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RESUMO

A crescente implementação dos Sistemas Integrados de gestão de segurança e saúde
no trabalho no setor empresarial, cuja finalidade é a melhoria contínua no sentido de
atingir e de sustentar condições para um ambiente de trabalho mais digno, seguro e
saudável aos seus trabalhadores, tem como consequência uma melhoria nos seus
processos que formam o produto final.
Neste contexto, a presente dissertação tem como objetivo analisar o Sistema de gestão
da segurança e saúde no trabalho existente na empresa Águas do Douro e Paiva, S.A., que
tem como base as normas OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO 14001. Avaliar todos os riscos
ambientais e riscos de segurança, em todas as infraestruturas da empresa, para o ano de
2016, a partir do Sistema de Gestão que têm implementado, tendo essa avaliação como
base a Análise Preliminar de Riscos (APR) conjugada com Matrizes de Probabilidade e
Consequência, assim como a verificação da conformidade de cariz legal e normativo dos
seus processos na produção de água tratada, a partir de listas de verificação
Paralelamente, também foi realizada uma análise SWOT à implementação de novas
medidas de segurança na empresa, além da verificação, atualização e analise dos resíduos
produzidos em todas as infraestruturas da empresa, para o ano de 2016.
Como forma de verificar se todas as medidas inseridas no plano de emergência local
eram cumpridas e seguidas, no que toca a uma situação de incêndio, foi realizada uma
análise critica a um simulacro que existiu na empresa aquando da minha permanência lá.
No que toca análise e avaliação dos aspetos ambientais e dos riscos de segurança
verificou-se que houve uma significativa diminuição do ano de 2015 para o ano de 2016,
no que toca a estes dois parâmetros, mas é de frisar que o método utilizado na empresa,
tem limitações, nomeadamente deveria inserir a participação ativa dos trabalhadores em
parceria com os profissionais responsáveis pelo SST, bem como, no SGSST.
Daí como perspetivas futuras, deveria existir uma investigação e estudo de novos
métodos de avaliação de risco mais sensíveis e focalizados nesta área de atividade, e não
tão generalizado e a elaboração de estudo onde se faça uma comparação detalhada dos
diferentes métodos utilizados pelas diferentes empresas, do mesmo ramo de atividade, e
o que isso influenciaria na melhoria da qualidade ambiental, bem como, da segurança.
E foi possível assim verificar que a Águas do Douro e Paiva, S.A é um exemplo de
excelência de uma empresa que procura conciliar o melhoramento do processo do seu
produto que está a fornecedor aos seus clientes e a segurança dos seus trabalhadores,
existindo por detrás e na raiz do seu sucesso um sistema de gestão bem enraizado, robusto,
rápido e eficiente que torna possível a excelência em simultânea na qualidade e na
segurança.

Palavras Chave: Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, Riscos,
OHSAS 18001, Segurança
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ABSTRACT

The increasing implementation of the Integrated Occupational Health and Safety
Management Systems in the business sector, whose purpose is the continuous
improvement in reaching and sustaining conditions for a more dignified, safe and healthy
work environment for its workers, has as a consequence an improvement in their
processes that make up the final product.
In this context, the present dissertation aims to analyze the Occupational Health and
Safety Management System in Águas do Douro and Paiva, S.A., which is based on
OHSAS 18001, ISO 9001 and ISO 14001 standards.
Evaluate all environmental risks and safety risks in all of the company's infrastructures
for the year 2016, based on the Management System they have implemented. Evaluation
that which is based on the Preliminary Risk Analysis (APR) in conjunction with
Probability and Consequence, as well as the verification of legal and normative
compliance of their processes in the production of treated water, based on checklists.
At the same time, a SWOT analysis was also carried out on the implementation of new
safety measures in the company, as well as the verification, updating and analysis of the
waste produced in all the company's infrastructures for the year 2016.
As a way of verifying if the local emergency plans were carried out, in what concerns
a fire situation, a critical analysis was performed to a simulacrum that existed in the
company during my stay there.
About analysis and evaluation of the environmental and safety risks aspects, it was
verified that there was a significant decrease from the year 2015 to the year 2016, in
relation to these two parameters, but it should be stressed that the method used in the
company , has limitations, in particular should include the active participation of workers
in partnership with the professionals responsible for safety and health at work, as well as
in the integrated management system for safety and health at work
As future perspectives, there should be an investigation and study of new methods of
risk assessment more sensitive and focused in this area of activity and the preparation of
a study where a detailed comparison of different methods used by different companies,
of the same branch of activity, and what that would influence in the improvement of the
environmental quality, as well as the safety.
And so from the analyzes and evaluations elaborated it was possible to verify that
Águas do Douro e Paiva, SA is an example of excellence of a company that seeks to
reconcile the improvement of the process of its product that it is providing to its customers
and the safety of its employees, with a well-rooted, robust, fast and efficient management
system behind that makes it possible to simultaneously excel in quality and safety.
Keywords: Occupational Safety and Health Management System, Risks, OHSAS 18001,
Safety
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Introdução

1.1 Introdução ao Tema
Com o desenvolvimento e evolução da sociedade para a qual conhecemos hoje em dia, vários
aspetos no nosso quotidiano mudaram, existe uma maior preocupação e perceção que o caminho que
temos que percorrer enquanto sociedade é de encontro a um Mundo mais seguro, onde o risco é visto
como algo que não deveria existir em qualquer tipo de ação. Sendo o risco inevitável na maioria dos
casos, mas minimizável, existindo uma procura cada vez maior em desenvolver e recompensar
medidas que direcionem o risco/perigo a um plano diminuto e perfeitamente minimizável, tendo
como ideia que a aplicação de medidas e avaliações prévias dos acontecimentos vão seguir essa
finalidade.
Se a sociedade segue este caminho, as empresas acompanham esta evolução e incessante
preocupação, pois o risco é algo inevitável em qualquer atividade, mas a sua mitigação, bem como, a
sua minimização é o caminho que se tem que percorrer, daí terem sido criados e implementados os
Sistemas de Gestão Ambiental e da Segurança e Saúde no Trabalho, de forma a processar toda a
informação e procedimentos envolvidos na atividade laboral, de forma a criar uma envolvente que
tenha em conta as normas impostas pela legislação, procedimentos e medidas de controlo que tem
como base a segurança dos trabalhadores, bem como, de toda a envolvente que se insere uma empresa,
infraestruturas, recursos, colaboradores e equipamentos.
Sendo assim, os Sistemas de Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde no Trabalho, com base na
ISO 14001 e OHSAS 18001, são utilizados na otimização de processos e informações executados
numa organização.
Com o mercado globalizado direcionado cada vez mais para uma maior otimização e eficiência
dos seus recursos, com o intuito de melhoria das suas valências com gastos económicos menores, a
implementação e/ou melhoria de um SGSST, é considerado essencial no seio de uma organização,
bem como, na evolução no campo da Segurança e Higiene Ocupacionais.
Os Sistemas de Gestão e a sua aplicação no seio empresarial é uma área de enorme relevância e o
caminho que todas as empresas vão seguir no futuro, no que toca a um maior desenvolvimento e
melhorias no que toca à segurança e bem-estar dos seus trabalhadores e de toda a envolvente numa
empresa, e isso foi comprovado por Santos (2012) ,que afirma que a aplicação dos Sistemas de Gestão
Ambiental e da Segurança e Saúde no Trabalho em pequenas e médias empresas Portuguesas
proporcionaram uma melhoria nas condições de trabalho em 91.6%, uma melhor comunicação interna
e perceção acerca dos riscos e perigos em 83.3%, bem como, a garantia do cumprimento da legislação
em 83.3%, o que assim garantiu a diminuição do número de acidentes e os custos que eles implicam
em 58,3%. E ainda proporciona a melhoria da imagem das empresas para os seus clientes e meio
envolvente em 33.3%, tendo assim um impacto social enorme e, por consequência um aumento no
lado económico.

1.2 Objetivos da Dissertação
Uma empresa de abastecimento e tratamento de águas têm como pontos fundamentais, garantir
uma qualidade de abastecimento e tratamento primordiais aos seus clientes, mas também garantir a
prevenção de acidentes e riscos, tanto ambientais como humanos, aos seus trabalhadores , bem como,
colaboradores, daí ser da máxima importância no seio de uma organização, a atualização e análise
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periódica do seu Sistema de Gestão, e realçar tudo que envolve os procedimentos que estão na base
da segurança, no seio da empresa.
Assim, através do verificado nas organizações atuais, esta tese de mestrado tem como objetivo,
efetuar uma análise crítica e uma reflexão do SGSST existente na Águas do Douro e Paiva, S.A., bem
como, uma avaliação a todos os riscos ambientais e de segurança, em todas as infraestruturas da
empresa para o ano de 2016, bem como, uma análise comparativa à evolução procedida no que toca
a todos os riscos ambientais e de segurança, dos anos de 2015 e 2016, e tentar compreender que
melhorias ocorreram, a que se deveram, se existiram erros e apresentar propostas de melhoria e
evolução do sistema.
No que toca à verificação de não conformidades de cariz legal e normativas, também foi realizada
em todas as infraestruturas da empresa, através de uma lista de verificação previamente elaborada.
Também no decorrer da tese foram elaboradas medidas de prevenção e de formação na empresa,
como caso mais concreto, Simulacro de incêndio, estando responsável pela sua elaboração e controlo
das ocorrências na Sede da empresa, existindo assim também uma análise critica a todo o processo.
Paralelamente, também foi realizada uma análise SWOT á implementação de novas medidas de
segurança numa empresa de tratamento e abastecimento de água bem como, foram verificadas,
atualizadas e analisadas, para o ano de 2016, no programa de SGSST da empresa, os resíduos
produzidos em todas as infraestruturas da empresa.

1.3 Apresentação da empresa
O presente relatório contém a informação relativa ao estágio realizado na empresa Águas do Douro
e Paiva, com sede no Porto, na Rua Vilar 235, 4050 (Figura 1).
A dissertação, em ambiente empresarial, decorreu no período de março a julho de 2017.

Figura 1 - Localização da sede da AdDP
Fonte: Google Maps.
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A Águas do Douro e Paiva,S.A, (AdDP, 2016) é uma sociedade anónima de capitais
exclusivamente públicos tendo como objetivos a conceção, construção e gestão do sistema de
tratamento e abastecimento de água proveniente da captação, aos 20 municípios acionistas da
empresa, não sendo esse abastecimento feito diretamente aos consumidores.
A criação da empresa Águas do Douro e Paiva S.A., constituída em maio de 1995, através do
decreto-lei nº 116/95, de 29 de maio, teve como principal objetivo satisfazer as carências que existiam
no abastecimento de água ao nível regional e local, capaz de abranger o segundo maior aglomerado
populacional do país. Com este intuito, a empresa celebrou, em julho de 1996, um contrato com o
estado Português, mediante o qual lhe foi concedido, por um período de 30 anos, o Sistema
Multimunicipal de Abastecimento de Água à Área Sul do Grande Porto.
Criando assim uma empresa concessionária e participada da Águas de Portugal, SGPS, S.A.,
empresa pública que detém 51% do capital social da AdDP, enquanto os restantes 49% pertencem
aos municípios que integram o sistema, sendo eles, Município de Amarante, Arouca, Baião, Castelo
de Paiva, Cinfães, Espinho, Felgueiras, Gondomar, Lousada, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis,
Ovar, Paços de Ferreira, Paredes, Porto, Santa Maria da Feira, S. João da Madeira, Valongo, Vila
Nova de Gaia.
Mas a 30 de junho de 2016, é criado o sistema multimunicipal de abastecimento de água e de
saneamento do Norte de Portugal, e a constituição da Águas do Norte, S.A., através do Decreto-Lei
n.º 93/2015, mediante a agregação da Águas do Douro e Paiva, S.A., da Águas de Trás-os-Montes e
Alto Douro, S.A., da Simdouro – Saneamento do Grande Porto, S.A. e da Águas do Noroeste, S.A.
Na mesma data é celebrado o contrato de concessão do sistema multimunicipal de abastecimento
de água e de saneamento do Norte de Portugal entre o Estado Português e a Águas do Norte, S.A.,
em regime de exclusivo e por um prazo de 30 anos. Por conseguinte, a Águas do Norte, S.A. inicia a
sua atividade operacional nesse dia.
A 7 de novembro de 2016, a Assembleia-Geral da Águas do Norte, S.A. deliberou dar acordo à
criação do sistema multimunicipal de abastecimento do Grande Porto e à constituição novamente da
Águas do Douro e Paiva, S.A.
E assim através do Decreto-Lei 16/2017, de 01 de fevereiro, é constituída a Águas do Douro e
Paiva, S.A., sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, por cisão da sociedade Águas
do Norte, S.A., constituída pelo Decreto-Lei 93/2015 de 29 de maio, dando início da atividade
operacional da Águas do Douro e Paiva, S.A. a 11 de fevereiro de 2017.

1.3.1 Missão, objetivos e política
A Águas do Douro e Paiva, SA., tem princípios na sua estrutura que vão de encontro ao
desenvolvimento do serviço de abastecimento e do tratamento de água, bem como, no maior foco em
garantir o cumprimento daa sua responsabilidade e obrigações perante os seus acionistas, clientes,
colaboradores, fornecedores e comunidade, sem nunca descorar o ambiente à sua volta e contribuindo
para o desenvolvimento socioeconómico dos diferentes municípios.
Visão
“Ser uma empresa de referência no setor da indústria da água e um instrumento eficaz para o
desenvolvimento da região em que se insere.”

Brasileiro, Nuno
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Missão
“Conceber, construir e gerir o sistema de captação, tratamento e adução de água em alta do Grande
Porto Sul, garantindo aos municípios aderentes o fornecimento das quantidades necessárias de um
produto de qualidade, através de processos de produção eficientes e respeitadores dos valores sociais
e ambientais mais elevados.”
Política Empresarial
A Águas do Douro e Paiva como parte fundamental no desenvolvimento da região em que se
insere, neste contexto, a AdDP tem bem vincado na sua estrutura, uma estratégia de negócio assente
nos seguintes princípios:
•

Satisfação do Cliente

•

Motivação dos Colaboradores

•

Gestão Responsável dos Processos

•

Melhoria Contínua e Inovação

•

Comunicação de Desempenho

1.3.2 Infraestruturas da empresa
A Águas do Douro e Paiva, S.A., (MAN 1.2 R0,2016) desenvolve a sua atividade, baseada em
dois subsistemas: Subsistema Lever e o Subsistema Vale do Sousa, com o intuito, de garantir uma
maior eficácia no abastecimento de água.
O Subsistema de Lever situa-se na albufeira da barragem de Crestuma- Lever, no Rio Douro, é
constituído por 2 setores, Sector Norte e Sector Sul, que é onde se localiza o complexo de captação
de água de Lever, ilustrado na Figura 2.
O setor Lever Norte compreende um conjunto de condutas que alimentam a região norte do rio
Douro, fazendo a adução aos concelhos de Gondomar, Porto, Matosinhos, Maia, Valongo e Paredes.
O setor Lever Sul tem como responsabilidade a adução aos concelhos de Vila Nova de Gaia, Santa
Maria da Feira, Ovar, Espinho, Oliveira de Azeméis, São João da Madeira e Arouca, alimentando a
região a sul do rio Douro.
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Figura 2 - Vista aérea da ETA de Lever
Fonte: AdDP 2016

O Subsistema Vale de Sousa é alimentado pelas captações realizadas nos rios Paiva, Ferreira, Ferro
e Vizela, sendo a água tratada nas ETA’s de Castelo de Paiva, Ferreira e Ferro, respetivamente.
Este subsistema está dividido em dois setores: o setor Paiva, o sector Norte. Este subsistema
abastece os municípios de Castelo de Paiva, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira e
Paredes. De frisar que neste subsistema coexistem infraestruturas municipais, que foram sujeitas a
intervenções de ampliação e reabilitação, e linhas de adução novas, construídas de raiz, numa
extensão aproximada de 160 km.
O setor Paiva abastece os concelhos de Castelo de Paiva e Cinfães, bem como, o concelho de
Lousada e 60 % dos concelhos de Paredes e Paços de Ferreira. Com a sua captação a ser feita no rio
Paiva, o setor Paiva exigiu a construção de um pequeno açude, uma Estação Elevatória e uma Estação
de Tratamento de Água em Castelo de Paiva. É, aliás, a partir daqui, e através de uma linha de adução
para norte, que se realiza o abastecimento à região do Vale do Sousa.
Na Figura 3, pode- se verificar a área abrangida pelo sistema de tratamento e abastecimento de
água da AdDP.
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Figura 3 - Área abrangida pelo sistema de tratamento e abastecimento de água da AdDP.
Fonte: MAN 1.2 RO, AdDP 2016

1.3.2.1 Descrição geral dos processos na ETA de Lever, na AdDP
O processo de tratamento de água, na ETA de Lever, está divido em várias etapas. (Figura 4)

Figura 4 - Processo de tratamento na ETA de Lever
Fonte: AdDP 2016
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Como primeira etapa, temos a captação, onde a água é retirada da albufeira de Crestuma-Lever
por grupos de elevação submersíveis (Figura 5) e encaminhada para um reservatório de água bruta, é
de frisar, que o escoamento da água seja gravítico ate ao processo final, devido à cota da superfície
da água neste reservatório. (Figura 6)

Figura 5 - Captação da água brutal

Figura 6 - Reservatório

Como segunda etapa, temos o pré-tratamento, onde a água da captação recebe um tratamento
inicial de filtração pressurizada, onde passa por filtros, compostos por uma camada de antracite e por
várias camadas de areia, de diferente granulometria. A água, ao ser filtrada por este processo,
beneficia de uma forte redução da sua turvação.
Como terceira etapa, temos a Oxidação, onde a água captada é tratada com Ozono, para eliminação
de microrganismo e algas.
Na quarta etapa, temos a Coagulação/Floculação, onde a água vinda já da pré-oxidação, é doseada
com sulfato de alumínio associadamente com um floculante. A adição destes reagentes permite a
agregação das partículas em suspensão, facilitando a sua separação nas etapas de tratamento
posteriores, é de frisar que também é acrescentado de Carvão ativado em Pó, para remover eventuais
pesticidas e melhorar as características organoléticas da água.
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Na quinta etapa, temos Flotação e Filtração (Figura 7), também conhecido por CoCoDAFF
(Counter Corrent Dissolved Air Flotation and Filtration), numa primeira fase, os flocos formados na
etapa da floculação são arrastados para a superfície por microbolhas de ar introduzidas no tanque. Na
segunda etapa, a água clarificada entra diretamente no filtro, constituído por areia e antracite, onde
são capturadas as partículas sólidas mais pequenas, que não tenham sido separadas na flotação.

Figura 7 - Tanques de Flotação e Filtração

Como ultimas etapas, temos uma desinfeção final com cloro (figura 8), para garantir uma
qualidade bacteriológica da água produzida, e por fim a água tratada é armazenada num reservatório,
sendo depois elevada para os Reservatórios de Jovim, Lagoa e Seixo Alvo.

Figura 8 - Controlo do doseamento do cloro

É de frisar, que existe o tratamento das lamas (Figura 9) provenientes da lavagem dos filtros, bem
como, as recolhidas à superfície do CoCoDAFF, sendo dirigidas para a Unidade de Tratamento de
Lamas. Este processo é realizado em duas etapas: espessamento e centrifugação.
A água recuperada durante este processo é reencaminhada para o reservatório de água bruta, ou
seja, para o início do processo de tratamento de água.
10
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Figura 9 - Tratamento de Lamas

É da maior importância frisar, que ao longo da estação de tratamento, existem diversos pontos de
amostragem e de análise automática de diversos parâmetros da qualidade da água, a partir dos
analisadores (Figura 10) é feita uma monitorização constante da eficiência do processo e do controlo
da qualidade da água produzida.

Figura 10 – Analisadores da qualidade da água
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1.3.2.2 Formação e Sensibilização
Na AdDP, no que toca à formação ao nível da segurança dos seus colaboradores, vai de encontro
ao que é exigido pela legislação portuguesa (Lei 3/2014, de 28 de janeiro), bem como, de encontro
ás especificações das normas OHSAS 18001 e SA 8000.
Onde existe formações programadas, no que toca à sua periocidade e a diferentes tipos de situações
e processos existentes nas diferentes instalações da empresa e abrange não só os colaboradores
internos, mas também os colaboradores externos a trabalhar para a empresa. (Vieira, Adriano Ramos,
2014)
Na área de segurança e saúde no trabalho a AdDP tem as formações indicadas da tabela 1.
Tabela 1 - Periodicidade de formação

Fonte: MGO 001 R08, 2016

A formação específica, ministrada internamente pela AdDP a todos os colaboradores internos e
externos, apresenta os conteúdos apresentados na tabela 2.
Tabela 2 - Conteúdos de Formação

Fonte: MGO 001 R08, 2016
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1.3.2.3 Preparação e resposta a emergências
No que toca à preparação e resposta a emergências, na AdDP foi criado um plano de controlo de
emergência geral, com função de prevenção, bem como, de saber que meios ativar em caso de
emergência de modo geral, e 4 planos de controlo de emergência local, agrupando todas as
infraestruturas da AdDP em 4 Áreas de Emergência (Figura 11).

Figura 11 - Controlo de emergência
Fonte: MGO 001 R08 (2016)

Para a prevenção e para atuação em qualquer situação de emergência ou acidente foram
estabelecidos quatro planos apresentados na Figura 12.

Figura 12 - Plano de Prevenção
Fonte: MGO 001 R08 (2016)

No que toca ao modo de procedimento, para cada cenário de emergência foram estabelecidas as
Fichas de Segurança e Intervenção (Figura 13), que estão disponíveis a todos os funcionários da
empresa.
É de frisar, que as FSI aplicáveis a cada Plano de Controlo de Emergência Local, encontram-se
afixadas nas instalações quando se tratam de agentes químicos, e são ainda impressas cópias
controladas para os Centros de Coordenação de Emergência, portarias e receções. (Vieira, Adriano
Ramos, 2014)
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Figura 13 - Plano de controlo de emergência
Fonte: MGO 001 R08 (2016)

Exemplo de uma ficha de segurança e intervenção colocado no local, na ETA de Lever, para agente
químico, Figura 14.

Figura 14 - Ficha de segurança e intervenção
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1.3.3

Metodologias de Avaliação de Riscos da AdDP












Análise preliminar de riscos(APR) integrada com Matrizes de probabilidade/consequência.
Estudo de perigos e operabilidade. (HAZOP);
Análise de perigos e pontos críticos de controlo (HACCP);
Análise de modo de falha e efeitos (FMEA);
Lista de Verificação (LV);
Análise da Causa-Raiz (RCA);
Análise de Causa e Efeito;
Avaliação de Toxicidade;
Análise de Cenários;
Avaliação Ergonómica;
Gretener.

É de frisar que cada uma das metodologias aplicadas tem âmbitos de incidência próprios e
específicos (Cicco & Fantazzini, 2009)
No caso da APR, tem como objetivo identificar os perigos e situações e eventos perigosos que
podem causar danos numa determinada atividade, instalação ou sistema, sendo que a combinação
com matrizes de probabilidade consequência sequência é um meio de combinar classificações
qualitativas de consequências e probabilidades com o intuito de criar um nível de risco ou
classificação de risco.
A HAZOP, é uma metodologia/ estudo realizado para identificar os riscos para pessoas,
equipamentos e ambientes, mas focalizado em projetos e operação de cloragens com cloro no
tratamento de águas (EN 31010,2010).
A HACCP, é uma técnica de análise que fornece uma estrutura para identificar perigos e colocar
em prática controlos em todas as partes pertinentes de um processo para proteger dos perigos e manter
a confiabilidade da qualidade e segurança de um produto, neste caso o produto é a água. (EN
31010,2010)
A FMEA, é uma técnica utilizada para identificar as formas em que os componentes, sistemas ou
processos podem falhar no que respeita ao intuito do projeto, isto é, uma análise prévia / simulação
do que poderá falhar, no que respeita a aspetos ambientais e riscos ambientais futuros. (EN
31010,2010)
As Listas de Verificação são listas de perigos, riscos ou falhas de controlo que foram desenvolvidas
a partir da experiência continua que teve como resultado de processos de avaliação de riscos ou falhas
anteriores, isto é, uma serie de perguntas criteriosas com o intuito de verificar se os procedimentos
estão a ser desenvolvidos corretamente e consoante os requisitos legais impostos. (EN 31010,2010)
A Análise da Causa-Raiz, tem como intuito identificar a raiz do problema ao invés de lidar apenas
com os sintomas imediatamente óbvios, sendo feito também o registo e investigação de acidentes e
quase acidentes. (EN 31010,2010)
A Análise de Causa e Efeito, é um método estruturado para identificar as possíveis causas de um
evento ou problema indesejado. Este método organiza os possíveis fatores contributivos em
categorias amplas de modo a que todas as hipóteses possíveis possam ser consideradas. Entretanto,
por si só não aponta para as causas reais, já que estas só podem ser determinadas por evidência real e
testes empíricos de hipóteses. (EN 31010,2010)
Brasileiro, Nuno
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A Avaliação de Toxicidade, é um método que envolve a análise do perigo ou da fonte de dano e
como ela afeta a população-alvo e os caminhos pelos quais o perigo pode alcançar uma populaçãoalvo suscetível. Esta informação é então combinada para dar uma estimativa da provável extensão e
a natureza do dano, está diretamente ligada à avaliação de poluentes. (EN 31010,2010)
A Análise de Cenários, é um método onde é desenvolvido modelos descritivos de como o futuro
poderá ser. Pode ser utilizada para identificar os riscos, considerando possíveis desenvolvimentos
futuros e explorando as suas implicações e procurando soluções para minimizar os seus efeitos, um
caso possível é organização de planos de emergência. (EN 31010,2010)
A Avaliação Ergonómica, é um método direcionado para a postura correta em frente a um
computador, avaliando-se tempos de trabalho, características e posição de mesas, cadeiras,
iluminação, monitores, teclado, rato, telefone, entre outros. (EN 31010,2010)
O Gretener, é um método que permite a avaliação do risco de incêndio efetivo de uma determinada
instalação ou área e a sua comparação com um risco admissível previamente determinado. (EN
31010,2010)
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2

VISÃO GERAL DE SGI

2.1 Conceitos básicos de ordem técnica
2.1.1

Sistemas de Gestão integradas

Todos os sistemas de gestão devem ser considerados como parte integrante do sistema de gestão
integrada de uma organização, com objetivos distintos, nomeadamente o Sistema de Gestão da
Qualidade (SGQ) para gerir e garantir a Qualidade, o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) para
definir, implementar, manter e melhorar estratégias para identificar e resolver os impactes ambientais
inerentes aos aspetos ambientais resultantes e o Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho
(SGSST) para potenciar a eficiência no que toca à gestão dos riscos da Segurança e Saúde no
Trabalho, relacionados com todas as atividades da organização.
Atualmente as áreas da Qualidade, o Ambiente e a Segurança e Saúde no Trabalho, não são mais
áreas vistas individualmente, mas como um conjunto, um todo, sendo áreas fulcrais para o
crescimento e desenvolvimento sustentável das organizações, pelo que a certificação e integração de
sistemas de gestão são cada vez mais implementados.
Um sistema de gestão integrada permitirá assim ter um sistema único e simplificado, focar na
melhoria de desempenho, otimizar os recursos disponíveis, integrar de forma crescente a
qualidade/ambiente/segurança e saúde no trabalho na gestão dos negócios da organização e unir
documentos para um mesmo procedimento.
É cada vez maior o número de organizações que procura a certificação pelas Normas – ISO 9001
para a Qualidade, ISO 14001 para o Ambiente e OHSAS 18001 para a Gestão da Segurança e Saúde
no Trabalho (ou equivalente NP 4397) – sendo a base para a gestão das áreas envolvidas.
Com a implementação de um SGI, espera-se obter melhorias não só ao nível da gestão, mas
também na eficiência da atividade, com maior criação de valor para as partes interessadas, na
minimização dos impactos ambientais e sociais negativos e do relacionamento com as partes
interessadas, tendo mais em conta as suas ocorrências.
É de frisar que a sinergia entre as diferentes normas enumeradas é crucial para a prevenção dos
riscos inerentes no local de trabalho (Vinodkumar and Bhasi, 2011), daí a sua integração mutua é da
maior importância
No que toca aos SGSST, sendo o sistema que está a ser analisado nesta dissertação, a sua
implementação ganhou um grande incentivo e desenvolvimento, a quando da adesão com sucesso nas
empresas, das normas ISO da Organização Internacional para a Normalização (ISO) e do sucesso que
tiveram, nomeadamente as normas para a Qualidade (série ISO 9000) e, posteriormente, para o
Ambiente (série ISO 14000).E assim em 2007, foi criada a OHSAS 18001, pela BSI (British
Standards Institution) para a Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, sendo a norma mais usada a
nível europeu, mas é de ressalvar que a mesma não foi adotada como norma internacional ISO, em
Portugal optou-se por publicar uma norma portuguesa: NP 4397 (2008), a qual é equivalente à
especificação OHSAS 18001, sendo a mais seguida pelas empresas portuguesas (Vinodkumar and
Bhasi, 2011).
Assim, a aplicação de Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST) tem como
objetivo proporcionar um método de avaliar e de melhorar comportamentos relativamente à
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prevenção de incidentes e de acidentes no local de trabalho, através da gestão efetiva de riscos
perigosos, bem como, de riscos no local de trabalho. (Santos et al., 2008)
Sendo assim, uma forma de regularização, tendo a empresa de aplicar as suas obrigações legais,
levando assim a uma continua promoção e melhoramento das condições de segurança e saúde, dentro
do que é o seu processo organizacional. (Granerud and Rocha, 2011)
Logo a implementação de medidas de prevenção e de proteção será sempre de encontro á obtenção
de um modo eficaz e coerente, tendo em atenção todos os elementos do local de trabalho para avaliar
riscos profissionais, levando que a direção e os trabalhadores sejam envolvidos no processo, cada um
com o seu nível de responsabilidade, onde todos têm um papel previamente estabelecido no que toca
à segurança no seu local de trabalho, a quem reportar e como o fazer, de uma forma rápida e eficaz.
(Fernández-Muñiz et al. 2007).

2.1.2

SGSST da Águas do Douro Paiva

Dada a preocupação crescente ao nível da qualidade, do ambiente, da segurança e saúde, a empresa
AdDP tem, desde agosto de 2003, implementado e certificado por um organismo independente um
Sistema de Gestão integrada nas vertentes da Gestão da Qualidade, de Gestão Ambiental e de Gestão
da Segurança e Saúde no trabalho, de acordo com as normas ISO 9001, ISO 14001 e OSHAS 18001.
(Figura 15)

Figura 15 - Símbolos da certificação de Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança
Fonte: AdDP 2016

É de frisar que a empresa é certificada, desde 2010, pela norma SA8000 na vertente de
Responsabilidade Social e acreditada de acordo com o referencial ISO/IEC 17025 no Laboratório de
Lever.
Todas as certificações da empresa, estão ilustradas na tabela 3.
Tabela 3 - Certificações do SGI da AdDP.
Referencial

Cumprimento dos requisitos

ISO 9001

Gestão da Qualidade

Certificado desde 2003

ISO 14001

Gestão Ambiental

Certificado desde 2003

OHSAS 18001 / NP 4397

Gestão da Segurança e Saúde no trabalho

Certificado desde 2003

SA8000

Responsabilidade Social

Certificado desde 2010

ISO/IEC 17025

Competência para laboratórios de ensaio

Acreditado desde 2010

Fonte: AdDP 2016
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Com o intuito de percecionar, se a conformidade, eficácia e eficiência do sistema de gestão
integrada e definir eventuais áreas de melhoria, a AdDP mantém um Programa Anual de Auditorias,
internas e externas, por entidades independentes. Sendo que uma vez por ano, é revisto o SGI. (Vieira,
Adriano Ramos, 2014)
A empresa dispõe de processos de identificação de perigos, avaliação dos riscos/ perigos e
implementação das medidas de controlo necessárias.
A AdDP disponibiliza meios de prevenção e proteção, coletiva e individual, e assegura anualmente
formação a todos os colaboradores internos, bem como, externos.
É também efetuado o registo e investigação, dos acidentes e quase acidentes, sendo fundamental
para a melhoria das condições de segurança dos colaboradores.

2.1.3

Modelo do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho

No Mundo Atual onde a tecnologia e o seu desenvolvimento permanente são essenciais à
potencialização dos ativos de uma empresa e na otimização dos seus produtos e serviços, é necessário
implementar modelos que possam gerar mais valias ao nível da resposta rápida aos problemas do
quotidiano da empresa tanto a clientes, utilizadores, fornecedores, entidades reguladoras, companhias
de seguros, entidades certificadoras, dos próprios colaboradores e de outras partes interessadas.
Na AdDP existe uma Base de Dados de gestão documental, que está conforme os princípios
da gestão da segurança da informação (ISO/IEC 27001, 2005), onde estava inserido os Programas
de ambiente e segurança de cada infraestrutura em formato Microsoft Excel, mas ao utilizar este
formato levava a múltiplos erros, desde a falha na digitalização dos dados inerente ao facto de
existirem inúmeras instalações , bem como a sua atualização e alteração dos conteúdos e obtenção
dos dados era feito de uma forma mais demorosa e pouco facilitada.
Assim com o intuito de armazenar e avaliar os dados de uma forma eficaz, coerente e de fácil
manuseamento e visionamento por parte dos utilizadores da empresa, e assim dar uma maior e melhor
resposta a qualquer tipo de problema existente em qualquer instalação existente na empresa, foi criado
uma nova base de dados utilizando a plataforma “Microsoft Access” e assim se criou a nova base de
dados para Gestão dos Programas de Ambiente e Segurança (BD PAS), onde toda a informação é
compilada e armazenada de uma forma mais fácil e otimizada.
2.1.3.1 Funcionamento e Manipulação da base de dados para Gestão dos Programas de
Ambiente e Segurança (BD PAS)
A AdDP dispõe assim de um Sistema de Gestão Integrada referente aos Programas de Ambiente
e Segurança de todas as suas infraestruturas.
Um dos objetivos da tese presente, foi a avaliação, da informação referente aos parâmetros, aspetos
ambientais, riscos ambientais, riscos de segurança e lista de verificação, das 95 infraestruturas da
empresa (Anexo 1- Infraestruturas analisadas), referente ao ano de 2016.
Existe em relação aos parâmetros indicados (aspetos ambientais, riscos ambientais) a identificação
de ocorrências (anomalias no processo de funcionamento) e sua integração nos programas de
Ambiente e Segurança.
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É necessário também uma identificação se o uso dos aspetos ambientais é para tratamento (P4) ou
para manutenção (P8) e se os riscos ambientais advêm de quais dos processos ou de ambos, bem
como, dos requisitos legais aplicáveis para cada um.
No que toca à manipulação da base de dados, ao abri-la, no Menu Principal é possível selecionar
o período de referência, isto é, o Ano, bem como, a infraestrutura pretendida. (Figura 16).

Figura 16- Menu principal da BD PAS

Com a seleção do ano e infraestrutura pretendida, neste caso, foi para o ano de 2016, para todas as
infraestruturas da empresa, é possível assim visualizar e manipular os dados que se pretende, que
foram os Aspetos Ambientais, Riscos de Segurança e Lista de verificação (Figura 17).

Figura 17 - Separadores individuais para os Parâmetros no SGI
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3

ENQUADRAMENTO LEGAL E NORMATIVO

3.1 Normas aplicadas
3.1.1

NP EN ISO 14001: 2004

A ISO 14001, (ISO 14001, 2008). é uma referência internacional para a Certificação de Sistemas
de Gestão Ambiental.
A certificação ISO 14001 é aplicável a organizações preocupadas com os impactos ambientais
inerentes à aplicação dos seus processos de operação e que pretendem contribuir para o melhoramento
do seu desempenho ambiental, tendo sido criada em 2004.
A ISO 14001 rege-se segundo um modelo de gestão PDCA (Plan-Do-Check-Act), que tem como
moldes a identificação continua, controlo e monitorização dos aspetos ambientais, a fim de melhorar
o sistema de gestão e o desempenho ambiental.
Os principais benefícios da implementação de um sistema de gestão ambiental:




3.1.2

Redução de custos, a partir de uma maior eficiência dos processos e consequentemente
redução do consumo da sua matéria prima, resíduos, etc.
Diminuição da probabilidade de riscos ambientais: emissões, derrames e acidentes;
Melhoria da imagem da organização e uma melhor aceitação por parte do público-alvo e do
próprio mercado. (organização amiga do ambiente)

OHSAS 18001:2007/NP 4397: 2008

A OHSAS 18001 (equivalente internacional de NP 4397), (OHSAS 18001, 2007). é aplicável e
vantajosa para organizações que pretendem obter uma maior confiança dos funcionários, clientes e
comunidade envolvente através do compromisso voluntário com a melhoria contínua da segurança
em todas as suas infraestruturas e processos, tendo assim uma melhor Gestão da segurança no
trabalho, tendo sido criada em 2008.
É de frisar, que em 2008 alteraram-se as definições de acidente e quase-acidente decorrentes da
OHSAS 18001 (2007) e NP 4397 (2008), passando as ocorrências sem lesões, doenças ou fatalidades
a ser registadas como quase-acidentes, as quais eram anteriormente registadas como acidentes (ex.,
acidentes com potencial para causar danos ambientais).
Os principais benefícios da implementação do sistema de gestão da segurança com base nesta
norma:






Redução de acidentes de trabalho e riscos de doenças profissionais;
Redução da taxa de ausência do trabalho;
Redução de custos (dias de trabalho perdidos, compensações);
Ao promover e garantir um ambiente de trabalho seguro leva uma maior satisfação e
motivação dos seus funcionários, aumentando assim a sua produtividade;
Toda a organização tem como foco, uma cultura de prevenção;
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4

MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Método de avaliação de aspetos ambientais
Das metodologias de avaliação de risco utilizadas na AdDP, a utilizada na tese elaborada para
avaliação dos riscos de segurança, bem como, dos aspetos ambientais, foi a Análise Preliminar de
Riscos (APR) conjugada com Matrizes de Probabilidade e Consequência.
No que toca à avaliação dos aspetos ambientais (PRO 2.51 R0, 2016), existe um procedimento
executado na AdDP, a partir da metodologia APR, que está estabelecido no fluxograma da Figura 18.

Identificação dos
aspetos ambientais
Identificação das
medidas de controlo
existentes
Avaliação dos aspetos
ambientais

Aspeto ambiental é
significativo?
Sim
Recomendação de
ações
Não
Reavaliação dos aspetos
ambientais
Programa de Ambiente
e Segurança completo

Figura 18 - Fluxograma execução da avaliação de aspetos ambientais
Fonte: (PRO 2.51 R0, 2016)

É de frisar, que a aplicação deste procedimento, torna- se obrigatória quando:
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Possíveis danos para o ambiente e/ou humanos, com a existência de um
incidente/ocorrência;
Sejam verificados requisitos legais ou politicas que impliquem uma nova revisão dos
aspetos ambientais;
Ocorrência de uma nova obra nas infraestruturas;
Existência de modificações nos procedimentos de uma operação, que leve ao surgimento
de novos aspetos ambientais.
Evidencia por parte dos meios envolventes que nos procedimentos, existam aspetos
ambientais que possam ter a sua classificação mal avaliada.

Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho
Como primeiro ponto, a identificação dos Aspetos Ambientais, é efetuada pelo Departamento de
Sustentabilidade Empresarial, em sintonia com os responsáveis das respetivas instalações, da
empresa.
Os aspetos são categorizados por processos:


Exploração/Manutenção - ocorrem em condições normais de operação, intervenções não
planeadas, pequenas anomalias, alterações de processos.



Emergência - ocorrem em situações acidentais ou imprevistas (incêndios, derrames, fugas,
explosões, inundações, entre outras).

No que toca à avaliação dos aspetos ambientais, como primeiro aspeto a ser verificado é se a
legislação, tanto comunitária, nacional, regional, municipal, bem como, a política da empresa,
recomendações da ERSAR e entidades locais, estão a ser salvaguardadas.
Se existir incumprimento, o aspeto ambiental é considerado significativo.
Tabela 4 - Legislação
LEG
Cumpre
Não cumpre
Não aplicável

Fonte: (PRO 2.51 R0, 2016)

Segundo ponto, na avaliação do aspeto ambiental é a severidade do mesmo, isto é, a influência do
aspeto ambiental nos potenciais impactes ambientais causados, gravidade, em função da toxicidade
ou do impacte potencialmente causado, sendo avaliado de acordo com a tabela 5.
Tabela 5 - Severidade
SEV

Aspeto Ambiental
Exploração/Manutenção

Consumo de Recursos

Consumo de Energia
Elétrica
Consumo de
Combustíveis

Brasileiro, Nuno

Reduzida - 1

Média - 2

Elevada – 3

Consumo de recursos não
renováveis sem
Consumo de recursos
Consumo de recursos não
valorização/reutilização interna,
renováveis.
renováveis sem
mas utilização eficiente (só é
valorização/reutilização interna
Consumo de recursos não
consumida a quantidade
e de utilização ineficiente
renováveis com
necessária à atividade, sem
(poderá haver perdas).
valorização/reutilização interna.
perdas ou com perdas sem
significado).
Subsistema com consumo
anual de energia <250 tep.
Utilização de recursos
renováveis e não renováveis.

Subsistema com consumo
anual ≥ 250 tep e <500 tep.

Subsistema com consumo
de energia ≥500 tep.

Utilização de recursos não
renováveis pouco poluentes
(GPL) em maior proporção aos
mais poluentes (gasóleo).

Utilização exclusiva de
recursos não renováveis mais
poluentes (ex. gasóleo).
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SEV

Aspeto Ambiental
Exploração/Manutenção

Reduzida - 1
RSU recolhidos pelo
sistema de gestão de RSU.

Produção de Resíduos

Resíduos de recolha
seletiva para reciclagem.
Resíduos inertes enviados
na sua maioria para
valorização.

Média - 2
Resíduos enviados para
aterro.
Resíduos classificados
como não perigosos na Lista
Europeia de Resíduos.

Sem recetores sensíveis.
Fontes Fixas
Ruído

Equipamentos
utilizados no
exterior

Cumpre os limites legais.
Cumpre os limites legais.
Existe Manual em
português, marcação CE e
declaração de conformidade.

Não existe Manual em
português, nem declaração de
conformidade, mas tem
marcação CE.

Elevada – 3

Resíduos classificados
como perigosos na Lista
Europeia de Resíduos.

Não cumpre os limites
legais.
Não existe Manual, não
tem marcação CE, nem
declaração de conformidade.

Descarga de águas
residuais exclusivamente
domésticas em coletor
municipal.

Efluentes líquidos

Descarga de águas
residuais exclusivamente
domésticas em meio recetor
natural com tratamento e
controlo de qualidade do
efluente.
Descarga de águas
residuais em ETAR para
tratamento.
Derrame de água bruta,
água tratada para consumo
humano, águas pluviais e
águas de lavagem de
pavimento não contaminadas.

Derrame de efluentes de
composição heterogénea com
poluentes não perigosos de
acordo com a legislação em
vigor.

Descarga de águas
residuais contaminadas
(hidrocarbonetos, solventes).
Derrame de efluentes
com substâncias classificadas
como perigosas de acordo
com a legislação em vigor.

Emissões atmosféricas

Emissões de gases que
são componentes do ar (ex.
azoto, oxigénio, vapor de
água, árgon e outros gases
raros).

Emissões gasosas não
perigosas de acordo com a
legislação ambiental (ex.
partículas grandes), ou
emissões gasosas de
combustões e reações
químicas dos laboratórios.

Emissões gasosas
contendo poluentes
considerados perigosos
(devido a uso de solventes,
tintas, colas, combustíveis,
obras de construção civil,
etc.): metais pesados, NO2,
SO2, CO, CO2, NH3,
partículas finas (PM 10),
compostos orgânicos voláteis
(COV), dioxinas ou
substâncias que empobrecem
a camada do ozono (CFC,
outros CFC totalmente
halogenados, HCFC, halons,
etc.) e gases com efeito de
estufa (CO2, CH4, N2O, HFC,
PFC, SF6).

Impacte Visual

A instalação está
totalmente integrada na
paisagem.

A instalação está
minimamente integrada na
paisagem.

A instalação não está
integrada na paisagem.

Não existe nenhuma
reclamação de odor.

Existe pelo menos uma
reclamação de odor.

Odores
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Descarga de águas
residuais exclusivamente
domésticas em meio recetor
natural sem tratamento
(bypass ao sistema de
tratamento).

-

Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho

SEV

Aspeto Ambiental
Reduzida - 1

Emergência

Média - 2

Elevada - 3

Derrame de substâncias não
perigosas sem meios de contenção.
Derrame de substâncias não
perigosas de difícil deteção.
Derrame de substâncias
não perigosas de fácil deteção.

Derrame de substâncias
perigosas em zona pavimentada, de
fácil deteção ou com meios de
contenção eficazes (bacias de
retenção adequadas ou Kits de
contenção de derrames)

Fuga de
reagente/fluídos de
refrigeração

Existe sistema de deteção
e neutralização automático.

Existe sistema de deteção, mas
requer intervenção humana.

Atos antissociais

Pequena contaminação de
água/solo de fácil deteção.

Considerável contaminação de
água/solo de rápida deteção.

Derrame

Incêndio/Explosão

Inundação/Rutura

Não existe sistema de deteção.
Deteção da fuga apenas
aquando da manutenção.
Elevada contaminação de
água/solo de difícil deteção.

Emissões para a atmosfera
consideráveis e produção de
resíduos em quantidade
considerável.

Elevadas emissões para a
atmosfera e produção de resíduos
em elevada quantidade e
diversidade.

Considerável efeito de
lavagem/arrastamento de
resíduos/materiais/água tratada ou
águas residuais.

Elevado efeito de
lavagem/arrastamento de
resíduos/materiais/água tratada ou
águas residuais

Emissões para a atmosfera
reduzidas e pequena produção
de resíduos.
Pequeno efeito de
lavagem/arrastamento de
resíduos/materiais/água tratada
ou águas residuais.

Derrame de substâncias
perigosas em solo não
impermeabilizado, de difícil deteção.

Fonte: (PRO 2.51 R0, 2016)

Terceiro ponto na avaliação do aspeto ambiental é a ocorrência do impacte ambiental, isto é, a
frequência ou a probabilidade de ocorrência de um impacte associado a um determinado aspeto
ambiental, sendo avaliado de acordo com a tabela 6.
Tabela 6 - Ocorrências
OCO

Descrição

Exploração/Manutenção

Emergência

1

Esporádico

Ocorre até 1 vez por ano

Não é normal, mas é razoável a expectativa da
ocorrência

2

Pontual

Ocorre mais do que 1 vez por ano

Ocorre esporadicamente

3

Ocasional

Ocorre mais do que 1 vez por mês

Ocorre várias vezes e existe histórico

4

Frequente

Ocorre mais do que 1 vez por semana

Ocorre de forma sistemática e com um largo histórico

Fonte: (PRO 2.51 R0, 2016)

Sendo que os valores obtidos na severidade, bem como, na ocorrência vão dar origem ao valor do
risco de impacte ambiental
Risco de Impacte Ambiental (RIA) = Severidade x Frequência
Como quarto ponto na avaliação do aspeto ambiental, temos as Condições de Controlo Ambiental
(CCA) que pretendem transpor o controlo existente para reduzir/evitar o potencial impacte ambiental,
ilustrado na tabela.

Brasileiro, Nuno
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Tabela 7 - Condições de controlo
Tipos de controlos

Exemplos de medidas de controlo

Deteção/Monitorização

Verificações/inspeções visuais, medições, etc.

Procedimentos documentados/regras
de gestão

Procedimentos, instruções, fichas, modelos, etc.

Meios físicos

Impermeabilizações, bacias de retenção, confinamento, absorventes,
contentores, filtros, sistemas de tratamento, insonorização, etc.

Fonte: (PRO 2.51 R0, 2016)

Estas condições podem dividir-se em 4 categorias, conforme a tabela 8.

Tabela 8 - Condições de controlo ambiental
CCA

Exploração/Manutenção/Emergência

1

Existem, são suficientes e eficientes.

2

Existem, mas ainda não são suficientes ou têm algumas deficiências.

3

Existem, mas são poucas ou têm graves deficiências.

4

Não existem.

Fonte: (PRO 2.51 R0, 2016)

Como quinto ponto, o Risco de Impacte Ambiental (RIA) e as Condições de Controlo Ambiental
(CCA), vão produzir um Grau de Impacte Ambiental (GIA) encontrado na matriz da tabela 9.
Tabela 9 - Risco de impacte ambiental
RISCO DE IMPACTE AMBIENTAL (RIA)
Baixo
(1-2)

Moderado
(3-4)

Médio
(6 e 8)

Alto
(9
e12)

4- Não existem

4

8

12

16

3- Existem, mas são poucas ou têm graves deficiências

3

6

9

12

2- Existem, mas ainda não são suficientes ou têm algumas deficiências

2

4

6

8

1- Existem, são suficientes e eficientes

1

2

3

4

Condições de Controlo Ambiental (CCA)

Fonte: (PRO 2.51 R0, 2016)

E assim por último, em função do Grau de Impacte Ambiental, os aspetos ambientais, bem como
os impactes ambientais a que dão origem, são classificados em Significativos (S) ou Não
Significativos (NS).
É necessário frisar que os aspetos ambientais, bem como, os seus impactes ambientais são
considerados significativos se a avaliação do impacte ambiental tiver um valor superior a 6.
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O aspeto ambiental ao ser classificado como significativo, são indicadas ações com vista à
eliminação/minimização dos mesmos, sendo para tal elaborados Planos de Ações.
No que toca aos Aspetos Ambientais Não Significativos, serão executados os controlos existentes
e serão definidas ações de monitorização.

4.2 Método de avaliação de riscos de segurança
A identificação dos riscos de segurança e avaliação do nível de risco está associada ao
funcionamento normal em exploração (produção e adução de água, manutenção e serviços
administrativos) e a potenciais acidentes e situações de emergência. (Vieira, Adriano Ramos, 2014)
Na AdDP, das várias metodologias existentes a que serviu como base à avaliação dos riscos de
segurança (PRO 2.50 R0,2016) em todas as atividades e infraestruturas da empresa foi a Análise
Preliminar de Riscos conjugada com Matrizes de Probabilidade e Consequência.
A implementação deste método é conforme o estabelecido no fluxograma. (Figura 19)

1
IDENTIFICAR/
VERIFICAR
PERIGOS

PERIGO 1

PERIGO 2

ALVO 1

PERIGO 3

ALVO 2

PERIGO p

ALVO 3

ALVO a

2
AVALIAR
SEVERIDADE
(Pior caso)

AVALIAR
PROBABILIDADE

Repetir para
cada combinação
ALVO/PERIGO

3
ANALISAR
RISCO

AVALIAR
RISCO

Usar a Matriz
Categoria de Riscos

4
ESTABELECER
MEDIDA DE CONTROLO
E REAVALIAR

Figura 19 - Fluxograma simplificado avaliação de riscos

Fonte: (PRO 2.50 R0,2016)

Como primeiro ponto, seguindo o fluxograma, tem que se ter atenção que um perigo pode ter um
ou vários alvos, dependendo do processo que está a ser a avaliado, e esses mesmo alvos são
essencialmente humanos, mas também poderão ser patrimoniais ou ambientais, isto é:
Brasileiro, Nuno
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F – Funcionários



C – Comunidade



I – Infraestruturas



O – Outros



P – Produto



A - Ambiente



V – Visitas



E – Equipamentos

Nota: A ilustração das letras, seguido do nome, é para ter a perceção como é posto, na base dados
da empresa, no Sistema de Gestão.
O perigo na avaliação feita, é identificado como um agente agressivo, isto é, qualquer ente capaz
de causar danos e perdas (Cardella, B. 1999), e para facilitar a identificação dos perigos foi utilizada
uma lista de verificação que foi previamente desenvolvida a partir da experiência, como resultado de
um processo de avaliação de riscos ou falhas anteriores.
E assim identificado o perigo e alvo(s), procede-se à avaliação do risco inerente, estando esta
avaliação dividida por quatro fases interligadas entre si:


A Severidade, de acordo com os parâmetros da tabela 10:
Tabela 10 - Severidade
Categorias de Consequências
(Estabelecimento do Grau dos Dano/Perdas Decorrentes do Evento)
SEV

Qualidade

1

Desprezável

2

Muito leve

Caracterização em Função do Alvo Pessoa ou Trabalhador
Incómodos passageiros.
Lesões de recuperação muito rápida.
Ex. Queimaduras de vermelhidão passageira.

3

Leve

Lesões que provocam sofrimento passageiro e não levam à incapacidade para o trabalho ou
atividades normais do quotidiano;
Ex. Queimaduras do primeiro grau.

4

5

Média Leve

Média

Lesões que não resulta em danos permanentes, mas provocam sofrimento e incapacidades
temporárias por período menor do que uma semana.
Lesões que não resultam em danos permanentes, mas provocam sofrimentos consideráveis e
incapacidade por período maior que uma semana.
Ex. Fraturas, queimaduras, cortes.

6

Média Alta

Lesões que resultam em perda permanente de funções, mas não afetam de forma acentuada os
essenciais de uma vida normal.
Ex. Surdez parcial, queimaduras e cicatrizes.
Lesões que incapacitam para o trabalho ou outras atividades.

7

Grave
Ex. Cegueira, perda de membros.

8

Muito grave

9

Extremamente
Grave

10

Catastrófica

Uma morte
Algumas mortes
Grande número de mortes.

Fonte: (PRO 2.50 R0,2016)
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A Probabilidade de ocorrência (decorrente do pior cenário admissível), de acordo com os
parâmetros da tabela 11, é de frisar que o intervalo de exposição é de 25 Anos para
Instalações em Funcionamento ou conforme a duração para Trabalhos de Construção e
Manutenção.
Tabela 11 - Frequência de Ocorrências
Categorias de Frequências
(Estabelecimento do Grau de Probabilidade de Ocorrência do Evento)

4.2.1.1.1
OCO

Qualidade

Descrição

Freq.
4.2.1.1.1.1.1
Referência
Limite
(ano-1 )
4.2.1.1.1.1.2
Instalações em Funcionamento

Prob.

1

Probabilidade de ocorrência tão
Improvável próxima do zero que se admite que não
ocorre no intervalo de exposição.

3 x 10-5

2

Rara

Pouca possibilidade de ocorrer no
intervalo de exposição, mais possível.

10-4

3

Remota

Possibilidade de ocorrer algumas
vezes no intervalo de exposição.

3 x 10

4

Ocasional

Possibilidade de ocorrer várias vezes
no intervalo de exposição.

3 x 10-2

5

Provável

Possibilidade de ocorrer repetidas
vezes no intervalo de exposição.

3 x 10-1

6

Frequente

Possibilidade
frequentemente
exposição.

no

de
ocorrer
intervalo
de

3x

-3

~1

 8 x 10-6

103

 8 x 10-5
2

 8 x 10-4
1

 8 x 10-3

 8 x 10-2

 8 x 10-1

Não se espera que o
evento ocorra durante o
intervalo de exposição

Espera-se que o
10- evento não ocorra mais
de uma vez no intervalo
de exposição
Espera-se que o
10- evento ocorra algumas
vezes
durante
o
intervalo de exposição.
1

Espera-se que o
evento ocorra pelo
menos uma vez ao ano.

10

Espera-se que o
evento ocorra várias
vezes num ano.

Espera-se que o
102 evento ocorra várias
vezes num mês.

Fonte: (PRO 2.50 R0,2016)



Tanto a Severidade e a Ocorrência produzem um nível de risco encontrado na Matriz de
acordo com os parâmetros da tabela 12.

Brasileiro, Nuno
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Tabela 12 - Matriz de Níveis de Risco
SEVERIDADE (SEV)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FREQUÊNCIA
(OCO)

Nível de Risco (NR)
1

1

1

2

2

3

4

5

5

6

6

2

1

2

3

3

4

5

5

6

6

7

3

2

3

3

4

5

5

6

6

7

7

4

3

3

4

5

5

6

6

7

7

8

5

3

4

5

5

6

6

7

8

8

9

6

4

5

5

6

6

7

7

8

9

10

Fonte: (PRO 2.50 R0,2016)



Com aceitabilidade e categorização definidas na tabela 13 e tabela 14.

Tabela 13-Aceitabilidade
Nível de Risco

Aceitabilidade
1
Riscos Aceitáveis

B

BAIXO

2

Nível de risco considerado como insignificante.

3
4
M

MODERADO
5
6

A

ALTO
7

Riscos Aceitáveis que podem requerer ações
Se o risco residual permanecer ou estiver nesta região, ele será aceitável apenas se outras
medidas de redução forem impraticáveis ou requererem ações que sejam grandemente
desproporcionadas em tempo, complexidade e esforço para que a redução do risco seja
alcançada.
Riscos Aceitáveis que requerem ações
Medidas de controlo devem ser introduzidas para que o risco residual recaia na região de
risco aceitável.

8
Riscos Inaceitáveis.
E

EXTREMO

9

Risco não pode ser justificado salvo em circunstâncias extraordinárias.

10

Fonte: (PRO 2.50 R0,2016)
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Tabela 14 - Categorias de Níveis de Riscos
Categorias de Riscos
NR

Qualidade

1

Extremamente
Baixo

2

Muito Baixo

3

Baixo

Ações/Medidas de Controlo
Basta ter sido identificado.
Requer a manutenção da confiança de que o risco permanece neste nível.
Poderá requerer ações integrantes de um Programa Geral do tipo:
Sinalização – Ordem – Limpeza e Boas Práticas de Trabalho
Desejável reduzir o risco a um nível mais baixo.

4

Médio Baixo

5

Médio

6

Médio Alto

7

Alto

Poderá requerer ações específicas: Sinalização – Ordem – Limpeza e Boas Práticas de
Trabalho
Desejável reduzir o risco a um nível mais baixo.
Poderá requerer ações de Melhoria Contínua.
Imperativo reduzir o risco a um nível mais baixo tão cedo quanto possível.
Poderá requerer um Programa específico de Controlo de Riscos
Imperativo reduzir o risco a um nível mais baixo tão cedo quanto possível.
Requer ações urgentes para a redução do risco.
Requer intervenção urgente com cessação das atividades que geram o risco.

8

Elevado

9

Muito Elevado

Requer intervenção imediata com cessação das atividades que geram o risco.

10

Extremamente
Elevado

Requer intervenção imediata com cessação das atividades que geram o risco.

Enquanto não forem implementadas medidas definitivas, devem-se adotar medidas
compensatórias de redução de riscos.

Fonte: (PRO 2.50 R0,2016)

4.3 Medidas de controlo de risco
Na AdDP, as medidas de controlo de risco aplicáveis são: (Vieira, Adriano Ramos, 2014)


Eliminação do perigo ou substituição do sistema, equipamento ou produto através de
modificações no projeto.



Instalação de dispositivos ativos de proteção.



Instalação de alarmes, sinalização de segurança e adoção de controlos administrativos.
(exemplo: controlo dos acessos)



Instalação de dispositivos passivos de proteção, disponibilização de Equipamentos de
Proteção Individual e Coletiva.



Formação e treino dos funcionários e estabelecimento de Instruções de Trabalho
Operacionais, disponibilizadas a todos os funcionários na plataforma online.

As medidas apresentadas são postas em prática, consoante a sua eficácia para o perigo existente,
modo como pode ser feita a sua implementação (aplicabilidade), custo inerente e são mesmo assim
analisadas alternativas caso introduzam novos perigos,
Brasileiro, Nuno

31

Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente
É de frisar também, que após a implementação das medidas de controlo propostas são executadas
reavaliações dos níveis de risco.
Na figura 20, é verificado os inúmeros sinais de segurança utilizados:

Figura 20 - Avisos de segurança

Em todos os locais onde existam produtos químicos que podem trazer algum tipo de risco, é
colocada a sua ficha de segurança e intervenção.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Riscos de segurança
Como explicação suscita dos resultados apresentados no que toca avaliação dos riscos de
segurança, em todas as infraestruturas da empresa (Anexo 1), primeiramente irá ser apresentado um
exemplo de uma avaliação segundo a metodologia utilizada na AdDP, de um risco de segurança
evidenciado como dos mais críticos, na ETA de Lever, sendo esse, lesão devido a pequena fuga de
cloro (intoxicação) e exemplificado a introdução dos dados elaborados no sistema de gestão integrado
(BD PAS), figura 21.
Ao analisar o risco de segurança, ao introduzir os dados no BD PAS, é necessário colocar que tipo
de processo existe, no caso ilustrado é um processo de operação/Manutenção, isto é, este risco pode
ocorrer perante estes dois cenários. O passo seguinte é colocar a localização onde pode ocorrer o
evento, neste caso, é na cloragem.
Relativamente à avaliação da severidade, foi considerado de nível 4 (Média Leve), pois é
evidenciado uma lesão que não resulta em danos permanentes, mas provocam sofrimento e
incapacidades temporárias por período menor do que uma semana.
Em relação à avaliação da ocorrência, foi considerado de nível 3 (Remota), existindo a
possibilidade de ocorrer várias vezes no intervalo de exposição (25 anos para instalações em
funcionamento).
E por fim ao fazer análise do nível de risco, foi considerado de nível 4 (medio/ alto) sendo crucial
reduzir o risco a um nível mais baixo tão cedo quanto possível e poderá requerer um Programa
específico de Controlo de Riscos. (Anexo 2- Avaliação de risco segurança-ETA de Lever)
Como medidas de controlo, foram implementadas as seguintes:











Implementação um sistema de deteção e neutralização de fugas de cloro, com sinalização
na supervisão e com pirilampo exterior.
Sinalização de segurança, (Perigo - Cloro)
Implementação de programa de proteção Individual (Óculos de Proteção; Máscara
Completa de Proteção Química c/filtro; Luvas de Proteção Impermeáveis; Calçado de
Segurança).
Formação/Informação relativa à utilização dos EPI.
A operação deixou de ser realizada por um só colaborador e passou a dois colaboradores.
Implementação de sistema de consignação das válvulas dos clorómetros.
Análise de ocorrências com os colaboradores para sensibilização relativa aos perigos e
possíveis lesões decorrentes de fugas e contacto / exposição ao cloro gasoso.
Selados os orifícios de comunicação entre as diversas salas da instalação de modo a reduzir
a propagação e a confinar qualquer fuga de cloro na respetiva zona de armazenagem.
Afixação no local Ficha de Segurança e Intervenção.
Efetuada sensibilização às equipas de emergência relativa à seleção e utilização dos
dispositivos de proteção respiratória em fugas de cloro e também relativamente ao fecho
e controlo das entradas das instalações.
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Figura 21 - Identificação e avaliação de Riscos de segurança no SGSST

No que toca ao enquadramento geral, foram identificados e avaliados no total 2061 riscos de
segurança, para o ano de 2016, em todas as infraestruturas da empresa.
Ao fazer uma comparação entre o ano de 2015 e 2016, verificou-se uma diminuição significativa,
no que toca ao número de riscos de segurança apresentados nas infraestruturas, no ano de 2015 eram
de 2189, e passaram a 2061 no ano de 2016, bem como, uma diminuição em todos os níveis de
aceitabilidade, sendo esta diminuição mais acentuada no nível de risco 4 (Moderado).
Também é de frisar que não existe nenhum risco de segurança acima do nível de aceitabilidade
(acima de 6), o que afere que não existe nenhum risco de segurança que necessite de novas
implementações de ações, logo as várias medidas de controlo do risco impostas pela empresa, entre
elas, o investimento na formação constante dos seus trabalhadores, está a surtir os resultados
pretendidos. (Figura 22)
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Figura 22 - Comparação 2015 e 2016 do Nível de Risco de Segurança medidos
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Também é possível aferir que com a diminuição do nº de riscos avaliados e as medidas
implementadas ao longo do ano de 2016, permitiu diminuir o nível de risco médio de 2,94 para 2,90,
não se verificando qualquer alteração nos níveis de risco máximo de 5 e mínimo de 1 (Figura 23)

Figura 23 - Comparação 2015 e 2016 dos mínimos, máximos e medias do Nível de Risco de Segurança medidos

É de frisar que foram avaliados os riscos de segurança, em todas as infraestruturas da empresa,
sendo ilustrado avaliação dos riscos, na ETA de Lever. (Anexo 2)

5.2 Aspetos Ambientais
Como explicação suscita dos resultados apresentados no que toca avaliação dos aspetos
ambientais, em todas as infraestruturas da empresa, primeiramente irá ser apresentado um exemplo
de uma avaliação segundo a metodologia utilizada na AdDP, de um aspeto ambiental evidenciado
como dos mais críticos, na ETA de Lever, sendo esse, Incêndio e exemplificado a introdução dos
dados elaborados no sistema de gestão integrado (BD PAS), figura 24.

Figura 24 - Identificação e avaliação de Aspetos ambientais no SGSST
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Ao analisar o aspeto ambiental, ao introduzir os dados no BD PAS, é necessário colocar que tipo
de processo existente, no caso ilustrado é um processo de operação/Manutenção, isto é, este risco
pode ocorrer perante estes dois cenários, e relativamente aos requisitos legais é verificado que cumpre
todos os parâmetros.
Relativamente à avaliação da severidade, foi considerado de nível 3 (Elevado), pois pode-se
evidenciar elevadas emissões para a atmosfera e produção de resíduos em elevada quantidade e
diversidade.
Em relação à avaliação da ocorrência, foi considerado de nível 2 (Pontual), pois ocorre
esporadicamente e assim a partir destas duas classificações, verificou-se um Risco de Impacte
Ambiental de 6 (Medio) e como as Condições de Controlo Ambiental foram avaliadas como 1 (pois
existem e foram avaliadas como eficientes e suficientes por experiências passadas) por fim o Grau de
Impacte Ambiental (GIA) de acordo com a matriz já apresentada, foi considerado de 3, logo o aspeto
ambiental foi considerado não significativo. (Anexo 4)
Como medidas de controlo, foram implementadas as seguintes:




Implementação do Plano de Controlo de Emergência Local PCEL1101 LEVER.
Colocação da Ficha de Segurança e Intervenção, nos locais propícios a existir este tipo de
risco ambiental.
Implementação Sistema de alerta e Deteção de Incêndio.

No que toca ao enquadramento geral, foram identificados e avaliados 620 aspetos ambientais no
total, para o ano de 2016, em todas as infraestruturas da empresa, sendo 117 os aspetos ambientais
potencialmente existentes em cada infraestrutura. (Anexo 3)
Ao fazer uma comparação entre o ano de 2015 e 2016, verificou-se uma diminuição significativa,
no que toca ao número de aspetos ambientais apresentados nas infraestruturas, no ano de 2015 eram
de 681, e passaram a 620 no ano de 2016, bem como, se verifica que não existem aspetos ambientais
significativos (Figura 25), segundo a metodologia de avaliação implementada na AdDP.
No que toca à sua significância média diminuiu em 2016 para 2,5, a significância mínima de 1
manteve-se, bem como a significância máxima em 6.
Este fato demonstra a eficácia do sistema de gestão integrado e das numerosas ações
implementadas no passado, bem como, à sobrevalorização dos aspetos ambientais.
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É de frisar que os aspetos ambientais que foram avaliados estão apresentados no Anexo 3 e um
exemplo da inclusão dos dados da avaliação de um aspeto ambiental, no SGSST, da ETA de LEVER
E que cada aspeto ambiental tem um código especifico que o representa no sistema, que é colocado
no SGSST.

5.3 Lista de Verificação
As Listas de Verificação (LV) são listas de perigos, riscos ou falhas de controlo que foram
desenvolvidas a partir da experiência continua, que teve como resultado de processos de avaliação de
riscos ou falhas anteriores, isto é, uma serie de perguntas criteriosas com o intuito de verificar se os
procedimentos estão a ser desenvolvidos corretamente e consoante os requisitos legais impostos. (EN
31010,2010)
A lista de verificação utilizada, contém 99 questões, com a avaliação da conformidade de
requisitos muito específicos de cada instalação, como por exemplo o Decreto-Lei 24/2012, de 6 de
fevereiro, que legisla a proteção dos trabalhadores contra o risco de exposição a agentes químicos,
existindo assim, a identificação e atualização das condições mínimas necessárias para um bom
funcionamento das infraestruturas e para cumprimento de todas as regras ambientais e de segurança
em vigor na empresa. (Anexo 5 – Lista de Verificação).
Assim existe por parte da empresa a verificação de não conformidades de cariz legal em todas as
infraestruturas da empresa, criando-se ocorrências sempre que são encontradas situações não
conformes.
De acordo com as Normas ISO 14001 e OHSAS 18001 é indispensável a verificação da
conformidade legal periodicamente, devendo a empresa evidenciar o registo dessa atividade, a qual
na AdDP fica nos programas de ambiente e de segurança de cada infraestrutura existentes no SGSST
da empresa. (Figura 26)

Figura 26 - Exemplo de questões da lista de verificação no SGSST.
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No que toca aos resultados apresentados, verificou-se que todos os procedimentos inseridos em
todo o processo de tratamento das águas estão em conformidade legal, com todos os requisitos legais
aplicáveis à organização, não existindo nenhuma ocorrência de não conformidade em todas as
infraestruturas da AdDP, sendo um sinal extremamente positivo do esforço da organização no
caminho da excelência no que toca à segurança e conformidade total nas suas instalações.

5.4 Resíduos
No que toca aos resíduos produzidas em todas as instalações da empresa, todas as suas quantidades
foram verificadas e atualizadas, para o ano de 2016, nos programas de SGSST. (Anexo 6)
Os resíduos produzidos são separados e recolhidos conforme a sua constituição, sendo
transportados e encaminhados para o destino Final por entidades externas, de frisar, que na AdDP, o
objetivo principal é valorizar os resíduos e não deposição em aterro, como antigamente era feito.
Posto isto, os resíduos que foram produzidos em maior quantidade, representando
aproximadamente 90% da quantidade total de resíduos, foram as lamas de clarificação de água, com
uma produção de 1394 toneladas, num total de 1595 toneladas. É de frisar, que 92 % da quantidade
de lamas, foram produzidas na ETA de Lever.
No que toca a comparação com anos anteriores, existiu um aumento considerável relativamente a
anos anteriores, isso pode ser explicado pela implementação de mais um tanque no processo de
tratamento da água na ETA de Lever, bem como, uma maior otimização dos processos levando a um
maior e melhor tratamento da água bruta.

5.5 Simulacro de Incêndio
Como uma medida de prevenção adotado na AdDP e integrante no Plano de Controlo de
emergência Local da empresa e estando conforme as exigências referentes à norma SA 8000, foi
realizado um Simulacro semestral para o cenário de incêndio e evacuação geral, medida essa
executada pela área do Sistema de Responsabilidade Empresarial da empresa, no dia 23 de junho,
pelas 10h00 da manhã, onde o tipo de exercício era identificado como um Incendio em quadro
elétrico, e foi feito em simultâneo, nas seguintes instalações:





ETA de Lever (Edifício de Exploração, Laboratório)
ETA de Castelo de Paiva
ETA de Ferreira
Edifício Scala (Sede AdDP)

É de frisar, que foi distribuído somente pelos observadores, delegados de segurança e STE, dias
antes, via Email, um Guia do simulacro (Anexo 7), com todas as fases obrigatórias que iam existir no
simulacro.
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Como observador estava responsável por:
1. Gestão da reunião de abertura (Esclarecimento de dúvidas).
2. Observar e apoiar o Delegado de Segurança na execução do simulacro.
3. Garantir que os Delegados de Segurança efetuam a chamada para os Bombeiros (Ponto
2.10 do Guião).
4. Efetuar o resumo do simulacro, com indicação dos tempos de evacuação e registo
fotográfico (5 a 10 fotos). (Anexo 8)
5. Efetuar a cronometragem do tempo de evacuação até à saída do edifício ou saída
do piso (Máximo: 2 minutos).
6. Efetuar o registo de presenças (Anexo 9).
7. Gestão da reunião de fecho (Obter informações, prazos e responsáveis sobre eventuais
medidas a implementar).
Como resumo e análise critica do simulacro, foi registado que a evacuação foi feita em 2m 56 s,
menos de 2 minutos, fugindo um pouco do objetivo pretendido inicialmente (Máximo 2 minutos).
Durante o simulacro foi notório algum tipo de descontração e falta de poder de reação por parte
dos funcionários, ao ouvir o alarme de incêndio e na deslocação para a saída de emergência, o que
poderia acarretar riscos de segurança se fosse uma situação real.
Como nota positiva verificou se, que todos os funcionários tinham perfeita noção onde se
localizava as saídas de emergência, bem como, o ponto de encontro no exterior, o que identifica
conhecimento dos procedimentos de evacuação, e que as constantes formações e simulacros estão a
ter os efeitos desejados.
No que toca ao tempo verificou- se que passou o pretendido, isto deveu -se à demora de um
funcionário, pois deslocou-se para a porta de saída de emergência errada (estando essa porta fechada),
tendo-se deslocado para a garagem e nesse local não sabia onde se localizava a saída de emergência.
Ao analisar o incidente pode-se verificar que foi um ato isolado, num grande número de
funcionários, mas é sempre preciso ter em conta o erro, pois é uma vida humana que está a ser posta
em causa, assim é da máxima importância reforçar este tipo de medidas (simulacros e formações
acerca das medidas de emergência) e também informar onde se localiza as saídas de emergência em
todos os locais na sede da AdDP, neste caso, na garagem da sede da AdDP e foi verificado o motivo
da porta em questão estar fechada.
Outro ponto a ressalvar foi a demora no registo das presenças, sendo feito de uma forma aleatória
e demorada, o que pode provocar entraves na verificação atempada da falta de algum funcionário no
local de encontro, o que pode acarretar falhas no simulacro e futuras falhas no futuro, o que pressupõe
que seja necessário formação e consciencialização nesse sentido e não só durante todo o processo de
saída do edifício (Figura 27).
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Figura 27 - Simulacro 2017

5.6 Análise SWOT
A análise “SWOT” é utilizado como uma ferramenta que permite, o estudo da análise interna e
externa da empresa. Na análise interna, refere-se à própria organização, os pontos fortes e fracos que
a mesma possui, já na análise externa, os parâmetros estudados são as oportunidades e ameaças que
a empresa pode ter, não sendo parâmetros do controlo da empresa, resultam de uma análise à
envolvente externa da empresa.
O termo “SWOT” vem das siglas, das palavras: strengths, weaknesses, opportunities e threats.
Com a análise SWOT, o objetivo é verificar quais os pontos fortes e os pontos fracos, bem como
as oportunidades e as ameaças, da implementação de um novo modelo de segurança numa empresa
de abastecimento e tratamento de Água.
Pontos Fortes:





A legislação atual, não obriga a cingir a um único modelo de controlo dos riscos, fica ao
critério da empresa a implementação de um;
Redução dos custos intrínsecos aos acidentes;
Redução de riscos de segurança, bem como dos riscos ambientais;
Valorização da empresa perante consumidores, fornecedores e colaboradores internos e
externos.

Pontos Fracos:
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Existência do fator de erro humano;
Ocorrência de vulnerabilidades na aplicação de um modelo novo, pois nunca foi utilizado
antes na empresa;
Apesar de todos os modelos avançados e aplicados, bem como legislação, irá sempre existir
acidentes;
Não é suportável pela organização a implementação de medidas novas que acarrete mais
meios financeiros, matérias e mão de obra.
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Oportunidades:
 Angariação de novos colaboradores, bem como, melhoria da satisfação dos colaboradores já
existentes;
 Redução de custos com ressarcimentos e prejuízos decorrentes de acidentes de trabalho.
Ameaças:




Desencadear outro tipo de acidentes graves, devido à dificuldade em transmitir a mensagem
aos colaboradores internos e externos para adotarem novas medidas de segurança, de encontro
a praticas mais seguras;
A falta de meios e o valor monetário e humano necessário levam à não implementação de
novas medidas de segurança;
A mecânica e habituação a medidas anteriores, dificultam a implementação de medidas novas.
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CONCLUSÕES FINAIS E PERSPETIVAS FUTURAS

Como delineações finais na dissertação realizada é de realçar que na empresa, o SGSST já está
percecionado e perfeitamente enraizado na gestão de topo como um investimento fundamental, bem
como, uma mais valia para a concretização dos objetivos globais da empresa.
Com a implementação, bem enraizada e coesa em todos os setores da empresa, do SGSST, estando
todos os processos de controlo, avaliação e resposta a ocorrências, tanto ambientais como de
segurança, bem delineados e automatizados, verificou-se a todos os níveis, a melhoria no que toca à
diminuição dos riscos de segurança, à diminuição dos níveis de riscos dos aspetos ambientais
verificados nas infraestruturas e há não existência de impactes ambientais significativos.
No que diz respeito à verificação de não conformidades de cariz legal e normativo, a partir de listas
de verificação, é de frisar que não foi verificado nenhuma ocorrência e que a sua analise a partir deste
método de avaliação é feito de uma forma eficaz, rápida e muito incisiva.
No que toca ao sucesso das medidas de prevenção, foi verificado no que toca ao Simulacro de
incendio, que existiram algumas falhas, o que pressupõe um maior investimento e tempo na formação
e divulgação dos procedimentos de evacuação, bem como, das medidas a tomar, seja presencial ou
mesmo através de testes com pergunta/resposta na plataforma Moodle, existente na empresa, e
recolha dos dados obtidos para futuro estudo com o intuito de aplicar novas medidas.
Nesta dissertação também foi realizada uma análise SWOT relativamente à implementação de
novas medidas de segurança, onde foi possível concluir que apresenta pontos fortes devido à
valorização da empresa perante consumidores, fornecedores e colaboradores internos e externos e
pontos fracos, a ocorrência de vulnerabilidades na aplicação de um modelo novo, pois nunca foi
utilizado antes na empresa. As oportunidades observadas são a redução de custos com compensações
e prejuízos decorrentes de acidentes de trabalho e as ameaças verificadas poderão ser desencadear
outro tipo de acidentes graves, devido à dificuldade em transmitir a mensagem aos colaboradores
internos e externos para adotarem novas medidas de segurança, de encontro a praticas mais seguras;
Para finalizar, verificou-se que o método utilizado na empresa, no que toca à avaliação preliminar
de risco, tem limitações, nomeadamente deveria inserir a participação ativa dos trabalhadores em
parceria com os profissionais responsáveis pelo SST, bem como, no SGSST ser possível elaborar
uma análise anual comparativa dos riscos de segurança existentes entre os vários
setores/infraestruturas dentro da própria empresa.
Sendo assim proposto de futuro, uma investigação e estudo de novos métodos de avaliação de
risco mais sensíveis e focalizados nesta área de atividade, e não tão generalizado e por fim outra
proposta seria a elaboração de estudo onde se faça uma comparação detalhada dos diferentes métodos
utilizados pelas diferentes empresas, do mesmo ramo de atividade, e o que isso influenciaria na
melhoria da qualidade ambiental, bem como, da segurança.
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ANEXOS

Anexo 1– Infraestruturas Analisadas

Sistema

Subsistema

Infraestrutura

Baixo Tâmega

Baixo Tâmega Ovil

Captação Ovil

Baixo Tâmega

Baixo Tâmega Ovil

EE Final ETA Pousada-Gôve

Baixo Tâmega

Baixo Tâmega Ovil

ETA Pousada-Gôve

Baixo Tâmega

Baixo Tâmega Ovil

RAT ETA Pousada-Gôve

Baixo Tâmega

Baixo Tâmega Ovil

RR Amarelhe

Geral

Geral

Condutas Elevatórias e Gravíticas

Geral

Geral

Edifício Scala

Geral

Geral

Geral

Lever

Lever Norte

Cloragem Compostela

Lever

Lever Norte

Cloragem Jovim

Lever

Lever Norte

EE Feiteira

Lever

Lever Norte

EE Jovim

Lever

Lever Norte

EE Ramalde

Lever

Lever Norte

EE Vale Ferreiros

Lever

Lever Norte

Recloragem Monte Pedro

Lever

Lever Norte

RR Jovim

Lever

Lever Norte

RR Monte Pedro

Lever

Lever Norte

RR Pedrouços

Lever

Lever Norte

RR Ramalde

Lever

Lever Sul

Captação Carregal

Lever

Lever Sul

Captação Lever Jusante

Lever

Lever Sul

Captação Lever Montante

Lever

Lever Sul

Captação Superficial ETA Lever

Lever

Lever Sul

Centro de Educação Ambiental

Lever

Lever Sul

Cloragem Carregal

Lever

Lever Sul

Cloragem Largo Santo

Lever

Lever Sul

Cloragem Seixo Alvo

Lever

Lever Sul

Edifício Exploração

Lever

Lever Sul

EE Arrifana

Lever

Lever Sul

EE Escariz

Lever

Lever Sul

EE Final ETA Lever

Lever

Lever Sul

EE Lagoa

Lever

Lever Sul

EE Milheirós de Poiares

Lever

Lever Sul

EE Mozelos
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Sistema

Subsistema

Infraestrutura

Lever

Lever Sul

EE S. João de Ver

Lever

Lever Sul

EE S. Vicente de Louredo

Lever

Lever Sul

EE Seixo Alvo

Lever

Lever Sul

ETA Lever

Lever

Lever Sul

Laboratório Lever

Lever

Lever Sul

Oficina Manutenção

Lever

Lever Sul

Parque de Aprovisionamento

Lever

Lever Sul

RAT ETA Lever

Lever

Lever Sul

Recloragem S. João de Ver

Lever

Lever Sul

RR Abelheira

Lever

Lever Sul

RR Alto Marquinho

Lever

Lever Sul

RR Arrifana

Lever

Lever Sul

RR Escariz

Lever

Lever Sul

RR Lagoa

Lever

Lever Sul

RR Milheirós de Poiares

Lever

Lever Sul

RR Mozelos

Lever

Lever Sul

RR Provizende

Lever

Lever Sul

RR Ramil-Argoncilhe

Lever

Lever Sul

RR S. João de Ver

Lever

Lever Sul

RR S. Vicente de Louredo

Lever

Lever Sul

RR Seixo Alvo

Lever

Lever Sul

RR Souto Redondo

Lever

Lever Sul

RR Souto Redondo (Arouca)

Lever

Lever Sul

RR Vila Nova

Vale do Sousa

Vale do Sousa Norte

Captação Ferro e Vizela

Vale do Sousa

Vale do Sousa Norte

EE Avelal

Vale do Sousa

Vale do Sousa Norte

EE Cova da Lixa

Vale do Sousa

Vale do Sousa Norte

EE Figueiró

Vale do Sousa

Vale do Sousa Norte

EE Final ETA Ferro

Vale do Sousa

Vale do Sousa Norte

EE Pombeiro de Ribavizela

Vale do Sousa

Vale do Sousa Norte

EE Quinta do Tapado

Vale do Sousa

Vale do Sousa Norte

EE Santa Eulália

Vale do Sousa

Vale do Sousa Norte

EE Sete Casas

Vale do Sousa

Vale do Sousa Norte

ETA Ferro

Vale do Sousa

Vale do Sousa Norte

RAT ETA Ferro

Vale do Sousa

Vale do Sousa Norte

Recloragem Lousada

Vale do Sousa

Vale do Sousa Norte

Recloragem Quinta do Tapado

Vale do Sousa

Vale do Sousa Norte

RR Avelal

Vale do Sousa

Vale do Sousa Norte

RR Duas Igrejas

Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho
Sistema

Subsistema

Infraestrutura

Vale do Sousa

Vale do Sousa Norte

RR Felgueiras

Vale do Sousa

Vale do Sousa Norte

RR Figueiró

Vale do Sousa

Vale do Sousa Norte

RR Pombeiro de Ribavizela

Vale do Sousa

Vale do Sousa Norte

RR Quinta do Tapado

Vale do Sousa

Vale do Sousa Norte

RR Santa Eulália

Vale do Sousa

Vale do Sousa Norte

RR Sete Casas

Vale do Sousa

Vale do Sousa Paiva

Câmara Carga Visalto

Vale do Sousa

Vale do Sousa Paiva

Captação ETA Ferreira

Vale do Sousa

Vale do Sousa Paiva

Captação Ponte da Bateira

Vale do Sousa

Vale do Sousa Paiva

EE Cunha

Vale do Sousa

Vale do Sousa Paiva

EE Final ETA Castelo de Paiva

Vale do Sousa

Vale do Sousa Paiva

EE Final ETA Ferreira

Vale do Sousa

Vale do Sousa Paiva

EE Louredo (Paredes)

Vale do Sousa

Vale do Sousa Paiva

ETA Castelo de Paiva

Vale do Sousa

Vale do Sousa Paiva

ETA Ferreira

Vale do Sousa

Vale do Sousa Paiva

Laboratório Castelo de Paiva

Vale do Sousa

Vale do Sousa Paiva

Laboratório Ferreira

Vale do Sousa

Vale do Sousa Paiva

RAT ETA Castelo de Paiva

Vale do Sousa

Vale do Sousa Paiva

RAT ETA Ferreira

Vale do Sousa

Vale do Sousa Paiva

Recloragem Oldrões

Vale do Sousa

Vale do Sousa Paiva

RR Castro Daire

Vale do Sousa

Vale do Sousa Paiva

RR Cunha
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Anexo 2- Avaliação de risco segurança-ETA de Lever
Análise Preliminar de Riscos
Intervalo de Probabilidade = 25 anos
Proc.

Evento
Perigo
Perigo de morte por
afogamento

Ope

Local
Captação Superficial

Ope/Man

Morte por colisão,
esmagamento, colisão dos
órgão internos em circulação
rodoviária

Ope/Man

Lesão por queda no acesso ao
rio para execução de colheiras Captação Superficial
de água bruta

Geral

Elim?
(S/N)

Alvo

R is c o E xis t e n t e

Medidas de Controlo Existentes

SEV OCO

NR

o

Colocada sinalização na rede de protecção: Perigo de morte passagem proibida.

8

1

5

FO

Análise de todas as ocorrências com todos colaboradores,
realçando os perigos, fatores de risco, locais perigosos e
possíveis lesões decorrentes dos acidentes de viação. Realizadas
sensibilizações por cartazes e boletins informativos da AdDP.
Realizadas ações de sensibilização teóricas e práticas (em
circuito) para condução ativa e defensiva, com simulação de
capotamento. Formação e de Reciclagem em Segurança
Rodoviária Ocupacional a todo os colaboradores internos e
externos. Limite de velocidade de 30 km/h no interior das
8
instalações instituído e sinalizado. Sinalização rodoviária nos
arrumamentos internos das instalações. A gestão dos veículos é
efetuada em regime de aluguer operacional, com gestão de frota e
toda a manutenção incluída. Realizada reunião de reflexão sobre
a temática da Segurança Rodoviária Ocupacional na AdDP.
Recomendando a limitação do acesso, pelo Centro de Educação
Ambiental, de veículos pesados que possam ter dificuldades em
manobrar no interior das instalações

1

5

F

Uso do EPI adequado. Programa de Proteção Individual ITR
1141. Disponibilizados coletes, vara e bóia no locaol.

2

5

2

5

1

4

6

M ergulhadores profissionais quando necessário e com
solicitação das Fichas de Procedimentos de Segurança para a
execução dos trabalhos de M ergulho - Regras de Segurança. ETC
1129 Entidades Externas - Regras de Segurança e Ambiente. ITS
6
1161 Programa de Controlo de Entrada em Espaços Cofinados.
Uso do EPI adequado. Programa de Proteção Individual ITR
1141. Efetuar as operações preferencialmente no verão. PCEL
1101
M ateriais removidos e acondicionados em local apropriado.
Implementado programa de manutenção Win M ac de acordo
6
com instruções do Fornecedor

Man

Lesões durante o acesso e
trabalhos de manutenção dos
poços de captação

Poços de Captação

FO

Ope/Man

Lesão devido a explosão de
tanque de armazenamento de
mistura O2/N2

OZONO - Sala das
bombas de água

FO

Lesão por explosão do
reservatório sobre pressão .

CoCoDAFF Reservatórios de
Absorção

F

Programa de Gestão de M anutenção

6

1

4

EE - Sala das Bombas

FVO

Progama de Gestão de M anutenção

6

1

4

Cozinha

F

Programa de Gestão de M anutenção

6

1

4

Ope/Man

Ope/Man

Ope

48

Lesão devido a ruptura da
descarga da bomba (Bombas
com 21 e 15 bar).
Lesão por explosão
sobrepressão do cilindro (6
bar).

Ações Recomendadas

R is c o A pó s
Im ple m e nt a ç ã o de A ç õ e s
R e c o m e nda da s

SEV

OCO

NR

Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho
Análise Preliminar de Riscos
Intervalo de Probabilidade = 25 anos
Proc.

Evento
Perigo

Local

Lesão por contacto inadvertido,
e sem protecção, com partes
Geral
sob tensão (220V) de
equipamento eléctrico manual
durante manutenção / limpeza.

Man

Lesão por eletrização na
operação de reajuste/limpeza
dos PT's e substituição dos
electrodos (1000V) do gerador
de ozono
Lesão por queda em altura na
mudança de lâmpadas, na
Geral
manutenção da ponte rolante e
SADI (1 vez por ano).
Lesão devido a incêndio na
utilização de pontos com
Zona Administrativa
multipla de alimentação
eléctrica.

Man

Mna

Ope

Elim?
(S/N)

Alvo

R is c o E xis t e n t e

Medidas de Controlo Existentes

NR

SEV OCO

F

A manutenção é sempre efectuada com o equipamento
desligado. Programa de Controlo de Fontes de Energia Perigosa
(ITR 1120).

6

1

4

F

Lesão que só poderá acontecer por falha do equipamento,
chaves de encravamento, Programa de Controlo de Fontes de
Energia Perigosa (ITR 1120).

6

1

4

F

Andaimes de arnêz. Trabalaho em altura - Regras de Segurança
(ITR 1115), Programa de Protecção Individual (ITR 1141)

6

1

4

F

Um extintor. Redistribuição dos consumidos de energia em
função das tomadas existentes

6

1

4

1

4

1

4

Sistema automático de Detecção de Incêndios. 1 extintor de CO2
- 5kg com a sinalização refª sinalux 10 522, 240x85mm.
M ateriais removidos e acondicionados em local adequado.
6
Botijas (3) de 190g de gás butano para maçarico portátil
(esterilização dos pontos de amostragem) armazenadas junto ao
polielectrólito em local sinalizado.
Instrução de Trabalho - Regras de Segurança - Trabalhos em
altura (ITR1115), Escadas Portáteis (ITR 1113), M ovimentação
6
de Cargas Pesadas e M ovimentação M anual de Cargas (ITR
1110 e 1111). Foi adquirido um andaime conforme com HD
1000/4.

Ope

Lesão devido a incêndio
agravado pelo armazenamento
Geral
inadequado de material
combustível e inexistência de
extintores

FV

Man

Lesão por queda em altura na
manutenção dos ESP.

1.º Piso Exterior

F

Ope/Man

Lesão devido a explosão de
garrafas de N2 comprimido
(200bar; 9,4 m3).

Sala dos analisadores

FVO

Incluído no plano de manutenção (Win M ac).Uso de EPI
adequado. Formação/Informação relativa à utilização dos EPI.
6
afixada no local da Respectiva Ficha de Segurança (FSG 1175) e
disponibilizada a respectiva Ficha de intervenção (FIE 1119).

1

4

Ope

Lesão devido a incêndio de
origem eléctrica (agravado pela
Edifício das Lamas utilização do UPS como
Sala dos QE
suporte para roupas de
trabalho usadas ).

F

1 extintor de CO2 - 5 Kg com a sinalização refª sinalux 10 522,
240x85mm.

6

1

4

Ope/Man

Lesão devido a fuga de ozono

OZONO - Sala dos
Ozonizadores

FVO

a operação é executada de acordo com as precauções constantes
6
do manual de operação da instalação. afixada Ficha de Segurança

1

4

Ope/Man

Lesão por exposição ao
ozono.

Ozono

FVO

afixada no local da Respectiva Ficha de Segurança (FSG 1151) e
5
disponibilizada a respectiva Ficha de intervenção (FIE 1126).

2

4

Brasileiro, Nuno
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R is c o A pó s
Im ple m e nt a ç ã o de A ç õ e s
R e c o m e nda da s

SEV

OCO

NR
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Análise Preliminar de Riscos
Intervalo de Probabilidade = 25 anos
Evento
Perigo

Proc.

Ope/Man

Lesão devido a exposição
prolongada a baixa
concentração de O2 (Medidor
de O2 avariado).

Ope/Man

Local

Alvo

R is c o E xis t e n t e

Medidas de Controlo Existentes

SEV OCO

NR

F

Reparado o medidor de O2 e inclusão no Programa de
manutenção (WinM ac).

6

1

4

Lesão devido a incêndio na
sala do gerador agravado pela
Sala do grupo gerador
inexistência de SADI ou
extintor e depósito de gasóleo

F

Instalado o detector e respectiva ligação à central.

6

1

4

Man

Lesões provocadas por
comportamentos individuais
perigosos relacionados com o
Geral
temperamento, hábitos ou
atitudes (colaboradores
internos e externos).

F

Sensibilização e formação; Formação Complementar de
Segurança; Plano de Controlo de Emrgência Local; Instruções de 3
Trabalho - Regras de Segurança.

4

4

Ope/Man

Lesão grave devido a explosão
decorrente da existência não
detetada de atmosferas
inflamáveis.

Abastecimento e
utilização de Geradores
de Emergência. Silo de
Carvão Ativado

F

ITR 1191 M anual de Proteção Contra Explosões. ITR 1181
Regras de Segurança - Trabalhos com Utilização de Fogos Nus.
ITR 1161 Programa de Controlo de Entrada em Espaços
Confinados. M edição Contínua de Gases na atmosfera.
Calibração/verificação dos Equipamentos de M onitorização de
Gases. Colocada Sinalização. Estudo sobre Atmosferas
Explosivas ISQ. Formação sobre Atmosferas Explosivas.

6

1

4

Ope/Man

3

CAPTAÇÃO - Sala dos
analisadores

FVO

Implementado Plano de Gestão de M anutenção.

6

1

4

F

programa de entrada em Espaços Confinados - ITR 1161. PCEL
6
1105. Ação de formação 13029/11.

1

4

6

1

4

6

1

4

ncluido no plano de manutenção. Válvula de secionamento na
conduta de ligação ao(s) RaC's- Sinalizar o perigo com sinal
permanente na válvula com a seguinte frase ' Proibido manobrar
esta válvula sem autorização do responsável pela instalação'.
Bloquear a possibilidade de manobrar a válvula através de
6
sistema com chave a qual deve ser entregue ao reponsável da
instalação. Os ESP do Reservatório de absoção já estão
licenciados (129/01475/01 - 368/2006; 129/01475/01 369/2006; 129/01475/01 - 370/2006). Licenciado o ESP de CO2
do fornecedor: Ocorrência AVIA-9JEFHA.

1

4

Man

Ope/Man

Ope/Man

Ope/Man
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OZONO - Sala do
VPSA

Elim?
(S/N)

Lesão por queda em altura no
acesso ao interior do
Reservatório
reservatórios para limpeza e
desinfeção.
Lesão por queda no interior do
Poço e Bacia de
poço, bacia de captação ou
Captação, CoCoDAFF
tanques.

Disponíveis meios de salvamento (bóias e varas) EPI
Operadores - coletes de salvação. Faixas oblíquas amarelas e
pretas pintadas nos locais adequados.
Efectuada formação/sensibilização através da ITR - Regras de
segurança - M ovimentação de Cargas Pesadas (ITR 1111). O
Esmagamento dos operadores que
Geralacompanham operações FO
de movimentação
único manobrador
de cargas
é o Sr. Firmino
pesadas
Neves.
comIncluido
a gruanomóvel.
Plano de
M anutenção Win M ac. Certificado de Conformidade.
Limitadores de Carga - grua móvel.

Lesão ao ser atingido por
vazamento de fluido sob
pressão.

RAC's

FVO

F

Ações Recomendadas

R is c o A pó s
Im ple m e nt a ç ã o de A ç õ e s
R e c o m e nda da s

SEV

OCO

NR

Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho
Análise Preliminar de Riscos
Intervalo de Probabilidade = 25 anos
Proc.

Evento
Perigo

Local

Lesão por queda de objetos
em altura no acesso ao interior
Reservatório
do reservatórios para limpeza e
desinfeção.

Man

Elim?
(S/N)

Alvo

R is c o E xis t e n t e

Medidas de Controlo Existentes

SEV OCO

NR

F

Uso de Equipamento de Proteção Individual adequado.
Programa de proteção Individual ITR 1141. Ação de formação
13029/11.

6

1

4

3

4

Ope/Man

Lesão por fuga de cloro na
operação de Substituição de
Válvulas, Liras.

Cloragem

F

Implementado Programa de Controlo de Emergência Local PCEL
1101, com lista de contactos de emergência. Implementado
sistema de detecção e neutralização de fugas de cloro, com
sinalização na supervisão e com pirilampo exterior. Incluído no
Plano de M anutenção. Sinalização de segurança (Perigo - Cloro).
Implementado Programa de Protecção Individual ITR 1141
(Óculos de Protecção; M áscara Completa de Protecção Química
c/filtro a2B2E2K1-P2; Luvas de Protecção Impermeáveis;
Calçado de Segurança). Formação/Informação relativa à
utilização dos EPI. Desde Fevereiro de 2001 esta operação
deixou de ser realizada por um só colaborador e passou a dois
colaboradopres (INF/DPR/01/03). Implementado sistema de
consignação das válvulas dos clorómetros (Programa de
Controlo de Energias Perigosas ITR 1120). análise de
ocorrências com os colaboradores para sensibilização relactiva 4
aos perigos e possíveis lesões decorrentes de fugas e contacto /
exposição ao cloro gasoso. Selados os oríficios de comunicação
entre as diversas salas da instalação de modo a reduzir a
propagação e a confinar qualquer fuga de cloro na respectiva
zona de armazenagem. afixada no local Ficha de Segurança e
Intervenção (FSI 1101). Confirmada e comunicada às Equipas de
Emergência a localização dos Centros de Saúde / Hospitais mais
próximos das instalações. Disponibilizada a Chave de abertura
da caixa de protecção da máscara de protecção com respiração
autónoma. Efectuada sensibilização às equipas de emergência
relativa à seleção e utilização dos dispositivos de protecção
respiratória em fugas de cloro e também relativamente ao fecho e
controlo das entradas das instalações. Utilização de azoto para
limpeza de tubagens.

Ope/Man

Lesão por eletrização devido
aos quadros eléctricos
abertos, sem acesso restrito.

QE

F

Colocada sinalização (Perigo de eletrização). Quadros eléctricos
fechados. Chave disponibilizada só a Pessoal autorizado.
5
Programa de Controlo de Energia Perigosa (ITR 1120).

1

3

Man

Lesão por contacto inadvertido
com partes sob tensão na
operação de medições
Geral
limpezas e reajustes dos QE /
Equipamentos Eléctricos /
Bombas Doseadoras.

F

Colocada de Sinalização (Perigo de eletrização). Quadros
eléctricos mantidos fechados. Chave disponível só a pessoal
autorizado. Programa de Controlo de Energia Perigosa (ITR
1120).

5

1

3

Lamas

F

Efectuada formação / sensibilização através da ITR - Regras de
segurança - M ovimentação M anual de Cargas (ITR 1110).
4
Disponibilização de escadas e plataforma de acesso à tremonha.

2

3

Geral

FVO

Colocada sinalização temporária aquando da manutenção (Perigo
de Queda abertura no Solo. Barreiras de delimitação e cones de
sinalização. Execução de informação aos responsáveis das obras 5
para prevenir situações semelhantes que possam colocar em
causa a segurança das pessoas e património.

1

3

Zona Administrativa

FVO

Foi efectuada a análise da ocorrência com o colaborador e
pontencias colaboradores afectados e foi enviado um email aos
mesmos (doc. gescor 25784/03).

3

3

3

Área Administrativa

F

avaliação ergonómica do posto de trabalho. Formação através
do manual de segurança e ambiente em escritórios (ITR 1151) .

3

2

3

FVO

Colocação de unm degrau. Colocação de iluminação temporária,
junto das escadas provisórias de acesso ao edifício de água bruta.
análise da ocorrência com o colaborador, potenciais
5
colaboradores afectados, gestor do contrato de obra e
Coordenador de Segurança em Obra (EM aIL/QLD/48/06),
realçando os 24 dias totais de incapacidade ocorridos.

1

3

F

Uso de EPI's adequado. Especificação administrativa de Entrada
em Espaços Confinados (ITR 1161), Procedimentos de Entrada
em Espaços Confinados (PRO 1140). Exigidos detectores de
gases para entada. Colocada sinalização de 'PERIGO - ESPaÇO 5
CONFINaDO PERIGOSO - NÃO ENTRaR SEM
aUTORIZaÇÃO' na parte interior da tampa de acesso. Limpeza
anual efectuada por aspiração.

1

3

Geral

FVO

nstalada iluminação junto ao parque de estacionamento na parte
superior do laboratório. análise da ocorrência com o colaborador,
potenciais colaboradores afectados (EM aIL/QLD/49/06), gestor
3
do contrato de obra e Coordenador de Segurança em Obra
(EM aIL/QLD/48/06), realçando os 24 dias totais de
incapacidade ocorridos.

1

3

Geral

FVO

Programa de Controlo de Energia Perigosa (ITR 1120).
Encravamento que impossibilita o arranque das bombas da
captação sem que as comportas dos floculadores estejam
abertas.

5

1

3

Pré - Tratamnento Filtros

FVO

Colocada caixa metálica sinalizada.

4

1

3

Geral

FVO

Foram sinalizadas as diferenças de nível.

5

1

3

Geral

FO

Colocada protecção acrílica no topo.

4

2

3

Zona de Recepção de
Reagentes - LOX
(Oxigénio líquido)

F

Vedado o local, impossibilitando o contacto.

5

1

3

Ope

Man

Ope/Man

Ope

Lesão músculo-esquelética
devido a movimentação manual
incorrecta de carga (ex. Sacos
de Polielectrólito)
Lesão por queda a nível
diferente por inexistência de
sinalização para situações de
manutenção nas condutas
(abertura das grades no
pavimento).
Lesão por choque aquando da
abertura da porta de acesso à
sala de comando na
passagem pelo corredor.
Lesão músculo-esquelética
devido a postura e movimento
inadequado durante utilização
contínua de teclado e rato.

Ope/Man

Lesão por apoio em falso nos
degraus de escadas.

Man

Doença por exposição a
agentes patógénicos na
ETAR Compacta
operação de limpeza da ETAR.

Ope/Man

Ope/Man

Ope/Man
Ope/Man

Ope

Ope/Man

Lesão por queda a nível por
existência de vala de águas
pluviais agravada por sujidade
provrniente da obra de prétratamento e por falta de
iluminação.
Lesão por electrização por
contacto com a água
(inindação no CoCoDAFF) sob
tensão devido à inexistência
de um defeito num condutor
activo.
Lesão por queda na válvula da
ventosa e entrada dos filtros.
Lesão por queda devido a
cavidades sem protecção.
Lesão por queda do material
transportado pelas aberturas
da parte superior na utilização
do empilhador por mau
acondicionamento.
Lesão por queimadura por
contacto sem protecção com
frio intenso na tubulação.

Brasileiro, Nuno
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Análise Preliminar de Riscos
Intervalo de Probabilidade = 25 anos
Proc.

Evento
Perigo

Local

Elim?
(S/N)

Alvo

R is c o E xis t e n t e

Medidas de Controlo Existentes

SEV

Ope/Man

Lesão por derrocada de terra
do talude.

Entrada interior de
Acesso à ETA

FVO

Ope/Man

Lesão por queda ao mesmo
nível durante o processo de
colheita de amostras ou no
transporte devido aos
obstáculos existentes junto
dos pontos de amostragem e
agravado pela dimensão dos
recipientes, casos da
parasitologia e zooplâncton.

Geral

F

Ope/Man

Lesão por queda de nível
diferente devido a má fixação
do pavimento das escadas ou
corrimões.

Pré tratamento
EE
Geral

FVO

Ope/Man

Lesão por queda devido a
degraus inadequados (altos
e/ou estreitos).

CAPTAÇÃO - Galeria
dos caudalímetros

FVO

análise da ocorrência com o colaborador e potenciais
colaboradores afectados, reaçando os perigos e possíveis lesões
4
de correntes de acidentes provocados pela derrocada de terras
dos taludes da ETa de Lever. Reabilitação dos taludes.
Esta área delimitada pela colocação de 2 paineis junto à zona de
amostragem em materiais organizados (CoCoDAFF - Sala dos
QE). Alterado o processo de recolha de amostra para análises
de parasitologia e zooplâncton de modo a permitir a filtração
nos pontos de amostragem, substituindo a necessidade de
recolha e transwporte de recipientes de 10L apenas pelo
3
transporte do respectivo filtro. Análise da ocorrência (mail
regiistado no gescor) com o colaborador e potenciais
colaboradores afectados, realçando os perigos e possíveis lesões,
decorrentes de quedas so mesmo nível ou nível diferente em
escadas.
Recolocação de parafusos de suporte e verificação das restantes
escadas e corrimões. Fixadas as grelhas da pavimentação com
elementos que não permitam a sua deslocação (Zona do Pré Tratamento). análise da ocorrência (mail registado no gescor)
3
com a entidade externa e potenciais colaboradores afectados,
realçando perigos, potenciais lesões decorrentes de quedas a
níveis diferentes decorrentes de deficiência de fixação das
grelhasw de pavimentação.
Sinalização de 'Perigo de Queda'.

5

Uso de EPI's adequado (óculos, luvas, Equipamento de
respiração autónomo). Equipamento de Protecção Individual
ITR 1141. Ficha de Segurança de Dióxido de Carbono (FSI
3
1121). Instrução de Trabalho de Injecção de Dióxido de Carbono
(ITR 4405).
Bacia de Retenção; Kits para contenção de derrames; Plano de
Controlo de Emergencia Local (PCEL 1101). Chuveiro de
Emergência. Afixada no local a Ficha de Segurança e Intervenção
(FSI 1171); Plano de M anutenção de 1º Nível para verificação
2
regular do nível de água nas bacias de retenção e para a sua
conservação. Análise das ocorrências com os colaboradores,
alertando para os perigos e potenciais lesões da exposição ácido
clorídrico.

OCO

NR

1

3

3

3

3

3

1

3

3

3

3

3

Ope/Man

Lesão por queimaduras devido
a frio ou enregelamento na
Tubagens
injecção de dióxido de
carbono.

F

Man

Lesão por exposição/contato,
sem proteção, com Ácido
Clorídrico.

Armazenagem e
tubagens

FVO

Geral

F

Ficha de Segurança e Intervenção 1135 e PCEL 1101.

5

1

3

F

Colete e outros EPI necessários à operação. Implementado
Plano de manutenção (WIN M aC).

5

1

3

Ope/Man

Ope/Man

Lesões provocadas por
acontecimentos naturaissismo.
Perigo de Queda e
Afogamento na manutenção
das boias e redes de
protecção da captação

Ope/Man

Lesões provocadas por
acontecimentos de vandalismo Geral
- ameaça de bomba.

F

Ficha de Segurança e Intervenção 1128 e PCEL 1101.

5

1

3

Ope/Man

Lesões provocadas por
acontecimentos de vandalismo Geral
- actos anti - sociais.

F

Ficha de Segurança e Intervenção 1170 e PCEL 1101.

5

1

3

Man

Lesão por queda da escada ou
parte na utrilização inadequada Geral
de escadas portáteis.

FO

Vedado o local, impossibilitando o contacto.

5

1

3

3

3

Ope/Man

Lesão por contacto ou
exposição com cloro por
injeção água superclorada
aquando da manutenção
interior dos reservatórios e
condutas associadas.

RAF/RAT

FVO

Implementado Programa de Controlo de Emergência Local PCEL
1101, com lista de contactos de emergência. Implementado
Programa de Proteção Individual ITR 1141 (Óculos de Proteção;
M áscara Completa de Proteção Química c/filtro a2B2E2K1-P2;
Luvas de Proteção Impermeáveis; Calçado de Segurança).
Formação/Informação relativa à utilização dos EPI. Desde
Fevereiro de 2001 esta operação deixou de ser realizada por um
só colaborador e passou a dois colaboradores (INF/DPR/01/03).
Implementado sistema de consignação das válvulas dos
clorómetros (Programa de Controlo de Energias Perigosas ITR
1120). Análise de ocorrências com os colaboradores para
sensibilização relativa aos perigos e possíveis lesões decorrentes
de fugas e contacto / exposição ao cloro gasoso. Selados os
orifícios de comunicação entre as diversas salas da instalação de
modo a reduzir a propagação e a confinar qualquer fuga de cloro
na respetiva zona de armazenagem. afixada no local Ficha de
3
Segurança e Intervenção (FSI 1101). Confirmada e comunicada
às Equipas de Emergência a localização dos Centros de Saúde /
Hospitais mais próximos das instalações. Disponibilizada a
Chave de abertura da caixa de proteção da máscara de protecção
com respiração autónoma. Efectuada sensibilização às equipas
de emergência relativa à seleção e utilização dos dispositivos de
protecção respiratória em fugas de cloro e também relativamente
ao fecho e controlo das entradas das instalações. Implementado
o controlo de entrada em espaços confinados ITR 1161. Regras
em Trabalhos de M anutenção e Construção para Entidades
Externas ETC 1129. Analisadas as ocorrências com os
colaboradores, alertando para os perigos e potenciais lesões da
exposição a cloro e da necessidade de informarem o Despacho na
entrada e saída das instalações. Divulgação das concentrações
limite a partir das quais a segurança e a saúde dos trabalhadores
sejam postas em risco, nomeadamente para o ozono e cloro.

Ope/Man

Lesão por asfixia a altas
concentrações na injecção de
dióxido de carbono.

Caixa de injeção.

F

Colocada Sinalização de Perigo de Asfixia. Uso de EPI's
adequado (óculos, luvas, Equipamento de respiração autónomo).
Equipamento de Protecção Individual ITR 1141. Ficha de
3
Segurança de Dióxido de Carbono (FSI 1121). Instrução de
Trabalho de Injecção de Dióxido de Carbono (ITR 4405).

1

3

Man

Lesões várias na tarefa de
jardinagem/desmatação com
utilização de motoserra.

Geral

O

O fornecedor Platanus dispoe de: Luvas; Viseira, Botas
C/Biqueira de Aço, Arnês (zonas de maior declive), colete,
capacete, protectores individuais auditivos.

4

1

3

Ope/Man

Doença provocada por
pandemia de gripe.

Geral

F

Ficha de Segurança e Intervenção 1179 e PCEL 1101. Afixação
de cartaz de sensibilização.

4

1

2

Ope

Lesão devido a operação
incorrecta do forno de
microondas

COZINHA

F

Ficha de Segurança e Intervenção 1130 e PCEL 1101. Acção de
3
formação / sensibilização de segurança. Formação de socorrismo.

1

2
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Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho
Análise Preliminar de Riscos
Intervalo de Probabilidade = 25 anos
Proc.

Evento
Perigo

Local

Ope/Man

lesão por exposição/contacto,
sem protecção, com agente
Sala do Polielectrólito da
quimico (polielectrólito) na
Água e Lamas
operação de alimentação de
tremonha.

Man

Lesão por exposição / contato,
sem proteção com agente
Reservatório
químico (Produtos de
desinfeção)

Ope/Man

Lesão por exposição/contacto,
Cloro - Sala da Soda
sem protecção, com agentes
Cáustica
quimico (Soda cáustica).

Elim?
(S/N)

Alvo

R is c o E xis t e n t e

Medidas de Controlo Existentes

SEV

OCO

NR

F

Uso de M áscara anti-poeiras; Luvas de protecção impermeáveis
em Nitrilo, Óculos transparentes C/protecção lateral e vestuário
de protecção. afixado no local a Respectiva Ficha de Segurança 2
(FSG 1154)e disponibilizada a respectiva Ficha de intervenção
(FIE 1103).

1

1

F

Uso de equipamento de proteção individual adequado.
Programa de Proteção individul - ITR 1141. Ficha dados de
Segurança. Ação de formação 13029/11.

2

1

1

F

Uso de M áscara de Protecção no caso de dissolução do produto,
Luvas de protecção impermeáveis em PVC ou Nitrilo, Óculos
transparentes com protecções laterais, Botas em PVC com
biqueira de aço, Vestuário de Protecção em PVC. Colocada
2
sinalização (Perigo - Cáustico). afixada no local a respectiva
Ficha de Segurança (FSG 1152) e disponibilizada a respectiva
Ficha de intervenção (FIE 1116).

1

1

Ope/Man

Lesão por exposição/contacto,
Outros - Parque de
sem protecção, com agente
Estacionamento
quimico (Bissulfito de Sódio).

FVO

Uso de M áscara protectora de respiração com filtro para dióxido
de enxofre tipo 1E; Luvas de protecção impermeáveis em PVC
ou Nitrilo; Óculos transparentes com protecções laterais. a
encomenda deste reagente passou a ser feita exclusivamente
1
quando necessário, deixou assim de existir em stock. afixado no
local a Respectiva Ficha de Segurança (FSG 1159)e
disponibilizada a respectiva Ficha de intervenção (FIE 1115).

1

1

Ope

Lesão por exposição/contacto,
sem protecção, com agentes Zona de Recepção de
quimicos (carvão activado em Reagentes - CAP
pó) durante a sua recepção.

F

Uso de M áscara anti-poeiras; Luvas de protecção impermeáveis
2
em Nitrilo, Óculos transparentes C/protecção lateral.

1

1

Ope/Man

Lesão por exposição/contacto,
Zona de Recepção de
sem protecção, com agentes
Reagentes - Sulfato de
quimico (Sulfato de alumínio)
Alumínio
durante a sua recepção.

F

Uso de Vestuário de protecção, Luvas de protecção
impermeáveis em Nitrilo, Óculos transparentes com protecções
laterais). afixada no local a respectiva FSG 1156, disponivel a
FIE 1104. Informação aos colaboradores para os perigos e
2
possíveis lesões decorrentes da exposição/contacto com Sulfato
de alumínio. Exigido aos motoristas da empresa transportadora o
uso de EPI (Viseira e Óculos Tranparentes e luvas
impermeáveis).

1

1

Ope

Lesão por aspiração sem
protecção de contaminantes
Edifício das Lamas em suspensão no ar ambiente
Sala das Centrífugas
durante trabalhos na zona das
bombas.

F

Uso de máscara de antipoeira com filtro de Classe P1.

2

1

1

Ope/Man

Lesão por choque contra
estrutura.

CAPTAÇÃOPlataforma, CoCoDAFF
- Floculadores

FVO

Colocação de sinalização de 'Perigos Vários' e faixas oblíquas
amarelas e pretas.

2

1

1

CAPTAÇÃO Reservatório de água
bruta

FVO

Colocada uma grelha para cobrir a abertura.

2

OZONO - Sala dos
Ozonizadores

F

O obstáculo assinalado com faixas oblíquas a amarelo e preto.

2

1

1

Geral

F

Uso de EPI (Protectores Individuais auditivos - 3M 1440) Funcionários.

1

1

1

OZONO - Sala do
VPSA

F

Colocada Sinalização de 'Perigos Vários'.

2

1

1

CoCoDAFF - Filtros Plataforma Superior

FVO

Colocada sinalização (faixas oblíquas amarelas e pretas)

2

1

1

EE - Sala das Bombas

FVO

Colocação de guarda - corpos.

1

1

1

Edifício das Lamas Plataforma (tanque de
lamas, tq.
Sobrenadantes)

FVO

Colocada sinalização de 'Perigo de Queda - abertura no Solo'.
Fitas sinalizadores quando as aberturas estiverem acessíveis.

2

1

1

F

Uso de M áscara anti-poeiras; Luvas de protecção impermeáveis
em Nitrilo, Óculos transparentes C/protecção lateral. afixado no
2
local a Respectiva Ficha de Segurança (FSG 1144)e
disponibilizada a respectiva Ficha de intervenção (FIE 1102).

1

1

Zona Administrativa Gabinete de Supervisão

FVO

Diversos cabos que servem os equipamentos informáticos desta
2
sala estão devidamente amarrados,

1

1

Zona Administrativa

FVO

Instalado ar condicionado, com controlo local.

1

1

1

Geral

FVO

Placas de revestimento dos edifícios foram afixadas (parafusos). 1

1

1

OZONO - Sala dos
Ozonizadores e do
VPSA. Edificio do
Sulfato de alumínio Sala das bombas. Cloro Sala dos clorómetros

F

Colocada grelha de protecção no local.

1

1

1

Ope/Man
Ope/Man

Ope/Man

Ope/Man

Ope/Man

Ope/Man

Ope

Ope/Man

Ope/Man
Ope
Ope/Man

Lesão por queda na abertura
existente no passadiço
superior, junto a comportas.
Lesão devido a choque contra
estrutura.
Lesão auditiva por exposição
contínua sem protecção e
acompanhamento médico ao
ruído ocupacional .
Lesão por choque com a
cabeça e/ou perna contra a
tubagem.
Lesão por choque contra
tubagem de Spray e
Varrimento.
Lesão por queda de nível
diferente (inexistência de
guarda-corpos).
Lesão por queda nas
aberturas, não sinalizadas,
para acesso de manutenção
(exe. braço flutuante).

Lesão por exposição/contacto,
sem protecção, com agente
Sala do Polielectrólito Zona do CAP
quimico (carvão activado em
pó).
Lesão por queda devido a
existência de cabos eléctricos
desordenados.
Lesão por desconforto devido
ao ambiente térmico.
Lesão por ser atingido pela
queda do revestimento externo
do edifício.

Ope/Man

Lesão por queda devido a
cavidades sem grelhas de
protecção nas zonas de
passagem de cablagens e
tubagens.

Ope/Man

Lesão por queda devido a piso
Edifício das Lamas escorregadio e com
Exterior
obstáculos.

FVO

Realizados alguns trabalhos de construção civil de forma a
eliminar o perigo levantado.

1

1

1

Ope/Man

Lesão por queda ao mesmo
nível devido a existência de
Geral
materiais no pavimento,
sujidades e piso escorregadio.

F

Colocado material anti-derrapante nas zonas de maior circulação. 1

1

1

Ope

Lesão por aspiração
continuada e sem protecção
de gases nocivos durante
trabalhos manuais.

F

Uso de máscara antipoeira com filtro da classe P1.

2

1

1

Ope/Man

Lesão por exposição/contacto,
Alumínio - Sala das
sem protecção, com agentes
bombas doseadoras do S.
quimico (Sulfato de alumínio).

F

Uso de EPI adequado: (Vestuário de protecção, Luvas de
protecção impermeáveis em Nitrilo, Óculos transparentes com
protecções laterais). afixada no local da Respectiva Ficha de
Segurança (FSG 1156) e disponibilizada a respectiva Ficha de
intervenção (FIE 1104).

2

1

1

Lesão por queda de nível
diferente devido a má fixação
ao pavimento das escadas de
acesso à zona superior deste
tanque.

F

Escada fixada ao pavimeno mediante a execução de 2 maciços de
1
suporte.

1

1

Edifício das Lamas Plataforma (tanque de
lamas, tq.
sobrenadantes)
Edifício do Sulfato de

de Alumínio

Ope

Brasileiro, Nuno

Edifício das Lamas Tanque de lamas
espessadas
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Anexo 3 – Aspetos Ambientais
Exploração/Manutenção
01.00. Consumo de Energia Elétrica

17.17. Filtros de ar

150202*

02.00. Consumo de Combustíveis (Gasóleo, Gasolina, Gás,
outros)

17.18. Filtros de Carvão Ativado

150202*

03.00. Consumo de Produtos Químicos

17.19. Filtros de óleo

160107*

04.00. Consumo de Produtos Biológicos (Laboratório)

17.20. Material Informático

160213*

05.00. Consumo de Papel

17.21. Material Elétrico e Informático

160214

06.00. Captação de Água

17.22. Tinteiros, toner de impressoras usados 160216

07.00. Consumo de Água

17.23. Prod. químicos obsoletos

160303*

08.00. Descarga de efluente tratado

17.24. Prod químicos obsoletos

160304

09.00. Emissões de Gases (fontes fixas)

17.25. Resíduos orgânicos contendo subst.
Perigosas

160305*

Exploração/Manutenção
10.00. Emissões de Gases (fontes móveis)

17.26. Mistura prod. quím. de laboratório
17.27. Produtos químicos inorgânicos de
laboratório
17.28. Resíduos de Limpeza e Desinfeção
Reservatórios

11.00. Rejeição de Águas Residuais
12.00. Perdas de Água

160506*
160507*
161002

13.00. Emissão de Ruído (fontes fixas)

17.29. Antracite com Lamas

190199

14.00. Emissão de Ruído (fontes móveis)

17.30. Lamas clarificação de H2O

190902

15.00. Impacte Visual

17.31. Lamas tratamento AR

190805

16.00. Odores

17.32. Gradados

190801

17.01. Ácido clorídrico

060102*

17.33. Resíduos de desarenamento (Areias)

190802

17.02. Bases (outras)

060205*

17.34. Gorduras

190809

17.03. Resíduos de colas ou vedantes contendo substâncias
perigosas

080409*

17.35. Outros Resíduos não anteriormente
especificados "Mistura"

190899

17.04. Resíduos sem outras especificações

101399

17.36. Resíduo Inerte do tratamento de Água 190999

17.05. Líquidos lavagem aquosos

120301*

17.37. Papel e cartão

200101

17.06. Óleos Usados

130208*

17.38. Lâmpadas (fluorescentes, UV)

200121*

17.07. HCFCs e CFCs

140601*

17.39. Pilhas e baterias

200133*

17.08. Outros solventes e misturas de solventes

140603*

17.40. Equipamento elétrico e eletrónico
com componentes perigosos

200135*

17.09. Papel e Cartão

150101

17.41. Equipamento elétrico e eletrónico

200136

17.10. Plástico

150102

17.42. Madeira

200138

17.11. Madeira

150103

17.43. Plásticos/ Sucata não metálica

200139

17.12. Embalagens Domésticas

150106

17.44. Sucata Metálica

200140

17.13. Vidro

150107

17.45. Resíduos Sólidos Urbanos

200301

17.14. Embalagens contaminadas

150110*

17.46. Lamas de Fossas Sépticas

200304

17.15. Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios
sob pressão

150111*

17.47. Resíduos urbanos e equiparado não
anteriormente especificados

200399

17.16. Absorventes contaminados

150202*

17.48. Resíduos de Construção e Demolição

-
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Emergência
18.01. Fuga de Cloro

19.16. Derrame de Cloreto de Sódio

18.02. Fuga de Dióxido de Cloro

19.17. Derrame de Hipoclorito de sódio c/água

18.03. Fuga de Ozono

19.18. Derrame de Hidróxido de Cálcio (Cal)

18.04. Fuga de Oxigénio

19.19. Derrame de Hidroregenerador

18.05. Fuga de Dióxido de Carbono

19.20. Derrame Analisadores de Cloro - DPD

18.06. Fuga de Gás

19.21. Derrame de Óleos, Massas Lubrificantes, Purgas

18.07. Fuga de Azoto

19.22. Derrame de Combustíveis

18.08. Fuga de Azoto Líquido

19.23. Derrame de produtos químicos (laboratório)

18.09. Fuga de Gases de Refrigeração

19.24. Derrame de produtos biológicos (laboratório)

18.10. Fuga de SF6

19.25. Derrame de Solventes (ex. Diluentes, Tintas)
Emergência

18.11. Fuga de Gases de SADEI

19.26. Derrame de Reagentes (inclui Produtos de Limpeza)

18.12. Fuga de Água Super Clorada

19.27. Derrame de resíduos perigosos (óleos usados, prod. quím.
obsoletos)

19.01. Derrame de Soda Cáustica c/contacto repentino c/água 19.28. Derrame de Produtos Químicos de Jardinagem
19.02. Derrame de Hipoclorito de Sódio nas bombas

20.00. Derrame de Água Bruta

19.03. Derrame de Hipoclorito de Sódio

21.00. Derrame de Água Tratada

19.04. Derrame de Ácido Clorídrico

22.00. Derrame de Água Residual não tratada (inclui Bypass)

19.05. Derrame de Soda Cáustica

23.00. Derrame de Lamas

19.06. Derrame de Cloreto Férrico

24.00. Rutura de Conduta

19.07. Derrame de Amoníaco

25.00. Rutura de Reservatório

19.08. Derrame de Carvão Ativado

26.00. Rutura de Coletor

19.09. Derrame de Polieletrólitos

27.00. Rutura de Órgãos de Tratamento

19.10. Derrame de Sulfato de Alumínio

28.00. Inundação

19.11. Derrame de Ácido Sulfúrico

29.00. Incêndio

19.12. Derrame de Permanganato de Potássio

30.00. Explosão

19.13. Derrame de Clorito de Sódio

31.00. Explosão de PT

19.14. Derrame de Carbonato de Cálcio

32.00. Explosão de RAC

19.15. Derrame de Policloreto de Alumínio

33.00. Atos Antissociais

Brasileiro, Nuno
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Anexo 4 - Avaliação de Aspetos Ambientais, ETA de Lever.
Aspetos Ambientais
Aspeto
* Resíduos considerados perigosos

Proc.

01.00. Consumo de Energia Elétrica

Ope

03.00. Consumo de Produtos Químicos
05.00. Consumo de Papel

Ope/M an
Ope/M an

06.00. Captação de Água

Ope

07.00. Consumo de Água

Ope/M an

11.00. Rejeição de Águas Residuais

Ope/M an

12.00. Perdas de Água
13.00. Emissão de Ruído (fontes fixas)
18.01. Fuga de Cloro
18.03. Fuga de Ozono
18.04. Fuga de Oxigénio
18.05. Fuga de Dióxido de Carbono
18.08. Fuga de Azoto Líquido
18.09. Fuga de Gases de Refrigeração
18.10. Fuga de SF6
18.12. Fuga de Água Super Clorada
19.01. Derrame de Soda Cáustica c/contacto repentino c/água
19.04. Derrame de Ácido Clorídrico
19.05. Derrame de Soda Cáustica

Ope/M an
Ope
Ope/M an
Ope/M an
Ope/M an
Ope
Ope/M an
Ope/M an
M an
Ope
Ope
Ope/M an
Ope

19.07. Derrame de Amoníaco
19.08. Derrame de Carvão Ativado
19.09. Derrame de Polieletrólitos
19.10. Derrame de Sulfato de Alumínio

Ope/M an
Ope/M an
Ope/M an
Ope/M an

19.11. Derrame de Ácido Sulfúrico

M an

19.20. Derrame Analisadores de Cloro - DPD
19.21. Derrame de Óleos, M assas Lubrificantes, Purgas
19.22. Derrame de Combustíveis
19.26. Derrame de Reagentes (inclui Produtos de Limpeza)
19.27. Derrame de resíduos perigosos (óleos usados, prod. quím. obsoletos)
19.28. Derrame de Produtos Químicos de Jardinagem
20.00. Derrame de Água Bruta
21.00. Derrame de Água Tratada

Ope
M an
M an
M an
Ope/M an
M an
Ope/M an
Ope/M an

22.00. Derrame de Água Residual não tratada (inclui Bypass)
23.00. Derrame de Lamas
24.00. Rutura de Conduta
25.00. Rutura de Reservatório
29.00. Incêndio
30.00. Explosão
31.00. Explosão de PT
32.00. Explosão de RAC

56

Ope
Ope
Ope
Ope/M an
Ope/M an
Ope/M an
Ope/M an

Medidas de Controlo Existentes
Este aspeto é analisado de forma global no
sistema

LEG

Risco Existente
S EV OCO RIA CCA GIA S IG

Cumpre

1

4

4

1

2

NS

Cumpre
Cumpre

2
1

4
3

8
3

1
1

3
2

NS
NS

Cumpre

1

4

4

1

2

NS

Controlo do Consumo
Controlo das liçencas de rejeição de águas
residuais. Instalação ligada à rede de
saneamento
(autorização
3926/06).e
Estão
previstas
ações de inspeção

Cumpre

1

3

3

1

2

NS

Cumpre

2

1

2

1

1

NS

reabilitação (se nec.) de todas as adutoras
c/freq. M inima = 1 vez de 2 em 2 anos

Cumpre

2

1

2

1

1

NS

Cumpre
Cumpre
Cumpre
Cumpre
Cumpre
Cumpre
Cumpre
Cumpre
Cumpre
Cumpre
Cumpre
Cumpre

1
1
2
2
3
2
1
1
1
1
2
1

4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1

4
1
2
2
3
2
1
1
2
1
4
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Plano de Cont. de Emerg. Local 1101. Ficha
de Segurança e Intervenção 1106

Cumpre

1

1

1

1

1

NS

Plano de Cont. de Emerg. Local 1101. Ficha
Plano de Cont. de Emerg. Local 1101. Ficha
Plano de Cont. de Emerg. Local 1101. Ficha

Cumpre
Cumpre
Cumpre

2
2
2

1
1
1

2
2
2

1
1
1

1
1
1

NS
NS
NS

Plano de Cont. de Emerg. Local 1101. Ficha
de Segurança e Intervenção 1105

Cumpre

2

1

2

1

1

NS

Cumpre
Cumpre
Cumpre
Cumpre
Cumpre
Cumpre
Cumpre
Cumpre

1
1
2
1
1
1
2
1

1
1
2
1
1
2
1
1

1
1
4
1
1
2
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
2
1
1

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Cumpre
Cumpre
Cumpre
Cumpre
Cumpre
Cumpre
Cumpre
Cumpre

1
2
2
3
3
3
3
3

1
2
2
1
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
2
3
2
2
2

Reciclagem
Ver. 1 (2001/03/08), de acordo com a Página
67 do Plano de Bacia Higrográfica do Rio
Douro (INAG).

Plano de Cont. de Emerg. Local PCEL1101;
Plano de Cont. de Emerg. Local PCEL1101;
Plano de Cont. de Emerg. Local PCEL 1101;
Plano de Cont. de Emerg. Local 1101; Ficha
Plano de Cont. de Emerg. Local PCEL 1101;
Plano de manutenção
Plano de Controlo de Emergência Local 1101.
Afixada no local Ficha de Segurança e
Plano de Cont. de Emerg. Local 1101. Ficha
Plano de Cont. de Emerg. Local. Sonda de
Plano de Cont. de Emerg. Local 1101. Ficha

Plano de Cont. de Emerg. Local 1101. Ficha
Plano de Cont. de Emerg. Local 1101. Ficha
Plano de Cont. de Emerg. Local 1101. Ficha
Plano de Cont. de Emerg. Local. Não existe
Plano de Cont. de Emerg. Local. Kit de
Plano de Controlo de Emergência Local
Plano de Cont. de Emerg. Local 1101. Ficha
Plano de Cont. de Emerg. Local 1101. Ficha
Controlo das licenças de rejeição de
águas residuais
Plano de Cont. de Emerg. Local 1101. Ficha
Plano de Cont. de Emerg. Local 1101. Ficha
Plano de Cont. de Emerg. Local 1101 - Ficha
Plano de Cont. de Emerg. Local 1101- Ficha
Plano de Cont. de Emeg. Local 1101. Ficha de
Plano de Cont. de Emeg. Local 1101. Ficha de
Plano de Cont. de Emeg. Local 1101. Ficha de

1
4
4
3
6
3
3
3

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
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Anexo 5 - Lista de Verificação
Verificação
Condição

Observações

8

7

6

5

4

3

2

1

Sim
Nas captações de água em
rios, lagoas e albufeiras, existem
nos locais de trabalho meios de
salvamento apropriados,
nomeadamente boias, varas e
coletes de salvação e, sempre
que justificável, embarcação
com motor?

Não

Requisitos
Legais
Aplicáveis

NA

PRT
762/2002

Os poços, incluindo os que
se encontrem fora de serviço ou
abandonados, estão providos de
resguardo periférico ou de
cobertura e de sinalização
alertando para o tipo de perigo
que constituem?

PRT
762/2002, DL
347/93, PRT
987/93

Junto dos tanques equipados
com dispositivos de arejamento
existem, em local visível e de
fácil acesso, interruptores de
emergência que permitam
desligar aqueles dispositivos?
Os tanques com altura de líquido
superior a 1 m dispõem de
guarda ou proteção equivalente,
com altura entre 0,9 m e 1,1 m,
e, nas proximidades, boias e
varas, assim como é interdita a
entrada de pessoas estranhas ao
serviço?
As travessias aéreas para
inspeção e manutenção são feitas
por passadiços com uma largura
mínima de 0,45 m e equipados
com resguardos laterais e
corrimãos com altura entre 0,9 m
e 1,1 m?
As zonas de trabalho dispõem de
pavimentos com superfície
antiderrapante, facilmente
lavável e, na medida do possível,
isenta de gorduras e produtos
oleosos?
No interior dos reservatórios, a
iluminação artificial é realizada
por lâmpadas antideflagrantes,
sendo o respetivo equipamento
elétrico apropriado a locais
húmidos?
Os pisos aéreos referidos de
reservatórios elevados, quando
abertos, estão dotados de guarda
ou proteção equivalente com
altura entre 0,9 m e 1,1 m, e em
situações meteorológicas
adversas deve ser proibida a

PRT
762/2002

Brasileiro, Nuno

PRT 762/2002

PRT 762/2002,
DL 347/93, PRT
987/93

PRT 762/2002,
DL 347/93, PRT
987/93

PRT 762/2002

PRT 762/2002,
DL 347/93, PRT
987/93
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18

17

16

15

14

13

12

11

10

9
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utilização de escadas de mão
fixas exteriores?
Os painéis de comando e
controlo dos órgãos hidráulicos e
dos sistemas elétricos, quando
centralizados, situam-se em
compartimento próprio que não
oferece risco de incêndio nem de
contacto com a água, tendo
adequada ventilação e
iluminação, existindo aí controlo
efetivo dos acessos?
As instalações de comando e
controlo centralizado possuem
meios de telecomunicação ao
nível interno e com o exterior, de
modo a que se possa atuar
sempre que se verifiquem,
nomeadamente, deficiências no
funcionamento de máquinas e
outros equipamentos ou
acidentes pessoais que exijam
assistência urgente e impliquem
alteração imediata dos planos de
operação?
Em todos os órgãos das estações
existem, para além do comando
central comandos localizados de
emergência para paragem em
caso de acidente devidamente
sinalizados?
Existe botão de corte geral de
energia sinalizado na entrada da
instalação ou setor?
As descargas de fundo dos
reservatórios estão
dimensionadas para descargas de
emergência (caudal máximo
efluente)?
É conhecida e cumprida a
proibição de utilização de
recipientes de laboratório no
consumo de bebidas ou
alimentos assim como a ligação
ou contacto direto entre
dispositivos de utilização de
água potável e quaisquer
recipientes ou equipamentos de
laboratório contendo substâncias
suscetíveis de pôr em causa a
potabilidade?
A chaminé das hottes
laboratoriais é superior, em pelo
menos 1m, à cota máxima do
próprio edifício?
Cumpre-se com a legislação
existente sobre a exposição ao
ruído nos locais de trabalho?
Cumpre-se com a legislação
existente sobre a acústica de
edifícios?
Cumpre-se com a legislação
existente sobre a exposição a
vibrações, estando estas
limitadas a níveis aceitáveis?

PRT 762/2002

PRT 762/2002

PRT 762/2002

DL 220/2008,
PRT 1532/2008,
Despacho
2074/2009

PRT 762/2002

DL 78/2004

PRT 762/2002,
DL 182/2006;
DL 96/2008

DL 46/2006

Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho
Verificação
Condição

Observações

27

26

25

24

23

22

21

20

19

Sim
Cumpre-se com a
Legislação/Normas existentes
sobre a exposição profissional a
agentes químicos nos locais de
trabalho e estão limitados a
níveis aceitáveis?
Os locais de trabalho dispõem de
luz natural suficiente e, no caso
de não ser possível, estão
equipados com dispositivos que
permitam uma iluminação
artificial adequada? Existem
avaliações quantitativas?
Existe sistema de ventilação
geral apropriado, com entrada de
ar e exaustão que evitem a
retenção de ar contaminado e
promova o arejamento adequado
dos locais de trabalho que não
disponham de ventilação natural,
tendo em atenção a possibilidade
de existência de gases tóxicos,
inflamáveis ou explosivos?
Os locais de trabalho dispõem de
Conforto Térmico? Existem
avaliações quantitativas?
Cumpre-se com as regras de
utilização de agentes químicos
ou biológicos, cancerígenos ou
mutagénicos incluindo as
questões das trabalhadoras
grávidas, puérperas, lactantes,
indivíduos de mobilidade ou
estado de aptidão condicionada?
Existe o conhecimento e
consciência dos perigos e
minimização dos riscos para
trabalhadoras grávidas,
puérperas, lactantes, indivíduos
de mobilidade ou estado de
aptidão condicionada?
As diferenças de nível entre
pavimentos e aberturas com
perigo de queda estão
adequadas, devidamente
protegidas ou sinalizadas não se
encontrando também quaisquer
obstáculos (máquinas, materiais
ou mercadorias) que constituam
risco?
Existe Relatório de Teste de
Inspeção realizado no arranque
da instalação de cloro pelo
fornecedor tendo sido
implementadas todas as
observações levantadas?
Onde exista risco de fuga de
agentes químicos perigosos na
forma gasosa (exemplo: cloro)
existe(m) manga(s) de vento
visível(is) no interior e nas

Brasileiro, Nuno

Não

Requisitos
Legais
Aplicáveis

NA

NP 1796/2007,
DL 24/2012

PRT 762/2002,
DL 347/93, PRT
987/93, ISO/IEC
8995

PRT 762/2002,
DL
236/2003(ATEX)

DL 301/2000; L
102/2009

PRT 762/2002,
DL 347/93, PRT
987/93

59

33

32

31

30

29

28
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entradas da instalação, assim
como, estão previstas duas
saídas de viaturas para
emergência em locais opostos?
Existem lava-olhos ou chuveiros
de emergência instalados, com
pressão adequada, em locais
acessíveis e devidamente
sinalizados nos laboratórios e em
todos os locais onde se
manuseiam agentes químicos
que o requeiram?
Existe projeto de segurança
contra incêndios aprovado pela
Autoridade Nacional de Proteção
Civil (ANPC), corretamente
implementado e as inspeções
regulares realizadas?
Nos locais de trabalho que
apresentem riscos de incêndio ou
explosão, é proibido foguear ou
acionar dispositivos elétricos e
eletrónicos não específicos das
instalações, estando esses locais
devidamente sinalizados?
Nos locais onde existam motores
de explosão destinados ao
acionamento de bombas
hidráulicas ou à geração elétrica
de emergência, estão
asseguradas as seguintes
condições?
a) Ventilação adequada, natural
ou forçada, que garanta a
evacuação dos gases e vapores
tóxicos ou inflamáveis; b)
Utilização de equipamentos
elétricos antideflagrantes; c)
Proibição de fumar ou foguear;
d) Existência de extintores de
incêndio apropriados.
Todos os sistemas de
Emergência estão incluídos em
Plano de Manutenção e dentro
dos respetivos prazos de
validade? Nota: Dada a
colocação em armários, para a
Sede deve ser verificada a
existência dos extintores
referidos nas plantas de
emergência.
Existem sistemas automáticos de
deteção (SADI), alarme
(técnicos e de emergência) e
atuação (neutralização) em
emergências e dispõem de
alimentação de energia elétrica
autónoma com capacidade
adequada e plano de manutenção
anual? Notas: No Complexo de
Lever deve ser testado o sistema
de alarme de emergência para
garantir a possibilidade de
difundir comunicados de voz. Na
Sede deve ser testado
anualmente o sistema de alarme

PRT 762/2002

DL 220/2008,
PRT 1532/2008,
Despacho
2074/2009

PRT 762/2002

PRT 762/2002

NP 4413
(extintores)

DL 220/2008,
PRT 1532/2008,
Despacho
2074/2009

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34
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geral de evacuação com ponto de
ativação no 5º Piso.
Todas as escadas estão em
perfeitas condições de utilização
e, quando fixas, na vertical ou
com grande inclinação, dispõe
de resguardos de proteção dorsal
a partir de 2,5 m e de
plataformas ou de patamares de
descanso com desnível não
superior a 5 m, providas de
guarda ou proteção equivalente
com altura entre 0,9 m e 1,1 m?
Existe sinalização de regulação
interna de circulação automóvel
assim como estão definidos os
locais adequados de
aparcamento e assinaladas as
zonas onde é proibido estacionar
(exemplo: saídas de emergência
ou hidrantes)?
Os terrenos estão limpos de
matos no interior das instalações
e nos terrenos vizinhos (distância
mínima de 50m)?
Os locais de trabalho dispõem de
instalações sanitárias equipadas
com: vestiários, assentos,
chuveiros, armários simples ou
duplos, lavatórios, sanitas e
urinóis em número suficiente?
Existem caixas de primeiros
socorros devidamente
assinaladas e criteriosamente
colocadas contendo o material
adequado e dentro do prazo de
validade?
Existe trabalho por turno estando
a ser feito o acompanhamento
médico (exames médicos
anuais)?
As instruções afixadas nas
máquinas e equipamentos estão
em português?
Existem certificados de
conformidade, dentro do prazo
de validade, dos equipamentos
de trabalho, extintores, máquinas
e recipientes sob Pressão?
A Instalação dos recipientes sob
pressão está (mantém-se)
licenciada e com chapa
atualizada com os respetivos
punçuamentos?
Os arranques dos grupos de
bombagem devem ser
automaticamente precedidos de
um sistema de aviso sonoro e/ou
visual. Os equipamentos devem
estar providos de dispositivos de
paragem de emergência e os
elementos móveis (veios de
transmissão) devem dispor de
proteções que impeçam o acesso
às zonas perigosas.

Brasileiro, Nuno

PRT 762/2002,
DL 347/93, PRT
987/93

PRT 762/2002

DL 124/2006

PRT 762/2002,
DL 347/93, PRT
987/93

Lei 7/2009 e
102/2009
DL 50/2005, DL
103/2008

DL 211/99, DL
90/2010;
Despacho
1859/2003

DL 50/2005, DL
103/2008
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53

52

51

50

49

48

47

46

45

44
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Os elementos móveis de motores
e órgãos de transmissão, bem
como todas as partes perigosas
das máquinas que acionem, estão
convenientemente protegidos por
dispositivos de segurança, salvo
se a sua conceção e instalação
impedirem o contacto com
pessoas?
Os equipamentos de elevação de
cargas (pontes rolantes,
monovigas, monocarris,
guinchos manuais e elétricos) e
elementos de linguagem conexos
possuem inspeções de 8 em 8
anos e plano de manutenção?
Os elementos de linguagem não
pertencentes a equipamentos de
elevação de cargas (lingas, cabos
de aço, manilhas, ganchos,
patilhas de segurança, elos,
correntes) possuem inspeções de
8 em 8 anos e plano de
manutenção?
Os ascensores e monta-cargas
possuem as verificações anuais
executadas por entidade
competente?
Existe indicação de forma bem
visível da carga máxima
admissível em cada aparelho de
elevação acionado
mecanicamente?
É efetuado, e está disponível no
local, o registo do número de
horas de funcionamento e
consumo de combustível anuais
para os grupos geradores de
emergência?
As instalações incluindo a parte
elétrica, as tubagens, os
equipamentos de trabalho e de
proteção individual, se aplicável,
os postos de transformação, as
máquinas e recipientes sob
pressão têm planos de
manutenção estabelecidos e
implementados com os
respetivos registos?
Os óleos utilizados nos PTs
(Postos de transformação) têm
concentração em PCB's<50
ppm?
As Subestações e Postos de
Transformação têm afixadas as
instruções de primeiros socorros,
assim como estrados, tapetes
isolantes e luvas isolantes com
indicação de classe de
isolamento?
Cumpre-se com o Regulamento
sobre equipamentos contendo
gases que empobrecem a camada
de ozono (CFCs) e provocam
efeito de estufa, incluído a
existência do RAE e

PRT 762/2002,
DL 50/2005, DL
103/2008

DL 50/2005, DL
103/2008

DL 50/2005, DL
103/2008

DL 103/2008

DL 286/91, DL
103/2008

DL 78/2004

DL 277/99, D.
Rect. 13-D/99,
DL 72/2007

DL 277/99, D.
Rect. 13-D/99,
DL 72/2007

DL 152/2005,
DL 35/2008, DL
56/2011,
Regulamento
842/2006,

56
57

Cumpre-se com o Programa de
Controlo de Fontes de Energia
Perigosa (ITR 1120)? Inclui
codificação no SGM das
extensões elétricas.

58

Cumpre-se com as Regras de
Segurança e Ambiente para
Entidades Externas (EAD 1127,
1128 e 1129)?
Cumpre-se com as Regras de
Segurança e Ambiente para
Visitante (ETC 1185)?
Cumpre-se com os Programas de
Proteção Individual, de Proteção
das Vias Respiratórias e de
Conservação da Audição (ETC
1141, ITR 1141, 1142 e 1143)?

67

66

65

64

63

62

61

Cumpre-se a Sinalização de
Segurança (ETC 1185)?

59

comunicação anual de dados até
31 de março?
Foi notificado o início de
atividade (MOD 1360) e foram
enviados os Relatórios únicos
anuais (c/ anexo D) à Autoridade
para as Condições de Trabalho
(ACT)?
É efetuado o controlo das fichas
de aptidão dos colaboradores,
prestadores de serviços e
entidades externas permanentes?

60

55

54
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Cumpre-se o Programa de
Controlo de Entrada em Espaços
Confinados (ITR 1161)?
Cumpre-se com as Regras de
Segurança para Movimentação
Manual de Cargas e
Movimentação de Cargas
Pesadas (ITR 1110 e 1111)?
Cumpre-se com as Regras de
Segurança com Ferramentas
Manuais (ITR 1112)? Inclui
codificação no SGM.
Cumpre-se com as Regras de
Segurança com Escadas
Portáteis (ITR 1113)? Inclui
codificação no SGM.
Cumpre-se com Regras de
Segurança para Utilização de
Solventes (ITR 1114)?
Cumpre-se com as Regras de
Segurança para Trabalhos em
Altura e Andaimes (ITR 1115)?
Cumpre-se com as Regras de
Segurança para Abertura de

Brasileiro, Nuno

Regulamento
1005/2009
L 102/2009, PRT
55/2010, PRT
108-A/2011

DL 102/2009,
PRT 299/2007
Prt 1456-A/95, D
Reg 22-A/98, DL
141/95, L
37/2007
PRT 762/2002,
Decreto
42895/60, DR
14/77, DR 56/85,
DL 226/2005,
DL 303/76, DL
949-A/2006, DR
31/83, DL
229/2006, PRT
37/70 e DL
101/2007
C. Civil Decreto 41820,
Decreto 41821,
DL 105/91, DL
273/2003, PRT
101/96

Despacho
13495/2005, DL
128/93, DL
348/93, PRT
1131/93 e PRT
988/93
PRT 762/2002,
DL 236/2003
DL 286/91, DL
330/93, PRT
1209/91

DL 50/2005, DL
103/2008

DL 50/2005, DL
103/2008
L 7/2009 e L
102/2009
PRT 762/2002,
DL 50/2005
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75

74
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64

Valas para Colocação de
Tubagens e Acessórios (ITR
1116)?
Cumpre-se com as Regras de
Segurança para trabalhos de
Mergulho (ITR 1117)?
Cumpre-se com o Programa de
Controlo de Agentes Químicos e
Biológicos Agressivos (ITR
1126)?
Cumpre-se com as Regras de
Segurança e Ambiente em
Atividades Administrativas (ITR
1151 e MOD 1170)?
Cumpre-se com as Regras de
Segurança para Condução de
Empilhadores (ITR 1152)?
Cumpre-se com as Regras de
Segurança para Extintores
Portáteis (ITR 1180)?
Cumpre-se com as Regras de
Segurança para Trabalhos com
Fogos Nús (ITR 1181)?
Cumpre-se as Regras de
Prevenção e Controlo de Álcool
(ITR 1187)?
Cumpre-se com o Manual de
Segurança e Ambiente do
Laboratório (ITR 1190)?

Cumpre-se com o Mapa de
Controlo Operacional de
Resíduos (ETC 1701)?

Cumpre-se com a legislação
relativa a riscos de acidentes
graves?
Cumpre-se com a legislação da
Qualidade do Ar?
Cumpre-se com o Sistema
Integrado de Registo Eletrónico
de Resíduos (SIRAPA)?
Cumpre-se com a lista de
entidades (licenciadoras e outras
entidades a contatar) e prazos de
envio (ETC 1030)?
Cumpre-se com a legislação
relativa à Certificação
Energética dos Edifícios?
Existe Plano de Controlo de
Emergências, tendo sido dada
formação aos trabalhadores,
assim como, realizados
exercícios de simulação de
emergência?
Os Colaboradores conhecem os
Aspetos e Riscos Ambientais e
de Segurança da sua atividade?
Existe um técnico responsável
pela exploração da instalação
(Posto de Transformação), com
termo de responsabilidade

DL 12/94
NP 1796/2007,
DL 293/2009,
Regulamento
1272/2008, DL
24/2012
DL 349/93, PRT
989/93, DL
243/86
DL 50/2005

DL 236/2003
(ATEX)

PRT 762/2002, L
7/2009, L
102/2009
DL 178/2006,
PRT 209/2004,
DL 230/2004,
DL 6/2009, DL
153/2003, DL
46/2008 e DL
183/2009
DL 254/2007
DL 78/2004
DL 178/2006

DL 78/2006, DL
79/2006, DL
80/2006

DL 446/76
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enviado para DGGE e licença de
exploração da mesma?
Foi entregue o relatório anual
(Modelo 937) de exploração de
instalações elétricas?
Foi entregue e analisada a
compilação técnica da obra?
Os recipientes sob pressão
transportáveis (Propriedade da
AdDP) têm validade, planos de
inspeção/manutenção
estabelecidos e implementados
com os respetivos registos
(garantir validade > 1 ano)?
Os colaboradores dispõem de
acesso a água potável e
equipamentos de refrigeração
para o armazenamento de
alimentos?
Existe programa de vacinação
para os colaboradores do
laboratório?

Cumpre-se com a legislação
sobre gases combustíveis?

São realizadas inspeções
periódicas às redes ramais de
distribuição de gás?
Foi emitido termo de
responsabilidade às redes ramais
de distribuição de gás?
Existe autorização para a
manutenção de espécies
aquícolas sem fins lucrativos?
Foi emitido e enviado para a
DGEG termo de
responsabilidade da instalação
de termoacumuladores?
Existem rodapés (140mm) nos
guarda-corpos horizontais?
Existem bloqueios e avisos de
segurança (lock-out; tag-out)
disponíveis para as instalações
com sistemas de rearme
automático (religadores para
cortes de energia da EDP)?
Todos os elementos da Equipa
de Emergência, tem formação
específica (Manipulação de
Extintores, BIA e Carretéis,
Primeiros Socorros) e tem
disponível a respetiva braçadeira
identificativa?
É efetuado, e está disponível no
local, o registo atualizado
(2x/ano) de resistências de terra
de serviço/proteção das
subestações e postos de
transformação e terras dos páraraios?
Cumpre-se com a legislação
existente sobre a exposição radiações
óticas de fontes artificiais?

Brasileiro, Nuno

DL 517/80 e DL
101/2007
DL 273/2003

ADR/RPE, DL
57/2011

SA 8000

DL 84/97
PRT 361/98, DL
125/97, DL
389/2007, DL
31/2008, PRT
690/2001, DL
25/2011
DL 125/97, DL
389/2007, DL
31/2008
DL 125/97, DL
389/2007
DL 140/99

PRT 1091/91

PRT 987/93

PRT 949-A-2006
(pág. 41)

DL 220/2008,
PRT 1532/2008,
Despacho
2074/2009

Decreto
42895/60

L 25/2010
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Anexo 6 – Resíduos Produzidos

Soma de Quantidade (toneladas)

Lever
Jusante

ETA de
Ferreira

ETA de
Ferro

ETA de
Pousada

16,34

9,96

6,76

163,9

130,84

16,34

9,96

6,76

195,25

0,465

0,173

0,03

163,9
195,91
8

3,25

0,465

0,133

0,03

Deposição em aterro (D1)
190902 - Lamas clarificação da água
Armazenamento temporário (D15)
160506 (*) - Misturas produtos químicos
laboratório
120301 (*) - Líquidos lavagem aquosos
190999 - Outros resíduos de ETA sem
especificação
160303 (*) - Resíduos inorgânicos
contendo substâncias perigosas
Reciclagem/Recuperação (R5)
190902 - Lamas clarificação da água

ETA de
Castelo de
Paiva
130,84

Polo
Porto

Total
Geral

3,878

0,22

0,22

191,78

191,78
0,04

0,04
1230,4
8
1230,4
8
0,339

1230,48
1230,48

Refinação de óleos (R9)

0,339

130208 (*) - Óleos usados

0,339

Troca de Resíduos (R12)

2,252

0,025

0,033

1,73

0,023

0,031

0,34

0,002

0,002

0,339
0,02

2,33

150101- Embalagens papel/cartão
160214 - Resíduos equipamento elétrico e
eletrónico
200121 (*) - Lâmpadas fluorescentes
160213 (*) - Equipamento elétrico e
eletrónico perigoso
Armazenamento temporário (R13)

0,062

0,062

0,12

0,12

150102 - Embalagens de plástico

0,876

150106 - Misturas de embalagens

0,375

0,009

150107 - Embalagens de vidro

0,044

0,052

150110 (*) - Embalagens contaminadas

0,047

0,011

150202 (*) - Absorventes contaminados

0,071

0,004

1,763

0,098

1,784
0,02

0,128

0,043

0,364

2,032
0,876

0,008

0,392
0,096

0,12

0,178
0,075

160216 - Tinteiros fora de uso

0,043

0,043

200139 - Sucata não metálica

0,09

0,02

0,11

200140 - Metais

0,22

0,002

0,222

080111 (*) - Resíduos de tintas e vernizes

0,04
1430,08
4

Total Geral
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131,428

16,674

9,99

6,76

0,063

0,04
1594,9
99
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Anexo 7- Guia Simulacro

Brasileiro, Nuno
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Anexo 8 - Resumo do Simulacro
RESUMO DO SIMULACRO
Instalação
Tempo de Evacuação até ao exterior
Máximo: 2 minutos
Efetuar registos, sempre precedidos da hora (hh:mm), sobre a prontidão e funcionamento dos meios humanos e materiais
envolvidos, conforme previstos na fita de tempos do guião do simulacro.
Hora

Observadores:
Total de Participantes:
Tempo Total do
Simulacro:
Ações:
Prazos:
Responsáveis:
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Ações Executadas
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Anexo 9- Registo de presenças em Simulacro

LISTA DE PRESENÇAS EM SIMULACRO
Instalação
Nome abreviado (Letras Maiúsculas)

Brasileiro, Nuno

Empresa

Direção ou
Área

Número
Interno

Rúbrica
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