Ui¿FD7RUULDQD6$TXHSHUPLWLUiIRUQHFHULQIRUPDomRUHOHYDQWHSDUD
 $YDOLDURQtYHOGHFRQKHFLPHQWRHVHQVLELOL]DomRVREUHRVLPSDFWHVDPELHQWDLV SDVVDGRV
e presentes);
 1tYHO GH PRQLWRUL]DomR GRV LPSDFWHV SDUkPHWURV H LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR
ambiental);
 0HGLGDVTXHIRUDPLGHQWL¿FDGDVSDUDPHOKRULDDPELHQWDO
• Medidas que foram implementadas e os resultados em desempenho ambiental;
• Acidentes, razões para o seu acontecimento e medidas implementadas para evitar a
sua repetição;
• Reduções de custos e de uso de recursos naturais (associadas a medidas
implementadas);
 1tYHOGHHQYROYLPHQWRHVHQVLELOL]DomRGRVFRODERUDGRUHV
/HYDQWDPHQWR$PELHQWDOGD(PSUHVD*Ui¿FD7RUULDQD6$
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3. DADOS GERAIS DA UNIDADE
3.1 Descrição geral
$ *Ui¿FD 7RUULDQD 6$ WHP FRPR SURFHVVRV GH SURGXomR D LPSUHVVmR RIIVHW H D LPSUHVVmR
digital às quais corresponde o Código de Actividade Económica 22220, designado por actividade
GHLPSUHVVmRQmRHVSHFL¿FDGR
1R SURFHVVR GH LPSUHVVmR RIIVHW H[LVWH XPD JDPD GLYHUVL¿FDGD GH SURGXWRV WDLV FRPR
impressos comerciais, folhetos, livros, revistas, cartazes entre outros.
A impressão digital permite a personalização de dados variáveis e a produção de álbuns de
IRWRJUD¿DVSURYHQLHQWHVGHPiTXLQDVIRWRJUi¿FDVGLJLWDLV
1RV SURFHVVRV FRPSOHPHQWDUHV GD LPSUHVVmR D *Ui¿FD 7RUULDQD SRVVXL XP VHFWRU GH 3Up
LPSUHVVmR TXH OKH SHUPLWH FRP ULJRU D SDVVDJHP GR DUTXLYR GLJLWDO SDUD D FKDSD GH RIIVHW
DWUDYpVGDWHFQRORJLD&73 &RPSXWHUWR3ODWH JDUDQWLQGRH¿FLrQFLDHTXDOLGDGH
3DUDXPDSHUIHLWDH[HFXomRGRVSURGXWRVD*Ui¿FD7RUULDQDYDORUL]DRDFDEDPHQWRDSUHVHQWDQGR
soluções desde o corte até à linha de revista.
O acabamento manual e mecanizado constituem parte integrante deste sector, apresentando
FRQMXQWDPHQWHVROXo}HVGLYHUVL¿FDGDVSDUDD¿QDOL]DomRGRVSURMHFWRV

3.2 Evolução histórica
$*Ui¿FD7RUULDQDIRLIXQGDGDHPFRPD¿QDOLGDGHGHLPSULPLUR-RUQDOGD9LODGH7RUUHV
Vedras, pertencendo ao Patriarcado até 1989.
Iniciou a sua actividade numa rua da então vila, tendo em 1977 mudado para novas instalações
na Fonte Santa, contando nos seus quadros com 15 colaboradores.
Em 1989 o capital social é cedido a Gabriel Rosa dos Santos, que durante 32 anos foi um dos
colaboradores e que em 1976 assumiu as funções de director, tendo sido o impulsionador das
actuais instalações, na Fonte Santa.
Em 1998 ocorre o falecimento do Director Gabriel Rosa Santos, passando a assumir a empresa
RVHX¿OKRPDLVYHOKR/XtV0DQXHO0RWD6DQWRV
1HVWDIDVHD*Ui¿FD7RUULDQDGLVSXQKDQRVVHXVUHFXUVRVKXPDQRVFRODERUDGRUHVHREWHYH
um crescimento na sua facturação de aproximadamente 300 mil euros.
(PIDOHFHXRVHXJUDQGHLPSXOVLRQDGRU/XtV0DQXHO0RWD6DQWRVTXHQXPSHUtRGRGH
anos conseguiu um crescimento da empresa em 2 milhões e oitocentos mil euros e a notoriedade
GD*Ui¿FD7RUULDQDQRPHUFDGRGDVDUWHVJUi¿FDV
Em equipamento básico, foi investido também nos últimos cincos anos, nomeadamente em
equipamentos de ponta na área da impressão digital.
$FWXDOPHQWHpDGPLQLVWUDGDSHORVDFFLRQLVWDV(GXDUGR6DQWRVH/XtVD6DQWRVUHVSHFWLYDPHQWH
LUPmRHPXOKHUGRIDOHFLGR/XtV6DQWRVTXHDEUDoDUDPFRPRPLVVmRFXPSULURVSURMHFWRVMi
em curso.
(VWHVSURMHFWRVSUHQGHPVHFRPDLPSOHPHQWDomRGHXPDSROtWLFDGHTXDOLGDGHQDVYHUWHQWHV
VRFLDLV H DPELHQWDLV FRQFUHWL]DQGR R FUHVFLPHQWR VXVWHQWDGR TXH /XtV 6DQWRV WLQKD WUDoDGR
como meta.
$*Ui¿FD7RUULDQD6$HVWiQXPDIDVHGHLPSOHPHQWDomRGDFHUWL¿FDomRSDUDSRGHUUHVSRQGHU
às exigências do mercado, numa óptica de melhoria na qualidade, aperfeiçoamento e valorização
SUR¿VVLRQDOGRVVHXVFRODERUDGRUHV
(P)HYHUHLURGHLQLFLRXRVSURFHVVRVGH&HUWL¿FDomR(0$6,62H,62
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A qualidade do produto apresentado, interligado com a preservação do ambiente e a saúde e
VHJXUDQoDGRVVHXVFRODERUDGRUHVpDEDVHGDJHVWmRGD*Ui¿FD7RUULDQD6$
$¿ORVR¿DGD*Ui¿FD7RUULDQD6$EDVHLDVHQXPUHODFLRQDPHQWRGLQkPLFRHQWUHRSRUWXQLGDGHV
de mercado, capacidade técnica, engenho dos colaboradores, tendo sempre presentes os
SULQFtSLRV GD LQWHJULGDGH VXVWHQWDELOLGDGH RSWLPL]DomR H LQRYDomR 3URFXUD D H¿FiFLD H D
H¿FLrQFLD QXPD OyJLFD GH FRQWLQXLGDGH WUDQVPLWLQGR XPD FXOWXUD GH PXGDQoD FRP YLVWD D
obtenção de resultados sustentáveis e socialmente responsáveis.
2FXPSULPHQWRGDOHJLVODomRDPELHQWDOGHPRQVWUDXPDDWLWXGHGHUHVSRQVDELOLGDGHGD*Ui¿FD
7RUULDQD6$$WUDYpVGHXPDLQIRUPDomR¿iYHOFUHGtYHOHIiFLOGHFRPSUHHQGHUWHQGRFRPR
objectivo divulgar as boas práticas ambientais, facilitar conhecimento, envolvendo e
consciencializando todos os interessados na preservação do ambiente.

3.3 Localização da unidade fabril
A empresa está localizada na Estrada Nacional n.º 9, em Fonte Santa – Paúl, na zona industrial
a cinco minutos da cidade de Torres Vedras, com bons acessos rodoviários.
$SODQWDGHORFDOL]DomRjHVFDODGHHQFRQWUDVHQR$QH[R,,
As instalações estão implantadas num terreno com 8.733 m2HVmRFRQVWLWXtGDVSRUXPHGLItFLR
de dois pisos com uma área total de 1.600 m2.
$SODQWDGDVLQVWDODo}HVjHVFDODGHHQFRQWUDVHQR$QH[R,,,
ÈUHDGHLPSODQWDomRGD*Ui¿FD7RUULDQD

Terreno
(m2)

Área ocupada
(m2)

Área construída
(m2)

(GLItFLRIDEULO

8.587

3.595



Escritórios

 

 

 

Total

8.733





$VLQVWDODo}HVVmRFRQVWLWXtGDVSRUXPHGLItFLRGHGRLVSLVRVHXPSDUTXHGHUHVtGXRV
$ *7 LPSODQWDVH HP iUHD LQGXVWULDO SHUWHQFHQWH DR DJORPHUDGR XUEDQR GH 7RUUHV 9HGUDV H
GH¿QLGR FRPR WDO QD %DVH GH 2UGHQDPHQWR 8 GR 3ODQR 'LUHFWRU 0XQLFLSDO UDWL¿FDGR QD
UHVROXomR GH &RQVHOKR GH 0LQLVWURV Q  FRQIRUPH SDUHFHU Q  GH  GH
)HYHUHLURGHGD'LYLVmRGH*HVWmR8UEDQtVWLFDGR0XQLFtSLRGH7RUUHV9HGUDV

3.4 Descrição Geral das Instalações
2HGLItFLRFRPSUHHQGHGHWUrV]RQDVGLVWLQWDV
– zona 1 (Piso 0) – Balneários
– zona 2 (Piso 1) – Escritórios, Produção, e bar
– zona 3 (Piso 2) – Impressão Digital
2HGLItFLRIRLFRQVWUXtGRHPQRHQWDQWRPDQWpPDLQGDXPDHVWUXWXUDDFWXDOWHQGRVLGR
alvo de remodelações e benfeitorias periodicamente. Em 2000, foi feita uma ampliação, tendo
sido aumentadas as instalações da parte produtiva.
Escritórios
Estão situados no piso 1. Nos escritórios estão situados os gabinetes da administração, serviços
administrativos, comerciais, e orçamentação.
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Produção
$SURGXomRHVWiUHSDUWLGDHPGRLVSLVRV
O piso 1 é utilizado para a pré impressão, impressão offset e acabamentos.
O piso 2 é utilizado para a impressão digital.

3.4.1. Armazenamento de matérias primas/subsidiárias
As matérias primas/subsidiárias são armazenadas em armazéns de acordo com a seguinte
GLVWULEXLomR
$UPD]pP±/RFDOL]DGRQRSLVRpXWLOL]DGRSDUDDUPD]HQDPHQWRGHSURGXWRVTXtPLFRVFRPR
as tintas, vernizes, reveladores.
Armazém 2 – localizado no piso 1 é utilizado para o armazenamento das matérias primas /
VXEVLGLiULDVQmRLQÀDPiYHLVFRPRRSDSHOFDUWROLQDDUDPH¿WDVDGHVLYDVFLQWDVFRODV WRGRV
os materiais para acabamentos) Papeis autocopiativos, autocolantes, e algumas cartolinas.
$UPD]pP±ORFDOL]DGRQRSLVRpXWLOL]DGRSDUDRDUPD]HQDPHQWRGHFDL[DVGHFDUWmR¿OPH
estirável, papel de economato,etc. Pode também armazenar algum produto acabado, a pedido
de clientes.
2VPDWHULDLVSULPDVVXEVLGLiULDVLQÀDPiYHLV SURGXWRVTXtPLFRV iOFRROLVRSURStOLFRVROYHQWHV
ODYD FDXWFKXV yOHRV HWFHVWmR DUPD]HQDGRV QD ]RQD H[WHULRU GR HGLItFLR RQGH VHUi R IXWXUR
SDUTXHGHUHVtGXRVDUPD]pPGHSURGXWRVSHULJRVRV
Expedição
$]RQDGHH[SHGLomRVLWXDVHQRSDYLOKmRGRVDFDEDPHQWRVH[LVWLQGR]RQDVGHPDUFDGDVSDUD
DH[SHGLomRGRVSURGXWRV¿QDLV
Parque de estacionamento
A empresa dispõe de um estacionamento de cerca de 50 lugares, destinado aos colaboradores,
e visitantes.
Depósito de ar comprimido
Para o funcionamento de equipamentos de produção, existe 1 circuito de ar comprimido,
existindo um compressor e um depósito de ar no armazém 2, abrangido pela legislação.
2GHSyVLWRHVWiUHJLVWDGRQD'5/97FRPRQ'45/
2PDQyPHWURHVWiYHUL¿FDGRSHOR0LQLVWpULRGD(FRQRPLD '5/97 DYiOYXODGHVHJXUDQoDSHOR
ISQ, e vai ser realizada a prova hidráulica do depósito pelo ISQ.
2PDQyPHWURVHUiYHUL¿FDGRHVHODGRDQXDOPHQWHHRGHSyVLWRHYiOYXODGHVHJXUDQoDGH
em 6 anos.
Posto de transformação
A energia eléctrica é recebida em média tensão 10 KV, passando posteriormente para o posto
de transformação, PT de 250kVA, para abastecimento da empresa.
2VWLSRVGHyOHRXVDGRVQR37VDWLVID]HPDQRUPD,(&WHRUHP3&%VHJXQGR',17
< 1 ppm
Bilhas de gás
2JiVEXWDQRpXWLOL]DGRSDUDGXFKHVHXWLOL]DomRQREDU NJ[
$LQVWDODomRIRLYHUL¿FDGDSHOR,7*HQmRHVWiDLQGDDSURYDGD
Poderá ser instalado um termoacumulador para os duches.
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3.5 Licença de laboração
$*Ui¿FD7RUULDQD6$SRVVXLOLFHQoDGHODERUDomRGDWDGDGHGH6HWHPEURGHFRPD
refª SIN A 319062, emitida pelo Ministério da Economia, Delegação Regional de Lisboa e Vale
do Tejo.
A GT, SA possui o Licenciamento Industrial após ampliação das instalações datada de 09 Maio
GH  FRP D 5HI GD /LFHQoD 6,5* ,, HPLWLGD SHOR 0LQLVWpULR GD (FRQRPLD
Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo.

3.6 Regime de funcionamento
$XQLGDGHIDEULOWHPXPUHJLPHGHIXQFLRQDPHQWRGLVWULEXtGRSRUGRLVWXUQRVQXPDPiTXLQD
GH LPSUHVVmR XP WXUQR SDUD DV UHVWDQWHV PiTXLQDV GH LPSUHVVmR LPSUHVVmR GLJLWDO SUp
LPSUHVVmRHDFDEDPHQWRGHDFRUGRFRPRVGDGRVDSUHVHQWDGRVQRTXDGURDEDL[R$*Ui¿FD
Torriana, S.A. não efectua interrupção anual.
Regime de laboração

N.º dias/semana

N.º
horas/dia

Horário

N.º
horas/ano (1)

Administrativa

5

8



1.920

Armazém

5

8



1.920

Máq. 102 Imp

5

7



1.680

Máq. 102 Imp

5

7



1.680

Impressão

5

8



1.920

Digital

5

8



1.920

3Up,PSUHVVmR

5

8



1.920

Acabamento

5

8



1.920

Áreas

 EDVHGHFiOFXORGLDVGHODERUDomR

3.7 N.º de colaboradores
Dispõe actualmente de um capital humano de 56 colaboradores.

3.8 Serviços de Higiene, Saúde e Segurança no trabalho
Os serviços de Higiene e Segurança no trabalho estão garantidos pela empresa MPT, que efectua
os exames aos colaboradores previstos na legislação.
A empresa possui um bar/refeitório onde podem ser aquecidas pequenas refeições num
microondas.
$HPSUHVDIRUQHFHSHTXHQRDOPRoRHODQFKHDRVFRODERUDGRUHV
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4. PROCESSO PRODUTIVO
4.1 Introdução
A actividade da empresa consiste em produzir e comercializar, por encomenda, soluções
personalizadas que respondam e satisfaçam as necessidades e exigências dos clientes, nos mais
YDULDGRVWLSRVGHSURGXWRVEURFKXUDVUHYLVWDVOLYURVIROKHWRVH[SRVLWRUHVHQWUHRXWURVHP
impressão offset e impressão digital, estando a impressão digital direccionada para pequenas
tiragens e entregas rápidas.

4.2 Descrição do processo produtivo
2FOLHQWHFRQWDFWDFRPRVFRPHUFLDLVHGH¿QHDVXDQHFHVVLGDGH
$V HVSHFL¿FDo}HV GR WUDEDOKR D UHDOL]DU VmR WUDQVPLWLGDV j RUoDPHQWDomR TXH HIHFWXD R
orçamento, tendo em conta a opção mais económica de execução do mesmo, considerando os
materiais necessários, tempo de execução, optimização no plano, e necessidade de
VXEFRQWUDWDomRHHQYLDRDRFOLHQWHRXDRUHVSHFWLYRFRPHUFLDO
$SyVDGMXGLFDomRRVFRPHUFLDLVDEUHPD2UGHPGH)DEULFR 2) HHQWUHJDPQDQRSODQHDPHQWR
da produção.
O planeamento de acordo com as indicações dos orçamentos e tendo em conta prazos de entrega
HGLVSRQLELOLGDGHVGDVPiTXLQDVGiLQGLFDomRGDTXDQWLGDGHHWLSRGHSDSHODFRPSUDUHYHUL¿FD
a necessidade de subcontratações para a execução do trabalho.
1RSODQHDPHQWRGDSURGXomRpYHUL¿FDGDDGLVSRQLELOLGDGHGDVPiTXLQDVHGHDFRUGRFRPD
mesma, é solicitada a compra de papel, tintas e outros materiais necessários à execução do
trabalho.
$2)pHQWUHJXHjSUpLPSUHVVmRFRPLQIRUPDomRGDPiTXLQDHGDVGLPHQV}HVGRSDSHORQGH
vai ser feita a imposição do trabalho de acordo com o sistema PRINERGY (utilização de pdf).
É feita uma prova (ozalide) que é revista e enviada ao cliente para aprovação.
$VFKDSDVVmRJUDYDGDVHVmRHQFDPLQKDGDVSDUDDLPSUHVVmRRIIVHWRX¿FKHLURLQIRUPiWLFR
para a impressão digital.
6HJXHPGHSRLVSDUDRVDFDEDPHQWRVHDSyV¿QDOL]DGRVHDFRQGLFLRQDGRVVmRHQWUHJXHVQD
expedição para organização das entregas do dia seguinte.
$V RUGHQV GH IDEULFR VmR YHUL¿FDGDV FRQIURQWDGDV FRP WRGRV RV HOHPHQWRV DVVRFLDGRV
(orçamento, guias de entrega, dados da produção B2B), e o trabalho é facturado ao cliente.
4.3 Descrição geral das actividades
2SURFHVVRSURGXWLYRGHXPDHPSUHVDJUi¿FDGLYLGHVHHPWUrVJUDQGHViUHDV3UpLPSUHVVmR
Impressão e Acabamentos
35e,035(662
(VWD iUHD p D UHVSRQViYHO SHOR LQtFLR GD SURGXomR SURSULDPHQWH GLWD H p R ORFDO RQGH VmR
compostos electronicamente os textos e imagens que se pretendem produzir, de acordo com
DVHVSHFL¿FDo}HVGR&OLHQWHDWUDYpVGHVRIWZDUHVHVSHFt¿FRVVHQGRSRVWHULRUPHQWHJUDYDGRV
HPFKDSDVGHDOXPtQLRDWUDYpVGDXWLOL]DomRGDWHFQRORJLD&RPSXWHUWR3ODWH &73 LVWRpGR
computador directamente para a chapa de impressão.
eJUDYDGDXPDFKDSDSRUFDGDFRUGHLPSUHVVmRQRUPDOPHQWHFRUHVSULPiULDV &0<.&\DQ
0DJHQWD<HOORZH%ODFN RX3DQWRQHGH¿QLGR FRUGLUHFWD VHJXLQGRSDUDDIDVHGHLPSUHVVmR
offset.
1DLPSUHVVmRGLJLWDOQmRpQHFHVViULRDJUDYDomRGHXPDFKDSDLQGRR¿FKHLURLQIRUPiWLFR
GLUHFWDPHQWHSDUDDPiTXLQDFRPDVFRUHVSULPiULDVGH¿QLGDV [FP
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,035(662
Impressão offset
As máquinas de impressão offset utilizadas na GT são máquinas de alimentação folha a folha,
GHHFRUHV
$VFKDSDVSURYHQLHQWHVGDSUpLPSUHVVmRVmRFRORFDGDVQRVFRUSRVGDPiTXLQDGHLPSUHVVmR
respectivamente onde é colocada a tinta da cor a imprimir.
Durante a impressão, a chapa offset toma primeiro contacto com os rolos molhadores, que
PROKDPDFKDSDFRPXPDVROXomRFRPSRVWDSRUiJXDiOFRROLVRSURStOLFRHDGLWLYRGHPROKD
numa proporção aproximada de 90/7/3% respectivamente, solução aquosa que é aceite pela
área sem imagem, e rejeitada pela área com imagem. De seguida, a chapa é entintada, sendo
a tinta repelida pela solução aquosa.
A imagem entintada é então transferida para o cilindro de borracha, que por sua vez a transfere
para o papel.
'XUDQWHRSURFHVVRGHLPSUHVVmRVmRXWLOL]DGRVGLYHUVRVSURGXWRVTXtPLFRVGHPRGRDPDQWHU
não só as condições ideais necessárias para controlar o processo de impressão, mas também
para permitirem a manutenção, limpeza e utilização das máquinas impressoras.
Impressão digital
$ PiTXLQD GH LPSUHVVmR GLJLWDO WHP  WRQQHUV WLQWHLURV GH Sy  FRP WLQWD GDV  FRUHV
primárias.
2 ¿FKHLUR LQIRUPiWLFR SURYHQLHQWH GD SUpLPSUHVVmR p FRORFDGR QR VLVWHPD GD PiTXLQD H
automaticamente as imagens são impressas no papel.
ACABAMENTOS
2 DFDEDPHQWR p D IDVH ¿QDO GR SURFHVVR GH SURGXomR JUi¿FR VHQGR PXLWR GLYHUVL¿FDGR
FRQVRDQWHDVHVSHFL¿FDo}HVGDREUDDSURGX]LU
$VVLPVHQGRSRGHPRVFRQVLGHUDUGHQWURGRVDFDEDPHQWRVPHFkQLFRV
CORTE GUILHOTINA
A primeira operação efectuada nos acabamentos é geralmente o corte do papel impresso, que
chega em forma de folhas ou planos impressos acondicionados numa palete, de modo que se
SRVVDLQLFLDURVDFDEDPHQWRVQDVPHOKRUHVFRQGLo}HVSRVVtYHLV2FRUWHSRGHVHUVLPSOHV FRP
um único corte são separados dois exemplares) ou duplo (com o corte de uma estreita tira de
SDSHOHQWUHGXDVVXSHUItFLHVLPSUHVVDV 
DOBRA
As máquinas de dobra podem executar vários tipos de dobras como por exemplo dobras
paralelas, cruzadas, harmónio etc. Ao serem dobrados os planos há que ter em atenção a
SDJLQDomRSUHYLVWDQDDUWH¿QDORXPDTXHWDGHPRGRDTXHDSyVDGREUDDRUGHPGDVSiJLQDV
VHMD D FRUUHFWD 2 LQtFLR GHVWD RSHUDomR GiVH FRP D GREUD GD IROKD HP GRLV SULPHLUR
paralelamente aos seus lados menores e logo uma segunda vez paralelamente aos novos lados
menores da folha, e assim sucessivamente. As folhas impressas após as respectivas dobras
SDVVDPVHDFKDPDUFDGHUQRV
LINHA DE LIVRO DE CAPA MOLE
O alceamento é efectuado manualmente, utilizando cadernos previamente dobrados. Esta
RSHUDomRWUDGX]VHPXLWRVLPSOHVPHQWHSHODFRORFDomRGRVFDGHUQRVODGRDODGRSRUXPDRUGHP
SUHYLDPHQWHGH¿QLGDDTXDOUHVSHLWDDRUGHPVHTXHQFLDOGDVSiJLQDV$SyVRVFDGHUQRVDOoDGRV
o trabalho estará pronto para ser serrotado e colado à lombada.
Segue posteriormente para a guilhotina para
¿QDO

efectuar o corte da brochura na dimensão
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LINHA DE REVISTA
2V FDGHUQRV SUHYLDPHQWH GREUDGRV VmR HQFDVDGRV PHFDQLFDPHQWH (VWD RSHUDomR WUDGX]VH
muito simplesmente pela colocação dos cadernos abertos uns por cima dos outros com uma
RUGHPSUHYLDPHQWHGH¿QLGDDTXDOUHVSHLWDDRUGHPVHTXHQFLDOGDVSiJLQDV$SyVRVFDGHUQRV
HQFDVDGRV R WUDEDOKR HVWDUi SURQWR SDUD VHU FRVLGR D DUDPH RX SRGHUi ¿FDU VLPSOHVPHQWH
encasado (jornais diários).
Esta máquina funciona em linha com o corte trilateral.
CORTE E VINCO
7HPFRPR¿QDOLGDGHSULQFLSDOSUHSDUDUDVIROKDVLPSUHVVDVGHPDLRUJUDPDJHPGHPRGRDTXH
QR PRPHQWR GD GREUD RX RXWUR DFDEDPHQWR DV ¿EUDV QmR SDUWDP QR PRPHQWR GD GREUD
SULQFLSDOPHQWHTXDQGRRVHQWLGRGD¿EUDpFRQWUiULRDRVHQWLGRGRYLQFReXWLOL]DGRWDPEpP
SDUD DX[LOLDU D GREUD H PHOKRUDU D TXDOLGDGH ¿QDO GR SURGXWR Mi TXH R LPSUHVVR GREUD QD
máquina pelo vinco.
ACONDICIONAMENTO
$SyVD¿QDOL]DomRGDREUDpQHFHVViULRVHSDUDURPDWHULDOSHODVTXDQWLGDGHVSUHWHQGLGDVSHOR
cliente, bem como o seu acondicionamento de modo a garantir que os produtos são entregues
em conformidade com o pretendido.
A embalagem pode ser feita em maços cintados ou embalados em plástico retráctil, sendo
posteriormente acondicionados em caixas contentoras ou paletes de madeira, devidamente
sherincadas.
SUBCONTRATAÇÃO
Devido a uma grande variedade de acabamentos, sempre que necessário são subcontratados
DFDEDPHQWRVPDLVHVSHFt¿FRVFRPRVHMDPDFRVWXUDjOLQKDFDSDGXUDULQJZLUHSODVWL¿FDomR
YHUQL]XOWUDYLROHWDFRQIHFo}HVHVSHFLDLVPDWHULDLVVXEVLGLiULRVSDUDRFRUWHHYLQFRFRPRSRU
exemplo os cortantes e os cunhos.
EXPEDIÇÃO
2 WUDEDOKR ¿QDOL]DGR H GH DFRUGR FRP DV HVSHFL¿FDo}HV GR FOLHQWH p HQWUHJXH SHOD IURWD GD
HPSUHVD  OLJHLURV GH PHUFDGRULDV  RSWLPL]DQGR R PDLV SRVVtYHO RV SHUFXUVRV 
comerciais).
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4.4 Fluxograma da produção

Comercial

Orç amentação

Compras

Planeamento

S ubcontratação

Pré Im pressão

Impressão

Auto-control o

M anu tenção

Acabamentos

E x pedição

Facturação
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5. AVALIAÇÃO AMBIENTAL
(QWUDGDVHVDtGDVGRSURFHVVRSURGXWLYR
Entradas

Saídas
• Produtos
 5HVtGXRV
• Águas residuais (industriais e domésticas)
• Emissões atmosféricas
 5XtGR

• Matérias primas, produtos auxiliares e materiais de
embalagem
• Água (industrial e de uso doméstico)
• Energia eléctrica

5.1 Consumo de Matérias-Primas e Produtos Auxiliares
As matérias primas utilizadas na actividade da GT, são essencialmente papel, envelopes, tintas
offset, vernizes e colas.
Para a impressão digital, papel e tonners de impressão digital (sem registo de compras).
'XUDQWHRSURFHVVRGHLPSUHVVmRVmRXWLOL]DGRVDOJXQVSURGXWRVTXtPLFRVGHPRGRDPDQWHU
não só as condições ideais necessárias para controlar o processo de impressão, mas também
para permitirem a manutenção, limpeza e utilização das máquinas.
2VFRQVXPRVDQXDLVGDVSULQFLSDLVPDWpULDVSULPDVVmRDSUHVHQWDGRVQRTXDGURVHJXLQWH
Matéria Prima

2005

2006

Papel

……….

………….

Envelopes

503.750

605.500

Tintas

7519 kg

5890 kg

Vernizes

555

630

Colas

70 + 13



(VWHVUHFXUVRVVmRJHULGRVGHXPDIRUPDUDFLRQDOVHQGRVHPSUHTXHSRVVtYHOHYLWDGRDRPi[LPR
RVHXGHVSHUGtFLR7RGRVRVWUDEDOKRVVmRHVWXGDGRVWHQGRHPFRQWDRDSURYHLWDPHQWRPi[LPR
do formato das folhas a imprimir.
7DPEpPQDXWLOL]DomRGDVWLQWDVIRUPDWRPDGDVPHGLGDVGHPRGRDHYLWDUGHVSHUGtFLRVGHVWH
UHFXUVR XVDQGRVH SDUD R HIHLWR XPD EDODQoD SDQWRQH TXH SHUPLWH FRPSRU D WRWDOLGDGH GDV
FRUHVGRFDWiORJRSDQWRQHDSDUWLUGDVEDVHVSDQWRQHHYLWDQGRVHDVVLPGHVSHUGtFLRV
desnecessários na sua composição. Por outro lado ao conseguirmos compor esta gama de 1.000
FRUHVDSDUWLUGHDSHQDVEDVHVSHUPLWLQGRQRVHYLWDUGHVSHUGtFLRVHRSWLPL]DQGRGHVWDIRUPD
a gestão deste recurso.
Consumo de produtos auxiliares e materiais de embalagem
Produtos auxiliares e materiais
de embalagem

2005

2006

ÈOFRRO,VRSURStOLFR

5600 l

O

Solvente petróleo

900 l

900 l

Lava cautchus

O

1210 l

Revitol

20

0l

$QWLVHFDQWH

32



Aditivo de molha

1165 l

1120 l

110 | /HYDQWDPHQWR$PELHQWDOGD(PSUHVD*Ui¿FD7RUULDQD6$

0DQXDOGH,PSOHPHQWDomRGR(0$6QR6HFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD

Produtos auxiliares e materiais
de embalagem

2005

2006

3yDQWLUHSLQWH

90 kg

95 kg

Chapas de aluminio

15200 unid

12260 unid

Recuperador de cautchus

2920

3280

Revelador chapas

…….

……….

Caixas de cartão

17806

16889 unid

Filme retráctil

NJ

1220 kg

)LOPHH[WHQVtYHO

736 kg

NJ

'RPHVPRPRGRTXHDVPDWpULDVSULPDVH[LVWHXPDJHVWmRGHVWRFNVGHWRGRVRVPDWHULDLV
auxiliares, permitindo manter um stock baixo, e aumentar a rotatividade destes produtos.

5.2 Consumo de água
A água consumida na GT é abastecida pela rede pública, dos serviços municipalizados de Torres
Vedras.
2UHFXUVRiJXDpXWLOL]DGRSDUDGLYHUVRV¿QVFRPRVHMDP
• Produção (fabrico) e manutenção de equipamento
• Instalações sanitárias / banhos
• Cozinha
• Rega
• Lavagens
Todos os colaboradores estão sensibilizados para uma utilização racional deste recurso, alertando
RVUHVSRQViYHLVGLUHFWRVSDUDDVDQRPDOLDVQDVLQVWDODo}HVTXHSRVVDPSURYRFDURGHVSHUGtFLR
ou gastos desnecessários de água.
Consumo médio e mensal de água (m3)

Meses

2005

2006

-DQHLUR)HYHUHLUR





0DUoR$EULO

159



0DLR-XQKR

170

151

-XOKR$JRVWR



156

6HWHPEUR2XWXEUR

391

235

1RYHPEUR'H]HPEUR



136,13

TOTAL

1124,26

1051,3

Consumo médio

93,7

87,6
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5.3 Consumo de energia
A energia consumida na GT é abastecida pela rede pública, da EDP, não possuindo fonte
energética alternativa (gerador) para a produção de energia eléctrica.
$HQHUJLDHOpFWULFDpXWLOL]DGDFRPPDLRULQFLGrQFLDQDVVHJXLQWHVLQVWDODo}HV
• Equipamentos fabris
• Compressor (ar comprimido)
• Ar condicionado
• Iluminação
• Informática
(VWH UHFXUVR p XWLOL]DGR QD WRWDOLGDGH GDV LQVWDODo}HV WHQGR VLGR VHQVLELOL]DGRV FKH¿DV H
operadores para uma correcta gestão deste recurso, desligando sempre que não seja necessário
a iluminação das secções, e o equipamento produtivo, com o objectivo de minimização dos
consumos deste recurso.
Consumo médio e mensal de energia (kWh)

Meses

2005

2006

-DQHLUR

38.952



Fevereiro

32.168

35.005

Março



37.157

Abril

36.170

22.108

Maio





-XQKR

38.725



-XOKR

21.127



Agosto





Setembro

29.253

33.691

Outubro

36.017

39.289

Novembro

33.968



Dezembro



27.636

413.141

428.246



35.687

TOTAL
Consumo médio

2VFRQVXPRVGHHQHUJLDGD*Ui¿FD7RUULDQD6$VmRLQIHULRUHVD7HSDQRQRHQWDQWRH
com vista a um eventual aumento de potência contratada, e à optimização do recurso energia,
foi realizada em Março de 2007 uma auditoria energética.
Desta auditoria irá resultar um pedido à EDP de alteração do tarifário.
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5.4 Produtos
Principais quantidades vendidas por tipo de trabalho (em unidades)

Tipo de trabalho

2005

2006

Brochuras





Capas

5.292.065

2.558.200

Cartas





Cartões



2.535.920

600.000

1.600.000

1.779.988

2.016.650

Folhetos

29.351.038



Monofolhas







5.181.850

Cintas
Envelopes

Rótulos

O transporte de produto acabado é efectuado regra geral pela nossa frota de distribuição, que
se encontra organizada por zonas de clientes conforme os tipos de actividade e localização
JHRJUi¿FD6HPSUHTXHSRVVtYHOVmRHVWXGDGDVDVHQWUHJDVDHIHFWXDUGHPRGRDUHQWDELOL]DU
a distribuição, sendo garantidas as condições de segurança no transporte.

5.5 Resíduos produzidos
2VUHVtGXRVJHUDGRVQD*Ui¿FD7RUULDQD6$VmRHOLPLQDGRVYDORUL]DGRVSRUHQWLGDGHVOLFHQFLDGDV
para o efeito, sendo o seu transporte também efectuado por empresas licenciadas.
7RGRVRVUHVtGXRVGDRUJDQL]DomRVmRDFRPSDQKDGRVSHODUHVSHFWLYD*XLDGH$FRPSDQKDPHQWR
GH5HVtGXRV*$5PRGHOR$
2PDSDGHUHVtGXRVLQGXVWULDLVDQXDOHRPDSDGHyOHRVUHIHUHQWHVDMiHVWmRHQWUHJXHV
a esta data.
)RLMiHIHFWXDGRRUHJLVWRHOHFWUyQLFRGDHPSUHVDQRVLWHGR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH5HVtGXRV
Principais resíduos produzidos (kg)

Tipo de Resíduo

Código LER

2005

2006

Operador

'HVWLQR¿QDO

Papel e cartão

200101

160.026



A.S.Simões

R13

Solventes e misturas de solventes



1632

1190

Codisa

R13

5HVtGXRVOtTXLGRVFRPWLQWDVEDVH
aquosa

080308

3910

7810

Codisa

D15

Embalagens contaminadas c/
subst. Perigosas

150110

2600

1800

Codisa

D15

5HVtGXRVDEVRUYHQWHVFRPVXEVW
Perigosas

150202

5000



Codisa

D15

Banhos revelação chapas

090102

1755

1625

Codisa/Trialag

D9

Madeiras

150103



2230

Trianovo

R13

/HYDQWDPHQWR$PELHQWDOGD(PSUHVD*Ui¿FD7RUULDQD6$

| 113

0DQXDOGH,PSOHPHQWDomRGR(0$6QR6HFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD

Tipo de Resíduo

Código LER

2005

2006

Operador

'HVWLQR¿QDO

Plástico

170203

1015

1830

Trianovo

R13

&KDSDVGHDOXPtQLR





2132

Romão Duarte
Sousa/
Recifemetal

R13

$OXPtQLR



 

225

Romão Duarte
Sousa/Centro
de reciclagem
de Palmela

R13

Óleos de motores

130200

10

6

Não enviados

5.6 Águas residuais
$ *Ui¿FD 7RUULDQD 6$ GLVS}H GH XPD UHGH FRQMXQWD GH iJXDV GRPpVWLFDV H LQGXVWULDLV TXH
FRQYHUJHSDUDRSRQWRGHPHGLomRGDVDQiOLVHVGRHÀXHQWHLQGXVWULDO
eHIHFWXDGDXPDPRQLWRUL]DomRWULPHVWUDOGRHÀXHQWHGDViJXDVUHVLGXDLVGHPRGRDJDUDQWLU
TXHRVYDORUHVREWLGRVQmRH[FHGHPRVYDORUHVOLPLWHVGH¿QLGRVSHOR60$6GH7RUUHV9HGUDV
$UHGHGHiJXDVSOXYLDLVHQFRQWUDVHVHSDUDGDHGLULJHVHDRH[WHULRUGDVLQVWDODo}HV
Valores obtidos na monitorização das águas residuais

Parâmetros
analisados /Data e
entidade

08/04/2005
Agroleico

31/08/2005
MPT

11/01/2006
MPT

CQO

0.60 g/l

0,7 g/l

319 mg/l

CBO5

0,18 g/l

0,15 g/l

1,0 g/l
7,6

SST
pH

28/08/2006
LPQ
751 mg/l

VLE SMAS
Torres Vedras

(1)

700 mg/l O2

85 mg/l

PJO

PJO22

0,8 g/l

18,8 mg/l

98 mg/l

500 mg/l

7,87

5,0

8,2

±8QLG
Sorensen

  2YDORUTXHH[FHGHXROLPLWHWUDWRXVHGHXPFDVRSRQWXDOTXHSRGHVHUGHYLGRjVLWXDomRGHVHFDH
muito calor, do Verão de 2006.

A GT possui autorização de descarga de águas residuais industriais no sistema público de
drenagem n.º 05/2002 de 22 de Outubro de 2002.

5.7 Emissões para a atmosfera
As emissões detectadas no processo desta unidade provêm de diversas fases do processo, sendo
GHGRLVWLSRVHPLVV}HV¿[DVHHPLVV}HVGLIXVDV

(PLVV}HV¿[DV
Foi feita uma alteração ao sistema de exaustão das máquinas de modo a uma melhor
FDUDFWHUL]DomRGRVJDVHVHPLWLGRVSDUDRH[WHULRUGRHGLItFLR([LVWHPDFWXDOPHQWHQDHPSUHVD
IRQWHV¿[DVGHHPLVV}HVDWPRVIpULFDVTXHGHDFRUGRFRPDGLVSRVLomRGDVPiTXLQDVDRORQJR
da fábrica, e suas semelhanças em termos do tipo de gases emitidos, estão associadas aos
VHJXLQWHVHTXLSDPHQWRV
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– Máquina de colagem Hotmelt
– Máquina de impressão
– Máquinas de impressão
– Máquina de impressão digital
$VHVWUXWXUDVGHRQGHVmRUHWLUDGDVDVWRPDVSDUDFDUDFWHUL]DomRGRVHÀXHQWHVWrPDOWXUDGH
PHWURVDSDUWLUGRQtYHOGRVRORHPHWURVDFLPDGRQtYHOGDSDUHGHODWHUDOGRHGLItFLR
2WUDoDGRGDVFKDPLQpVHQFRQWUDVHHPDQH[R
2VSROXHQWHVFDUDFWHUtVWLFRVDVVRFLDGRVjVIRQWHV¿[DVGHHPLVVmRDWUiVDSUHVHQWDGDVVmRDV
VHJXLQWHV
Antes da construção das fontes de exaustão actuais em 13/09/2005 e 25/10/2006 (MPT)

Parâmetro avaliado / Fonte de
emissão

13/09/2005
Temp Exaustão (ºC)

Impressão
Heidelberg 72 V

Impressão Digital
25/10/2006

Impressão
Heidelberg 102 V

13/09/2005

25/10/2006

13/09/2005

25/10/2006



50











21

20,5

21

20,5

21

CO2 (%)

0,3

0,1

0,2

0,2

0,3

[

Velocidade (m/s)





6,7

6,8

8,6

7,9

Caudal seco (Nm3/h)

1851

1132

768

1300

975

1510

Massa molecular seca (g/mol)

28,9

28,8

28,9

28,9

28,9

28,8

0,0

< 1,3

0

< 1,3

0

< 1,3

*

*

*

*

*

*

Emissão (kg/h)

0,0

[

0,0

[

0,0

[

Concentração (mg/Nm3gás seco)

0,0

< 2,9

0,0

< 2,9

0,0

< 2,9

*

*

*

*

*

*

Emissão (kg/h)

0,0

[

0,0

[

0,0

[

Concentração (mg/Nm3gás seco)

2,0

3,1

1,0

3,9

2,0

3,3

*

*

*

*

*

*

[

[

[

[

[

[

26,1

26,7







35,9

*

*

*

*

*

*

[

[

[

[

[

[

O2 (%)

Concentração (mg/Nm3gás seco)
CO

SO2

NOx

Concentração 8% O2 (mg/
Nm3gás seco)

Concentração 8% O2 (mg/
Nm3gás seco)

Concentração 8% O2 (mg/
Nm3gás seco)
Emissão (kg/h)
Concentração (mg/Nm3gás seco)

COT

Concentração 8% O2 (mg/
Nm3gás seco)
Emissão (kg/h)
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$SyVFRQVWUXomRGDVIRQWHV¿[DVDFWXDLV 037

Parâmetro avaliado / Fonte de
emissão

Digital
27/12/2006

Temp Exaustão

SM 72 + SM102

SM102-1

Colar Horizon

27/12/2006

27/12/2006

27/12/2006

22

38

Pressão atmosférica

101,3

101,3

101,3

101,3

Pressão estática exaustão

101,5

101,5



102,2

21

21

21

21

O2
CO

2

17



[

[

[

[

Humidade

1,6

1,1

[

[

Velocidade

6,2

3,9

5,3

2,8

Caudal seco

2.555



571

171

Caudal efectivo gás

2.806

1.770



179

28,8

28,8

28,0

28,8

92,9

100,2

101,8

99,8



[

<1,2

< 1,2

*

*

*

*

[

[

[

[

< 2,9

[





*

*

*

*

[

[

[

[

<1,1

[

8,2

3,5

*

*

*

*

[

[

[

[

20,2

33,9



30,9

*

*

*

*

[

[

[

[

Massa molecular seca
Isocinetismo
Concentração (mg/
Nm3 gás seco)
CO

Concentração 8%
O2 (mg/Nm3 gás
seco)
Emissão (kg/h)
Concentração (mg/
Nm3 gás seco)

SO2

Concentração 8%
O2 (mg/Nm3 gás
seco)
Emissão (kg/h)
Concentração (mg/
Nm3 gás seco)

NOx

Concentração 8%
O2 (mg/Nm3 gás
seco)
Emissão (kg/h)
Concentração (mg/
Nm3 gás seco)

COT

Concentração 8%
O2 (mg/Nm3 gás
seco)
Emissão (kg/h)

Todos os valores estão bastante abaixo dos limites legais.
1DSUy[LPDDYDOLDomRVHUiFRQVLGHUDGDDPHGLomRGDVSDUWtFXODV
Após a 2.ª medição, e se os valores se mantiverem bastante abaixo dos limites de caudal
mássico e VLE respectivos, será efectuado um pedido para medição de 3 em 3 anos.
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5.7.2 Emissões difusas
Fase produtiva

Principais poluentes

Pré Impressão
Revelação de chapas

COT

Impressão Offset
Sistema de Molha Álcool
Tintas e Solventes

COT

Impressão digital

COT

Acabamentos MKT
– Corte / vinco
– Colagens

COT

Manutenção e limpezas
Manutenção equipamentos

3DUWtFXODV
e COT

&27±&RPSRVWRVRUJkQLFRVWRWDLV
$SHVDUGDVH[LVWLUHPHPLVV}HVGLIXVDVGHSDUWtFXODVDVVRFLDGDVDRSURFHVVRSURGXWLYRQmRVH
YHUL¿FDPLPSDFWHVVLJQL¿FDWLYRVQRDPELHQWH

5.7.3 Substâncias que empobrecem a camada de Ozono ( ODS )
Foi efectuado um levantamento de todos os equipamentos que contém gases de refrigeração
RVTXDLVVHHQFRQWUDPQDWDEHODVHJXLQWH
Local

Equipamento

Marca / refª

N.º de série

Tipo de
gás

Quantidade

Escritório

Ar Condicionado

'DLNLQ5;-91%

0905755/2001

R22

0,95 kg

Administração

Ar Condicionado

'DLNLQ5;-91%

0911979/2000

R22

0,72 kg

Orçamentação

Ar Condicionado

'DLNLQ5;-91%

0912016/2000

R22

0,72 kg

Gabinete
Produção

Ar Condicionado

Daikin/ Euro NV

2317972

R22

NJ

Sala Reuniões

Ar Condicionado

'DLNLQ5;-91%



R22

0,95 kg

Mk3C

Ar Condicionado

'DLNLQ5;-91%

2906981/2003

R22

0,95 kg

Pré Impressão

Ar Condicionado

Daikin/ RY60F7V1



R22

1,9 kg

CTP

Ar Condicionado

Daikin/ RY60FA7V1



R22

1,9 kg

Expedição

Ar Condicionado

RXH 20 CVMP9/2003

3601651

5$

0,79 kg

Máq. Digital

Xerox

Igen 3



5$

6 lbs = 2,72 kg

0\SKRWRIXQ

Ciatesa

RN 120



&

6,5 kg

Impressão

Máq. 102 V

+HLGHOEHUJ%DOGZLQ



R12

2,1 kg

Impressão

Máq. 72 V (junto
quadro electrico)

+HLGHOEHUJ%DOGZLQ



5$

2,1 kg

Impressão

Máq. 72 V (junto
gabinetes)

+HLGHOEHUJ%DOGZLQ

532715

R 12

3,9 kg

Impressão

GTO – Z – 52

+HLGHOEHUJ%DOGZLQ



R 12

1,5 kg

Impressão

Roland

Roland

237V630356

R 12

1,1 kg
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Impressão

Sorz

+HLGHOEHUJ%DOGZLQ

529780

R 12

2,55 kg

Refeitório

)ULJRUt¿FR

Whirlpool SEM 36 HLP

191 EA 15 /
-(.<&

5$

OEV NJ

Refeitório

Máquina Sumos

$]NR\HQ)DQ



5$

0,16 kg

5.8 Ruído
$*Ui¿FD7RUULDQD6$QmRWHYHTXDOTXHUUHFODPDomRUHODWLYDDLQFRPRGLGDGHDRUXtGRDVVRFLDGD
ao seu normal funcionamento, pelas empresas e habitações situadas na sua proximidade.
1RHQWDQWRIRLHIHFWXDGRQRGLDGH0DLRGHHQWUHDVHDVKRUDVXPDDYDOLDomR
GHUXtGRDPELHQWHGHDFRUGRFRPRGLVSRVWRQRQGRDUWLJRGR5(*,0(/(*$/62%5($
32/8,d262125$ 5/36 DSURYDGRSHOR'HFUHWR/HLGHGH1RYHPEURREWHQGR
VHRVVHJXLQWHVYDORUHV 5(/$7Ï5,2'((16$,211)5GD037 
5XtGR$PELHQWH

Pontos de medição

LAeq
dB (A)

Correcções
K1

K2

LAr Total
dB (A)

5XtGRUHVtGXDO
LAeq
dB (A)

Resultados
dB (A)

1 – Este

66,3

0

0

66,3

63,1

3,2

2 – Sul

70,9

3

0

73,9

66,8

7,1

3 – Oeste

51,8

3

0



52,6

2,2

±1RUWH

52,2

3

0

55,2

50,5



'HDFRUGRFRPRVUHVXOWDGRVDSUHVHQWDGRVYHUL¿FDVHTXHQRSRQWRRYDORU/$HTpVXSHULRU
a 65 dB (A), contudo e devido a este ponto se encontrar localizado junto à estrada, onde o
WUiIHJRpXPDFRQVWDQWHpVXVFHSWtYHOGHHUUR
Para além disso a medição com a empresa parada foi feita à hora de almoço, hora a que o
WUiIHJRGLPLQXLFRQVLGHUDYHOPHQWHHGDtWHUGDGRXPYDORUEDVWDQWHPDLVEDL[R
5HOHPEUDVHTXHD*76$LPSODQWDVHHPiUHDLQGXVWULDOSHUWHQFHQWHDRDJORPHUDGRXUEDQR
GH7RUUHV9HGUDVHGH¿QLGRFRPRWDOQD%DVHGH2UGHQDPHQWR8GR3ODQR'LUHFWRU0XQLFLSDO
UDWL¿FDGRQDUHVROXomRGH&RQVHOKRGH0LQLVWURVQFRQIRUPHSDUHFHUQ
GHGH)HYHUHLURGHGD'LYLVmRGH*HVWmR8UEDQtVWLFDGR0XQLFtSLRGH7RUUHV9HGUDV
9LVWRTXHDHPSUHVDODERUDHPWXUQRVGHYHUiVHUFRQVLGHUDGDXPDPHGLomRHPSHUtRGR
nocturno.

5.9 Uso e contaminação de solos
$iUHDGHLQVHUomRGD*Ui¿FD7RUULDQD6$HVWiORFDOL]DGDQD]RQDLQGXVWULDOGH7RUUHV9HGUDV
1mR H[LVWHP QRV OLPLWHV GD SURSULHGDGH ]RQDV UHJXODPHQWDUHV 5$1 5(1 ÈUHDV 6HQVtYHLV
1$785$HWF 1mRH[LVWHPQD*76$HYLGrQFLDVGHFRQWDPLQDo}HVGHVRORV

5.10. Efeitos sobre a biodiversidade
)DFHjVFDUDFWHUtVWLFDVGDiUHDGHLPSODQWDomRGDXQLGDGHIDEULOEHPFRPRjDXVrQFLDGHiUHDV
VHQVtYHLVRXGHSURWHFomRHVSHFLDOQmRVmRSUHYLVtYHLVLPSDFWHVQDELRGLYHUVLGDGHUHVXOWDQWHV
GDDFWLYLGDGHGD*Ui¿FD7RUULDQD6$
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Sistema de Gestão da Qualidade
Edição
Manual da Qualidade e Ambiente
Anexo 2

Data
Página: 

SCORECARD

FONTE

PERIODICIDADE
AVALIAÇÃO

Resultados
2006

OBJECTIVO

Resultados
1º Semestre
2007

Plano/Registo
Formação

Trimestral



2h30m por
colaborador

2h30m por
colaborador

'HVSHUGtFLRGH
chapas com origem
interna (ch. NC
6RFW&KDSDVVDtGDV
armazém) x 100

Registo de Não
Conformidades

Reunião PCA/
DQ/Produção





3,05%

Quantidade de
papel desperdiçado
(kg/1000000
tiragens)

Guias modelo A
Quima

Mensal

8002
kg/1000000
tiragens

manter

8782
kg/1000000
tiragens

Fornecedores
FRPFHUWL¿FDomR
ambiental (n.º
fornecedores
FRPFHUWL¿FDGR
ambiental/n.º
fornecedores total)
x 100

Registos de
Recepção

Anual/ DQ



,62

(0$6

,62

(0$6

INDICADOR

Nº de Horas de
formação em
ambiente por
colaborador

Quantidade de
UHVtGXRV WUDSRV
contaminados) (kg/1
000 000 tiragem)

Guias Modelo A
Quimitécnica

Quantidade de
UHVtGXRV VROYHQWHV 
(kg/1 000 000
tiragem)

Guias Modelo A
Quimitécnica

Quantidade de
UHVtGXRV EDQKRGH
revelação usado e
Guias Modelo A
água de lavagem das
Quimitécnica
chapas) (kg/1 000
000 tiragem)
Consumo de
energia eléctrica
(tep/1000000
tiragens)

Facturas de
consumo
mensais

Consumo de gás
(tep/1000000
tiragens da rotativa)

Facturas de
consumo
mensais

Trimestral

NJ
Reduzir 10%
tiragens
em peso

NJ
tiragens

Trimestral

NJ Reduzir 10%
tiragens
em peso

61 kg/1000000
tiragens

Trimestral

NJ
tiragens

manter

51 kg/1000000
tiragens

Trimestral


tep/1000000
tiragens

Reduzir 5%
a 5 anos
– Plano de
racionalização
energética

3,79
tep/1000000
tiragens

1.06
tep/1000000
tiragens

Reduzir 5%
a 5 anos
– Plano de
racionalização
energética


tep/1000000
tiragens

Trimestral

Resultado
Ano 2007
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SCORECARD

FONTE

PERIODICIDADE
AVALIAÇÃO

Resultados
2006

OBJECTIVO

Resultados
1º Semestre
2007

Facturas de
consumo
mensais

Trimestral

9037 m3/ano
753 m3/mês

Reduzir 1 a
2% até Agosto
de 2008

P
semestre
766 m3/mês

Registo Keren

Trimestral

753 kg /
1000000
tiragens

Reduzir 5 %
do consumo
até Dezembro
de 2008

812 kg /
1000000
tiragens

Registo Keren

Trimestral


kg/1000000
tiragens

Reduzir 5 %
do consumo
até Dezembro
de 2008

1250 kg /
1000000
tiragens

Consumo de produto
de limpeza Primula
Wash (kg/ 1 000 000 Registo Keren
tiragem de offset
plano)

Trimestral

578
kg/1000000
tiragens

Reduzir 5%
até Agosto de
2008

NJ
1000000
tiragens

Consumo de produto
de limpeza Natural
Wash (kg/ 1 000 000
tiragem de offset
rotativo)

Trimestral

22 kg/
1000000
tiragens

Reduzir 5%
até Agosto de
2008

28 kg /
1000000
tiragens



As situações
de
funcionamento
GH¿FLHQWHRX
de avaria do
equipamento
não podem
exceder um
total de 16
horas seguidas
e de 170 horas
em cada ano.



Em 2006,
a Soctip
produziu
um impacte
sonoro pouco
VLJQL¿FDWLYR
na sua área
envolvente,
respeitando
Cumprir o
o “critério de
disposto no
incomodidade”
Regime Legal
e o “critério
sobre Poluição
de exposição
Sonora.
máxima”
e como tal
cumprindo
o disposto
no Regime
Legal sobre
a Poluição
Sonora.
(EnviEstudos)



INDICADOR

Consumo de água

Consumo de tintas
em Offset Plano
(kg/1 000 000
tiragem de offset
plano)

Consumo de tintas
em Offset Rotativo
(kg/1 000 000
tiragem de offset
rotativo)

Tempo, em horas,
de emissões gasosas
não controladas

5XtGRDPELHQWDO

Registo Keren

Registo de
avaria do
queimador

Relatórios de
monitorização
GRUXtGR
ambiental

Trimestral

Anual
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/LVWDJHUDOGHOHJLVODomRDPELHQWDODSOLFiYHOj,QG~VWULD*Ui¿FD
(fornecida às empresas do Projecto PMEmas)
(Lista actualizada em Junho de 2007)

Legislação Ambiental
6HFWRU,QG~VWULD*Ui¿FD
Âmbito Geral
Descritores

Diploma

Lei n.º 11/87

Data

Abr-87

Descrição

'RFXPHQWR2ULHQWDGRUGDV3ROtWLFDVGH$PELHQWH
“Todos os cidadãos têm o direito a um ambiente
ecologicamente equilibrado e o dever de
o defender o ambiente,...”
Lei de Bases do Ambiente.
³$HPLVVmRWUDQVSRUWHHGHVWLQR¿QDOGRV
'H¿QHDVEDVHVGD3ROtWLFD
UHVtGXRV¿FDFRQGLFLRQDGDDDXWRUL]DomRSUpYLD´
de Ambiente
“A responsabilidade do destino dos diversos tipos
GHUHVtGXRVHHÀXHQWHVpGHTXHPRVSURGX]´
Apenas para enquadramento, sem requisitos
directos.

Mai-03

Aprova a orgânica do
0LQLVWpULRGDV&LGDGHV
Ordenamento do Território
e Ambiente.
Revoga os Decretos-Leis
n.os 120/2000, de 4 de
Julho, e 8/2002, de 9 de
Janeiro.

Decreto-Lei
Mai-03
n.º 104/2003

([WLQJXHDV&RPLVV}HVGH
Coordenação Regionais
&&5 HDV'LUHFo}HV
Regionais do Ambiente
e do Ordenamento
do Território (DRAOT)
HFULDDV&RPLVV}HV
de Coordenação e
Desenvolvimento Regional
(CCDR) no âmbito do
0LQLVWpULRGDV&LGDGHV
Ordenamento do Território
e Ambiente. Alterado
nos art.º 10.º e 11.º
pelo Decreto-Lei n.º
117/ 2004, de 18 de
Maio e posteriormente
pelo Decreto-Lei n.º
114/2005 de 13 de Julho
no art.º 10.º e 16.º.
Revoga os Decretos-Leis
n.os 127/2001, de 17 de
Abril, e 224/2001, de 9 de
Agosto.

Decreto-Lei
n.º 97/2003

Descrição da aplicabilidade (geral)

Âmbito Geral

Para conhecimento da Empresa.
&ULDomRGRQRYR0LQLVWpULRGDV&LGDGHV
Ordenamento do Território e Ambiente.
6mRUHGH¿QLGDVDVFRPSHWrQFLDVGRVyUJmRV
organismos, serviços e as entidades de natureza
HPSUHVDULDOHPIXQomRGDVQRYDVSROtWLFDVGR;9
Governo.
Institui uma nova orgânica no que respeita
DRGHVHQYROYLPHQWRUHJLRQDOHjVSROtWLFDV
desconcentradas de ambiente, ordenamento
do território, conservação da natureza
e da biodiversidade e apoio à administração
DXWiUTXLFDDWUDYpVGDIXVmRHQWUHDVFRPLVV}HV
GHFRRUGHQDomRUHJLRQDOHDVGLUHFo}HVUHJLRQDLV
do ambiente e do ordenamento do território
HSDUDDFULDomRGDVFRPLVV}HVGHFRRUGHQDomR
e desenvolvimento regional (CCDR)

Para conhecimento da Empresa.
6mRFULDGDVDVFRPLVV}HVGHFRRUGHQDomR
e desenvolvimento regional (CCDR),
H[WLQJXLQGRVHDV&RPLVV}HVGH&RRUGHQDomR
5HJLRQDLV &&5 HDV'LUHFo}HV5HJLRQDLV
do Ambiente e do Ordenamento do Território
(DRAOT).
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Decreto-Lei
Jun-03
n.º 113/2003

Aprova a orgânica do
Instituto do Ambiente
(IA).Revoga o Decreto-Lei n.º 189/93, de 24
de Maio, e o Decreto-Lei
n.º 194/93, de 24 de Maio

Para conhecimento da Empresa.
2,QVWLWXWRGR$PELHQWHpXPDSHVVRDFROHFWLYD
de direito público dotada de autonomia
administrativa, que exerce a sua actividade
sob a tutela e superintendência do Ministro
das Cidades, Ordenamento do Território e
Ambiente. É o organismo encarregado do
estudo, concepção, coordenação, planeamento
HDSRLRWpFQLFRHQRUPDWLYRQDiUHDGDJHVWmR
do ambiente e da promoção do desenvolvimento
VXVWHQWiYHOGDSURVVHFXomRGDVSROtWLFDVTXH
visem a participação e informação dos cidadãos
HGDVRUJDQL]Do}HVQmRJRYHUQDPHQWDLVGH
defesa dos valores e qualidade ambientais,
HPTXHDVSULQFLSDLVDWULEXLo}HVHVWmRGH¿QLGDV
no artigo 3º.

Aprova a lei quadro
GDVFRQWUDRUGHQDo}HV
ambientais.

Aplica-se aos factos praticados em território
português, independentemente da nacionalidade
ou da sede do agente. Constitui contra ordenação
DPELHQWDOWRGRRIDFWRLOtFLWRHFHQVXUiYHO
que preencha um tipo legal correspondente à
YLRODomRGHGLVSRVLo}HVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHV
relativas ao ambiente que consagrem direitos
ou imponham deveres, para o qual se aplique
uma coima. Considera-se como legislação e
regulamentação ambiental toda a que diga
respeito às componentes ambientais naturais e
humanas. O cadastro nacional tem por objecto
RUHJLVWRHRWUDWDPHQWRGDVVDQo}HVSULQFLSDLV
e acessórias, bem como das medidas cautelares
aplicadas em processo de contra-ordenação e
GDVGHFLV}HVMXGLFLDLV

Âmbito Geral

Lei
n.º 50/2006

Ago-06

Água
Descritores

Diploma

Decreto-Lei
n.º 46/94

Data

Descrição da aplicabilidade (geral)
$FDSWDomRGHiJXDVVXSHU¿FLDLVRXVXEWHUUkQHDV
está sujeita a licenciamento quando os meios de
extracção excedam a potência de 5 cv ou quando
o furo ou poço tenha uma profundidade superior
a 20 m. No caso de não exceder estes valores
DFDSWDomRGHiJXDHVWiVXMHLWDDQRWL¿FDomR
à entidade competente. A rejeição de águas
UHVLGXDLVROLFHQFLDPHQWRGHFRQVWUXo}HVHP
GRPtQLRKtGULFRDLQVWDODomRHH[SORUDomRGH
áreas de estacionamento, abertura ou alteração
GHDFHVVRVDWHUURVHHVFDYDo}HVHVWmRVXMHLWRVj
obtenção de licença.

Abr-94

Estabelece o regime
de licenciamento da
XWLOL]DomRGRGRPtQLR
S~EOLFRKtGULFRVRE
jurisdição do INAG.

Ago-98

A emissão ou descarga de águas residuais
na água e no solo carece de uma autorização
SUpYLDQDTXDOVmR¿[DGDVDVQRUPDVGH
GHVFDUJDHGHPDLVFRQGLo}HVTXHOKHIRUHP
Estabelece normas,
aplicáveis. Compete à entidade cuja descarga
FULWpULRVHREMHFWLYRVGH
TXDOLGDGHFRPD¿QDOLGDGH tenha sido licenciada efectuar o controlo da
TXDOLGDGHGDViJXDVUHVLGXDLVDWUDYpVGDV
de proteger o meio
FDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVHTXtPLFDVSDUDDDYDOLDomR
aquático e melhorar a
da sua conformidade com os valores limite de
qualidade das águas em
função dos seus principais HPLVVmR¿[DGRVQDSUHVHQWHQRUPD3DUDFDGD
categoria de água existem normas de qualidade
usos.
TXHGH¿QHP905H90$SDUDXPFRQMXQWRGH
SDUkPHWURV¿VLFRTXtPLFRVHRXPLFURELROyJLFRV
GHDFRUGRFRPR$QH[R;9,,,

Água

Decreto-Lei
n.º 236/98

Descrição
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Decreto-Lei
n.º 56/99

Portaria
n.º 50/2005

Fev-99

7UDQVS}HSDUDRGLUHLWR
interno a Directiva n.º
86/280/CE, do Conselho,
de 12 de Junho, relativa
aos valores limite e aos
objectivos de qualidade
para a descarga de certas
substâncias perigosas, e
a Directiva n.º 88/347/
CEE, de 16 de Junho,
que altera o anexo II da
Directiva n.º 86/280/CEE.

Fica condicionado ao cumprimento dos valores
limite e sujeito a licenciamento as descargas de
iJXDVUHVLGXDLVSURYHQLHQWHVGHLQVWDODo}HVTXH
contenham Tetracloreto de Carbono, presente
em solventes. Deverá ter um sistema de controlo
VLPSOL¿FDGRVHDVGHVFDUJDVIRUHPLQIHULRUHVD
30 kg/ano.

Jan-05

Aprova os programas de
redução e controlo de
determinadas substâncias
perigosas presentes no
meio aquático.

Qualquer substância considerada perigosa
se descarregada em águas residuais no meio
DTXiWLFR¿FDVXMHLWDDXPDOLFHQoDSUpYLD
TXH¿[DDVQRUPDVGHHPLVVmRFRPEDVHHP
objectivos de qualidade da água.

Aprova a Lei da Água,
transpondo para a
RUGHPMXUtGLFDQDFLRQDOD
Directiva n.º 2000/60/CE,
do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 23 de
Outubro, e estabelecendo
as bases e o quadro
institucional para a gestão
sustentável das águas.

2GLUHLWRGHXWLOL]DomRSULYDWLYDGHGRPtQLR
S~EOLFRVySRGHVHUDWULEXtGRSRUOLFHQoDRX
FRQFHVVmR(VWmRVXMHLWDVDOLFHQoDSUpYLDDV
XWLOL]Do}HVSULYDWLYDVGRVUHFXUVRVKtGULFRVGR
GRPtQLRS~EOLFRFDSWDo}HVGHiJXDUHMHLomR
GHiJXDVUHVLGXDLVLPHUVmRGHUHVtGXRVD
ocupação temporária para a construção ou
DOWHUDomRGHLQVWDODo}HV¿[DVRXGHVPRQWiYHLVH
LQIUDHVWUXWXUDVGHDSRLRjFLUFXODomRURGRYLiULD
LPSODQWDomRGHLQVWDODo}HVHHTXLSDPHQWRV
referidos anteriormente. Estão sujeitas a licença
SUpYLDGHXWLOL]DomRHjREVHUYkQFLDGRGLVSRVWR
QRSODQRGHJHVWmRGDEDFLDKLGURJUi¿FDDV
seguintes actividades quando incidam sobre os
leitos, margens e águas particulares: rejeição de
iJXDVUHVLGXDLVLPHUVmRGHUHVtGXRVUHFDUJDH
LQMHFomRDUWL¿FLDOHPiJXDVVXEWHUUkQHDV3RGH
ser dispensada a necessidade de autorização
SUpYLDSUHYLVWDRXVXEVWLWXtGDSHODPHUD
comunicação quando a captação de águas
particulares utilize meios de extracção que não
excedam os 5 cv, excepto se for caracterizada
FRPRWHQGRXPLPSDFWHVLJQL¿FDWLYRQRHVWDGR
da água.

Água

Lei
n.º 58/2005

Mar-05

$OLFHQoDpFRQFHGLGDQXPSUD]RPi[LPRGH
DQRVFRQVRDQWHRWLSRGHXWLOL]Do}HVSRGHQGR
VHUUHYLVWDHPWHUPRVWHPSRUiULRVRXGH¿QLWLYRV
pela autoridade que a concede.

Avaliação de Impacte Ambiental
Descritores

AIA

Diploma

Decreto-Lei
n.º 69/2000

Data

Mai-00

Descrição
$SURYDRUHJLPHMXUtGLFR
da avaliação de impacte
ambiental, transpondo
SDUDDRUGHPMXUtGLFD
interna a Directiva n.º
85/337/CEE, com as
DOWHUDo}HVLQWURGX]LGDV
pela Directiva n.º 97/11/
CE, do Conselho, de 3 de
Março de 1997.

Descrição da aplicabilidade (geral)

3DUDDOpPGRVSURMHFWRVLQFOXtGRVQRV$QH[RV,H
II podem estar sujeitos a AIA os projectos que,
HPIXQomRGDVVXDVHVSHFLDLVFDUDFWHUtVWLFDV
dimensão e natureza sejam considerados como
VXVFHSWtYHLVGHSURYRFDUXPLPSDFWHVLJQL¿FDWLYR
no ambiente.
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Abr-01

)L[DDVQRUPDVWpFQLFDV
para a estrutura da
SURSRVWDGHGH¿QLomRGR
âmbito do EIA e normas
WpFQLFDVSDUDDHVWUXWXUD
do EIA

$UWB(VWUXWXUDGDSURSRVWDGHGH¿QLomRGR
âmbito
±$SURSRVWDGHGH¿QLomRGRkPELWR 3'$ 
do estudo de impacte ambiental, deve ser
HODERUDGDFRPDVQHFHVViULDVDGDSWDo}HVDFDGD
FDVRFRQFUHWRGHDFRUGRFRPDVQRUPDVWpFQLFDV
constantes do anexo I.
Art.º 2_ Estrutura do estudo de impacte
ambiental
1 – O estudo de impacte ambiental (EIA), deve
respeitar na sua estrutura e conteúdo, com as
QHFHVViULDVDGDSWDo}HVDFDGDFDVRFRQFUHWRDV
QRUPDVWpFQLFDVFRQVWDQWHVGRDQH[R,,
$UWB&ULWpULRVSDUDDHODERUDomRGRUHVXPR
QmRWpFQLFR
±2UHVXPRQmRWpFQLFR 517 GHYHUHVSHLWDU
FRPDVQHFHVViULDVDGDSWDo}HVDFDGDFDVR
FRQFUHWRRVFULWpULRVPHQFLRQDGRVQRDQH[R,,,
Art.º 4_Estrutura do relatório de conformidade
ambiental do projecto de execução
1 – O relatório de conformidade ambiental do
projecto de execução (RECAPE), deve respeitar,
FRPDVQHFHVViULDVDGDSWDo}HVDRFDVRD
HVWUXWXUDHRFRQWH~GRGH¿QLGRVQDVQRUPDV
WpFQLFDVFRQVWDQWHVGRDQH[R,9
Art.º 5_ Estrutura do relatório de monitorização
1 – O relatório de monitorização (RM), deve
VHJXLUFRPDVQHFHVViULDVDGDSWDo}HVDFDGD
FDVRFRQFUHWRDHVWUXWXUDHFRQWH~GRGH¿QLGRV
QDVQRUPDVWpFQLFDVFRQVWDQWHVGRDQH[R9
(QFRQWUDPVHDLQGDGH¿QLGRVQHVWD3RUWDULD
o n.º de exemplares destes documentos a
apresentar na respectiva entidade competente.

Despacho n.º
11874/2001
Jun-01
VpULH 

'H¿QLomRGDVDSOLFDo}HV
LQIRUPiWLFDVGRV¿FKHLURV
TXHRSURSRQHQWH¿FD
obrigado a entregar ao
IPA, contendo as peças
escritas e desenhadas
das diferentes fases de
avaliação de IA, para
divulgação na Internet.

(QYLRGDVDSOLFDo}HVLQIRUPiWLFDVGRV¿FKHLURV
TXHRSURSRQHQWH¿FDREULJDGRDHQWUHJDUDR,$
criado como organismo resultante da fusão entre
a Direcção-Geral do Ambiente e o Instituto de
Promoção Ambiental, efectuada pelo Decreto-Lei
n.º 8/2002, de 9 de Janeiro que por sua vez foi
revogado pelo Decreto-Lei n.º 97/2003 de 7 de
Maio.
Artigo 14.º Direcção de Serviços para a Avaliação
de Impactes e Controlo Integrado (AIA e PCIP)

Altera o Decreto-Lei
n.º 69/2000, de 3
de Maio, transpondo
parcialmente para a
RUGHPMXUtGLFDLQWHUQDD
Directiva n.º 2003/35/CE,
do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 26 de
Maio.

Na decisão de sujeição a AIA de determinado
projecto que não se integre no Anexo I ou II
GHYHPVHUDSOLFDGRVRVVHJXLQWHVFULWpULRV
FDUDFWHUtVWLFDVGRSURMHFWR GLPHQVmRHIHLWRV
cumulativos, utilização de recursos naturais,
SURGXomRGHUHVtGXRVSROXLomRHLQFyPRGRV
FDXVDGRVULVFRGHDFLGHQWH ORFDOL]DomR
VHQVLELOLGDGHDPELHQWDO FDUDFWHUtVWLFDV
do impacte potencial (extensão do impacte,
natureza transfronteiriça, magnitude, duração,
IUHTXrQFLDUHYHUVLELOLGDGH 6mRGH¿QLGRVRV
elementos a fornecer pelo proponente à entidade
OLFHQFLDGRUDQRkPELWRGHDSUHFLDomRSUpYLDH
decisão sobre sujeição a AIA dos projectos que
forem submetidos para licenciamento.

Portaria
nº 30/2001

AIA

Decreto-Lei
Nov-05
n.º 197/2005
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Ar
Descritores

Diploma

Portaria
n.º 286/93

Despacho
n.º 79/95

Data

Descrição

Mar-93

Fixa os valores limites
e os valores guias no
ambiente para o dióxido
GHHQ[RIUHSDUWtFXODV
em suspensão, dióxido
de azoto e monóxido
de carbono, o valor
limite para o chumbo e
os valores guias para o
ozono.

$VHPLVV}HVDWPRVIpULFDVUHVXOWDQWHVGD
DFWLYLGDGHGDVJUi¿FDVQRPHDGDPHQWHGLy[LGR
GHHQ[RIUHSDUWtFXODVHPVXVSHQVmRGLy[LGR
de azoto e monóxido de carbono, entre outros
não devem ultrapassar os valores limite e
valores guia estabelecidos no Anexo IV da
presente portaria. Os VLE são válidos tendo
HPFRQWDGHWHUPLQDGDVFRQGLo}HVGHSUHVVmR
e temperatura: 101,3 kPa e 293 K e estão
UHIHULGRVDJiVVHFRFRPXPWHRUGHR[LJpQLR
entre 2 a 18% (8% para os valores limite de
aplicação geral). A fórmula de cálculo está
contida no Despacho 79/95.

Jan-96

Regulamenta o envio para
as entidades competentes
dos resultados do
DXWRFRQWURORGDVHPLVV}HV
gasosas.

De acordo com o presente diploma os resultados
GDVPHGLo}HVHPFRQWtQXRGHYHPVHUHQYLDGDV
WULPHVWUDOPHQWHDR,$'H¿QHDIyUPXODGH
cálculo dos VLE quando convertidos para as
FRQGLo}HVGHUHIHUrQFLD

Relativo às substâncias
que empobrecem a
camada de ozono.

Aplica-se à produção, importação, exportação,
colocação no mercado, utilização, recuperação,
reciclagem, valorização e destruição de
FORURÀXRURFDUERQRVRXWURVFORURÀXRURFDUERQRV
totalmente halogenados, halons, tetracloreto
de carbono, 1,1,1-tricloroetano, brometo
GHPHWLORKLGUREURPRÀXRURFDUERQRVH
KLGURFORURÀXRURFDUERQRV +&)& eSURLELGDD
produção, colocação no mercado e utilização
de todos estes compostos. As substâncias
regulamentadas contidas em equipamento
de refrigeração, de ar condicionado e bomba
GHFDORUFRPH[FHSomRGRVIULJRUt¿FRVH
FRQJHODGRUHVGRPpVWLFRVHTXLSDPHQWRTXH
FRQWHQKDVROYHQWHVVLVWHPDVGHSURWHFomR
contra incêndios e extintores deverão ser
UHFXSHUDGDVSDUDGHVWUXLomRDWUDYpVGH
tecnologias ecologicamente aceitáveis
(destruição ou para reciclagem ou valorização),
GXUDQWHDVRSHUDo}HVGHDVVLVWrQFLDH
manutenção do equipamento, bem como antes
GHHVWHVHUGHVPDQWHODGRRXGH¿QLWLYDPHQWH
GHVWUXtGRWpFQLFRTXDOL¿FDGR
Todos os anos, antes de 31 de Março, cada
produtor, importador e exportador de substâncias
regulamentadas comunicará à Comissão,
com cópia para a autoridade competente
do Estado-membro interessado, os dados
DGLDQWHHVSHFL¿FDGRVSDUDFDGDVXEVWkQFLD
UHJXODPHQWDGDUHVSHLWDQWHVDRSHUtRGR
compreendido entre 1 de Janeiro a 31 de
Dezembro do ano anterior. Deverão ser tomadas
medidas para evitar e minimizar as fugas de
substâncias regulementadas, em especial o
HTXLSDPHQWR¿[RFRPXPDFDUJDGHÀXtGR
VXSHULRUDNJVHUiDQXDOPHQWHYHUL¿FDGRSDUD
detectar eventuais fugas.

Ar

Regulamento
(CE)
n.º
2037/2000
do
Parlamento
Europeu
e do
Conselho

Descrição da aplicabilidade (geral)

Jun-02
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Regulamento
(CE) n.º
2037/2000
do
Parlamento
Europeu e do
Conselho

Jun-02

Relativo às substâncias
que empobrecem a
camada de ozono.

&DVRDRUJDQL]DomRXWLOL]HHVVDVVXEVWkQFLDVp
necessário indicar os processos e/ou produtos
DOWHUQDWLYRVTXHLUiDGRSWDUDFXUWRHPpGLR
prazos, para substituir as ODS e deverá
explicitar os equipamentos que os contêm e
que tipo de ODS (caso se trate de equipamento
de refrigeração, ar condicionado e/ou bomba
GHFDORUGHYHUiWDPEpPLQGLFDUDFDSDFLGDGH
de refrigeração (em kW) e a respectiva data
de fabrico), provar que procedeu à revisão
DQXDOGRHTXLSDPHQWR¿[RFRPFDUJDGHÀXtGR
refrigerante superior a 3 kg e que recorreu a um
WpFQLFRTXDOL¿FDGR

Decreto-Lei
Ago-01
n.º 242/2001

Aplica-se a actividades que utilizem solventes
orgânicos no seu processo. O processo de
Impressão encontra-se abrangido, associado
DVXESURFHVVRVFRPRÀH[RJUD¿DLPSUHVVmR
rotativa offset com secagem a quente,
Relativo à emissão de
laminagem, rotogravura e rotogravura para
COV’s resultantes da
SXEOLFDomRVHULJUD¿DURWDWLYDHHQYHUQL]DPHQWR
utilização de solventes
Se o consumo for superior a 15 ton/ano para
orgânicos em certas
DFWLYLGDGHVGHLQVWDODo}HV todos os subprocessos, superior a 25 ton/ano
para a rotogravura para publicação, superior
DWRQDQRSDUDDVHULJD¿DURWDWLYDVREUH
têxteis/cartão, então o estabelecimento encontra-se abrangido pelo presente decreto.

Decreto-Lei
Abr-02
n.º 119/2002

Aplica-se aos proprietários ou detentores de
equipamento de refrigeração e ar condicionado
e de sistemas de protecção de incêndio.
Devem proceder à inventariação de todos os
Assegura o cumprimento,
equipamentos de refrigeração e ar condicionado,
QDRUGHPMXUtGLFD
DRÀXtGRTXHpXWLOL]DGRjFDUJDLQLFLDOGHVWH
LQWHUQDGDVREULJDo}HV
ÀXtGRjSRWrQFLDGHUHIULJHUDomRHDQRGH
decorrentes para o Estado
fabrico. Os proprietários ou detentores devem
Português do Regulamento
SRVVXLU¿FKDVGHLQWHUYHQomRUHIHUHQWHVD
(CE) n.º 2037/2000, do
cada manutenção destes equipamentos e as
Parlamento Europeu e do
entidades que procederam à manutenção dos
Conselho, de 29 de Junho,
equipamentos. Os equipamentos com uma
relativo às substâncias
FDUJDGHÀXtGRGHUHIULJHUDomRVXSHULRUDNJ
que empobrecem a
GHYHPHVWDULGHQWL¿FDGRVHGHYHVHUHODERUDGR
camada de ozono.
XPUHODWyULRDQXDOUHIHUHQWHjVLQVSHFo}HVSDUD
detecção de eventuais fugas de gases para todos
RVHTXLSDPHQWRVFRPXPDFDUJDGHÀXtGRGH
refrigeração superior a 3 kg.

Decreto-Lei
Ago-03
n.º 193/2003

Fixa os tectos de emissão
nacionais de determinados
SROXHQWHVDWPRVIpULFRV
tomando como referência
os anos de 2010 e 2020,
transpondo a Directiva
n.º2001/81/CE.

Ar
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Aplica-se às actividades humanas que resultem
QDHPLVVmRGH6212[&29H1+$VJUi¿FDV
QmRSRGHPH[FHGHURVWHFWRVGHHPLVVmR¿[DGRV
HP.WRQDFXPSULUDWp62 
12[ &29 1+ 3DUDDVVHJXUDU
RFXPSULPHQWRDWpGRVWHFWRVGHHPLVVmR
QDFLRQDLVpHODERUDGRR3URJUDPDGRV7HFWRV
de Emissão Nacionais, de modo a garantir a
redução progressiva dos poluentes anteriormente
focados.

0DQXDOGH,PSOHPHQWDomRGR(0$6QR6HFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD

São abrangidas todas as fontes de emissão de
SROXHQWHVDWPRVIpULFRVDVVRFLDGRVDDFWLYLGDGHV
GHFDUiFWHULQGXVWULDOHLQVWDODo}HVGHFRPEXVWmR
integradas em estabelecimentos industriais. As
LQVWDODo}HVGHFRPEXVWmRFRPXPDSRWrQFLD
WpUPLFDQRPLQDOVXSHULRUDN:WKVmR
DEUDQJLGDVSHORGLSORPD([FOXV}HVLQVWDODo}HV
GHFRPEXVWmRFRPXPDSRWrQFLDWpUPLFD
nominal igual ou inferior a 100 kWth, geradores
WpUPLFRVVLVWHPDVGHYHQWLODomRLQVWDODo}HVRX
SDUWHGHLQVWDODo}HVXWLOL]DGDVH[FOXVLYDPHQWH
para investigação, desenvolvimento ou
experimentação de novos produtos ou processos.
2UHJLPHGHPRQLWRUL]DomRGDVHPLVV}HV
DWPRVIpULFDVSRGHUiVHUIHLWRDWUDYpVGH
PHGLo}HVSRQWXDLVRXPHGLomRFRQWtQXDHP
função do caudal mássico dos poluentes para os
TXDLVH[LVWH9/(0HGLo}HVSRQWXDLVDUHDOL]DU
YH]HVSRUDQRFRPXPLQWHUYDORPtQLPRGH
meses, caso o caudal mássico se situe entre o
OLPLDUPiVVLFRPi[LPRHRPtQLPR

Ar

Decreto-Lei
n.º 78/2004

Abr-04

Estabelece o regime da
prevenção e controlo das
HPLVV}HVGHSROXHQWHV
para a atmosfera,
¿[DQGRRVSULQFtSLRV
objectivos e instrumentos
apropriados à garantia
da protecção do recurso
natural ar, bem como as
medidas, procedimentos
HREULJDo}HVGRV
operadores das
LQVWDODo}HVDEUDQJLGDV
com vista a evitar ou
UHGX]LUDQtYHLVDFHLWiYHLV
DSROXLomRDWPRVIpULFD
originada nessas mesmas
LQVWDODo}HV

6HQRSHUtRGRGHPHVHVRFDXGDOPiVVLFR
Pi[LPRGHHPLVVmRGHXPSROXHQWHp
consistentemente mais baixo do que o limiar
PiVVLFRPtQLPR¿[DGRDPRQLWRUL]DomRSRQWXDO
pode fazer-se apenas 1 vez de 3 em 3 anos. No
caso de fontes múltiplas o autocontrolo pode
ser feito com carácter rotativo num número
representativo de fontes pontuais. O operador
deve apresentar à entidade coordenadora do
licenciamento de um Plano de Monitorização,
de acordo com o anexo I e enviar à CCDR.
([FHSo}HVSHUtRGRVGHDYDULDRXPDX
IXQFLRQDPHQWRHQDVVLWXDo}HVGHDUUDQTXHRX
SDUDJHPSURJUDPDGDV1RFDVRGDVPHGLo}HV
pontuais os resultados deverão ser enviados às
autoridades competentes no prazo de 60 dias,
GHDFRUGRFRPRDQH[R,,1DVPHGLo}HVHP
FRQWtQXRGHYHPVHUHQYLDGDVWULPHVWUDOPHQWH
ao IA
Nas fontes pontuais pode haver dispensa de
PRQLWRUL]DomRFDVRDVLQVWDODo}HVIXQFLRQHP
PHQRVGHGLDVSRUDQRRXSRUXPSHUtRGR
anual inferior a 500 horas e tem que ser
comunicada à CCDR. Sempre que tecnicamente
YLiYHODYHORFLGDGHGHVDtGDGRVJDVHVHP
regime normal, deve ser pelo menos 6 m/s
se o caudal for superior a 5000m3/h, ou 4
m/s se o caudal for inferior a 5000 m3/h. As
FKDPLQpVQmRGHYHPWHUXPDDOWXUDLQIHULRUD
PVDOYRH[FHSo}HVRVFDXGDLVPiVVLFRVGH
todos os poluentes são inferiores aos limiares
PiVVLFRVPtQLPRVGHVGHTXHDFRWDPi[LPDGD
FKDPLQpVHMDVXSHULRUHPPjFRWDPi[LPDGR
REVWiFXORPDLVSUy[LPRDVKRWWHVODERUDWRULDLV
não estão sujeitas a VLE, sendo que a cota
máxima seja superior, em pelo menos 1 m, à
FRWDPi[LPDGRSUySULRHGLItFLR$VFKDPLQpV
industriais devem apresentar secção circular,
não apresentar pontos angulosos e a variação
GDVHFomRGHYHVHUFRQWtQXDSRVVXLUIXURVSDUD
WRPDHQSRGHWHUFKDSpXVVREUHDERFDGD
FKDPLQpeSURLELGDDTXHLPDGHTXDOTXHUWLSR
GHUHVtGXRVDFpXDEHUWR
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Relativa à limitação das
HPLVV}HVGHFRPSRVWRV
orgânicos voláteis
resultantes da utilização
de solventes orgânicos
em determinadas tintas
e vernizes e em produtos
GHUHWRTXHGHYHtFXORV
e que altera a Directiva
1999/13/CE.

Esta directiva tem por objectivo limitar o teor
total de COV em determinadas tintas e vernizes
HHPSURGXWRVGHUHWRTXHGHYHtFXORVD¿P
GHSUHYHQLURXUHGX]LUDSROXLomRDWPRVIpULFD
UHVXOWDQWHGRFRQWULEXWRGDVHPLVV}HVGRV
&29SDUDDIRUPDomRGHR]RQRWURSRVIpULFR
Uma vez que a Empresa utiliza os produtos de
UHYHVWLPHQWRSDUDDSOLFDomRHPHGLItFLRVVHXV
UHPDWHVHJXDUQLo}HVHHVWUXWXUDVDVVRFLDGDV
SDUD¿QVGHFRUDWLYRVIXQFLRQDLVHSURWHFWRUHV
xxx, yyy zzz enumerados no Anexo I as
HVSHFL¿FDo}HVWpFQLFDVGHGHWHUPLQDGDVWLQWDV
HYHUQL]HVHSURGXWRVGHUHWRTXHGHYHtFXORV
GHYHJDUDQWLURFRQKHFLPHQWRGDVLPSOLFDo}HV
que esta directiva, após transposição, poderá
implicar.
$1(;2,,
A. Teor máximo de COV’s para as tintas e
vernizes
B. Teor máximo de COV’s para os produtos de
UHWRTXHGHYHtFXORV

Portaria
Mar-05
n.º 263/2005

Fixa as novas regras
para o cálculo da altura
GDVFKDPLQpVHGH¿QH
VLWXDo}HVHPTXHGHYHP
para esse efeito ser
realizados estudos de
SROXHQWHVDWPRVIpULFRV

$VDFWLYLGDGHVGHFDUiFWHULQGXVWULDOHLQVWDODo}HV
de combustão integradas em estabelecimentos
industriais, abrangidas pelo Decreto-Lei n.º
78/2004 devem seguir a metodologia para
RFiOFXORGDDOWXUDGDVFKDPLQpVGH¿QLGDQD
SUHVHQWHSRUWDULD$VVLWXDo}HVHPTXHVmR
requeridos estudos de dispersão são: a) grandes
LQVWDODo}HVGHFRPEXVWmRE LQVWDODo}HV
localizadas ou a localizar em áreas protegidas,
zonas de protecção especial ou sítios; c)
LQVWDODo}HVORFDOL]DGDVRXDORFDOL]DUHP]RQDV
em que os valores limite de alerta da qualidade
GRDUVHMDPVXVFHSWtYHLVGHYLRODomRG HP
TXDLVTXHULQVWDODo}HVHPTXHVHMDXOWUDSDVVDGR
um dos seguintes valores:200kg/h SO2, 200kg/h
NOx, 150Kg/h CO ou 20 kg/h CO perigosos, 50
NJKGHSDUWtFXODVNJKGHFRPSRVWRVGH
Cl, 25 kg/h de FL ou compostos de Fl, 1kg/h de
metais para os quais esteja estabelecido um VLE.

Declaração
de
5HFWL¿FDomR
n.º 38/2005

'HWHUVLGRUHFWL¿FDGDD
Portaria n.º 263/2005,
de 17 de Março, que
¿[DQRYDVUHJUDVSDUD
o cálculo da altura de
FKDPLQpVHGH¿QHDV
VLWXDo}HVHPTXHGHYHP
para esse efeito, ser
realizados estudos de
SROXHQWHVDWPRVIpULFRV
publicada no Diário da
5HS~EOLFDVpULH
n.º 54, de 17 de Março
de 2005

A Portaria n.º 263/2005, de 17 de Março de
2005, saiu com a seguinte inexactidão, que
DVVLPVHUHFWL¿FD
1D¿JXUDGRQGRDQH[R,RQGHVHOr
©+ª
GHYHOHUVH©+Fª

Directiva
2004/42/
CE do
Parlamento
Europeu e do
Conselho

Abr-04

Ar

Mai-05
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Decreto-Lei
Ago-05
n.º 152/2005

Regula a aplicação na
RUGHPMXUtGLFDLQWHUQDGR
artigo 16.º e do n.º1 do
artigo 17.º do Reg.(CE)
n.º 2037/2000 relativo
às substâncias que
empobrecem a camada de
ozono.

Ar

O proprietário ou detentor de um equipamento
de refrigeração e de ar condicionado, bombas
de calor, sistemas de protecção contra incêndios
contendo substâncias que empobrecem a camada
de ozono tem a obrigação de recuperação, para
efeitos de reciclagem, valorização ou destruição
das substâncias regulamentadas contidas nestes
equipamentos. O proprietário ou detentor
GHYHD 5HFRUUHUDXPWpFQLFRTXDOL¿FDGRSDUD
LQWHUYHQo}HVWpFQLFDVE 3URFHGHUjYHUL¿FDomR
DQXDOGRHTXLSDPHQWR¿[RFRPXPDFDUJD
GHÀXLGRUHIULJHUDQWHVXSHULRUDNJSDUD
detecção de eventuais fugas de substâncias
regulamentadas, recorrendo para o efeito a
XPWpFQLFRTXDOL¿FDGRF (QFDPLQKDUSDUD
XPRSHUDGRUGHJHVWmRGHUHVtGXRVOLFHQFLDGR
RHTXLSDPHQWRTXHDWLQJHR¿PGHYLGDHVH
WUDQVIRUPDQXPUHVtGXR
Os proprietários e ou detentores de
equipamentos que contenham solventes, bem
FRPRRVRSHUDGRUHVGHJHVWmRGHUHVtGXRV
GHWHQWRUHVGHVWHVHTXLSDPHQWRVHP¿PGH
vida, devem assegurar a correcta gestão destes
UHVtGXRVG 3RUFDGDLQWHUYHQomRWpFQLFDQRV
HTXLSDPHQWRVGHYHVHUDQH[DGDXPD¿FKDGH
LQWHUYHQomRGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGD'H¿QH
DVFRPSHWrQFLDVGRVWpFQLFRV&RQVLGHUDPVH
TXDOL¿FDGRVSDUDLQWHUYHQo}HVHPHTXLSDPHQWRV
de refrigeração e ar condicionado e bombas de
FDORURVWpFQLFRVGR*UXSR$HWpFQLFRVGR*UXSR
B, sistemas de protecção contra incêndios e
H[WLQWRUHVRVWpFQLFRVTXHSUHHQFKDPUHTXLVLWRV
GHTXDOL¿FDo}HVPtQLPDV2VHXUHFRQKHFLPHQWR
pHIHFWXDGRSHOR,$

Fixa os limiares mássicos
Pi[LPRVHPtQLPRVGH
SROXHQWHVDWPRVIpULFRV

3DUDGH¿QLURVUHJLPHVGHPRQLWRUL]DomR
LPSRVWRVjVDFWLYLGDGHVLQVWDODo}HVWHPVHHP
FRQWDRVFDXGDLVPiVVLFRV Pi[LPRVHPtQLPRV 
de poluentes libertados, em kg/h, para os quais
estejam estabelecidos VLE, nomeadamente: SO2
PLQPi[ 12[ PLQPi[ 3DUWtFXODV
(min:0,5 máx:5), monóxido de carbono (min:
Pi[ HWDPEpPVXEVWkQFLDVRUJkQLFDVH
FDQFHUtJHQDV

Decreto-Lei
Jul-06
n.º 126/2006

Primeira alteração ao
regime da prevenção e
FRQWURORGDVHPLVV}HV
de poluentes para a
atmosfera, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 78/2004.

Este diploma prevê a imputação da prática
GDVFRQWUDRUGHQDo}HVDWtWXORGHWHQWDWLYDRX
QHJOLJrQFLDHGHWHUPLQDTXHHVWDVPDWpULDV
sejam remetidas para a sede própria.

Decreto-Lei
Set-06
n.º 181/2006

$VVXEVWkQFLDVXWLOL]DGDVQRVHFWRUGDVJUi¿FDV
VXVFHSWtYHLVGHVHUDEUDQJLGDVSHORSUHVHQWH
GLSORPDVmRG 7LQWDVSDUDUHPDWHVHSDLQpLV
LQWHULRUHVH[WHULRUHVGHPDGHLUDRXPHWDOH 
Estabelece o regime de
Vernizes e lasures para remates interiores/
OLPLWDomRGDVHPLVV}HV
H[WHULRUHVLQFOXLQGRODVXUHVRSDFDVI /DVXUHV
de COV resultantes
FRPSRGHUGHHQFKLPHQWRPtQLPRSDUDLQWHULRUHV
da utilização de
HH[WHULRUHVJ 3ULPiULRVK 3ULPiULRV
solventes orgânicos em
¿[DGRUHVL 3URGXWRVGHUHYHVWLPHQWRGHDOWR
determinadas tintas e
GHVHPSHQKRPRQRFRPSRQHQWHM 3URGXWRV
vernizes e em produtos
de revestimento reactivos de alto desempenho
GHUHWRTXHGHYHtFXORV
ELFRPSRQHQWHSDUDXWLOL]Do}HV¿QDLVHVSHFt¿FDV
transpondo para a ordem
MXUtGLFDLQWHUQDD'LUHFWLYD N 3URGXWRVGHUHYHVWLPHQWRPXOWLFRORUO 
Produtos de revestimento de efeito decorativo.
n.º2004/42/CE, do
Estes produtos antes de serem colocados no
Parlamento Europeu e do
mercado devem ser rotulados, indicando a
Conselho, de 21 de Abril.
subcategoria do produto e os valores limite
SHUWLQHQWHVGH&29HPJORWHRUPi[LPRGH
COV em g/l do produto pronto a utilizar.

Portaria
n.º 80/2006

Jan-06
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Energia
Descritores

Diploma

Decreto-Lei
58/1982

Data

Descrição

Descrição da aplicabilidade (geral)

Introduz medidas de
JHVWmRHQHUJpWLFDSDUD
LQVWDODo}HVFRQVXPLGRUDV
intensivas de energia.

$SOLFDVHDLQVWDODo}HVFRQVXPLGRUDVLQWHQVLYDV
de energia. As entidades proprietárias ou utentes
que tenham responsabilidade pela utilização
GDVLQVWDODo}HVFRQVXPLGRUDVGHHQHUJLD
GHYHPH[DPLQDUDVFRQGLo}HVHPTXHRSHUDP
UHODWLYDPHQWHjXWLOL]DomRGHHQHUJLDHODERUDU
um plano de racionalização do consumo de
HQHUJLDVXMHLWRDDSURYDomRGD'*(FXPSULU
o referido plano sob a responsabilidade de um
WpFQLFRTXDOL¿FDGR2VSODQRVGHUDFLRQDOL]DomR
GH¿QLUmRREULJDWRULDPHQWHPHWDVGHUHGXomR
GRVFRQVXPRVHVSHFt¿FRVRVTXDLVQmRSRGHUmR
WHUYDORULQIHULRUDRVTXHYHQKDP¿[DGRVSHORV
regulamentos que lhe sejam aplicáveis.

Abr-82

Aprova o 1º Regulamento
da Gestão do Consumo
de Energia. É aplicável a
toda e qualquer instalação
que tenha tido, durante o
ano anterior, um consumo
HQHUJpWLFRVXSHULRUD
1000 tep.

Aplica-se a qualquer instalação consumidora
GHHQHUJLDHPTXHRFRQVXPRHQHUJpWLFR
VHMDVXSHULRUDWHSWHQKDLQVWDODGRV
equipamentos cuja soma dos consumos nominais
VHMDVXSHULRUDWHSKRUDWHQKDLQVWDODGR
pelo menos um equipamento cujo consumo
HQHUJpWLFRQRPLQDOVHMDWHSKRUD
qualquer instalação consumidora intensiva de
energia quando a participação do consumo
HQHUJpWLFRVHMDVLJQL¿FDWLYDQRFXVWR¿QDOGR
produto. O plano de racionalização estabelecerá
obrigatoriamente metas de redução de consumos
HVSHFt¿FRVGHHQHUJLDSRUWLSRGHSURGXWRRX
LQVWDODomRHFREULUiXPSHUtRGRGHDQRV

Abr-83

$SURYDRVFRH¿FLHQWHV
de redução a toneladas
equivalente de petróleo
a utilizar no âmbito do
Decreto-Lei n.º 58/82 e
da Portaria n.º359/82.

$SURYDRVFRH¿FLHQWHVDXWLOL]DUSDUDRFiOFXOR
dos tep da instalação

Fev-82

Energia

Portaria
359/1982

Despacho
n.º 98/83
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Licenciamento Ambiental
Descritores

Licenciamento
Ambiental

Diploma

Data

Descrição

Descrição da aplicabilidade (geral)

Decreto-Lei
Ago-00
n.º 194/2000

7UDQVS}HSDUDDRUGHP
MXUtGLFDLQWHUQDD
Directiva n.º 96/61/CE,
do Conselho, de 24 de
setembro, relativa à
prevenção e controlo
integrados da poluição.

Estão abrangidas pelo licenciamento ambiental
DVLQVWDODo}HVGHWUDWDPHQWRGHVXSHUItFLHGH
PDWpULDVREMHFWRVRXSURGXWRVTXHXWLOL]HP
solventes orgânicos, nomeadamente a
impressão, com uma capacidade de consumo
superior a 150 Kg de solventes por hora ou 200
t por ano. Se a instalação for abrangida pelo
3&,3GHYHWHUSURYDGRHQYLRDR,$GD¿FKDGH
LGHQWL¿FDomRHPTXHGHYHUHGLJLURFyGLJR V 
da(s) actividade(s) abrangida(s). As empresas
deverão possuir uma licença ambiental, caso
sejam abrangidas pelo presente decreto, ou
no caso de ter procedido a uma alteração ter
¿FDGRDEUDQJLGDRXVHVHWUDWDUGHXPDQRYD
instalação. No caso de uma instalação sujeita
a AIA, o processo de atribuição de licença só
pode iniciar-se após a emissão de DIA favorável
ou condicionalmente favorável.A instalação
abrangida deverá ainda enviar à entidade
competente os resultados da monitorização das
HPLVV}HVLPSRVWDQDOLFHQoD'HYHPHQYLDU
anualmente a resposta ao formulário sobre
HPLVV}HVQRSUD]RDt¿[DGR

Portaria n.º
1047/2001

Set-01

Aprova o modelo de
pedido de licenciamento
de actividades económicas
abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21
de Agosto, que aprovou
RUHJLPHMXUtGLFRGD
prevenção e controlo
integrados da poluição.

2IRUPXOiULR3&,3pGHSUHHQFKLPHQWR
obrigatório, ainda que se trate de uma instalação
H[LVWHQWHUHQRYDGDRXDFWXDOL]Do}HVGHOLFHQoD
DPELHQWDORXGHDOWHUDo}HVVXEVWDQFLDLVGD
instalação. O acesso ao formulário poderá
ser efectuado nas páginas das entidades
competentes para o licenciamento, o qual
permite o seu fácil preenchimento em formato
digital ou suporte papel.

Ago-05

Este diploma legal tem como principal objectivo
LQWURGX]LUDOWHUDo}HVQRTXHVHUHIHUHDRDFHVVR
à informação e participação no âmbito do
Em virtude da alteração
procedimento de licença ambiental, no sentido de
da Directiva n.º 96/61/CE,
reforçar as garantias de participação do público.
relativa à PCIP, pela
©$OWHUDo}HVDR$UWLJRGR'/GH
Directiva n.º 2003/35/CE,
de Agosto:
do Parlamento Europeu
1— b) Alteração substancial qualquer alteração ou
e do Conselho, de 26
DPSOLDomRGHXPDH[SORUDomRTXHVHMDVXVFHSWtYHO
de Maio, relativa à
GHSURGX]LUHIHLWRVQRFLYRVHVLJQL¿FDWLYRVQDV
participação do público
pessoas ou no ambiente, quando a alteração
na elaboração de certos
ou ampliação, em si mesma, corresponda aos
planos e programas
OLPLDUHVHVWDEHOHFLGRVQRDQH[R,
relativos ao ambiente em
c) Autoridade competente para a licença
PDWpULDGHSDUWLFLSDomR
ambiental— o Instituto do Ambiente (IA) (antiga
do público, foi alterado
DGA)
o regime relativo ao
K  5HYRJDGR «ª
acesso à informação e
$UWLJR'LVSRVLomR¿QDO
participação do público no
As referências feitas no DL n.º 194/2000, de
âmbito do procedimento
21 de Agosto, à Direcção Regional do Ambiente
de licença ambiental.
(DRA) entendem-se por efectuadas à Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional
(CCDR).

Decreto-Lei n.º
130/2005
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Licenciamento
Ambiental

Portaria n.º
1057/2006

Set-06

Altera o Decreto-Lei
n.º 194/2000, de 21 de
Agosto.

Está sujeito ao pagamento das taxas previstas
na presente portaria o requerimento de emissão,
alteração, renovação e actualização de licença
DPELHQWDOUHODWLYRjVLQVWDODo}HVTXHHVWHMDP
fora do âmbito de aplicação do Decreto-Lei
n.o 69/2003. As taxas devem ser pagas no
momento da apresentação do requerimento pelo
interessado junto da entidade coordenadora do
licenciamento ou da autorização da instalação,
ainda que haja lugar apenas a licenciamento
ambiental. A falta de pagamento das taxas no
momento da apresentação do requerimento
determina a extinção do procedimento de
emissão, alteração, renovação ou actualização da
licença ambiental, nos termos gerais do Código do
Procedimento Administrativo.

Licenciamento Industrial
Descritores

Diploma

Decreto-Lei
n.º 182/93

Data

Descrição

Mai-93

Estabelece o quadro
FRPXPGHFODVVL¿FDomRGH
actividades económicas
harmonizado com a
Nomenclatura das
Actividades Económicas
da Comunidade Europeia,
revisão 1 (NACE
– Rev. 1), de acordo
com o estabelecido no
Regulamento (CEE) n.º
3037/90, do Conselho, de
9 de Outubro. Alterado
pelo DL n.º 197/2003 de
27 de Agosto

Licenciamento
Industrial

Decreto-Lei
n.º 197/03

Ago-03

5HYrDFODVVL¿FDomR
nacional de actividades
económicas, substituindo
a CAE – Rev. 2 constante
do anexo ao DL n.º
182/93, de 14 de Maio.
Substitui a CAE – Rev.
2 do anexo ao DL n.º
182/93, de 14 de Maio

136 | /HJLVODomR$PELHQWDO$SOLFiYHOj,QG~VWULD*Ui¿FD

Descrição da aplicabilidade (geral)

$&ODVVL¿FDomR3RUWXJXHVDGH$FWLYLGDGHV
Económicas (CAE – Rev.2), constitui o quadro
FRPXPGHFODVVL¿FDomRGHDFWLYLGDGHV
HFRQyPLFDVDDGRSWDUDQtYHOQDFLRQDOHp
XWLOL]DGDSDUDDFODVVL¿FDomRGHHPSUHVDVHGH
estabelecimentos, para o estabelecimento das
HVWDWtVWLFDVSRUDFWLYLGDGHHFRQyPLFDSDUDD
elaboração de estudos, para a publicação de
WH[WRVR¿FLDLVHSDUDRXWURV¿QVHQYROYHQGR
principalmente a administração (artigo 2º).
A CAE — Rev. 2.1 constante do anexo ao
Decreto-Lei n.º 197/2003, de 27 de Agosto veio
substituir a CAE — Rev. 2 anexa ao presente
decreto-lei.

Artigo 1.º A CAE — Rev. 2 constante do anexo
ao Decreto-Lei n.º 182/93, de 14 de Maio,
pVXEVWLWXtGDSHOD&$(²5HYDQH[DDR
presente decreto-lei.

0DQXDOGH,PSOHPHQWDomRGR(0$6QR6HFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD

Decreto-Lei
n.º 69/2003

Abr-03

Estabelece as normas
disciplinadoras do
H[HUFtFLRGDDFWLYLGDGH
industrial.

A instalação, alteração e exploração de
estabelecimentos industriais estão sujeitos a
OLFHQFLDPHQWRLQGXVWULDO3DUDGH¿QLomRGRUHJLPH
de licenciamento os estabelecimentos industriais
VmRFODVVL¿FDGRVGHWLSRDSRURUGHP
decrescente do grau de risco potencial para a
pessoa humana e para o ambiente, inerente à
sua actividade. O industrialdeve respeitar as
VHJXLQWHVUHJUDVHSULQFtSLRVD $GRSWDUDV
PHOKRUHVWpFQLFDVGLVSRQtYHLVHSULQFtSLRVGHHFR
H¿FLrQFLDE 8WLOL]DUUDFLRQDOPHQWHDHQHUJLD
F 3URFHGHUjLGHQWL¿FDomRGRVSHULJRVjDQiOLVH
e à avaliação dos riscos, atendendo, na gestão
GDVHJXUDQoDHVD~GHQRWUDEDOKRDRVSULQFtSLRV
JHUDLVGHSUHYHQomRDSOLFiYHLVG $GRSWDUDV
medidas de prevenção de riscos de acidentes e
OLPLWDomRGRVVHXVHIHLWRVH $GRSWDUVLVWHPDV
de gestão ambiental e da segurança e saúde
do trabalho adequados ao tipo de actividade
e riscos inerentes, incluindo a elaboração de
plano de emergência do estabelecimento,
TXDQGRDSOLFiYHOI $GRSWDUDVPHGLGDVKtJLR
-sanitárias legalmente estabelecidas para o tipo
de actividade, por forma a assegurar a saúde
S~EOLFDJ $GRSWDUDVPHGLGDVQHFHVViULDV
SDUDHYLWDUULVFRVHPPDWpULDGHVHJXUDQoDH
poluição. A informação disponibilizada no âmbito
do processo de licenciamento industrial será
objecto de tratamento adequado, tendo em vista
a elaboração de cadastro industrial.

Aprova o Regulamento
do Licenciamento da
Actividade Industrial.

$SOLFDVHjVDFWLYLGDGHVLQGXVWULDLVLQFOXtGDVQDV
GLYLV}HVHDGD&ODVVL¿FDomR3RUWXJXHVD
das Actividades Económicas, bem como as
LQFOXtGDVQDVGLYLV}HVHUHVSHFWLYDPHQWH
sob os n.os 40302 e 55520, do referido diploma
legal, com excepção das actividades neste
LGHQWL¿FDGDVVRERVQV
H3DUDGH¿QLURUHJLPHGH
OLFHQFLDPHQWRSDUDDOpPGDFODVVL¿FDomRGHD
4 são tidos em conta indicadores como: Número
GHWUDEDOKDGRUHV3RWrQFLDHOpFWULFDH3RWrQFLD
WpUPLFD
Sempre que num estabelecimento industrial
sejam exercidas diferentes actividades industriais
correspondendo a diferentes entidades
coordenadoras, a coordenação do processo
de licenciamento será da responsabilidade da
entidade que licencia a actividade exercida
no estabelecimento industrial enquadrada no
regime de licenciamento de maior risco potencial.
o pedido de autorização de instalação dos
estabelecimentos industriais deve ser apresentado
à entidade coordenadora, em sextuplicado, com
excepção dos estabelecimentos industriais a
LQVWDODUHP$/(RXDTXHOHVFXMROLFHQFLDPHQWRp
da competência da câmara municipal, que será
HPWULSOLFDGR$VDOWHUDo}HVUHODWLYDVjLQVWDODomR
ou à última alteração autorizada, a realizar em
estabelecimentos industriais, estão
VXMHLWDVDOLFHQFLDPHQWRVHPSUHTXHD +DMDOXJDU
a alteração do tipo de regime de licenciamento,
no sentido crescente do grau de risco potencial
DVVRFLDGRE 2VHVWDEHOHFLPHQWRVLQGXVWULDLV
passem a estar abrangidos pelo relatório de
segurança ou pela avaliação de impacte ambiental
RXSHODOLFHQoDDPELHQWDOF ,PSOLTXHPDOWHUDo}HV
VXVFHSWtYHLVGHSURGX]LUHIHLWRVQRFLYRVH
VLJQL¿FDWLYRVQDVFRQGLo}HVGHVHJXUDQoDGRV
WUDEDOKDGRUHVQDVD~GHS~EOLFDHDPELHQWH

Licenciamento
Industrial

Decreto –
Regulamentar
n.º 8/2003

Abr-03
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Decreto –
Regulamentar
n.º 8/2003

Portaria n.º
464/2003

Licenciamento
Industrial

Portaria n.º
473/2003

Portaria n.º
474/2003

Aprova o Regulamento
do Licenciamento da
Actividade Industrial.

G +DMDOXJDUjPXGDQoDGDDFWLYLGDGHLQGXVWULDO
H[HUFLGDH +DMDOXJDUDDOWHUDo}HVTXH
impliquem o aumento da área de implantação do
estabelecimento industrial numa percentagem
superior a 20%, relativamente à área
anteriormente autorizada ou licenciada. A licença
GHH[SORUDomRLQGXVWULDOpFRQFHGLGDDSyVD
YHUL¿FDomRGRFXPSULPHQWRGDVFRQGLo}HVTXH
WLYHUHPVLGR¿[DGDVQRVDXWRVGHYLVWRULDH
cumprido o disposto no Decreto-Lei n.º 555/99.

Jun-03

Estabelece um novo
regime legal para o
H[HUFtFLRGDDFWLYLGDGH
industrial. Revoga a
Portaria n.º 744-B/93, de
18 de Agosto.

Os estabelecimentos industriais são
HQTXDGUDGRVSDUDHIHLWRVGDGH¿QLomRGR
respectivo regime de licenciamento, em
TXDWURWLSRVFODVVL¿FDGRVGHDWHQGRHP
consideração, em sentido decrescente, o grau
de risco potencial para o homem e o ambiente
LQHUHQWHDRVHXH[HUFtFLRQRVWHUPRVGDWDEHOD
n.º 1 anexa à presente portaria. A entidade
coordenadora do processo de licenciamento
GHHVWDEHOHFLPHQWRVLQGXVWULDLVpDGH¿QLGD
nos termos da tabela n.º 2 anexa ao presente
diploma.

Jun-03

'H¿QHRVWHUPRVGH
apresentação dos
pedidos de instalação
ou de alteração dos
estabelecimentos
industriais. Revoga a
Portaria n.º 314/94, de 24
de Maio.

O pedido de instalação ou de alteração dos
HVWDEHOHFLPHQWRVLQGXVWULDLVpDSUHVHQWDGRHP
impresso de modelo anexo à presente portaria.
O pedido de instalação dos estabelecimentos
industriais enquadrados nos regimes de
licenciamento de tipos 1 e 2 será acompanhado
de um projecto de instalação que deverá conter
WRGDDLQIRUPDomRGH¿QLGDQDSUHVHQWHSRUWDULD
De acordo com a tipologia do estabelecimento,
assim os requisitos do projecto de instalação.

Jun-03

'H¿QHRVGRFXPHQWRV
que devem instruir os
pedidos de autorização
de localização de
estabelecimentos
industriais apresentados
junto das câmaras
municipais ou das
GLUHFo}HVUHJLRQDLVGR
ambiente e ordenamento
do território. Revoga a
Portaria n.º 30/94, de 11
de Janeiro.

A instalação ou alteração de estabelecimentos
industriais encontra-se sujeita a autorização de
localização. A competência para a respectiva
emissão, consoante os casos, pode ser da
câmara municipal da área onde se pretende
localizar o estabelecimento industrial ou da
direcção regional do ambiente e ordenamento
do território territorialmente competente. O
respectivo pedido deverá ser apresentado à
entidade competente, fornecendo os elementos
necessários, de acordo com o modelo presente
em anexo à presente portaria.

Altera a CAE – Rev. 2
constante do anexo ao
Decreto-Lei n.º 182/93,
de 14 de Maio, que revê a
&ODVVL¿FDomR3RUWXJXHVD
das Actividades
Económicas.

A publicação deste diploma permitiu harmonizar
D&ODVVL¿FDomR3RUWXJXHVDGDV$FWLYLGDGHV
Económicas (CAE) com a Nomenclatura das
Actividades Económicas da Comunidade Europeia
1$&( *DUDQWHTXHDRQtYHOFRPXQLWiULRVH
GLVSRQKDGHGDGRVHVWDWtVWLFRVGHTXDOLGDGHH
comparáveis. O número NACE correspondente à
LQG~VWULDJUi¿FDpR

Abr-03

Decreto-Lei
Ago-03
n.º 197/2003
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Portaria n.º
1235/2003

Portaria n.º
1058/2004

Out-03

Estabelece o âmbito
de aplicação do seguro
em articulação com os
regimes de licenciamento
dos estabelecimentos
industriais.

Ago-04

Altera a Portaria
n.º 1235/2003, de
27 de Outubro, que
estabelece o âmbito
de aplicação do seguro
em articulação com os
regimes de licenciamento
dos estabelecimentos
industriais.

Licenciamento
Industrial

Decreto-Lei
Ago-06
n.º 174/2006

Elimina o acto
administrativo autónomo
de registo obrigatório
dos estabelecimentos
industriais, dispensando o
industrial do fornecimento
de informação que já
consta do processo de
licenciamento.

As actividades industriais que envolvam
maior grau de risco potencial (tipo1 e 2)
tem que celebrar um contrato de seguro de
responsabilidade civil, que cubra os riscos
decorrentes da sua actividade. As entidades
que exerçam actividades do tipo 1 e 2 devem
comprovar a existência de declaração da
VHJXUDGRUDFRPJDUDQWLDVHOLPLWHVPtQLPRV
O contrato de seguro de responsabilidade
FLYLODSHQDVWHPLQtFLRDSyVDHPLVVmRGD
licença de exploração industrial. Devem enviar
o comprovativo de celebração do seguro à
entidade coordenadora do respectivo processo
de licenciamento industrial no prazo de 30 dias
após o licenciamento. O contrato cobribrá danos
causados por sisnistros ocorridos durante a
vigência da apólice desde que reclamados dois
anos após a sua ocorrência e só produz efeitos
em território português.
Aplica-se aos estabelecimentos indústriais
sujeitos a licenciamento, eliminando o acto
administrativo autónomo de registo obrigatório
dos estabelecimentos industriais, no âmbito
GRFDGDVWURLQGXVWULDOEHPFRPRD¿FKDGH
estabelecimento industrial MOD.106-DGI/Modelo.
$WUDYpVGHVWHGLSORPDVmRGHUURJDGDVWRGDVDV
referências, legais e regulamentares, à exigência
do registo obrigatório dos estabelecimentos
LQGXVWULDLVVHQGRDVPHVPDVVXEVWLWXtGDVSRU
declaração a emitir pela entidade coordenadora
do processo de licenciamento sobre a situação
do estabelecimento industrial. Contudo, o
disposto anteriormente não se aplica aos
estabelecimentos que, à data de entrada em
vigor do presente decreto-lei, já disponham de
cadastro industrial.
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Petróleo e Derivados
Descritores

Diploma

Lei n.º 1947
de 1937

Decreto n.º
29034 de
1938

Decreto n.º
36270 de
1947

Decreto
n.º 198/70

Data

Descrição

Fev-37

Regime da importação,
do armazenamento e do
tratamento industrial dos
petróleos brutos e seus
UHVtGXRV

A importação, o armazenamento e o tratamento
industrial dos petróleos brutos, seus derivados
HUHVtGXRVHQFRQWUDPVHVXEPHWLGRVDHVWD
lei.O(s) depósito(s) de derivados de petróleo
deve(m) ser licenciado(s) junto da Entidade
Competente.

Out-38

Regulamenta a Lei
n.º 1947, de 12 de
Fevereiro de 1937 que
relativa à importação,
do armazenamento e do
tratamento industrial dos
petróleos brutos e seus
UHVtGXRV

/LFHQFLDPHQWRGHLQVWDODo}HVGHDUPD]HQDJHQV
GH3HWUyOHRVEUXWRVVHXVGHULYDGRVHUHVtGXRV
com excepção dos artºs 15º, 56º a 62º e 64º a
68º, que foram revogados pelo D.L. 267/2002 de
26 de Novembro.

Mai-47

Aprova o Regulamento de
VHJXUDQoDGDVLQVWDODo}HV
de armazenagem e
tratamento industrial de
petróleos brutos, seus
GHULYDGRVHUHVtGXRV

7tWXOR,
&DStWXOR,±&ODVVL¿FDomRGRVSURGXWRV
1.ª categoria – todos os derivados do petróleo e
VLPLODUHVFXMRSRQWRGHLQÀDPDomRVHMDLQIHULRU
a 25ºC
2.ª categoria – todos os derivados do petróleo
HVLPLODUHVFXMRSRQWRGHLQÀDPDomRHVWHMD
compreendido

Mai-70

Altera o Decreto n.º
29034, de 1 de Outubro
de 1938.

Altera os artigos 56.° e 72.º do Decreto
n.° 29034, de l de Outubro de 1938:
'H¿QHFRQGLo}HVSDUDDREWHQomRGDOLFHQoD
para construção ou exploração de tanques ou
DUPD]pQVGHSHWUyOHRVEUXWRVGHSURGXWRVVHXV
GHULYDGRVHGHUHVtGXRVGRVHXWUDWDPHQWR

Petróleos e
seus Derivados

Decreto-Lei
Nov-02
n.º 267/2002

Estabelece os
SURFHGLPHQWRVHGH¿QH
as competências para
efeitos de licenciamento e
¿VFDOL]DomRGHLQVWDODo}HV
de armazenamento de
produtos de petróleo e
LQVWDODo}HVGHSRVWRV
de abastecimento de
FRPEXVWtYHLV
Revoga a base VIII da Lei
n.º 1947, de 12 d

Portaria n.º
1188/2003

Descrição da aplicabilidade (geral)

Out-03

Regula os pedidos
de licenciamento de
FRPEXVWtYHLV
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São abrangidas pelo presente diploma
DVLQVWDODo}HVGHDUPD]HQDPHQWRHGH
abastecimento afectas aos seguintes produtos
derivados do petróleo:
D *DVHVGHSHWUyOHROLTXHIHLWRV
E &RPEXVWtYHLVOtTXLGRV
c) Outros produtos derivados do petróleo.
Artigo 4.º
$UWLJR7pFQLFRVUHVSRQViYHLV
A assinatura dos projectos apresentados a
licenciamento, bem como a exploração das
LQVWDODo}HVpGDUHVSRQVDELOLGDGHGHWpFQLFRV
inscritos na DGE.
$UWLJR,QVSHFo}HVSHULyGLFDV
A Empresa deverá promover a inspecção
Artigo 30.º Registo de acidentes
Os acidentes ocorridos são obrigatoriamente
comunicados pela Empresa como detentora da
licença de exploração da instalação à entidade
licenciadora
Relacionado com o DL 267/2002, de 26 de
Novembro estipulando:
Os dados a apresentar no pedido de
licenciamento (art. 1.º)
A documentação a entregar juntamente com
o requerimento (art. 2.º)
$H[LVWrQFLDGHXPWpFQLFRUHVSRQViYHO
(art. 3.º)

0DQXDOGH,PSOHPHQWDomRGR(0$6QR6HFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD

Resíduos
Descritores

Diploma

Portaria n.º
209/2004

Data

Mar-04

Descrição

Aprova a Lista Europeia
GH5HVtGXRV

Residuos Geral

Decreto-Lei
Set-06
n.º 178/2006

Aprova o regime geral
GDJHVWmRGHUHVtGXRV
transpondo para a
RUGHPMXUtGLFDLQWHUQDD
Directiva n.º 2006/12/CE,
do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 5 de
Abril, e a Directiva n.º
91/689/CEE, do Conselho,
de 12 de Dezembro, e a
Directiva n.º 91/689/CEE,
do Conselho, de 12 de
Dezembro.

Descrição da aplicabilidade (geral)
Os códigos LER permitem harmonizar a
FODVVL¿FDomRGRVUHVtGXRV2VGLIHUHQWHVWLSRV
GHUHVtGXRVLQFOXtGRVQD/LVWDVmRWRWDOPHQWH
GH¿QLGRVSHORFyGLJRGHVHLVGtJLWRVSDUD
RVUHVtGXRVHUHVSHFWLYDPHQWHGHGRLVH
TXDWURGtJLWRVSDUDRVQ~PHURVGRVFDStWXORV
HVXEFDStWXORV2VUHVtGXRVSHULJRVRVVmR
LGHQWL¿FDGRVFRPXP 2VFDStWXORV
5HVtGXRVGRIDEULFRIRUPXODomRGLVWULEXLomR
e utilização (FFDU) de revestimentos (tintas,
YHUQL]HVHHVPDOWHVYtWUHRV FRODVYHGDQWHV
HWLQWDVGHLPSUHVVmRÏOHRV8VDGRV
5HVtGXRVGHVROYHQWHVÀXLGRVGHUHIULJHUDomR
e gases propulsores orgânicos (excepto 07 e 08)
H5HVtGXRVXUEDQRVHHTXLSDUDGRV UHVtGXRV
GRPpVWLFRVGRFRPpUFLRLQG~VWULDHVHUYLoRV 
LQFOXLQGRDVIUDFo}HVUHFROKLGDVVHOHFWLYDPHQWH
VmRDSOLFiYHLVjVDFWLYLGDGHVGDVJUi¿FDV
$SOLFDVHjVRSHUDo}HVGHJHVWmRGHUHVtGXRV
compreendendo toda e qualquer operação de
recolha, transporte, armazenagem, triagem,
WUDWDPHQWRYDORUL]DomRHHOLPLQDomRGHUHVtGXRV
$JHVWmRGRUHVtGXRFRQVWLWXLSDUWHLQWHJUDQWH
do seu ciclo de vida, sendo da responsabilidade
do respectivo produtor, exceptuam-se os casos
GHUHVtGXRVXUEDQRVHPTXHDSURGXomRGLiULD
não exceda os 1100l, sendo neste caso a sua
JHVWmRDVVHJXUDGDSHORVPXQtFLSLRV(PFDVR
de impossibilidade de determinação do produtor
GRUHVtGXRDUHVSRQVDELOLGDGHUHFDLVREUHR
VHXGHWHQWRU4XDQGRRVUHVtGXRVYrPGR
exterior a sua gestão cabe ao responsável pela
sua introdução no mercado nacional. Pode ser
transmitida a responsabilidade da gestão de
UHVtGXRVDXPRSHUDGRUOLFHQFLDGRRXSDUDXPD
entidade responsável por sistemas de gestão de
ÀX[RVGHUHVtGXRV$KLHUDUTXLDGHJHVWmRGH
UHVtGXRVGHYHUiVHUSUHYHQomRUHXWLOL]DomR
UHFLFODJHPYDORUL]DomRHQHUJpWLFDDWHUURV
2VSURGXWRUHVGHUHVtGXRVGHYHPSURFHGHU
`separação dos mesmos na origem, previligiando
RUHFXUVRjVPHOKRUHVWHFQRORJLDVGLVSRQtYHLV
com custos economicamente sustentáveis.
(VWmRVXMHLWDVDOLFHQFLDPHQWRRSHUDo}HVGH
armazenagem, triagem, tratamento, valorização
HHOLPLQDomRGHUHVtGXRV1mRHVWmRVXMHLWDV
DOLFHQFLDPHQWRDVRSHUDo}HVGHUHFROKD
HWUDQVSRUWHGHUHVtGXRVEHPFRPRDGH
DUPD]HQDJHPGHUHVtGXRVTXHVHMDHIHFWXDGDQR
SUySULRORYDOGHSURGXomRSRUSHUtRGRVLQIHULRUHV
a 1 ano. É criado o sistema integrado de registo
electrónico (SIRER) que agrega a informação
UHODWLYDDRVUHVtGXRVSURGX]LGRVHLPSRUWDGRV
para o território nacional. Estão sujeitos ao
6,5(5RVSURGXWRUHVGHUHVtGXRVQmRXUEDQRV
TXHHPSUHJXHPSHORPHQRVWUDEDOKDGRUHV
GHUHVtGXRVXUEDQRVFXMDSURGXomRH[FHGDRV
OGHUHVtGXRVSHULJRVRVGHDFWLYLGDGH
DJUtFRODHÀRUHVWDOGHRXWURVUHVtGXRVSHULJRVRV
Os mapas de registo relativos ao ano de 2006,
GHYHPVHUSUHHQFKLGRVDWpDRGLDGH0DLRGH
2007. Para os anos seguintes os mapas devem
VHUSUHHQFKLGRVDWpDRWHUPRGRPrVGH0DUoR
seguinte a cada ano.
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Portaria n.º
1023/2006

Set-06

'H¿QHRVHOHPHQWRVTXH
devem acompanhar o
pedido de licenciamento
GDVRSHUDo}HVGH
armazenagem, triagem,
tratamento, valorização e
HOLPLQDomRGHUHVtGXRV

Quem pretenda obter licenciamento das
RSHUDo}HVGHDUPD]HQDJHPWULDJHP
WUDWDPHQWRYDORUL]DomRHHOLPLQDomRGHUHVtGXRV
deverá enviar o pedido de licenciamento que
deverá ser apresentado junto da entidade
OLFHQFLDGRUD'HVWHGHYHUiFRQVWDUDLGHQWL¿FDomR
GRUHTXHUHQWHRQGHLGHQWL¿FDomR¿VFDOHD
GHVFULomRGHRSHUDo}HVTXHSUHWHQGHUHDOL]DUH
GDVXDORFDOL]DomRJHRJUi¿FDDFRPSDQKDGDGR
projecto de instalação (memória descritiva) e
peças desenhadas.

Aprova o Regulamento
de Funcionamento do
Sistema Integrado de
Registo Electrónico de
5HVtGXRV 6,5(5

A inscrição no SIRER deve ser efectuada no
SUD]RGHGLDV~WHLVDFRQWDUGDGDWDGHLQtFLR
GDUHVSHFWLYDDFWLYLGDGH2SHGLGRGHLQVFULomRp
DSUHVHQWDGRDWUDYpVGRSUHHQFKLPHQWRSRUYLD
HOHFWUyQLFDGHIRUPXOiULRGLVSRQtYHOQD,QWHUQHW
no endereço da ANR.
O registo dos residuos faz-se pelo preenchimento
dos modelos disponibilizados pelo SIRER por via
electrónica.
Periodicidade de preenchimento dos mapas de
residuos
1 — O mapa de registo preenche- se uma única
YH]VHPSUHMXt]RGDSRVVLELOLGDGHGHLQWURGXomR
DWRGRRPRPHQWRGHDOWHUDo}HV
²6HPSUHMXt]RGRGLVSRVWRQRQ~PHUR
seguinte, os restantes mapas são preenchidos
anualmente,
GHYHQGRDLQWURGXomRGHGDGRVHDOWHUDo}HVVHU
IHLWDDWpjGDWDGHIHFKRGRUHJLVWRTXHRFRUUH
no termo do mês de Março seguinte a cada ano.
Os utilizadores do SIRER estão obrigados ao
pagamento da taxa de registo.

(VWDEHOHFHRVSULQFtSLRV
e as normas aplicáveis
ao sistema de gestão de
HPEDODJHQVHUHVtGXRV
de embalagens (revoga o
Decreto-Lei n.º 322/95, d
28 de Novembro).

Aplicável a todas as embalagens colocadas no
mercado, sejam elas utilizadas ou produzidas,
QRPHDGDPHQWHDRVQtYHLVGRPpVWLFRLQGXVWULDO
DJUtFRODRXGRFRPpUFLRLQFOXLQGRHVFULWyULRV
lojas e serviços, e independentemente do
PDWHULDOXWLOL]DGR,QFOXHPDLQGDDRVUHVtGXRV
GHVVDVHPEDODJHQVVXVFHSWtYHLVGHUHFROKDH
tratamento pelos sistemas existentes ou a criar
para o efeito. Os operadores económicos são
co-responsáveis pela gestão das embalagens
HUHVtGXRVGHHPEDODJHQV$VFkPDUDV
municipais são responsáveis, nos termos da
OHJLVODomRHPYLJRUSHODUHFROKDGRVUHVtGXRV
XUEDQRVGHYHQGREHQH¿FLDUGDVFRQWUDSDUWLGDV
¿QDQFHLUDV2VSURGXWRUHVGHUHVtGXRVGH
embalagens não urbanas são responsáveis pela
sua valorização. Os operadores económicos
podem optar por submeter a gestão das suas
HPEDODJHQVHUHVtGXRVGHHPEDODJHQVDXPGRV
dois sistemas, de consignação ou integrado. No
âmbito do sistema integrado, a responsabilidade
dos agentes económicos pela gestão dos
UHVtGXRVGHHPEDODJHQVSRGHVHUWUDQVIHULGD
para uma entidade devidamente licenciada, que
GHYHGLVSRQLELOL]DUFRQWUDSDUWLGDV¿QDQFHLUDV
As embalagens não reutilizáveis, mas afectas
a valorização, devem estar marcadas com um
VtPERORHVSHFt¿FR6mRHVWDEHOHFLGRVREMHFWLYRV
de valorização e reciclagem. É criada a Comissão
de Acompanhamento da Gestão de Embalagens e
5HVtGXRVGH(PEDODJHQV &$*(5( 

Residuos Geral

Portaria n.º
1408/2006

Embalagens e
Residuos de
Embalagem

Decreto-Lei
n.º 366-A/97

Dez-06

Dez-97
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Estabelece as regras
de funcionamento dos
sistemas de consignação
aplicáveis às embalagens
reutilizáveis e às não
reutilizáveis, bem como
as do sistema integrado
aplicável apenas
às embalagens não
reutilizáveis. Revoga a
Portaria n.º 313/96, de 29
de Julho.

As embalagens reutilizáveis não podem ser
introduzidas nos circuitos municipais de
UHFROKDGHUHVtGXRV1R¿PGRFLFORGHUHWRUQR
DUHVSRQVDELOLGDGHSHORGHVWLQR¿QDOGDV
embalagens reutilizáveis cabe aos respectivos
embaladores ou aos responsáveis pela colocação
de produtos no mercado nacional. A consignação
envolve a cobrança aos consumidores de
um depósito que só pode ser reembolsado
no acto da devolução. As embalagens não
UHXWLOL]iYHLVWDPEpPSRGHPVHUHQWUHJXHVD
sistemas de consignação. A transferência de
UHVSRQVDELOLGDGHVSDUDDHQWLGDGHJHVWRUDp
objecto de contrato escrito, com a duração
PtQLPDGHWUrVDQRV

Estabelece as regras
relativas aos requisitos
essenciais da composição
das embalagens

Estabelece a regulamentação prevista nos artigos
8º e 9º do Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de
Dezembro, quanto aos requisitos essenciais
relativos à composição das embalagens e
QtYHLVGHFRQFHQWUDomRGHPHWDLVSHVDGRVQDV
HPEDODJHQVGH¿QLGRVQR$QH[R$GRSUHVHQWH
diploma.
A Empresa poderá assegurar-se que os seus
fornecedores de embalagens cumprem os
requisitos neste diploma.

Decreto-Lei
Jul-02
n.º 162/2000

Altera os artigos 4º
e 6º do Decreto-Lei
n.º 366-A/97, de 20 de
Dezembro, que estabelece
RVSULQFtSLRVHDVQRUPDV
aplicáveis ao sistema de
gestão de embalagens e
UHVtGXRVGHHPEDODJHQV

2VSURGXWRUHVGHUHVtGXRVGHHPEDODJHQVQmR
urbanas têm de proceder, dentro das suas
LQVWDODo}HVjUHFROKDVHOHFWLYDHWULDJHPGHVVHV
UHVtGXRVHSURYLGHQFLDUDVXDYDORUL]DomR
directamente em unidades devidamente
licenciadas para o efeito. As embalagens não
reutilizáveis abrangidas pelo sistema integrado
VmRREULJDWRULDPHQWHPDUFDGDVFRPXPVtPEROR
HVSHFt¿FRDGH¿QLUSHODHQWLGDGHUHIHULGDQR
mesmo artigo, se forem embalagens primárias e
opcionalmente se forem embalagens secundárias
e terciárias.

Decreto-Lei
n.º 92/2006

$SOLFDVHjJHVWmRGHHPEDODJHQVHUHVtGXRVGH
embalagens, com vista à prevenção da produção
GHVVHVUHVtGXRVjUHXWLOL]DomRGHHPEDODJHQV
Segunda alteração ao
Decreto-Lei n.º 366-A/97, usadas, à reciclagem e outras formas de
YDORUL]DomRGHUHVtGXRVGHHPEDODJHQVH
de 20 de Dezembro,
FRQVHTXHQWHUHGXomRGDVXDHOLPLQDomR¿QDO
transpondo para a
RUGHPMXUtGLFDQDFLRQDOD DVVHJXUDQGRXPHOHYDGRQtYHOGHSURWHFomRGR
Directiva n.º 2004/12/CE, ambiente, e ainda a garantir o funcionamento do
PHUFDGRLQWHUQRHDHYLWDUHQWUDYHVDRFRPpUFLR
do Parlamento Europeu
HGLVWRUo}HVHUHVWULo}HVGDFRQFRUUrQFLDQD
e do Conselho, de 11
Comunidade. Altera o conceito de embalagem
de Fevereiro, relativa a
HPEDODJHQVHUHVtGXRVGH e são estabelecidos novos objectivos de
YDORUL]DomRLQFLQHUDomRHPLQVWDODo}HVGH
embalagens.
incineração com recuperação de energia e
UHFLFODJHPGHUHVtGXRVGHHPEDODJHP

Portaria
n.º 29-B/98

Decreto-Lei
n.º 407/98

Jan-98

Dez-98

Embalagens e
Residuos de
Embalagem

Mai-06
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Transporte
de Residuos
dentro do
Território
Nacional

Portaria
n.º 335/97

Mai-97

Fixa as regras a que
¿FDVXMHLWRRWUDQVSRUWH
GHUHVtGXRVGHQWURGR
território nacional.

2WUDQVSRUWHGHUHVtGXRVGHQWURGRWHUULWyULR
nacional pode ser efectuado por: produtores
GHUHVtGXRVHOLPLQDGRUHVRXYDORUL]DGRUHVGH
UHVtGXRVOLFHQFLDGRVHQWLGDGHVUHVSRQViYHLV
SHODJHVWmRGHUHVtGXRVXUEDQRVHPSUHVDV
UHVSRQViYHLVSHODJHVWmRGHUHVtGXRV
KRVSLWDODUHVHPSUHVDVOLFHQFLDGDVSDUDR
transporte de mercadorias por contra de
RXWUHP2SURGXWRUHGHWHQWRUGHUHVtGXRV
devem garantir o seu transporte de acordo com
o presente diploma e, quando aplicável, com
o RPE (Regulamento Nacional do Transporte
de Mercadorias Perigosas por estrada), caso
RVUHVtGXRVVHMDPDEUDQJLGRVSHORVFLWpULRV
GHFODVVL¿FDomRGHPHUFDGRULDVSHULJRVDV
O produtor e detentor devem assegurar que
o seu destinatário está autorizado a recebêORV2WUDQVSRUWHGHYHVHUIHLWRHPFRQGLo}HV
ambientalmente adequadas, de modo a evitar a
VXDGLVSHUVmRRXGHUUDPHUHVtGXRVOtTXLGRVH
pastosos – embalagens estanques e com taxas
GHHQFKLPHQWRDEDL[RGRVUHVtGXRVVyOLGRV
HPEDODJHPRXDJUDQHOYHtFXORIHFKDGRRX
tapado. O produtor, detentor e transportador
respondem solidariamente por danos causados
SRUWUDQVSRUWHGHUHVtGXRV
O produtor e detentor devem assegurar que
FDGDWUDQVSRUWHpDFRPSDQKDGRGDVJXLDVGH
WUDQVSRUWHGHUHVtGXRV 0RGHOR$ GHDFRUGR
FRPD3RUWDULDQ20RGHOR$p
FRQVWLWXtGRSRUSiJLQDVRSURGXWRUGHWpPD
1.ª página da guia, o transportador procede ao
transporte fazendo-se acompanhar das páginas 2
HGDJXLD2WUDQVSRUWDGRUUHWpPDSiJLQD
da guia e entrega ao destinatário a 3.ª página.
O destinatário fornece ao produtor/detentor uma
cópia da página 3 no prazo de 30 dias. Estes
exemplares devem ser mantidos durante 5 anos.
O transporte de RSU está isento de guias de
acompanhamento, exceptuando os resultantes de
WULDJHPHGHVWLQDGRVDRSHUDo}HVGHYDORUL]DomR

Decreto-Lei
n.º 121/90

Abr-90

Regula o movimento
transfronteiriço de
UHVtGXRVSHULJRVRVEHP
como o trânsito dos
mesmos em território
nacional ou em zona
sujeita a jurisdição
portuguesa. Revoga o
art. 2º do Decreto-Lei
n.º 488/85, 25-11,
na parte relativa às
GH¿QLo}HVGH©UHVtGXRVªH
GH©UHVtGXRVSHULJRVRVª

Fev-93

&DVRVHYHUL¿TXHLPSRUWDomRH[SRUWDomR
GLUHFWDGHUHVtGXRVGDOLVWDYHUGHGHVWLQDGRV
a valorização, deverá possuir a declaração
5HODWLYRj¿VFDOL]DomR
UHVSHFWLYDRXFySLDGDPHVPD&DVRVHYHUL¿TXH
e ao controlo das
WUDQVIHUrQFLDVGHUHVtGXRV LPSRUWDomRH[SRUWDomRGLUHFWDGHUHVtGXRV
VXMHLWRVDSURFHVVRVGHQRWL¿FDomRUHVtGXRV
no interior, à entrada e à
GHVWLQDGRVDHOLPLQDomRRXUHVtGXRVGDOLVWD
VDtGDGD&RPXQLGDGH
laranja e vermelha destinados a valorização
devem possuir os documentos respectivos.

Movimento
Transfronteiriço
de Residuos

Regulamento
(CE)
n.º 259/93
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Estabelece medidas para o controlo do
PRYLPHQWRWUDQVIURQWHLULoRGHUHVtGXRV
perigosos. Quase totalmente revogado pelo
Decreto-Lei n.º 296/95, de 17 de Novembro
H[FHSWRQDSDUWHUHODWLYDjGH¿QLomRGH
©UHVtGXRVªHGH©UHVtGXRVSHULJRVRVª 
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$SURYDSDUDUDWL¿FDomR
a Convenção de
Basileia, sobre controlo
de movimentos
transfronteiriços de
UHVtGXRVSHULJRVRVHVXD
eliminação.

6mRFRQVLGHUDGRVFRPRUHVtGXRVSHULJRVRV
DVVRFLGRVjDFWLYLGDGHGDVJUi¿FDV<
±UHVtGXRVUHVXOWDQWHVGHSURGXomRSUHSDUDomRH
XWLOL]DomRGHVROYHQWHVRUJkQLFRVH<UHVtGXRV
provenientes da produção e utilização de tintas,
corantes, pigmentos, pinturas, lacas e vernizes.

Estabelece regras
relativas à transferência
GHUHVtGXRV

No seguimento do Regulamento n.º 259/93, o
WUDQVSRUWHGHUHVtGXRVGHYHHVWDUFREHUWRSRU
um seguro de responsabilidade civil e garantias
¿QDQFHLUDVRXHTXLYDOHQWHVTXHFXEUDPGDQRV
eventualmente causados ao ambiente ou à saúde
pública, bem como as despesas de eliminação
¿QDORXGHYDORUL]DomRGRVUHVtGXRV

Altera o Decreto-Lei
n.º 296/95, de 17 de
Novembro

O Decreto-Lei n.º 296/95 saiu com as seguintes
LQH[DFWLG}HVTXHDVVLVHUHFWL¿FDP
No n.º 6 do Artigo 6º onde se lê : “6 – [...] não
aponivel a terceiro lesados” deve ler-se “ 6 - [...]
não aponivel a terceiros lesados.
No n.º 2 do artigo 8.º onde se lê “2 – [...]
no n.º 1 do artigo 4º do presente diploma
constituem contra-ordenação” deve ler-se “2
– [...] no n.º 2 do artigo 4º do presente diploma
consituem contra-ordenação”

Decreto-Lei
Jul-03
n.º 153/2003

Estabelece o regime
MXUtGLFRGDJHVWmRGH
óleos usados.

Os produtores de óleos usados são responsáveis
pela sua correcta armazenagem e integração
no circuito de gestão de óleos usados. Ficam
obrigados a submeter a gestão dos óleos
usados a um sistema integrado ou a um
sistema individual. As actividades de recolha e
transporte de óleos usados só podem ser feitos
SRURSHUDGRUHVFRPQ~PHURGHUHJLVWRDWULEXtGR
SHOR,15$VRSHUDo}HVGHDUPD]HQDPHQWR
e tratamento só podem ser realizadas por
entidades autorizadas para o efeito. É proibido
RGHSyVLWRHGHVFDUJDQRVRORDTXHLPDDFpX
DEHUWRXWLOL]DomRFRPRFRPEXVWtYHOQDLQG~VWULD
alimentar, o lançamento directo em linhas de
água ou no mar, rejeição nos colectores públicos
HID]HUPLVWXUDVFRPiJXDHRXWURVUHVtGXRVQmR
oleosos. O Decreto-Lei n.º 178/2006 revogou
os artigos que obrigavam a manter registos
trimestrais sobre os óleos usados e a enviá-los
anualmente ao INR.

Despacho
Set-05
n.º 662/2005

Atribuição de licença
à SOGILUB – Soc de
Gestão Integrada de
ÏOHRV/XEUL¿FDQWHV
Usados, Lda.,para gerir
um sistema integrado de
gestão de óleos usados,
tendo em conta o DL
n.º 153/2003, 11-07,
que estabelece o regime
MXUtGLFRDTXH¿FDVXMHLWD
a gestão de óleos novos e
usados.

A titular tem organizada uma rede de
operadores para a gestão dos óleos usados,
no que diz respeito à recolha, transporte e
tratamento de óleos usados, nos termos do n.º 3
do art.º 9º do DL 153/2003.
Os produtores de óleos usados são responsáveis
pela correcta armazenagem no local de produção
( n.º 2 do art.º 17º do DL 153/2003) e pela
sua integração no sistema de gestão dos óleos
usados da responsabilidade do titular.

Decreto
n.º 37/93

Decreto-Lei
n.º 296/95
Movimento
Transfronteiriço
de Residuos

Declaração
de
5HFWL¿FDomR
n.º 157/95

Out-93

Nov-95

Dez-95

Óleos Usados
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Pilhas e
Acumuladores

PCB

Residuos de
Equipamento
Electrico e
Electónico

Decreto-Lei
n.º 62/2001

Decreto-Lei
n.º 277/99

Fev-01

Jul-99

Decreto-Lei
Dez-04
n.º 230/2004

Estabelece o regime
MXUtGLFRDTXH¿FDVXMHLWD
a gestão de pilhas e
acumuladores, bem
como a gestão de pilhas
e acumuladores usados,
HWUDQVS}HSDUDDRUGHP
MXUtGLFDLQWHUQDDV
Directivas nºs. 91/157/
CEE, do Conselho, de
18 de Março, 93/86/CE,
da Comissão, de 4 de
Outubro, e 98/10/CE,
da Comissão, de 22 de
Dezembro, relativas às
pilhas e acumuladores
contendo determinadas
PDWpULDVSHULJRVDV
Revoga o Decreto-Lei
n.º 219/94, de 20 de
Agosto.

Aplica-se à gestão de todas as pilhas e
acumuladores colocados no mercado nacional e à
gestão de todas as pilhas e acumuladores usados
VXVFHSWtYHLVGHUHFROKDHWUDWDPHQWRSHORV
sistemas existentes ou a criar para o efeito. Os
operadores económicos são co-responsáveis
pela gestão das pilhas e acumuladores novos e
usados. Os operadores económicos são obrigados
a recolher pilhas e acumuladores usados sem
TXDLVTXHUHQFDUJRVSDUDFRQVXPLGRU¿QDO
ou último detentor. Deve dar-se prioridade
jSUHYHQomRGDSURGXomRGHVWHVUHVtGXRV
seguida de reciclagem ou de outras formas de
valorização.

7UDQVS}HSDUDRGLUHLWR
LQWHUQRDVGLVSRVLo}HV
constantes da Directiva
96/59/CE, do Conselho,
de 16 de Setembro e
estabelece as regras
DTXH¿FDPVXMHLWDV
a eliminação dos PCB
usados, tendo em vista a
sua total destruição.

Os PCB’s são utilizados em transformadores,
FRQGHQVDGRUHVERELQDVOXEUL¿FDQWHVWLQWDV
vernizes e colas. Todos os detentores de
equipamentos que contenham mais de 5
dm3 de PCB’s deve comunicar ao INR e à
&&'5DUHVSHFWLYDTXDQWLGDGHTXHGHWpP$V
embalagens contendo PCB’s e os equipamentos
inventariados com mais de 5 dm3 devem
ostentar uma inscrição de acordo com o Anexo
,,GHYHQGRWDPEpPVHUD¿[DGDQDVSRUWDV
GDVLQVWDODo}HVHPTXHRVHTXLSDPHQWRVHDV
embalagens se encontrem. O transporte de
PCB’s, equipamentos que os contenham e PCB’s
usados rege-se pelo RPE (Regulamento Nacional
de Transporte de Mercadorias perigosas por
Estrada (DL 267-A/2003).

O presente diploma aplica-se aos equipamentos
HOpFWULFRVHHOHFWUyQLFRV ((( SHUWHQFHQWHV
às categorias indicadas no Anexo I: grandes
HOHFWURGRPpVWLFRVJUDQGHVDSDUHOKRVGH
arrefecimento, equipamento informático e de
Estabelece o regime
MXUtGLFRDTXH¿FDVXMHLWD WHOHFRPXQLFDo}HVHTXLSDPHQWRGHFRQVXPRGH
LOXPLQDomRIHUUDPHQWDVHOpFWULFDVHHOHFWUyQLFDV
DJHVWmRGHUHVtGXRVGH
brinquedos e equipamentos de desporto e lazer.
HTXLSDPHQWRVHOpFWULFRV
Todas as entidades interveninentes no ciclo de
e electrónicos (REEE),
REEE, nomeadamente os utilizadores devem
transpondo para a ordem
MXUtGLFDLQWHUQDD'LUHFWLYD colaborar na prossecução dos objectivos de uma
gestão ambientalmente sã de REEE: prestando
n.º 2002/95/CE e a
Directiva n.º 2002/96/CE. LQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVSDUWLFLSDQGRDSRLDQGRH
estimulando as iniciativas empreendidas para o
FXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVHPHUJHQWHV7RGRV
os interveninentes no ciclo de vida do REEE são
corresponsáveis pela sua gestão.
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Residuos de
Equipamento
Electrico e
Electónico

Decreto-Lei
Out-05
n.º 174/2005

Primeira alteração ao
Decreto-Lei n.º 230/2004,
de 10 de Dezembro,
que estabelece o regime
MXUtGLFRDTXH¿FDVXMHLWD
DJHVWmRGHUHVtGXRVGH
HTXLSDPHQWRVHOpFWULFRV
e electrónicos (REEE),
transpondo para a ordem
MXUtGLFDLQWHUQDD'LUHFWLYD
n.º 2002/95/CE, do
Parlamento Europeu e
do Conselho, de 27 de
Janeiro de 2003, e a
directiva n.º 2002/96/CE,
do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 27 de
Janeiro de 2003.

&DEHDRVSURGXWRUHV¿QDQFLDUHRUJDQL]DU
GLUHFWDPHQWHRXDWUDYpVGHXPVLVWHPD
integrado, os sistemas de recolha de REEE.
Os utilizadores devem proceder à entrega de
5(((QDVLQVWDODo}HVGHUHFROKDVHOHFWLYDDWDO
destinadas. Se os REEE colocados no mercado
DWpGH$JRVWRGHQmRIRUHPVXEVWLWXtGRV
QRVWHUPRVGRQ~PHURDQWHULRUR¿QDQFLDPHQWR
dos custos de recolha, transporte, armazenagem,
tratamento, valorização ou eliminação deve ser
assegurado pelos utilizadores não particulares.
Excluem-se do âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 230/2004 os EEE que façam parte de
outro tipo de equipamento não abrangido pelas
normas constantes do presente diploma.

Riscos Ambientais
Descritores

Diploma

Data

Decreto-Lei
Mai-01
n.º 164/2001

Descrição

Aprova o regime
MXUtGLFRGDSUHYHQomR
e controlo dos perigos
associados a acidentes
graves que envolvem
substãncias perigosas,
transpondo para a
RUGHPMXUtGLFDLQWHUQDD
Directiva n.º 96/82/CE,
do Conselho, de 9 de
Dezembro.

$VVXEVWkQFLDVHSUHSDUDo}HVSHULJRVDVXWLOL]DGDV
QDVLQVWDODo}HVGHYHPHVWDULGHQWL¿FDGDVFRPD
FRUUHVSRQGHQWHGHVLJQDomRTXtPLFDFRPHUFLDO
HVWDGRItVLFRQ&$6Q(,1(&6FDWHJRULD
e classe a que corresponde o diploma, frases
de risco e quantidades máximas armazenadas
na empresa. Devem preencher o inventário e
FODVVL¿FDomRGHVXEVWkQFLDVSHULJRVDVTXHVH
encontra no site do IA e proceder aos cálculos
relativos à acumulação de substâncias perigosas,
GHPRGRDVDEHUVHDLQVWDODomRpDEUDQJLGD
pelo presente decreto. Caso esteja abrangido:
a instalação deverá possuir um inventário de
substâncias perigosas utilizadas, a prova do
HQYLRGDQRWL¿FDomRDR,$SRVVXLUXPUHODWyULR
de segurança (quando abrangido pelo ponto 4
GRDUW SRVVXLUXPGRFXPHQWRTXHGH¿QHD
SROtWLFDGHSUHYHQomRGHDFLGHQWHV VHDEUDQJLGR
SHORDUW 6HPSUHTXHKDMDPDOWHUDo}HVQDV
substâncias perigosas existentes deverá proceder
DXPDQRWL¿FDomRFRPSOHPHQWDU

5HFWL¿FDR'HFUHWR/HL
n.º 164/2001, de 23 de
Maio

1DDOtQHDG GRQGRDUWLJRRRQGHVHOr
©DOtQHDM ªGHYHOHUVH©DOtQHDN ª
No n.º 1 do artigo 20.o, onde se lê «local de
DUPD]HQDJHPGHXPSURFHVVRªGHYHOHUVH
©ORFDOGHDUPD]HQDJHPGHXPSURFHVVRª
No n.º 1 do artigo 32.o, onde se lê «no artigo
RªGHYHOHUVH©QRDUWLJRRª
No n.º 4 do artigo 32.o, onde se lê «do RS, que
LQGLFDUiªGHYHOHUVH©GR56HGRLQYHQWiULR
TXHLQGLFDUiª
No n.º 5 do artigo 32.o, onde se lê «um relatório
H[SXUJDGRªGHYHOHUVH©RVGRFXPHQWRV
H[SXUJDGRVª
1DSDUWHGRDQH[R,©&ROXQDVHªRQGHVH
Or©GDDOtQHDM ªGHYHOHUVH©GDDOtQHDN ª

Riscos
Ambientais

Declaração
de
5HFWL¿FDomR
13-R/2001

Jun-01

Descrição da aplicabilidade (geral)
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Portaria n.º
193/2002

Mar-02

Estabelece os códigos e os
modelos dos relatórios de
informação de acidentes
graves

Para conhecimento dos códigos a utilizar em caso
de acidente grave.
$VLQIRUPDo}HVDSUHVWDUVmRFRPXQLFDGDV
por escrito, da seguinte forma:
D $VLQIRUPDo}HVDSUHVWDUQRVWHUPRVGDDOtQHD
c) do artigo 29.º devem constar do relatório
UHVXPLGRGHDFLGHQWHJUDYH±
E $VLQIRUPDo}HVDSUHVWDUQRVWHUPRVGDV
DOtQHDVG H HI GRDUWLJRGHYHPFRQVWDU
do relatório detalhado de acidente grave—
164.02.
3.º Comunicar ao IA, todos os acidentes que
FRQ¿JXUHPDDOtQHDD GRDUWLJRQHODVH
incluindo os acidentes que preencham algum
GRVFULWpULRV¿[DGRVQDSDUWH,GRDQH[R9,
bem como os incidentes que, do ponto de vista
do operador, do IA, da Inspecção-Geral do
Ambiente, do Serviço Nacional de Protecção
Civil ou da autoridade competente de protecção
FLYLODSUHVHQWHPXPLQWHUHVVHWpFQLFRHVSHFt¿FR
para a prevenção dos acidentes graves e para a
limitação das suas consequências, ainda que não
SUHHQFKDPDTXHOHVFULWpULRV
4.º O acesso aos modelos dos relatórios 164.01
e 164.02 bem como o seu preenchimento e
devolução ao IA podem ser efectuados por via
HOHFWUyQLFDSDUDRVtWLRGDTXHODHQWLGDGH

Abr-02

Estabelece normas
relativas às
FRPSDUWLFLSDo}HVDFREUDU
pelo Instituto do Ambiente
e pelo Serviço Nacional
de Protecção Civil,
entidades intervenientes
na prevenção e controlo
dos perigos associados
a acidentes graves que
envolvem substâncias
perigosas

)L[DDVLPSRUWkQFLDVGDVFRPSDUWLFLSDo}HVD
cobrar pela prestação dos serviços de aceitação
do relatório de segurança e de elaboração dos
planos de emergência externos, ao abrigo do
artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 164/2001, de 23
de Maio.
De acordo com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º
164/2001, de 23 de Maio, os estabelecimentos
FODVVL¿FDPVHHPTXDWURJUXSRVFRQVRDQWH
a quantidade de substâncias perigosas
armazenadas no estabelecimento, tendo em
conta o anexo I do referido diploma.

Jul-02

Questionário respeitante
à Directiva 96/82/CE
do Conselho relativa
ao controlo dos perigos
associados a acidentes
graves que envolvem
substâncias perigosas
[C(2002) 2656]

Para conhecimento da Empresa.
O n.º 4 do artigo 19.o da Directiva 96/82/CE
prevê que os Estados-Membros apresentem um
relatório trienal sobre a aplicação da directiva.
Esse relatório deve ser redigido com base no
questionário publicado.

Riscos
Ambientais

Portaria
n.º395/2002

Decisão da
Comissão
2002/605/CE
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Recipientes Sob Pressão
Descritores

Diploma

Decreto-Lei
n.º 103/92

Data

Mai-92

Descrição

Estabelece a
regulamentação relativa
a recipientes sob pressão
simples.
Alterado pelo Decreto-Lei
n.º 139/95, de 14 de
Junho.

Descrição da aplicabilidade (geral)
'H¿QHDVH[LJrQFLDVHVVHQFLDLVGHVHJXUDQoD
que os recipientes sob pressão simples devem
satisfazer e os procedimentos adequados à
FHUWL¿FDomRHDRFRQWURORGDFRQIRUPLGDGHGRV
PHVPRVUHFLSLHQWHVFRPDVH[LJrQFLDVGH¿QLGDV
$UWLJR0DUFDVHLQVFULo}HV
A Empresa deve garantir que todos os seus
recipientes sob pressão ostentam as seguintes
LQVFULo}HV
a) a marca CE, com excepção daqueles cuja PS.V
VHMDLQIHULRURXLJXDODN3DO EDUO 
b) a pressão máxima de serviço (PS) em
NLORSDVFDORXEDU
c) a temperatura máxima de serviço (T.máx) em
JUDXVFHQWLJUDGRV
G DWHPSHUDWXUDPtQLPDGHVHUYLoR 7PLQ HP
JUDXVFHQWLJUDGRV
H DFDSDFLGDGHGRUHFLSLHQWH9HPOLWURV
I RQRPH¿UPDGHVLJQDomRFRPHUFLDORX
marca, bem como o endereço do fabricante ou
LPSRUWDGRU
J RWLSRHRQXPHURGHVpULHRXGHORWHGR
recipiente.
$¿VFDOL]DomRGRFXPSULPHQWRGDVUHJUDV
VmRH[HUFLGDVSHODVGHOHJDo}HVUHJLRQDLVGR
0LQLVWpULRGD,QG~VWULDH(QHUJLD DUWLJR 

Jul-92

7UDQVS}HSDUDRGLUHLWR
interno a Directiva do
Conselho n.º 76/767/
CEE, de 27 de Julho de
1976, relativa às bases
do regime aplicável aos
recipientes sob pressão
efectiva superior a 50 kPa
(0,5 bar)

Artigo 1.º Âmbito
$SOLFiYHODRVDSDUHOKRVRXUHFLSLHQWHV¿[RV
ou móveis nos quais possa existir ou gerar-se
XPDSUHVVmRHIHFWLYDGHXPÀXLGR JiVOtTXLGR
ou vapor) superior a 50 kPa (0,5 bar), adiante
designados por recipientes.
Artigo 5.º Colocação no mercado e utilização
A Empresa não pode colocar (no mercado) em
serviço recipientes que não se encontrem numa
GDVVHJXLQWHVFRQGLo}HV
a) Terem sido objecto de aprovação de modelo
RXYHUL¿FDomR
E 7HUHPVLGRVXEPHWLGRVjVYHUL¿FDo}HV
aplicáveis.
Artigo 6.º Registos
Obriga a que os fabricantes ou os seus
representantes, os importadores ou, quando for
FDVRGLVVRRVSURSULHWiULRVGRVUHFLSLHQWHV¿FDP
solidariamente obrigados ao registo dos mesmos
junto da competente delegação regional do
0LQLVWpULRGD,QG~VWULDH(QHUJLD
A Empresa deve assegurar-se que todos os seus
recipientes sob pressão estão registados.

Portaria
n.º 1125/92

Dez-92

5HJXODPHQWDDVFRQGLo}HV
a observar nos processos
relativos à aprovação de
PRGHORDYHUL¿FDomRHj
importação de recipientes
sob pressão previstas no
Decreto-Lei n.º 131/92,
de 6 de Julho

Estabelece como obrigação do fabricante/
importador proceder à aprovação do modelo
de recipiente sob pressão, submetendo-o a um
exame de aprovação e à consequente obtenção
GHXPFHUWL¿FDGRGHDSURYDomR

Decreto-Lei
n.º 139/95

Jun-95

Estabelece a
regulamentação relativa
a recipientes sob pressão
simples

Altera os artigos 4.º, 6.º, 9.º, 10.º e 16.º do
Decreto-Lei n.º 103/92, de 30 de Maio

RSP

Decreto-Lei
n.º 131/92
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Portaria
n.º 99/96

Abr-96

Altera a Portaria n.º
770/92, de 7 de Agosto

Adita um n.º 3, com a seguinte redacção “3
±0DUFDomR&(HLQVFULo}HV´j3RUWDULDQ
770/92, de 7 de Agosto.
O DL n.º 291/90, de 20 de Setembro,
regulamentado pela Portaria n.º 962/90, de 9
GH2XWXEURGH¿QHRUHJLPHMXUtGLFRGRFRQWUROR
PHWUROyJLFRGRVPpWRGRVHLQVWUXPHQWRVGH
medição.
1 — Campo de aplicação — o presente
Regulamento aplica-se aos manómetros,
vacuómetros e manovacuómetros dotados
de um elemento receptor elástico destinados
jLQGLFDomRRXUHJLVWRFRQWtQXRHPIXQomR
GRWHPSRGHSUHVVmRHIHFWLYDYDFXRPpWULFD
RXDPEDVHPOtTXLGRVYDSRUHVHJDVHVH
adiante designados por instrumentos. Este
Regulamento não se aplica aos instrumentos
não munidos de uma escala que pela sua falta
impossibilite a operação de controlo metrológico
e aos instrumentos cuja classe de exactidão
VHMDLQIHULRUjVHVSHFL¿FDGDVQRVWHUPRV
regulamentares.
6 — Controlo metrológico — o controlo
metrológico dos instrumentos compreende as
RSHUDo}HVVHJXLQWHV
Aprovação de modelo (válida por 10 anos)
3ULPHLUDYHUL¿FDomR
9HUL¿FDomRSHULyGLFD
9HUL¿FDomRH[WUDRUGLQiULD

RSP
Portaria
n.º 422/98

Jul-98

Regulamento do
²3ULPHLUDYHUL¿FDomR
controlo metrológico dos
manómetros, vacuómetros ²$YHUL¿FDomRGRVLQVWUXPHQWRV
compete ao IPQ e poderá ser delegada nas
e manovacuómetros.
GHOHJDo}HVUHJLRQDLVGR0LQLVWpULRGD(FRQRPLD
da área do fabricante, importador, utilizador,
UHSDUDGRURXHPHQWLGDGHVGHTXDOL¿FDomR
reconhecida.
8.3 — No ano em que se realizar a primeira
YHUL¿FDomR¿FDGLVSHQVDGDDYHUL¿FDomR
periódica.
²9HUL¿FDomRSHULyGLFD
²$YHUL¿FDomRSHULyGLFDGRVLQVWUXPHQWRV
compete ao IPQ e poderá ser delegada nas
GHOHJDo}HVUHJLRQDLVGR0LQLVWpULRGD(FRQRPLD
da área do utilizador ou reparador ou em
HQWLGDGHVGHTXDOL¿FDomRUHFRQKHFLGD
²$YHUL¿FDomRSHULyGLFDVHUiDQXDOSDUD
os instrumentos industriais e bianual para
os instrumentos padrão (classe de exactidão
numericamente igual ou inferior a 0,6).
²9HUL¿FDomRH[WUDRUGLQiULD
²$YHUL¿FDomRH[WUDRUGLQiULDGRV
instrumentos compete ao IPQ e poderá ser
GHOHJDGDQDVGHOHJDo}HVUHJLRQDLVGR0LQLVWpULR
da Economia da área do utilizador ou em
HQWLGDGHVGHTXDOL¿FDomRUHFRQKHFLGD
²2SUD]RGHYDOLGDGHGDYHUL¿FDomR
H[WUDRUGLQiULDpRPHVPRGDYHUL¿FDomR
periódica.
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Instalação, funcionamento, reparação e alteração
de ESP
6HPSUHMXt]RGDVUHJUDVWpFQLFDVUHODWLYDVj
LQVWDODomRUHSDUDomRHDOWHUDomR¿[DGDVHP
,QVWUXo}HV7pFQLFDV&RPSOHPHQWDUHV ,7& D
DSOLFDUDHTXLSDPHQWRVGDPHVPDIDPtOLDRV
ESP abrangidos, estão sujeitos às seguintes
DXWRUL]Do}HVHDSURYDo}HV
Artigo 20.º Registo
Sempre que seja adquirido um equipamento
sob pressão novo, a Empresa deve apresentar
na DRE, requerimento, acompanhado da
documentação referida do mesmo.
$UWLJR$XWRUL]DomR3UpYLDGH,QVWDODomR
3DUDHTXLSDPHQWRVGHLQVWDODomR¿[DD(PSUHVD
deverá apresentar na DRE, um requerimento,
acompanhado da documentação referida no
mesmo.
NOTA: Ficam dispensados deste acto todas as
tubagens, assim como os ESP em que o produto
GDSUHVVmRPi[LPDDGPLVVtYHOYH]HVRYROXPH
total (capacidade interior) seja inferior ou igual a
15.000 bar x litro, salvo disposição em contrário
prevista na ITC aplicável.

RSP

Decreto-Lei
n.º 97/2000

Mai-00

Artigo 22.º Aprovação da instalação e
autorização de funcionamento
A Empresa deverá apresentar na DRE, um
requerimento conforme minuta 1 (quando o
Regulamento de
(63FDUHFHGHDXWRUL]DomRSUpYLDGHLQVWDODomR 
instalação, funcionamento,
ou conforme minuta 2 (quando não carece de
reparação, e alteração de
DXWRUL]DomRSUpYLDGHLQVWDODomR DFRPSDQKDGR
equipamentos sob pressão
da documentação referida na respectiva minuta.
Artigo 25.º Renovação da autorização de
funcionamento
Antes de terminar a validade indicada no
&HUWL¿FDGRGD$SURYDomRGD,QVWDODomRRXQR
~OWLPR&HUWL¿FDGRGH5HQRYDomRGD$XWRUL]DomR
de Funcionamento, a Empresa deverá apresentar
na DRE, um requerimento acompanhado da
documentação referida no mesmo.
Só há lugar a este acto caso sejam mantidas as
FRQGLo}HVGHLQVWDODomRYHUL¿FDGDVDTXDQGRGD
última autorização.
Artigo 29.º Provas de pressão
Devem ser evidenciadas a realização de provas
de pressão de acordo com a respectiva Instrução
7pFQLFD&RPSOHPHQWDU ,7& 
Artigo 34.º Provas de pressão
As provas de pressão devem ser renovadas:
D $QWHVGH¿QGDURSUD]RGHYDOLGDGHGD~OWLPD
prova, de acordo com a periodicidade estipulada
nas ITC ou, no caso de omissão destas, de cinco
HPFLQFRDQRV
E 'HSRLVGHDOWHUDo}HVHUHSDUDo}HVLPSRUWDQWHV
ou que incluam trabalhos de soldadura em zonas
GHVWLQDGDVDVXSRUWDUSUHVVmR
F 'HSRLVGHGHFRUULGRXPDQRVHPXWLOL]DomR
d) Quando houver motivo para suspeitar da
VHJXUDQoDGRHTXLSDPHQWR
e) Se houver mudança de instalação.
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Decreto-Lei
n.º 97/2000

Mai-00

RSP

Despacho n.º
22332/2001

Out-01

Artigo 39.º Averbamento
Sempre que haja alteração de propriedade
do ESP ou da designação social da Empresa
deverá ser requerido à DRE o averbamento do
respectivo processo.
Reparação e alteração de equipamentos sob
pressão
6DOYRRFDVRGHSHTXHQDVUHSDUDo}HV
LGHQWL¿FDGDVQDV,7&DUHSDUDomRHDOWHUDomR
de ESP será efectuada com base num projecto,
cuja aprovação será solicitada antecipadamente
a um Organismo de Inspecção Acreditado. Se o
projecto estiver em conformidade, o OI emitirá
XP&HUWL¿FDGRGH$SURYDomRTXHUHPHWHUij
Empresa, acompanhado do projecto original,
devidamente carimbado, numerado e rubricado
em todas as peças constituintes.
Regulamento de
instalação, funcionamento, 'RUHIHULGR&HUWL¿FDGRDRTXDOVHUiDSHQVDXPD
lista dos elementos pertinentes da respectiva
reparação, e alteração de
equipamentos sob pressão GRFXPHQWDomRWpFQLFDGHYHR2,FRQVHUYDUXPD
cópia e remeter outra à DRE da área onde o
equipamento se encontra instalado.
A reparação ou alteração, será acompanhada
e aprovada por um OI Acreditado, que emitirá
RUHVSHFWLYR&HUWL¿FDGRGH$SURYDomRGD
Reparação ou Alteração, do qual deve enviar
cópia à DRE e, se tal for solicitado, cópia do
processo de reparação e ou alteração.
Artigo 40.º
Qualquer sinistro num equipamento deve ser
comunicado pelo proprietário ou utilizador à DRE
competente. Quando ocorrer um sinistro num
equipamento, não pode ser alterado o estado de
coisas dele resultante antes da comparência do
WpFQLFRGD'5(LQFXPELGRGHDYHULJXDUDVFDXVDV
e levantar o respectivo auto.

,QVWUXomR7pFQLFD
Complementar para
Geradores de vapor e
equiparados

152 | /HJLVODomR$PELHQWDO$SOLFiYHOj,QG~VWULD*Ui¿FD

$1(;2,QVWUXomRWpFQLFDFRPSOHPHQWDUSDUD
geradores de vapor e equiparados
&RQGLo}HVJHUDLVGHLQVWDODomR
A instalação do gerador de vapor deve possuir
casa própria, cujo acesso deve ser reservado
aos fogueiros, responsáveis fabris e entidades
FRPFRPSHWrQFLDOHJDOPHQWHDWULEXtGDGHYHQGR
KDYHUSODFDVVLQDOpWLFDVDGHTXDGDV1DV
LQVWDODo}HVGHYHH[LVWLUSHORPHQRVXPH[WLQWRU
da classe B e balde com areia.
4 – Casa das caldeiras
5 – Equipamento e acessórios
6 – Protecção contra o excesso de pressão
(válvula de segurança)
)RQWHVHQHUJpWLFDV
8 – Instalação e funcionamento
9 – Inspecção na instalação
A aprovação da instalação depende de uma
LQVSHFomRWpFQLFDHGHXPDSURYDGHSUHVVmR
ambas a efectuar por um organismo de
inspecção, e, eventualmente, de uma vistoria a
realizar pela DRE territorialmente competente.
A renovação da autorização de funcionamento
deve ser feita de cinco em cinco anos e depende
GHXPDLQVSHFomRWpFQLFDHGHXPDSURYDGH
SUHVVmRVHPSUHMXt]RGHHYHQWXDOYLVWRULDD
efectuar pela DRE.
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RSP

Despacho n.º
22332/2001

Out-01

,QVWUXomR7pFQLFD
Complementar para
Geradores de vapor e
equiparados

O equipamento deve ser submetido a uma
LQVSHFomRWpFQLFDGHGRLVDQRVHPHLRHPGRLV
anos e meio, podendo este prazo ser encurtado
QRVFDVRVHPTXHVHYHUL¿TXHPVLWXDo}HV
anormais que ponham em risco a segurança do
equipamento.
1mRFRQIRUPLGDGHVQDLQVSHFomRWpFQLFDHSURYD
de pressão:
A falta de estanquicidade em componentes
sobre pressão, soldados ou rebitados, incluindo
as respectivas juntas, implica a reprovação
do gerador, o mesmo sucedendo se existirem
RXDSDUHFHUHPGHIRUPDo}HVVLJQL¿FDWLYDVRX
¿VVXUDV
O mau funcionamento ou ausência dos
equipamentos, tendo em conta o projecto de
construção e a história do equipamento, pode
MXVWL¿FDUDUHSURYDomRVHQGRSDUWLFXODUPHQWH
relevantes os órgãos de protecção. A execução
da prova de pressão não legaliza eventuais
UHSDUDo}HVRXDOWHUDo}HVHIHFWXDGDV
Os organismo de inspecção devem relatar as não
conformidades à DRE respectiva.
Após a terceira inspecção/prova de pressão
sem aprovação, ou passados seis meses sobre
a primeira inspecção sem aprovação, deve o
organismo de inspecção enviar à DRE respectiva
a documentação relevante referente ao utilizador
e ao equipamento.
±3HTXHQDVUHSDUDo}HV
$VSHTXHQDVUHSDUDo}HV (OLPLQDomRGH¿VVXUDV
HPWXERV(OLPLQDomRGH¿VVXUDVHPYLURODV
HSODFDVWXEXODUHV(OLPLQDomRGH¿VVXUDV
HGHIRUPDo}HVHPIRUQDOKDVGHVGHTXHQmR
REULJXHjVXDUHPRomR6ROGDGXUDVGHVHODJHP
HPWXERVPDQGULODGRV6XEVWLWXLomRDYXOVDGH
tubos) não carecem de apresentação de projecto
nem da respectiva aprovação, devendo contudo
ser realizadas pelo fabricante ou reparador
TXDOL¿FDGRHFRPXQLFDGDVj'5(UHVSHFWLYD
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RSP

Despacho n.º
Out-01
22333/2001

,QVWUXomR7pFQLFD
Complementar para
reservatórios de gases de
petróleo liquefeitos

154 | /HJLVODomR$PELHQWDO$SOLFiYHOj,QG~VWULD*Ui¿FD

6mRHVWDEHOHFLGDVDVUHJUDVWpFQLFDVDSOLFiYHLVj
instalação e funcionamento de equipamentos sob
pressão destinados a conter GPL cuja capacidade
esteja compreendida entre 150 l e 200 000 l.
$DSURYDomRGDLQVWDODomRGRUHVHUYDWyULRp
obrigatória, quer para reservatórios novos quer
para usados.
6mRGLVSHQVDGRVGHDXWRUL]DomRSUpYLDRV
reservatórios com capacidade inferior a 7500 l.
,QVWDODo}HVSURYLVyULDV$LQVWDODomRSURYLVyULD
GH563SRGHVHUDXWRUL]DGDSRUSHUtRGRTXH
não exceda 1 mês, nos seguintes casos: Apoio
jDUPD]HQDJHPH[LVWHQWHGXUDQWHRSHUtRGR
QHFHVViULRjVXDUHTXDOL¿FDomRRXVXEVWLWXLomR
HRXDSRLRHPRSHUDo}HVGHPHQXWHQomRGDV
LQVWDODo}HVRXRXWUDVVLWXDo}HVHVSHFLDLV
GHYLGDPHQWHMXVWL¿FDGDV
'HYHVHHIHFWXDUXPDFRPXQLFDomRSUpYLDj
'LUHFomRUHJLRQDOGR0LQLVWpULRGD(FRQRPLD
HVSHFL¿FDQGRDGDWDSUHYLVWD2UHVHUYDWyULRD
LQVWDODUGHYHWHUVLGRFRQVWUXtGRRXUHTXDOL¿FDGR
KiPHQRVGHDQRVHHVWDUHPERPHVWDGR
Garantir a segurança de pessoas e bens.
,QVSHFo}HVGHURWLQD$VLQVSHFo}HVGHURWLQD
LQFOXLQGRDVLQVSHFo}HVYLVXDLVGHYHPVHU
realizadas no decurso de uma operação de
enchimento do reservatório.
,QVSHFo}HVLQWHUFDODUHV$SHULRGLFLGDGH
pGH¿QLGDQRSODQRGHLQVSHFomRHHQVDLR
aprovado, não devendo ser efectuadas por
SHUtRGRVXSHULRUDDQRVDSyVDDSURYDomRGD
instalação ou de uma inspecção periódica.
,QVSHFo}HVSHULyGLFDV$VXDSHULRGLFLGDGH
pGH¿QLGDQRSODQRGHLQVSHFomRHHQVDLR
aprovado, não devendo ser efectuadas
LQVSHFo}HVLQWHUFDODUHVSRUSHUtRGRVXSHULRUD
anos após a aprovação da instalação ou de uma
inspecção periódica.
Para os reservatórios sem protecção catódica,
a inspecção periódica, com o reservatório
GHVHQWHUUDGRQmRGHYHH[FHGHUXPSHUtRGR
GHDQRVQRFDVRGD V LQVSHFomR }HV 
intercalar(es) ter(em) sido realizada(s) com
resultado favorável.
Para os reservatórios com protecção catódica, a
inspecção periódica realizar-se-á, no máximo, 20
anos após a instalação, desde que tenham sido
HIHFWXDGDVPHGLo}HVGDSURWHFomRFDWyGLFDFRP
resultados favoráveis, de 6 meses a 1 ano após
a instalação e pelo menos de 2 em 2 anos, sendo
HVWDVPHGLo}HVUHDOL]DGDVSRURUJDQLVPRGH
inspecção, pelo menos de 4 em 4 anos.
O proprietário deve enviar cópia do relatório para
a DRE competente.
A DRE, perante os elementos apresentados
e, eventualmente, os resultados de uma
YLVWRULDHPLWHXPFHUWL¿FDGRGHUHQRYDomRGD
autorização de funcionamento. A empresa deve
assegurar que os depósitos de GPL se encontram
GHQWURGDVGHYLGDVFRQGLo}HVGHIXQFLRQDPHQWR

0DQXDOGH,PSOHPHQWDomRGR(0$6QR6HFWRUGD,QG~VWULD*Ui¿FD

RSP

Despacho n.º
1859/2003
VpULH

Jan-03

,QVWUXomR7pFQLFD
Complementar para
Recipientes sob pressão
de ar comprimido

&ODVVL¿FDomR
2VUHFLSLHQWHVGHDUFRPSULPLGRFODVVL¿FDP
-se nas seguintes classes de perigo consoante
a energia potencial dos mesmos e o risco
associado à instalação e funcionamento, tendo
HPFRQWDDGH¿QLomRGHGLIHUHQWHVJUDXVGH
H[LJrQFLDSDUDFDGDXPDGDVLQVWDODo}HV
36é9EDUéOLWUR FODVVHGHSHULJR$ 
36é9EDUéOLWUR FODVVHGH
SHULJR% 
36é9EDUéOLWUR FODVVHGHSHULJR
C)..
5HSDUDo}HV
Numa pequena reparação, a Empresa, como
proprietária do RAC, deve contactar previamente
um OI acreditado para o efeito e estabelecer
XPSURJUDPDGHRSHUDo}HVGHIRUPDDJDUDQWLU
que os intervenientes, os materiais empregues e
RVHQVDLRV¿QDLVDSyVUHSDUDomRVHMDPRVPDLV
adequados.
Para os recipientes da classe de perigo A, ou
SDUDTXDLVTXHURXWUDVUHSDUDo}HVpVHPSUH
necessária a apresentação e aprovação do
projecto de reparação.
A Empresa deverá garantir que os soldadores
intervenientes em qualquer reparação deverão
HVWDUGHYLGDPHQWHTXDOL¿FDGRV
Após realização da reparação, o OI efectuará
uma prova hidráulica ao recipiente e emitirá
RUHVSHFWLYRUHODWyULRHRFHUWL¿FDGR¿QDO
de aprovação, dos quais envia cópias à DRE
competente.
A Empresa deve manter, durante a vida útil
do recipiente, toda a documentação associada
à intervenção e os elementos considerados
relevantes para ajuizar da conformidade do acto
de reparação em momento posterior.
5 Instalação
A Empresa deverá garantir que a instalação
dos recipientes de ar comprimido obedecem
às distâncias e outros requisitos de segurança
GH¿QLGRVQHVWD,7&
A placa de registo (a fornecer pela DRE) e a de
LGHQWL¿FDomR DSOLFDGDSHORFRQVWUXWRU EHP
como o manómetro, devem ser colocadas e
posicionadas no recipiente de forma que sejam
OHJtYHLVHDFHVVtYHLVSDUDHIHLWRVGHLQVSHFomR
$¿[DomRGDSODFDGHUHJLVWRGHYHVHUHIHFWXDGD
sem envolver novas soldaduras ou quaisquer
danos no corpo sujeito a pressão.
O sistema de purga de condensados deve
permitir que estes sejam conduzidos para esgoto
HPFRQGLo}HVDGHTXDGDVjVXDQDWXUH]DH
exigências do ambiente envolvente.
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RSP

Despacho n.º
1859/2003
(2.ª série)

Jan-03

Instrução Técnica
Complementar para
Recipientes sob pressão
de ar comprimido

7 Autorização prévia de instalação, aprovação da
instalação e autorização de funcionamento
2VUHFLSLHQWHVGDFODVVHGHSHULJR&¿FDP
dispensados de autorização prévia da instalação,
devendo a sua instalação respeitar as disposições
da presente ITC.
A aprovação da instalação e autorização de
funcionamento de um RAC da classe de perigo
A obriga à realização de uma prova de pressão
hidráulica no local da instalação
8 Renovação da autorização de funcionamento
A renovação da autorização de funcionamento
depende dos resultados de uma inspecção
efectuada ao recipiente e à instalação.
O período máximo entre autorizações de
funcionamento de RAC é de seis anos.
A inspecção periódica consta de:
a) Prova de pressão hidráulica ao recipiente;
b) Realização de outros ensaios, caso se
MXVWL¿TXH
c) Inspecção à instalação;
G 9HUL¿FDomRGRERPIXQFLRQDPHQWRGRVyUJmRV
de segurança.
9 Órgãos de segurança
2PDQyPHWURGHYHSRVVXLUYHUL¿FDomR
metrológica válida realizada por entidade
competente.

Ruido
Descritores

Diploma

Data

Descrição

Descrição da aplicabilidade (geral)

Decreto-Lei
Mai-02
n.º 129/2002

Aprova o Regulamento
GRV5HTXLVLWRV$F~VWLFRV
dos Edifícios.

A construção de edifícios destinados à laboração
GHJUi¿FDVSDUDDOpPGHHVWDUVXMHLWDDR
FXPSULPHQWRGHUHTXLVLWRVDF~VWLFRVHVSHFt¿FRV
GRVHGLItFLRVTXHVHGHVWLQDPDFRPpUFLR
indústria ou serviços, podem também ser
DEUDQJLGDVSHORVUHTXLVLWRVDF~VWLFRVGH¿QLGRV
para os edifícios de habitação ou mistos,
consoante a sua localização.

Decreto-Lei
Nov-06
n.º 221/2006

Estabelece as regras em
matéria de emissões
VRQRUDVGHHTXLSDPHQWR
para utilização no exterior
È revogado o Decreto-Lei nº76/2002 de 26 de
Março

$SOLFDVHDRVHTXLSDPHQWRVGHXWLOL]DomR
no exterior, abrangendo exclusivamente
HTXLSDPHQWRVFRORFDGRVQRPHUFDGRQDFLRQDO
ou em utilização no território nacional como
XQLGDGHVLQWHJUDLVDGHTXDGDVDR¿PSUHWHQGLGR
,QFOXHPVHQHVWHVHTXLSDPHQWRVPiTXLQDV
de cortar relva, serras portáteis de corrente,
PiTXLQDVSDUDDSDUDUHUYDEHUPDVHWDOXGHV
utilizadas na manutenção dos jardins dos hóteis.

Ruido
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Ruido

Decreto-Lei
n.º 9/2007

Jan-07

Aprova o regime legal
sobre poluição sonora,
GHVLJQDGRWDPEpPSRU
Regulamento Geral do
5XtGRWHQGRHPYLVWDD
salvaguarda da saúde e o
EHPHVWDUGDVSRSXODo}HV

Aplicável a: construção, reconstrução, ampliação,
DOWHUDomRRXFRQVHUYDomRGHHGL¿FDo}HV
REUDVGHFRQVWUXomRFLYLOODERUDomRGH
HVWDEHOHFLPHQWRVLQGXVWULDLVHTXLSDPHQWRV
GHXWLOL]DomRQRH[WHULRUVLVWHPDVVRQRURVGH
DODUPH'H¿QHSHUtRGRVGLXUQR jVK 
entardecer (20 às 23h) e nocturno (23h às 7h).
'H¿QH]RQDVPLVWDVHQVtYHOHFRQVROLGDGD$V
]RQDVPLVWDVQmRGHYHP¿FDUH[SRVWDVDUXtGR
ambiente exterior superior a 65 dB (A), expresso
pelo indicador Lden (diurno-entardecer-nocturno)
e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln
QRFWXUQR $V]RQDVVHQVtYHLVQmRGHYHP¿FDU
H[SRVWDVDUXtGRDPELHQWHH[WHULRUVXSHULRUD
dB (A), expresso pelo indicador Lden (diurno-entardecer-nocturno) e superior a 45 dB(A),
expresso pelo indicador Ln (nocturno).
$LQVWDODomRHRH[HUFtFLRGHDFWLYLGDGHVUXLGRVDV
permanentes em zonas mistas, nas envolventes
GDV]RQDVVHQVtYHLVRXPLVWDVRXQDSUR[LPLGDGH
GRVUHFHSWRUHVVHQVtYHLVLVRODGRVHVWmRVXMHLWRV
D DRFXPSULPHQWRGRVYDORUHVOLPLWH¿[DGRV
E DRFXPSULPHQWRGRFULWpULRGHLQFRPRGLGDGH
considerado como a diferença entre o valor do
LQGLFDGRU/$HTGRUXtGRDPELHQWHGHWHUPLQDGR
GXUDQWHDRFRUUrQFLDGHUXtGRSDUWLFXODUGD
actividade ou actividades em avaliação e o valor
GRLQGLFDGRU/$HTGRUXtGRUHVLGXDO'HWHUPLQD
que com a empresa parada e a laborar, para que
não haja incomodidade, a sua diferença terá que
VHUPHQRURXLJXDOD3HUtRGRGLXUQRPHQRURX
LJXDODG% $ 3HUtRGRGRHQWDUGHFHUPHQRU
RXLJXDODG% $ H3HUtRGRQRFWXUQRPHQRURX
igual a 3 dB(A).
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Substâncias Perigosas
Descritores

Substâncias e
Preparações
Perigosas
– Transporte
de Substâncias
Perigosas

Diploma

Decreto-Lei n.º
267-A/2003

Data

Out-03

Descrição
7UDQVS}HSDUDDRUGHP
MXUtGLFDQDFLRQDOD
Directiva n.º 2001/7/CE,
da Comissão, de 29 de
Janeiro, e a Directiva
n.º 2003/28/CE, da
Comissão, de 7 de
Abril, que adaptam ao
SURJUHVVRWpFQLFRD
Directiva n.º 94/55/CE,
do Conselho, de 21
de Novembro, relativa
à aproximação das
OHJLVODo}HVGR(VWDGRV
membros respeitantes ao
transporte rodoviário de
mercadorias perigosas, e
a Directiva n.º 2001/26/
CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho,
de 7 de Maio, que altera
a Directiva n.º 95/50/
CEE, do Conselho, de 6
de Outubro, relativa a
procedimentos uniformes
de controlo do transporte
rodoviário de mercadorias
perigosas - Regulamento
Nacional do Transporte de
Mercadorias Perigosas por
Estrada (RPE).
Revoga o Decreto-Lei
n.º 77/97, de 5 de Abril,
a Portaria n.º 1196-C/97,
de 24 de Novembro, a
Portaria n.º 1106-B/99,
de 23 de Dezembro, o
Decreto-Lei n.º 76/2000,
de 9 de Maio e a Portaria
n.º 729/2000, de 7 de
Setembro.
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Descrição da aplicabilidade (geral)

(VWDEHOHFHDVFRQGLo}HVSDUDRWUDQVSRUWH
rodoviário de mercadorias perigosas com origem
e destino em território português e/ou em
território estrangeiro.
Artigo 2.º
Sempre que sejam efectuados transportes
de substâncias perigosas dentro do território
nacional, a Empresa deverá assegurar-se que as
FRQGLo}HVGHWUDQVSRUWHVmRFXPSULGDVGHDFRUGR
com o RPE. Caso o transporte tenha origem
ou destino em território estrangeiro, aplica-se o Acordo Europeu relativo ao Transporte
Internacional de Mercadorias Perigosas por
Estrada (ADR).
Artigo 3.º Mercadorias perigosas
Consideram-se mercadorias perigosas as
PDWpULDVHREMHFWRVFXMRWUDQVSRUWHURGRYLiULRp
DXWRUL]DGRVREFHUWDVFRQGLo}HVRXSURLELGRSHOR
RPE ou pelo ADR.
- Estabelece os meios para a realização do
WUDQVSRUWHHPWHUPRVGHIRUPDomRSUR¿VVLRQDOH
materiais necessários para o transporte.
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Decreto-Lei
n.º 446/99

Nov-99

Substâncias e
Preparações
Perigosas

$QH[R,,±/LVWDGHVXEVWkQFLDVSHULJRVDV$V
substâncias listadas no Anexo II, bem como as
SUHSDUDo}HVTXHDVFRQWHQKDPHVWmRVXMHLWDV
na sua colocação no mercado e na sua utilização,
jVFRQGLo}HVFRQVWDQWHVQR$QH[R,
/LPLWDo}HVjFRORFDomRQRPHUFDGRHXWLOL]DomR
das substâncias indicadas no anexo II, bem
FRPRGDVSUHSDUDo}HVTXHDVFRQWHQKDPQDV
FRQGLo}HVDVHJXLUGH¿QLGDV
±6XEVWkQFLDVFDQFHUtJHQDVPXWDJpQLFDVH
tóxicas para a reprodução:
1.1 – As substâncias constantes do anexo I do
5HJXODPHQWRSDUDD1RWL¿FDomRGH6XEVWkQFLDV
4XtPLFDVHSDUDD&ODVVL¿FDomR(PEDODJHPH
Rotulagem de Substâncias Perigosas, aprovado
pela Portaria n.º 732-A/96, de 11 de Dezembro,
com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
Q$GHGH1RYHPEURHFODVVL¿FDGDV
como:
D ©&DQFHUtJHQDVGDFDWHJRULDRXªHQR
PtQLPRURWXODGDVFRPR©Wy[LFR 7 ªFRPDIUDVH
GHULVFR5©3RGHFDXVDUFDQFURªRX5
7UDQVS}HSDUDDRUGHP
©3RGHFDXVDUFDQFURSRULQDODomRªHUHWRPDGDV
MXUtGLFDLQWHUQDD'LUHFWLYD QRQGRDQH[R,,DRSUHVHQWHGLSORPD
97/56/CE, do Parlamento
…
Europeu e do Conselho,
não podem ser admitidas nas substâncias e
20-10, que altera a
SUHSDUDo}HVFRORFDGDVQRPHUFDGRHGHVWLQDGDV
Directiva 76/69/CEE, do
a ser vendidas ao público em geral em
Conselho, 27-07, relativa
concentração individual igual ou superior:
à aproximação das
Quer à estabelecida no anexo I do regulamento
GLVSRVLo}HVOHJLVODWLYDV
aprovado pela Portaria n.º 732-A/96, de 11 de
regulamentares e
Dezembro, com a redacção que lhe foi dada pelo
administrativas dos
'HFUHWR/HLQ$GHGH1RYHPEUR
Estado
Quer à estabelecida no n.º 6 do anexo I do
5HJXODPHQWRSDUDD&ODVVL¿FDomR(PEDODJHPH
5RWXODJHPGH3UHSDUDo}HV3HULJRVDVDSURYDGR
pela Portaria n.º 1152/97, de 12 de Novembro,
com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 189/99, de 2 de Junho, caso não conste
nenhum limite de concentração do anexo I
do regulamento aprovado pela Portaria n.º
732-A/96, de 11 de Dezembro, com a redacção
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 330-A/98,
de 2 de Novembro.
±6HPSUHMXt]RGDDSOLFDomRGHRXWUDV
GLVSRVLo}HVUHODWLYDVjFODVVL¿FDomRHPEDODJHP
HURWXODJHPGDVVXEVWkQFLDVHSUHSDUDo}HV
perigosas, a embalagem das referidas
VXEVWkQFLDVHSUHSDUDo}HVGHYHFRQWHUD
PHQomRVHJXLQWHGHIRUPDOHJtYHOHLQGHOpYHO
©5HVHUYDGRDRVXWLOL]DGRUHVSUR¿VVLRQDLVª
Acrescenta às tabelas presentes no Anexo II os:
1~PHURGHtQGLFH1~PHUR&(H1RWDVSDUDXPD
PHOKRULGHQWL¿FDomRGDVVXEVWkQFLDVHPFDXVD

Decreto-Lei
n. º
238/2002

Nov-02

7UDQVS}HSDUDDRUGHP
MXUtGLFDLQWHUQDD'LUHFWLYD
n.º 2001/41/CE, do
Parlamento Europeu e do
Conselho, de 19 de Junho,
que altera a Directiva n.º
76/769/CEE, do Conselho,
de 27 de Julho, relativa
à aproximação das
GLVSRVLo}HVOHJLVODWLYDV
regulamentares

3DUDFRQKHFLPHQWRGD(PSUHVD &ULWpULRVTXH
DURWXODJHPHPEDODJHPH¿FKDVGHVHJXUDQoD
devem obedecer).
Alteração do anexo II do Decreto-Lei n.º 264/98,
de 19 de Agosto, republicado pelo Decreto-Lei
n.º 446/99, de 3 de Novembro.
Artigo 3.º
1 – O preâmbulo passa a ter a seguinte
UHGDFomR©3UHkPEXOR([SOLFDomRGRVWtWXORVGDV
FROXQDV«ª
Artigo 4.º
$OWHUDo}HVGRVDUWLJRVH
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Decreto-Lei
n.º 82/95

Abr-95

7UDQVS}HSDUDDRUGHP
MXUtGLFDLQWHUQDYiULDV
directivas que alteram a
Directiva 67/548/CEE, do
Conselho, 27-07, relativa
à aproximação das
GLVSRVLo}HVOHJLVODWLYDV
regulamentares
e administrativas
respeitantes à
FODVVL¿FDomRHPEDODJHP
e rotulagem de
SUHSDUDo}HVSHULJRVDV
e sua colocação no
mercado.

Artigo 3.º – Comercialização de substâncias
É proibida a colocação no mercado de qualquer
substância ou preparação, quando não tenha sido
QRWL¿FDGDRXFRQVWHGHLQYHQWiULRHPEDODGD
URWXODGDHDFRPSDQKDGDGHXPD¿FKDGHGDGRV
de segurança.
Artigo 7.º – Obrigação de prestação de
LQIRUPDo}HV
A Empresa deve fornecer ao Centro de
Informação Antivenenos, do Instituto Nacional de
(PHUJrQFLD0pGLFDDVLQIRUPDo}HVSHUWLQHQWHV
relativas, respectivamente, às substâncias
TXtPLFDVSHULJRVDVQRWL¿FDGDVHjVVXEVWkQFLDV
perigosas colocadas no mercado, nomeadamente
a Ficha de Dados de Segurança. Deve ainda
disponibilizar às entidades com competência
SDUD¿VFDOL]DUWRGDVDVLQIRUPDo}HVUHODWLYDV
DRVGDGRVDSOLFDGRVQDVXDFODVVL¿FDomR
embalagem e rotulagem, bem como as relativas
aos respectivos quantitativos e registos de
QRWL¿FDomR 'LUHFomR*HUDOGD,QG~VWULD 

Aprova o Regulamento
SDUDD1RWL¿FDomRGH
6XEVWkQFLDV4XtPLFDV
HSDUDD&ODVVL¿FDomR
Embalagem e Rotulagem
de Substâncias Perigosas.

(Para conhecimento da Empresa enquanto
XWLOL]DGRUDGHVXEVWkQFLDVTXtPLFDV
&ULWpULRVTXHDURWXODJHPHPEDODJHPH¿FKDV
de segurança das substâncias perigosas devem
obedecer).
CAPÍTULO I
$UWLJR±&ODVVL¿FDomRGDSHULJRVLGDGH
Artigo 4.º – Avaliação das propriedades das
substâncias
Artigo 5.º – Determinação da perigosidade
CAPÍTULO II
$UWLJR±1RWL¿FDGRU
7RGDDQRYDVXEVWkQFLDTXtPLFDFRPHUFLDOL]DGD
pela primeira vez em Portugal tem de ser objecto
GHQRWL¿FDomRQD8QLmR(XURSHLDDDSUHVHQWDU
pelo fabricante, representante único e ou
importador.
$UWLJR,VHQo}HVjQRWL¿FDomR
CAPÍTULO III
Artigo 17.º – Requisitos da embalagem
Relacionados com a segurança do conteúdo.
Artigo 18.° – Da rotulagem
Qualquer embalagem deve conter de modo
OHJtYHOHLQGHOpYHODVVHJXLQWHVLQGLFDo}HV
UHGLJLGDVHPOtQJXDSRUWXJXHVD
D 1RPHGDVXEVWkQFLD
b) Nome e morada completa, incluindo número
de telefone, do responsável pela colocação no
PHUFDGR
F 6tPERORVGHSHULJRHLQGLFDomRGRVSHULJRV
TXHDSUHVHQWDDXWLOL]DomRGDVXEVWkQFLD
G 6tPERORVHLQGLFDo}HVGHSHULJR
e) Frases tipo indicando os riscos particulares
que derivam dos perigos que apresenta o uso da
VXEVWkQFLD IUDVHV©5ª 
f) Frases tipo indicando os conselhos de
SUXGrQFLDQRXVRGDVXEVWkQFLD IUDVHV©6ª 
J 1~PHUR&(TXDQGRDWULEXtGR
K ,QGLFDomR©5RWXODJHP&(ª
Artigo 20.º – Do rótulo
&ULWpULRVSDUDD¿[DomRGRUyWXOR GLPHQV}HV
cores, …)

&ODVVL¿FDomR
Embalagem e
Rotulagem de
Substâncias
Perigosas

Portaria
n.º 732-A/96

Dez-96
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Portaria
n.º 732-A/96

&ODVVL¿FDomR
Embalagem e
Rotulagem de
Substâncias
Perigosas

Decreto-Lei
n.º 209/99

Decreto-Lei
n.º 195-A/00

Decreto-Lei
n.º 260/03

Dez-96

Aprova o Regulamento
SDUDD1RWL¿FDomRGH
6XEVWkQFLDV4XtPLFDV
HSDUDD&ODVVL¿FDomR
Embalagem e Rotulagem
de Substâncias Perigosas.

CAPÍTULO IV
Artigo 21.º – Ficha de dados de segurança
Qualquer fabricante, importador ou distribuidor,
aquando da primeira entrega de uma substância
perigosa ou mesmo antes, deve enviar ao
GHVWLQDWiULRXPD¿FKDGHGDGRVGHVHJXUDQoD
FRQWHQGRDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjSURWHFomR
do homem e do ambiente, a qual pode ser
transmitida em papel ou electronicamente.
Artigo 22.º - Requisitos especiais
O responsável pela colocação no mercado de
uma substância perigosa, quer se trate do
fabricante, do importador ou do distribuidor,
deve fornecer, gratuitamente, ao utilizador
SUR¿VVLRQDODVLQIRUPDo}HVLQGLVSHQViYHLVj
promoção da saúde e da segurança nos locais de
WUDEDOKRDVHUHPLQVFULWDVQXPD©¿FKDGHGDGRV
GHVHJXUDQoDªTXHGHYHVHUGDWDGDHFRQWHU
REULJDWRULDPHQWHLQIRUPDo}HVQRVWHUPRVGDV
QRWDVH[SOLFDWLYDVGRDQH[R;
$¿FKDGHGDGRVGHVHJXUDQoDGHYHVHUUHGLJLGD
HPOtQJXDSRUWXJXHVD
CAPÍTULO V
Artigo 23.º – Avaliação dos riscos para o homem
e para o ambiente

Jun-99

7UDQVS}HDGLUHFWLYD
97/69/CE, da Comissão de
5 de Dezembro, relativa à
&ODVVL¿FDomRHPEDODJHP
e rotulagem das
substâncias perigosas.
Altera a Portaria
n.º 732-A/96, de 11 de
Dezembro

Alteração aos anexos I, VI do Regulamento
SDUDD1RWL¿FDomRGD6XEVWkQFLDV4XtPLFDVH
SDUDDFODVVL¿FDomRHPEDODJHPHURWXODJHPGD
substâncias Perigosas

Ago-00

Altera a Portaria
n.º 732-A/96, de 11 de
Dezembro

Alteração aos anexos I, IV, V, VI e efectua um
aditamento ao anexoIII do Regulamento para
D1RWL¿FDomRGD6XEVWkQFLDV4XtPLFDVHSDUD
DFODVVL¿FDomRHPEDODJHPHURWXODJHPGD
substâncias Perigosas.

Out-03

Altera o n.º 2 do
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 82/95, de
22 de Abril, relativo
à aproximação das
GLVSRVLo}HVOHJLVODWLYDV
regulamentares
e administrativas
respeitantes à
FODVVL¿FDomRHPEDODJHP
e rotulagem das
substâncias perigosas.

Altera o n.º 2 do artigo 2 do Decreto-Lei
n.º 82/95, de 22 de Abril.
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&ODVVL¿FDomR
Embalagem e
Rotulagem de
Substâncias
Perigosas

Decreto-Lei
n.º 27-A/06

Fev-06

Altera o Regulamento
SDUDD1RWL¿FDomRGH
6XEVWkQFLDV4XtPLFDV
HSDUDD&ODVVL¿FDomR
Embalagem e Rotulagem
de Substâncias Perigosas,
transpondo
SDUDDRUGHPMXUtGLFD
nacional a Directiva
n.º 2004/73/CE, da
Comissão, de 29 de Abril
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Para conhecimento da Empresa (aplicável
às empresas produtoras e responsáveis
pela colocação no mercado das substâncias
constantes no Regulamento).
&ULWpULRVTXHDURWXODJHPHPEDODJHPH¿FKDV
de segurança devem obedece
Artigo 2º
$OWHUDo}HVDRDQH[R,DR5HJXODPHQWRSDUD
D1RWL¿FDomRGH6XEVWkQFLDV4XtPLFDVHSDUD
D&ODVVL¿FDomR(PEDODJHPH5RWXODJHPGH
Substâncias Perigosas).
Artigo 3º
(Aditamento ao anexo I do Regulamento para
D1RWL¿FDomRGH6XEVWkQFLDV4XtPLFDVHSDUD
D&ODVVL¿FDomR(PEDODJHPH5RWXODJHPGH
Substâncias Perigosas).
Artigo 4º
$OWHUDo}HVDRDQH[R9DR5HJXODPHQWRSDUD
D1RWL¿FDomRGH6XEVWkQFLDV4XtPLFDVHSDUD
D&ODVVL¿FDomR(PEDODJHPH5RWXODJHPGH
Substâncias Perigosas).
Artigo 5º
(Aditamento ao anexo V do Regulamento para
D1RWL¿FDomRGH6XEVWkQFLDV4XtPLFDVHSDUD
D&ODVVL¿FDomR(PEDODJHPH5RWXODJHPGH
Substâncias Perigosas).

ANEXO IV
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Empresa:

(Nome da Empresa)

Auditores:

(nome dos auditores)

Data da Auditoria:

13 de Novembro de 2006

Objectivo da Auditoria:

Avaliação da conformidade do Sistema de Gestão Ambiental de acordo com os requisitos
da Norma NP EN ISO 14001:2004.

Âmbito da auditoria:

)RUDPDXGLWDGDVDVDFWLYLGDGHVGHDUPD]HQDPHQWRSUpLPSUHVVmRLPSUHVVmRH
acabamento.
A auditoria teve a duração de, aproximadamente, 8 horas.
A Auditoria constou de:

• Análise da documentação relativa ao Sistema de Gestão Ambiental
6*$ 
 $XGLWRULDHPFDPSRGHDFRUGRFRPRSODQRGHDXGLWRULDGH¿QLGR

Metodologia da Auditoria:

Durante a auditoria em campo a Equipa Auditora (EA) teve oportunidade de contactar
com colaboradores de diferentes sectores da empresa.
$($DVVHJXUDDFRQ¿GHQFLDOLGDGHGHWRGRRSURFHVVRGHDXGLWRULD

Plano de Auditoria
Hora
9h15-10h00

Actividade / Auditores
Reunião de abertura
Apresentação do plano
de auditoria

Responsáveis da organização auditada

Todos

•
•

Administração
Responsável pelo Departamento de Ambiente,
Qualidade e Segurança (Resp. A+Q+S)

Actividade / Auditores / Requisitos
Grupo A
I: 11h00-13h00
II: 10h00-11h00
(nome dos auditores)

10h00-13h00

I) Auditoria (2horas)
II) Consulta de
documentação
(1 hora)
Requisitos comuns:
controlo de documentos
e registos (4.4.5, 4.5.4)

Grupo B
I: 10h00-11h00
12h00-13h00
II: 11h00-12h00

Responsáveis da organização auditada
4.2
4.6
4.4.1
4.4.2
4.4.3

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.5.5

•
•
•

Administração
Responsável pelo Departamento de
Ambiente, Qualidade e Segurança
Departamento de Pessoal

•

Responsável pelo Departamento de
Ambiente, Qualidade e Segurança

•

Responsável pelo Departamento de
Ambiente, Qualidade e Segurança

(nome dos auditores)
Grupo C
I: 10h00-12h00
II: 12h00-13h00
(nome dos auditores)

4.4.6
4.4.7
4.5.1
4.5.2

14h00-16h00

Dúvidas

Todos

(Resp. A+Q+S)

16h00-17h30

Relatório de auditoria

Todos

(Resp. A+Q+S)

18h00-18h30

Reunião de fecho

Todos

•
•

Administração
(Resp. A+Q+S)
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RESULTADOS
1. LISTA DE AUDITADOS:
Iniciais

Função

AB

Administração

CD

Director do Departamento de Ambiente, Qualidade e
Segurança

EF

Administrativa do Departamento de Ambiente, Qualidade
e Segurança

GF

5HVSRQViYHOGD3Up,PSUHVVmR

IJ

Responsável da Impressão

KL

Responsável dos Acabamentos

Nome

Documentos de referência:
Norma NP EN ISO 14001:2004
Manual de gestão da qualidade, ambiente e segurança
Lista de requisitos legais
Lista de aspectos ambientais

2.

RESULTADOS DA AUDITORIA

2.1.

Resumo da Auditoria

$($QD5HXQLmRGH)HFKRGD$XGLWRULDDSUHVHQWRXjHPSUHVDDVVXDV&RQFOXV}HV
• Da análise da documentação e entrevistas efectuadas durante o decorrer da auditoria
YHUL¿FRXVHTXHR6*$GD QRPHGDHPSUHVD HVWiLPSOHPHQWDGRQRHQWDQWRH[LVWHD
QHFHVVLGDGHGHVHUFRQVROLGDGR
• O sistema está bem documentado, mas apresenta ainda alguma fragilidade no que
UHVSHLWDjLPSOHPHQWDomR
 2VFRODERUDGRUHVSHUWHQFHQWHVjSURGXomRUHYHODUDPDOJXPDGL¿FXOGDGHQDLGHQWL¿FDomR
GRVDVSHFWRVDPELHQWDLVVLJQL¿FDWLYRV
 )RLIRUPXODGDXPDFRQVWDWDomRFODVVL¿FDGDFRPRQmRFRQIRUPLGDGHTXHDFDERXSRUVHU
OHYDQWDGD
 1R ¿QDO GD DXGLWRULD IRL IRUPXODGD XPD QmR FRQIRUPLGDGH H VHLV RSRUWXQLGDGHV GH
melhoria.

$V UHFRPHQGDo}HV SDUD PHOKRULD IRUPXODGDV QD SUHVHQWH $XGLWRULD GHYHP VHU LQWHUSUHWDGDV
FRPRSURSyVLWRGHPHOKRUDUDH¿FiFLDGR6*$LPSOHPHQWDGR
A EA regista a cooperação de todos os entrevistados, que permitiu levar a cabo a Auditoria de
IRUPDH¿FD]
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2.2. Não conformidades e Oportunidades de melhoria
Constatação

4.2

OM1:$ QRPHGDHPSUHVD GHYHUiH[SOLFLWDUQRVFRPSURPLVVRVGDSROtWLFDGDTXDOLGDGHDPELHQWHHVHJXUDQoD
o enquadramento para estabelecer e rever os objectivos e metas ambientais, tendo em vista a melhoria
FRQWtQXDGR6*$

4.3.1

OM2: A empresa deve avaliar as vantagens em considerar os requisitos legais como “input” da avaliação de
VLJQL¿FkQFLD

4.3.2

$HPSUHVDHVWDEHOHFHXXPSURFHGLPHQWRTXHSHUPLWHLGHQWL¿FDURVUHTXLVLWRVOHJDLVDSOLFiYHLVGLUHFWDPHQWHDRV
DVSHFWRVDPELHQWDLVjPHGLGDTXHDOHJLVODomRpDFWXDOL]DGD

4.3.3

OM3: $HPSUHVDGHYHDYDOLDUDVYDQWDJHQVHPFODVVL¿FDUGHIRUPDFODUDRVWHPDVGRVREMHFWLYRVDSURYDGRV

4.4.3

OM4: Deverá ser avaliada a necessidade de comunicação/difusão dos resultados dos indicadores ambientais
a todos os colaboradores. Por exemplo, no quadro informativo da secção de acabamento apenas constam os
resultados dos indicadores de produtividade.

4.4.5

NC1: No procedimento PS. A02.01 “Preparação e resposta a emergência” não faz referência no item
documentos relacionados: a I01.A02.01.

4.4.7

OM5:2PDWHULDODEVRUYHQWHXWLOL]DGRHPVLWXDo}HVGHHPHUJrQFLDGHYHHVWDUORFDOL]DGRMXQWRDRVORFDLVGH
risco de derrame.

4.5.5

A empresa estabeleceu um programa de auditorias que cumpre os requisitos da Norma ISO 14001, no que
diz respeito ao procedimento documentado. O relatório de auditoria interna foi objecto de análise. A auditoria
GHFRUUHXFRPUHFXUVRDDXGLWRUHVH[WHUQRVjHPSUHVDHLVHQWRVHVmRIHLWDVDVFRQVWDWDo}HVHREVHUYDo}HV
DGHTXDGDVVHQGRTXDQGRDSOLFiYHLVOHYDQWDGDVQmRFRQIRUPLGDGHVTXHVmROLVWDGDVHFRQWURODGDVDWpjVXD
resolução.
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Resposta da Empresa ao Relatório de Auditoria
15/01/2007

EI.

Constatação

Causas da Não
Conformidade

Acção Correctiva

Resp.

Prazo
Implementação

n.a.

(QFRQWUDVHH[SOLFLWDGRQD3ROtWLFD
QAS da empresa o enquadramento
para estabelecimento e revisão dos
objectivos e metas ambientais:”…Avaliar
sistematicamente o nosso desempenho
em relação à qualidade, ambiente,
HVHJXUDQoDDWUDYpVGHDXGLWRULDVH
UHODWyULRVGHSURJUHVVRVDGHTXDGRV´
“…a empresa está a contribuir para
o desenvolvimento da sociedade, da
4XDOLGDGHHGR$PELHQWHDWUDYpV
GDFODUDGH¿QLomRGRVREMHFWLYRVGD
Qualidade, Ambiente e Segurança e
GRFRQWURORH¿FD]GRVLQGLFDGRUHVGH
desempenho dos processos relacionados
com a Qualidade, o Ambiene e a
Segurança.”

n.a

n.a

4.3.1

OM2: A empresa deve
avaliar as vantagens e
os condicionamentos em
considerar os requisites
legais como “input” da
DYDOLDomRGHVLJQL¿FkQFLD

n.a.

A empresa aquando da elaboração
GRSURFHGLPHQWRGHLGHQWL¿FDomRH
DYDOLDoD}GRVDVSHFWRVDPELHQWDLV
considerou as vantagens e os
n.a
condicionamentos de uma eventual
LQWHJUDoD}GRVUHTXLVLWRVOHJDLVFRPR
LQSXWGDDYDOLDoD}GHVLJQL¿FkQFLDWHQGR
decidido pela não inclusão dos mesmos.

n.a

4.3.2

A empresa estabeleceu
um procedimento que
SHUPLWHLGHQWL¿FDURV
requisitos legais aplicáveis
directamente aos aspectos
ambientais à medida que a
OHJLVODomRpDFWXDOL]DGD

n.a.

n.a

n.a

n.a

4.3.3

OM3: A empresa deve avaliar
DVYDQWDJHQVHPFODVVL¿FDU
n.a.
de forma clara os objeclivos
propostos ou aprovados.

A empresa entende que a forma de
classiticação dos objectivos propostos
ou aprovados se encontra devidamente
clara.

n.a

n.a

4.4.3

OM4: Deverá ser avaliada
a necessidade de
comunicação/difusão dos
resultados dos indicadores
ambientais a todos os
colaboradores. Por exemplo,
no quadro informativo da
secção de acabamento
apenas constam os
resultados dos indicadores
de produtividade.

n.a.

Da mesma forma que foi realizado para
os indicadores e objectivos de 2006,
no estabelecimento dos objectivos dos
indicadores para 2007 será avaliada a
necessidade de comunicação/difusão dos
mesmos a todos os colaboradores.

ADM
e DEP
QAS

31-Jan-07

NC1:No procedimento
PS. A02.01 “Preparação
e resposta a emergência’
não faz referência no item
documentos relacionados: a
I01.A02.01.

A não inclusão
aquando da
realização do
Procedimento
PS-A02
Preparação
e Resposta a
Emergência
das referências
iVLQVWLWXLo}HV
de Trabalho
relacionadas.

6HUmRLQFOXtGDVQRSRQWR'RFXPHQWRV
Relacionados do Procedimento
“Preparação e Resposta a Emergência”
DUHIHUrQFLDjVVHJXLQWHVLQVWUXo}HVGH
ADM
7UDEDOKR,$'HUUUDPHGH/tTXLGRV
e DEP
3HULJRVRV,$$YDULDRX0DX
QAS
)XQFLRQDPHQWRGD(7$5,$$YDULD
RX0DX)XQFLRQDPHQWRGD(QIDUGDGHLUD
I04-A02 Avaria ou Mau Funcionamento
do Incinerador

4.2

OM1: A empresa deverá
explicitar nos compromissos
GDSROtWLFDGDTXDOLGDGH
ambiente e seguranca
o enquadramento para
estabelecer e rever
os objectivos e metas
ambientais. tendo em vista a
PHOKRULDFRQWtQXDGR6*$

4.4.5
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4.4.7

4.5.5

4.6

OM5: O material absorvente
XWLOL]DGRHPVLWXDo}HVGH
emergência deve estar
localizado junto aos locais de
risco de derrame.
A empresa estabeleceu um
programa de auditorias que
cumpre os requisitos da
Norma ISO 14001, no que
diz respeito ao procedimento
documentado. O relatório
de auditoria interna foi
objecto de análise. A
auditoria decorreu com
recurso a auditores externos
à empresa. e são feitas as
FRQVWDWD}HVHREVHUYDo}HV
sendo levantadas não
conformidades que sao
OLVWDGDVHFRQWURODGDVDWpj
sua resolução.

n.a.

Serão disponibilizados meios de
contenção e eliminação de derrames nas
zonas que actualemente não possuem
PDWHULDODEVRUYHQWH6HF3UpB,PSUHVVmR

DEP
QAS

Imediato

n.a.

n.a

n.a

n.a

Aquando da realização da acta de
reunião da Revisão pela Gestão do
Sistema de Gestão QAS em 2007 será
LQFOXtGDDDSURYDomRGRUHODWyULRGD
Revisão pela Gestão

ADM
e DEP
QAS

28-Fev-07

OM6: Na acta n.° 1/2006
datada de 24/2/2006 da
revisão pela gestão apenas
pIHLWDXPDDERUGDJHPGR
relatório n.° 2/2006. Na
DFWD¿FRXVRPHQWHH[SUHVVR
a análise e a tomada
n.a.
de conhecimento desse
relatório. Seria desejável que
QHVWDDFWD¿FDVVHH[SUHVVRD
aprovação do relatório, pois
este inclui a programação
para o futuro, o que envolve
o compromisso da gestão de
WRSRSDUDHIHLWRV¿QDQFHLURV

n.a. – não aplicavel
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