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Resumo 
 

 
 

 

A proteção do meio ambiente e a prevenção da poluição representam uma preocupação 

crescente para qualquer organização e, neste contexto, a Gestão Ambiental manifesta- 

se como uma estratégia para as organizações que pretendem ter um crescimento 

sustentável no seu segmento de mercado. Neste sentido, e tendo também em 

consideração que a certificação ambiental reforça uma imagem ambiental positiva de 

qualquer organização junto da sociedade e dos seus clientes, o Grupo Simoldes 

Plásticos definiu como objetivo a implementação de uma Sistema de Gestão Ambiental, 

de acordo com a norma NP EN ISO 14001:2004. 

O presente projeto reflete as atividades desenvolvidas, neste âmbito, no Grupo 

Simoldes Plásticos, mais especificamente na fábrica Simoldes Plásticos e nos 

Headquarters. 

A implementação do SGA decorreu de duas fases distintas mas complementares. 

Inicialmente, o âmbito do estágio incidiu sobre o desenvolvimento da base documental, 

que serve de suporte à implementação prática do sistema. Nesta fase foram 

desenvolvidos todos os procedimentos, matrizes e registos necessários para uma 

implementação eficaz do sistema. Foi também, nesta fase, desenvolvida uma matriz de 

legislação ambiental que compila os requisitos legais aplicáveis às fábricas do grupo em 

Portugal. Pretendeu-se com este trabalho que a gestão do SGA seja realizada 

centralmente, existindo um gestor do sistema central e um gestor do sistema em cada 

uma das fábricas. 

A segunda fase do trabalho, teve como objetivo a implementação prática do SGA numa 

das fábricas do grupo, a Simoldes Plásticos, que engloba, por exemplo, o levantamento 

e avaliação da significância dos aspetos ambientais, a elaboração e seguimento do 

programa de gestão ambiental, a sensibilização e formação dos colaboradores, entre 

outros assuntos que serão abordados detalhadamente ao longo deste relatório. 

A implementação do SGA nos Headquarters e na Simoldes Plásticos mostrou-se eficaz, 

estando apenas a certificação do sistema por uma terceira parte, dependente da criação 

das infra-estruturas necessárias que permitam um controlo e prevenção da poluição 

adequados. 

Palavras-chave: Meio ambiente, Sistema de Gestão Ambiental, Norma NP EN 

ISO14001:2004, aspetos ambientais, melhoria contínua. 



Abstract 
 

 
 
 
 

The protection of the environment and the prevention of pollution represent a growing 

concern for any organization and, in this context, the Environmental Management 

manifests as a strategy for organizations that want to achieve a sustainable growth in its 

market segment. In this sense, and also taking into consideration that environmental 

certification reinforces a positive image of any organization next to the society and its 

customers, Simoldes Plásticos Group has set as its objective the implementation of an 

Environmental Management System according to NP EN ISO 14001:2004. 

This project reflects the activities in this context in Simoldes Plastics Group, specifically 

in factory Simoldes Plásticos and Headquarters. 

The EMS implementation was held in two distinct but complementary phases. Initially, 

the scope of the internship focused on the development of documentary base, which 

supports the practical implementation of the system. At this stage, all procedures, 

matrices and records necessary for effective implementation of the system were 

developed. A matrix of environmental legislation that compiles the legal requirements 

applicable to group plants in Portugal was also developed at this stage. The intention of 

this study was that the management of the EMS is centrally held and there is a central 

manager system and a system manager at each place. 

The second phase of the study aimed at the practical implementation of the EMS in one 

plant of the group, Simoldes Plásticos, which includes, for example, the survey and 

assessment of the significance of environmental aspects, the preparation and monitoring 

of the environmental management program, awareness and training of employees, and 

other subjects that will be discussed in detail throughout this report. 

The implementation of the EMS in Headquarters and Simoldes Plásticos has proved to 

be effective and the certification of the system by a third part is only dependent by 

creating the necessary infrastructure to allow the adequate control and prevention of 

pollution. 

 
 

Keywords:  Environment,  Environmental  Management  System,  NP  EN  ISO   14001 

:2004, Environmental aspects, Continuous Improvement. 
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1. Introdução 

1.1. Âmbito e objetivos do trabalho 

 

 
A realização deste projeto decorreu em ambiente empresarial, no Grupo Simoldes 

Plásticos, nas suas fábricas em Portugal. O principal objetivo deste projeto foi a 

implementação de um Sistema de Gestão Ambiental segundo a norma EN ISO 

14001:2004. O projeto foi elaborado em duas fases distintas: em primeiro lugar, foi 

criada a documentação necessária para a implementação do SGA (matrizes, registos, 

procedimentos, etc.). Em segundo lugar, o trabalho desenvolvido foi focado na 

implementação na Simoldes Plásticos, das ações previstas, das quais se destacam: a 

identificação e classificação dos aspetos ambientais, a identificação dos requisitos 

legais aplicáveis à empresa, a definição de objetivos e metas ambientais e a 

sensibilização ambiental dos colaboradores da empresa. 

 
 

1.2. Estrutura do relatório 

 

 
O presente relatório de estágio encontra-se dividido em quatro capítulos, como se pode 

observar no quadro 1.1. 

O primeiro capítulo (Introdução) inicia com o enquadramento relativo à evolução das 

preocupações ambientais. Neste capítulo, é também feita uma abordagem geral à 

indústria transformadora de polímeros incluindo o seu impacte no ambiente. Inclui 

igualmente, uma explicação sobre a evolução dos sistemas de gestão ambiental 

existentes em Portugal, enquadrando-os num contexto histórico, apresentando as suas 

vantagens e as barreiras impostas à implementação destes sistemas. São ainda 

descritos neste capítulo, os objetivos e os contributos deste trabalho para a empresa 

onde foi desenvolvido. O capítulo encerra com a descrição da organização do presente 

relatório de estágio. 

O capítulo dois (Descrição da empresa em estudo) inicia com uma breve descrição da 

caracterização do Grupo Simoldes Plásticos, com uma apresentação do seu 

crescimento e dos seus principais produtos. Ainda neste capítulo, é descrito o processo 

produtivo de peças termoplásticas utilizado na fábrica Simoldes Plásticos. 
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Quadro 1.1 – Organização do relatório de estágio. 
 

 
 

 
Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 

Evolução das preocupações ambientais 

Aplicação dos polímeros na indústria 

Evolução dos Sistemas de Gestão Ambiental 

Âmbito e objetivos do relatório 

Estrutura do relatório 

Capítulo 2 

DESCRIÇÃO DA 

EMPRESA EM ESTUDO 

Caracterização do Grupo Simoldes Plásticos 

Caracterização da empresa Simoldes Plásticos S.A. 

Certificação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 3 
 

IMPLEMENTAÇÃO DO 
SISTEMA DE GESTÃO 

AMBIENTAL 

Requisitos Gerais 

Política Ambiental 

Aspetos Ambientais 

Requisitos legais e outros requisitos 

Objetivos, metas e programa (s) 

Recursos, atribuições, responsabilidades e autoridade 

Competência, formação e sensibilização 

Comunicação 

Documentação 

Controlo dos documentos 

Controlo operacional 

Preparação e resposta a emergências 

Monitorização e medição 

Avaliação da conformidade 

Não conformidades, ações corretivas e preventivas 

Controlo de registos 

Auditoria interna 

Revisão pela Gestão 

 
Capítulo 4 

CONCLUSÃO 

Visão Geral do relatório 

Confrontação dos requisitos normativos e dos aspetos associados ao SGA 

Identificação dos contributos do trabalho 

 
 

No capítulo três (Implementação do sistema de gestão ambiental) são descritos os 

requisitos da norma NP EN ISO 14001:2004 e as ações, levadas a cabo no decorrer do 
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estágio, desenvolvidas no âmbito de cada um dos requisitos normativos. É descrito o 

sistema documental desenvolvido que inclui o Manual de Gestão Ambiental, os 

procedimentos e os registos associados. São igualmente descritas as atividades de 

levantamento e avaliação de aspetos e impactes ambientais assim como, o programa 

de gestão ambiental. Descreve-se também o processo de acompanhamento da 

auditoria interna realizada ao SGA da Plástaze. 

No capítulo quatro (Conclusões e trabalho futuro) são apresentadas e discutidas as 

conclusões retiradas face aos objetivos do estágio. É exposta uma visão geral ao projeto 

com a identificação dos contributos do trabalho e são, por último, apresentadas algumas 

sugestões para trabalho futuro. 

 
 

1.3. Evolução das preocupações ambientais 

 

 
O impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente não é um fenómeno recente. 

Ao longo da evolução da humanidade, o Homem interagiu sempre com o meio que o 

rodeava e quando esta interação não é realizada de uma forma sustentável e 

responsável advêm daí consequências nefastas para a sociedade e para o meio 

ambiente. 

“A evolução histórica das questões ambientais repercute desde os tempos remotos, 

quando o homem desenvolveu um relacionamento direto como dependente dos 

recursos existentes na natureza, sua fonte de sobrevivência (Silva e Crispim 2011) 

As atividades desenvolvidas pelas diferentes sociedades foram, cada uma a seu ritmo, 

intensificando-se e a escalada do progresso técnico pode ser medida pelo seu poder de 

domínio e transformação da natureza. “Quanto mais rápido o desenvolvimento 

tecnológico, maior o ritmo de alterações provocadas no meio ambiente” (Silva e Crispim 

2011). 

A Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, em Inglaterra, foi um marco muito 

importante na intensificação dos problemas ambientais. O elevado crescimento 

económico que se fez sentir, sem olhar a meios, desencadeou vários problemas, dos 

quais podemos destacar: a concentração populacional, o consumo excessivo de 

recursos renováveis e não renováveis, a contaminação das águas, solo e ar e a 

desflorestação. A partir desta fase, os problemas ambientais intensificaram-se, uma vez 

que as emissões gasosas de gases com efeito de estufa resultam, na sua maioria, deste 

tipo de atividades. Também a agricultura se tornou numa atividade intensiva e com 
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efeitos graves para o meio ambiente, com a utilização de pesticidas, herbicidas, 

fertilizantes, etc. 

Nos dias que correm, “o aumento de produção de bens de consumo tem sido um 

importante fator que estimula a exploração dos recursos naturais e eleva a quantidade 

de resíduos” (Silva e Crispim 2011). 

No quadro 1.2 podem observar-se os principais desastres ambientais ocorridos no 

século XX. 

 

Quadro 1.2 – Principais desastres ambientais – século XX (Pinto 2005). 
 

Acidente Impacto 

Minamata (Japão) Derrame de mercúrio, anos 50, 700 mortos, 9.000 doentes crónicos. 

Seveso (Itália) 
Acidente industrial, 1976, fábrica de pesticidas, libertação de 

dioxinas. 

Bhopal (Índia) 
Acidente industrial com libertação de isocianeto de metilo gasoso, 

1984, 3.300 mortos e 20.000 doentes crónicos. 

Chernobyl 

(Ucrânia) 

Acidente industrial, abril de 1986, 29 mortos, 35.000 casos de cancro 

e 35.000 mortes subsequentes. 

 
Basiléia (Suíça) 

Incêndio e derramamento, novembro de 1986, 30 toneladas de 

pesticida derramadas no rio Reno, 193 km do rio Morto, 500.000 

peixes e 130 enguias. 

Valdez (EUA- 

Alasca) 

Acidente industrial, derame de petróleo, 1989, 37 milhões de litros de 

óleo, 23.000 aves migratórias, 730 lontras e 50 aves de rapina. 

Goiânia (Brasil) 
Contaminação com césio 137, 1987, 5 mortos e centenas de 

contaminados. 

 

 
Rio Grande (Brasil) 

Acidente industrial, derrame de 8.000 toneladas de ácido sulfúrico no 

mar, 1998, não houve vítimas humanas mas fortes impactos 

ambientais e humanos (6.500 pescadores artesanais foram 

impedidos de pescar e houve perdas no turismo). 

 
 

Os danos causados pelas catástrofes ambientais apresentadas no quadro 1.2, quando 

comparados com os danos cumulativos produzidos por vários poluidores de menor 

dimensão, são pequenos e localizados geograficamente. Assim, a partir da década de 

80, em muitos países da Europa difundiu-se a ideia que estes danos cumulativos 

poderiam ser reduzidos se fossem adotadas práticas de desenvolvimento sustentável. 

No quadro que se segue (quadro 1.3) apresentam-se algumas das atividades de 

consciencialização ambiental desenvolvidas no século XX, que funcionaram como um 
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ponto de partida para a adoção de melhores práticas ambientais por partes das 

organizações. 

Quadro 1.3. – Evolução da consciencialização ambiental – século XX (Pinto 2005). 
 

Data Facto histórico Resultados 

 
 

1962 

 

 
Publicação de Silent Spring, 

Rachel Carson 

Pressão para que os políticos agissem 

e profunda mudança na atitude da 

sociedade americana com a 

publicação de normas ambientais 

federais. 

 
Década de 60 

Criação da Agência de Proteção 

Ambiental (EPA) 

Aprovação das leis: Clean Air Act, 

Clean Water Act, Toxic Substance Act, 

entre outras. 

 
 

1970 

 
 

Reunião do Clube de Roma 

Documento “Limites do Crescimento”, 

que analisou os efeitos catastróficos 

decorrentes do atual ritmo de 

crescimento económico e demográfico 

no mundo. 

 
 
 
 

 
1972 

 
 
 

 
Primeira Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente 

Colocou a questão ambiental nas 

agendas oficiais das organizações 

internacionais. Também teve como 

resultados: a incorporação da questão 

ambiental em programas das 

organizações intergovernamentais; 

aparecimento de grande número de 

ambientalistas e de organizações não- 

governamentais em todo o mundo 

 

 
Década de 70 

 
Crise do petróleo e do modelo 

energético vigente 

Despertar legislativo e incentivo à 

procura de novas fontes de energia e 

de uma utilização mais racional 

destas. 

Décadas de 

70 e 80 

Desastres ambientais como o de 

Seveso Bhopal, Chernobyl, etc. 

Acentuado crescimento da 

consciencialização ambiental. 

 
Década de 80 

Surgimento de grupos 

ambientalistas como o Earth First. 

Início do ativismo ambiental. Pressão 

sobre as empresas para mudança das 

suas estratégias. 

 
1986 

A Câmara Internacional do 

Comércio (ICC) estabeleceu 

Grande impulso à adoção de práticas 

de prevenção da poluição por parte 

das indústrias. 
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Data Facto histórico Resultados 

 diretrizes ambientais para a 

indústria mundial. 

 

 

 

 

 

 

 
1987 

 

 
Lançamento do manifesto “Nosso 

Futuro Comum” (Relatório 

Brundtland) pelo Conselho 

Mundial de Desenvolvimento e 

Meio Ambiente da ONU (WCED – 

World Council of Environment and 

Development). 

Auxiliou na integração dos conceitos: 

meio ambiente e desenvolvimento. A 

sua principal função foi alertar as 

autoridades governamentais para a 

necessidade da tomada de medidas 

efetivas no sentido de mitigar e 

controlas os efeitos desastrosos da 

contaminação ambiental, com o intuito 

de alcançar o desenvolvimento 

sustentável. 

 

 

 

 

 

 
1991 

Publicação da “Carta Empresarial 

para o Desenvolvimento 

Sustentável”, pela ICC. E 

lançamento do documento 

“Mudança de Rumo: Uma 

Perspetiva Empresarial Global 

sobre o Desenvolvimento e Meio 

Ambiente” pelo BCDS (Business 

Council on Sustainable 

Development). 

 

 

 

 
Incremento da filosofia 

preservacionista no mundo, com a 

adesão e iniciativa das mais diversas 

origens. 

 

 
1991 

A ISO (International Organization 

for Stardadization) constitui o 

Grupo Consultivo sobre o meio 

ambiente (SAGE). 

 
Elaboração das normas internacionais 

de proteção ambiental ISO 14000. 

 
1992 

Realização da conferência do Rio 

de Janeiro ECO-92 – The Earth 

Summit. 

Resultaram dois importantes 

documentos: a Carta da Terra 

(Declaração do Rio) e a Agenda 21. 

 

 

 

 

 
1996 

 

 

 

 
A norma ISO 14000 é aprovada e 

publicada como norma 

internacional. 

As empresas podem ser certificadas 

pela ISO 14001 “atestando” que 

possuem um Sistema de Gestão 

Ambiental estruturado, implementado 

e mantido. Países ou mesmo 

empresas isoladas podem exigir aos 

seus fornecedores a certificação ISO 

14000 como garantia de produção 

com preocupação ambiental. 
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“As questões ambientais têm vindo a assumir uma importância crescente na gestão das 

organizações. Medidas legislativas, e um desenvolvimento sustentável desejável, têm 

levado que a nível empresarial se verifique uma cada vez maior consciencialização 

ambiental” (Santos 2008). 

Com a constatação da necessidade de redução dos impactes ambientais inerentes às 

atividades, uma solução apontada para a sua satisfação é a adoção de sistemas de 

gestão ambiental, que permitam a minimização do consumo de recursos naturais, a 

diminuição de desperdícios e assim, ajudam as empresas a traçar o seu caminho no 

desenvolvimento sustentável. “Neste contexto, a gestão ambiental constitui um vetor 

estratégico para as empresas que, num meio competitivo e em permanente evolução, 

pretendem ter um crescimento sustentado no seu segmento de mercado” (Santos 2008). 

 
 

1.4. Aplicação dos polímeros na indústria 

 

 
Nos dias que correm, os plásticos são um dos materiais mais utilizados por todo o 

mundo, encontrando-se completamente integrados no estilo de vida da maioria da 

população mundial. 

Até ao início do século XIX, o Homem apenas conhecia e utilizava na fabricação de 

vários objetos, as macromoléculas orgânicas de origem natural. No entanto, em 1830, 

Charles Goodyear descobriu que ao aquecer a mistura de borracha natural com enxofre, 

as propriedades das macromoléculas eram alteradas, tornando o material seco e flexível 

a qualquer temperatura. Este processo teve o nome de vulcanização e traduziu-se na 

produção do primeiro material polimérico. 

Na década de 1850, o inventor Alexander Parkes Inglés observou que o resíduo sólido 

deixado após a evaporação do solvente de colódio informático era uma “substância 

dura, elástica e impermeável”. Em 1862, Parkes introduziu um novo material, ao qual 

deu o nome de Parkesine. Este produto era obtido a partir do tratamento de resíduos de 

algodão com ácido nítrico e ácido sulfúrico, na presença de óleo de rícino. Devido ao 

elevado custo de produção deste material, este não teve sucesso comercial. No 

seguimento do trabalho desenvolvido por Parkes, John W. Hyatt, em 1968, aprimorou o 

produto antes desenvolvido por Parkes, tornando-o um produto economicamente mais 

viável. Para tal, substituiu o óleo de rícino pela cânfora e o primeiro material obtido foram 

as bolas de bilhar. Foi durante muito tempo, utilizado na fabricação de pentes, cabos de 
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talheres, bonecas, dentaduras, armações de óculos e filmes fotográficos. Este material 

deixou ser utilizado devido ao aparecimento de outros materiais poliméricos. 

“Em 1907, Leo H. Baekeland aperfeiçoou o processo de produção da resina fenol- 

formaldeído, desenvolvida alguns anos antes por Adolf Von Bayer. O composto formado 

era uma resina rígida e pouco inflamável, chamada de baquelite. A baquelite foi 

amplamente empregada na fabricação de carcaças de equipamentos elétricos 

(principalmente telefones), até meados dos anos 50, quando foi substituída por outros 

polímeros, devido a razões puramente estéticas, já que a baquelite permitia pouca 

variação de cor” (Gamag 2012). 

Na década de 20, surgiram o acetato de celulose, o cloreto de polivinilo (1927), o 

poli(metacrilato   de   metilo)   (1928),   e   a   resina   uréia-formaldeído   (1929).   Entre 

1930 e 1942, vários polímeros foram descobertos, como o copolímero de estireno- 

butadieno (1930); o poliacrilonitrilo, os poliacrilatos, o poli (acetato de vinilo) e o 

copolímero de estireno-acrilonitrila (1936); os poliuretanos (1937); o poliestireno e o 

poli(tetraflúor-etileno) (teflon) (1938); a resina melamina-formaldeído (fórmica) e o 

poli(tereftalato  de  etileno)  (1941);  fibras  de  poliacrilonitrilo  (orlon)   e   os poliésteres 

insaturados (1942). 

“Após a 2ª Guerra Mundial, a fabricação e comercialização dos materiais poliméricos 

alcançou um grande desenvolvimento, surgindo as resinas epoxídicas (1947) e ABS 

(1948), além do desenvolvimento do poliuretano”. (Gamag 2012) 

Em 1953, existiu um avanço significativo no estudo da química de polímeros, com a 

descoberta da polimerização estéreo-específica, por Karl Ziegler e Giulio Natta. 

Na década de 50, vários polímeros apareceram, de onde se destacam os seguintes: 

polietileno linear, o polipropileno, o poliacetal, o policarbonato, o poli (óxido de fenileno) 

e de novos copolímeros. Os plásticos anteriomente utilizados apenas para substituição 

das madeiras passaram, na década de 70, a ser utilizados em embalagens. 

Nos anos 80, a produção de plásticos tornou-se bastante intensa e diversificada, 

tornando a indústria química uma das principais no Mundo. 

 
 
“Hoje, o Mundo moderno não é concebível sem a presença dos plásticos e borrachas, 

podendo o progresso de um país ser medido pelo seu nível de produção de plásticos“ 

(Gamag 2012). A aplicação dos polímeros é muito ampla, uma vez que, as suas 
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caraterísticas e propriedades fazem com que sejam aplicáveis a diversas indústrias: 

automóvel, construção civil, calçado, alimentar, entre muitas outras. 

 
 

1.4.1. Características dos polímeros 

A palavra plástico deriva do grego “plástikos”, que significa capacidade de ser moldado 

pela ação do calor. Os plásticos são produzidos através de um processo químico 

denominado “polimerização”, que corresponde à união de grandes cadeias moleculares 

chamadas polímeros que, por sua vez, são formadas por moléculas menores 

denominadas monómeros. 

Os polímeros podem ser divididos nas seguintes categorias: 
 

i. Naturais: correspondem a materiais existentes na natureza e que podem ser 

denominados plásticos devido à sua capacidade de moldagem. É exemplo, o 

âmbar, que é uma forma de resina de pinheiro fossilizada utilizada na fabricação 

de joias. 

ii. Semi-sintéticos: este tipo de polímeros provém de materiais existentes na 

natureza que sofreram modificações/alterações ao serem misturados com outros 

materiais. Um exemplo deste material é a fibra de celulose e ácido acético, 

utilizada no fabrico das películas de cinema. 

iii. Sintéticos: são materiais poliméricos produzidos artificialmente e surgiram da 

necessidade de imitar os polímeros naturais. Este processo é geralmente 

realizado nas refinarias e denomina-se síntese. 

Os polímeros sintéticos podem ser divididos em duas categorias, definidas pelas 

diferentes formas de reação destes quando são aquecidos: 

i. Termoplásticos: este material plástico pode ser amolecido e moldado através 

da ação do calor. Quando arrefece, adquire a forma do local onde se formou. Se 

for repetido o processo de aquecimento, o calor torna a amolecer o material. No 

quadro 1.3 estão apresentados exemplos de polímeros termoplásticos. 

ii. Termofixos: este material amolece quando aquecido e pode ser moldado 

quando se encontra nesse estado. Quando arrefecido é colocado no molde. 

Neste caso, se for repetido o processo de aquecimento, este material não 

amolece novamente e permanece na forma em que foi moldado inicialmente. No 

quadro 1.4, estão representados os materiais termofixos e as respetivas 

aplicações. 
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Quadro 1.4. – Polímeros termoplásticos – tipo de material e utilizações frequentes (Morassi 2013). 

 

TIPO DE MATERIAL UTILIZAÇÕES FREQUENTES 

PET 

Poliéster saturado 
Embalagens, carpetes, monofilamento. 

PVC 

Policloreto de Viníla 
Tubos, isolação de cabos elétricos, filmes de revestimento. 

PE 

Polietileno 
Filmes para embalagens, artigos domésticos. 

PP 

Polipropileno 
Filmes para embalagens, artigos domésticos, indústria automóvel. 

POM 

Poliacetal 
“Delrin” – Plástico de engenharia – características lubrificantes 

ABS 

Acrilo Butadieno Estireno 
Eletrodomésticos, indústria automóvel. 

PMMA 

Polimetil metacrilato (acrílico) 
Polímero cristalino usado em várias aplicações. 

PC 

Policarbonato 
Vidros blindados, faróis de automóveis, indústria aeronáutica. 

PA 

Poliamidas 
“Nylon” – Plástico de engenharia – Alta resistência mecânica e a temperatura 

PTFE 

Politetrafluoretileno 
Teflon” – Baixas características mecânicas, elevada resistência térmica e características lubrificantes. 
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Quadro 1.5. – Polímeros termofixos – tipo de material e, utilizações frequentes (Morassi 2013). 

 

TIPO DE MATERIAL UTILIZAÇÕES FREQUENTES 

UP 

Poliéster insaturado 
- 

EP 

Epóxi 

Revestimento interno de embalagens de bebidas, alimentos e produtos químicos. Placas de circuito impresso, 

encapsulamentos de componentes eletrónicos, pisos industriais e decorativos, tintas anticorrosivas, pintura em pó, adesivos 

estruturais, geradores eólicos, transformadores a seco, isoladores, artigos desportivos. 

PF 

Fenol formaldeído 

Produção de placas de circuito impresso com lâminas de papel e tecidos impregnados, moldagem de fundição, lixas, abrasivos 

e rebolos. 

PUR 

Poliuretano reticulado 
- 

Silicones Impermeabilizantes, lubrificantes. Na medicina, são empregados como material básico em alguns tipos de próteses. 

 
Resinas fenólicas 

Fabricação de peças isolantes elétricas e resistentes ao calor. Produção de placas de circuito impresso com lâminas de papel e 

tecidos impregnados, moldagem de fundição, lixas, abrasivos e rebolos. Aglomerante em material de fricção – lonas e pastilhas 

de travões e embraiagem. 
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1.4.2. Processos de transformação de polímeros 

 

 
Devido às propriedades dos polímeros, é possível moldá-los e alterar a sua forma 

utilizando os diversos processos de produção. Dos processos utilizados para criar 

produtos que consumimos diariamente destacam-se a extrusão, o sopro, a injeção, a 

termoformagem, a calandragem, a rotomoldagem, a compressão e a fundição. 

Para que se possa compreender as principais diferenças existentes entre estes, nos 

parágrafos seguintes encontram-se as respetivas descrições. 

i. Extrusão: a matéria-prima é amolecida, e a saída do material é forçada através 

de uma matriz instalada no equipamento, produzindo um produto que conserva 

a sua forma ao longo de toda a sua extensão, após o arrefecimento. 

ii. Sopro: a matéria-prima amolecida pelo calor no canhão da extrusora, é forçada 

através de uma matriz, formando uma mangueira. Quando o molde fecha sobre 

a mangueira, é introduzida uma agulha onde o ar é soprado, forçando o material 

a ocupar as paredes ocas do molde formando a peça. Após o arrefecimento, a 

peça é extraída. 

iii. Injeção: a matéria-prima amolecida pelo calor dentro do cilindro de injeção e sob 

pressão é injetada através de canais de injeção do molde para o interior das 

cavidades, as quais reproduzem o produto a ser fabricado. Após o arrefecimento, 

a peça é retirada. 

iv. Termoformagem: moldagem de produtos a partir do aquecimento de uma chapa 

de resina termoplástica, que introduzida no molde fixado numa prensa e 

acionado, molda o produto. A moldagem pode ser feita com a utilização de ar 

quente, o qual suga a chapa dentro da cavidade ou aquecimento do molde, 

moldando a chapa sem utilização de ar. 

v. Calandragem: o material termoplástico fundido é extrudido sobre rolos rotativos 

aquecidos que apertam o material para dentro de uma folha contínua ou de filme. 

A película é arrefecida por jatos de ar ou água, antes de ser cortada em 

comprimentos adequados ou carrega em rolos. 

vi. Rotomoldagem: é colocada uma quantidade cuidadosamente calculada de 

plástico num molde fechado, que é aquecido num forno e rodado lentamente em 

torno de ambos os eixos. O plástico adere à superfície quente do molde. O molde 

é arrefecido com ar ou água enquanto ainda está em movimento e 

posteriormente, o produto é removido. 
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vii. Compressão: moldagem de produtos a partir do aquecimento de materiais 

termofixos, a partir do pó ou de pré-formas, que se dá em duas etapas: 

compressão e transferência do material para dentro das cavidades. 

viii. Fundição: consiste em despejar a resina líquida, adicionada a outras 

substâncias que promovem o endurecimento, dentro de um molde. Utilizado na 

fabricação de protótipos. 

 
 

1.4.3. O plástico e o meio ambiente 

 

 
As mesmas propriedades que fizeram do material plástico uma necessidade emergente 

podem também apresentar problemas assim que a sua vida útil tenha terminado. Desta 

forma, é necessário por parte dos produtores arranjar soluções para que os impactos 

gerados pela utilização destes materiais sejam minimizados. 

No que toca à relação entre os materiais plásticos e o meio ambiente, devem ser tidos 

em consideração, pelo menos, três problemas principais: 

i. Em primeiro lugar, o fabrico de material plástico está relacionado com o consumo 

de petróleo, carvão ou gás natural, sendo necessário ter em atenção que todas 

estas matérias-primas correspondem a recursos não renováveis; 

ii. Em segundo lugar, o fabrico de material plástico produz uma grande quantidade 

de poluentes nocivos com os quais, as empresas têm que lidar; 

iii. Por último, os plásticos em fim de vida não são fáceis de eliminar, uma vez que 

não são biodegradáveis. 

Devem ser tomadas medidas que visem a proteção do meio ambiente em todas as fases 

do ciclo de vida dos produtos. 

No processo de fabrico, existe uma grande quantidade de resíduos que provêm da 

utilização de excesso de material e do seu não reaproveitamento. Com o objetivo de 

reduzir a quantidade de resíduos gerados, algumas empresas do sector, estão a 

reintegrar este material novamente no ciclo de produção. A implementação desta ação 

apresenta uma desvantagem, que se prende com o facto de não ser aplicável a 

materiais termofixos. 

Por outro lado, no final de vida destes produtos, deve evitar-se a deposição deste 

material em aterro, uma vez que este não irá degradar-se. Deve optar-se sempre que 
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possível pela recolha seletiva deste tipo de produtos, para que possam ser reciclados 

ou valorizados. 

Os plásticos são cada vez mais utilizados na indústria automóvel devido ao facto de 

serem leves, resistentes a impactos e permitirem integrar diversos componentes. Esta 

indústria automóvel tem sido pressionada para encaminhar corretamente os resíduos 

de veículos em fim de vida. Nestes últimos tempos, a indústria tem tentado reduzir a 

diversidade de matéria-prima utilizada e as peças produzidas são marcadas para que 

posteriormente a tarefa de seleção das peças para reciclagem seja facilitada e realizada 

da forma mais adequada possível. 

 
 
 

 

 
Fig. 1.1 – Aspetos e impactos associados a um típico processador de plásticos (March 2000). 
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Quadro. 1.6 – Aspetos e impactos associados a um típico processador de plásticos. 
 

INPUT 
 

OUTPUT INPUT OUTPUT 

Aspeto 

Ambiental 

 Impacte 

Ambiental 

Aspeto 

Ambiental 

Impacte 

Ambiental 

Consumo de 

plástico, óleo, 

solventes, tinta, 

metal, produtos 

químicos e 

embalagens. 

 Utilização de 

recursos 

naturais 

Potencial 

poluição do ar e 

água 

 
 

Emissões 

gasosas difusas 

Contaminação do 

ar 

Formação de 

nevoeiro 

fotoquímico 

 

 
Consumo de 

água 

  
Utilização de 

recursos 

naturais 

 

 
Produto 

embalado 

Utilização de 

recursos naturais 

Contaminação do 

solo 

Ocupação do solo 

 
 

Consumo de 

eletricidade 

 Utilização de 

recursos 

naturais 

Alterações 

climáticas 

Poluição do ar 

 
 

Emissões 

gasosas fixas 

Contaminação do 

ar 

Formação de 

nevoeiro 

fotoquímico 

 

 
Consumo de 

gás 

 Utilização de 

recursos 

naturais 

Alterações 

climáticas 

 
 

Resíduos sólidos 

Contaminação do 

solo 

Ocupação do solo 

Produção de gás 

e lixiviados 

 
 

- 

  
 

- 

 

 
Resíduos de 

óleos 

Prejudicial para a 

saúde humana 

Potencial 

contaminação dos 

recursos hídricos 

 
- 

  
- 

Efluentes 

líquidos 

Potencial 

contaminação dos 

recursos hídricos 

 
- 

  
- 

Escoamento de 

águas pluviais 

Potencial 

contaminação dos 

recursos hídricos 
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“Em Portugal não existe obrigatoriedade legal de marcação das embalagens. A 

marcação é voluntária e a sua prática auxilia o consumidor e particularmente o operador 

de triagem a identificar o tipo de plástico. Esta operação é extremamente importante 

uma vez que os plásticos são reciclados monomaterialmente, pelo que é necessário a 

triagem nos diversos tipos de plástico para possibilitar e garantir a qualidade da 

reciclagem. 

A numeração e as abreviaturas a adotar para identificar os diferentes tipos de plástico 

estão descritas na Decisão 97/129/CE e normalmente a indústria utiliza-a em 

associação com os símbolos sugeridos pela Society of Plastics Industry (SPI)” 

Quadro 1.7 – Simbologia reciclagem plásticos. 
 

SÍMBOLO 
NOME 

CIENTÍFICO 
EXEMPLOS PROPRIEDADES AMBIENTAIS 

 

 

 
Politereftalato 

de etileno 

 
Garrafas de água 

e refrigerantes 

 
Transformado em casacos de lã, tapetes 

e pranchas de surf. 

 

 

Polietileno de 

Alta  

Densidade 

 
Higiene e 

detergentes. 

 
Transformado em madeira plástica, 

produtos como mesas de picnic. 

 

 

 
Policloreto de 

vinilo 

Garrafas de 

detergente, 

tubagens 

Os seus subprodutos são conhecidos por 

causar cancro. Transformado em 

corrimões e sebes. 

 

 

Polietileno de 

Baixa 

Densidade 

 
Sacos, filmes de 

paletes. 

 

Reciclado em novos sacos. 

 

 

 

Polipropileno 

Caixas de CD’s, 

caixas de 

margarina. 

Utilizado na indústria automóvel, difícil de 

separar para reciclar. Transformado em 

capas de baterias para automóveis. 

 

 

 

 
Poliestireno 

Caixas de 

iogurte, de ovos, 

esferovite. 

Atualmente, não é produzido com CFC’s, 

mas os subprodutos degradam a 

qualidade do ar. Transformado em porta- 

lápis ou distribuidores de fita-cola. 

 

 

 

Outros 

Embalagens de 

xarope e 

ketchup. 

A sua composição em camadas torna 

difícil a reciclagem. Transformado em 

bancos. 
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1.5. Sistemas de Gestão Ambiental 

 

 
Um sistema de gestão ambiental deve ser entendido, “como um subsistema do sistema 

global de gestão de uma organização, devendo interagir e ser compatível com os demais 

subsistemas e é utilizado para estabelecer uma política, objetivos e metas, e para atingir 

esses objetivos e metas que inclui a estrutura organizacional, as atividades de 

planeamento, as responsabilidades, as práticas, os procedimentos, os processos e os 

recursos para desenvolver, executar, prosseguir, rever e manter a política ambiental da 

organização” (Pinto 2005). 

“À implementação voluntária de um sistema de gestão ambiental tem estado associada 

a publicação de normas e regulamentos que definem requisitos e referências para a 

concretizar, bem como para obter uma posterior certificação ou outro tipo de validação 

do SGA implementado pela organização”. (Miranda 2010) 

Atualmente, em Portugal, podem ser aplicados dois referenciais normativos para 

implementação e certificação de sistemas de gestão ambiental, que são: 

i. O referencial normativo ISO 14001, pertencente à série de normas ISO 14000, 

que definem as linhas de orientação para a implementação e certificação de 

sistemas de gestão ambiental bem como, outras ferramentas de apoio à gestão 

ambiental (avaliação do desempenho ambiental, análise do ciclo de vida, rótulo 

ecológico e declarações ambientais); 

ii. O Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeu, de 25 de novembro 

de 2009, que permite a participação voluntária de Organizações num sistema 

comunitário de Eco gestão e Auditoria, designado por EMAS (Eco Management 

and Audit Scheme). 

“Independentemente da norma escolhida, ela deve ser encarada como um ponto de 

partida e não um ponto de chegada. Esta constitui um documento de referência que 

define critérios uniformes pelos quais o sistema deve ser projetado, implementado e 

avaliado; não define métodos nem técnicas de gestão ambiental” (Pinto 2005). 

Os sistemas de gestão ambiental têm por finalidade estabelecer uma política adequada 

e respetivos objetivos e metas ambientais e alcançar esses objetivos e metas num 

período de tempo definido. Estes sistemas adotam o ciclo de Deming (ciclo de melhoria 

contínua) que consiste em planear, implementar, avaliar e atuar corretivamente de modo 

que, a organização possa obter resultados cada vez melhores. 



FCUP 
Implementação do Sistema de Gestão Ambiental (Headquarters Simoldes Plásticos/Fábrica 

Simoldes Plásticos) 

25 
 

i. Planear: estabelecer os objetivos e os processos necessários para atingir os 

resultados, de acordo com a política ambiental da organização. 

ii. Executar: implementar os processos. 

iii. Verificar: monitorizar e medir os processos face à política ambiental, 

objetivos, metas, requisitos legais e outros requisitos, e relatar os resultados. 

iv. Atuar: empreender ações para melhorar continuamente o desempenho do 

sistema de gestão ambiental. 

A implementação de um sistema de gestão ambiental, estabelecido de acordo com os 

princípios apresentados, é executada por etapas. “Este processo pode ser dividido em 

dez etapas: 

i. Levantamento da situação inicial: nesta etapa interessa conhecer o estado 

atual da organização em matéria ambiental. 

ii. Sensibilização da gestão: devem ser apresentados os resultados do 

diagnóstico ambiental com o objetivo de sensibilizar a gestão e a alta direção 

para as vantagens de implementar um SGA. É essencial promover ações de 

sensibilização para o maior número possível de colaboradores a fim de 

conseguir a adesão de todos. 

iii. Definição da política ambiental: nesta etapa deve ser definida a política 

ambiental da organização que deve assegurar o comprometimento da 

administração e a participação de todos os colaboradores. 

iv. Definição da equipa de projeto: nesta etapa a organização deve analisar o 

trabalho que tem que ser feito e quem o pode fazer. A equipa de projeto deve 

participar na definição e elaboração da documentação do SGA, garantir a 

implementação do SGA e promover a motivação e envolvimento dos 

colaboradores. 

v. Formação da equipa de projeto em sistemas de gestão ambiental: a 

organização deve providenciar formação especializada à equipa de projeto. 

vi. Definição do projeto de implementação: deve estabelecer-se os objetivos 

do projeto, definir a sua calendarização, as competências e 

responsabilidades individuais, a forma de monitorização do progresso dos 

projetos, etc. 

vii. Planeamento: redigir o procedimento de identificação de aspetos ambientais 

e determinação da sua significância e aplicar o procedimento à organização. 

Deve também redigir o procedimento de requisitos legais e outros e efetuar 

o levantamento destes requisitos aplicáveis à organização e avaliar o seu 
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cumprimento. Seguidamente, deve estabelecer os objetivos e metas que 

pretende atingir e planear as ações que os permitam atingir. 

viii. Implementação e funcionamento: nesta fase definem-se os recursos, 

atribuições, responsabilidades e autoridade de todos os trabalhadores cujo 

desempenho tenha relevância no desempenho ambiental da organização e 

comunicam-se aos respetivos colaboradores. Elaboram-se e implementam- 

se os procedimentos de formação, sensibilização e competência, de 

comunicação, de gestão e controlo de documentos, de controlo operacional 

e de prevenção e capacidade de resposta a emergências. 

ix. Verificação e ações corretivas: efetua-se a análise crítica do SGA e criam- 

se mecanismos que permitam o controlo sistemático e permanente do 

sistema. Elaboram-se procedimentos de medição e monitorização, avaliação 

da conformidade, não conformidades e ações corretivas e preventivas, 

controlo de registos e auditorias. Este processo termina com a revisão pela 

direção que analisa os resultados da monitorização e indicadores para traçar 

novos e mais ambiciosos objetivos e metas. 

x. Certificação: constitui a meta final de todo o processo mas apenas deve ser 

realizada após a organização haver cumprido um ciclo de Deming 

completo”(Pinto 2005). 

No decorrer deste capítulo pretende-se analisar comparativamente os dois sistemas de 

gestão bem como, conhecer quais os benefícios, custos e dificuldades associados à 

implementação de um SGA. 

 
 

1.5.1. Evolução dos Sistemas de Gestão Ambiental 

 

 
A primeira norma a ser publicada relativa ao desenvolvimento de sistemas de gestão 

ambiental foi a norma britânica BS 7750, em 1992. Esta norma foi elaborada pela British 

Standards Institution (BSI), que já havia criado a norma BS 5750, relativa aos sistemas 

de gestão da qualidade. A BS 7750 tinha como objetivos: complementar a norma 

existente sobre sistemas da qualidade (BS 5750); servir as necessidades existentes de 

profissionais de diversas áreas e não especificamente especialistas no meio ambiente; 

generalizar a aplicação deste tipo de normas a todos os tipos de empresas; e apoiar as 

normas e leis ambientais existentes. 
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Simultaneamente ao desenvolvimento da BS 7750, a Comissão Europeia iniciou 

trabalhos na elaboração de um sistema comunitário de eco-gestão e auditoria, que 

acabaria por se designar EMAS (Eco management and audit scheme). Inicialmente, a 

Comissão impôs, a 50 organizações industriais, a adoção deste regulamento, obrigando 

à realização de auditorias ambientais e à publicação dos seus resultados. No entanto, o 

seu caráter obrigatório despoletou um clima de desagrado entre as organizações, o que 

induziu a Comissão a substituir o caráter obrigatório da norma e assim, permitiu que as 

empresas aderissem voluntariamente a este sistema comunitário com o objetivo de 

melhorarem as suas atuações ambientais e facilitarem a sua informação à sociedade. 

Este regulamento foi publicado em 1993. 

Por outro lado, no início da década de 90, a International Standard Organization (ISO) 

verificou a necessidade de desenvolver um sistema normalizado para os sistemas de 

gestão ambiental, com o intuito de padronizar os processos de empresas que 

utilizassem recursos naturais e/ou causassem algum dano ambiental decorrente das 

suas atividades. Para responder a esta necessidade, foi criado um grupo estratégico na 

área ambiental, o “Comité Técnico TC 207”, cujo objetivo seria analisar e criar 

referenciais normativos para os seguintes temas: sistemas de gestão ambiental, 

auditorias ambientais, rotulagem ambiental, avaliação do desempenho ambiental, 

análise do ciclo de vida, definições e conceitos, integração de aspetos ambientais no 

projeto e desenvolvimento do produto, comunicação ambiental e mudanças climáticas. 

A equipa que ficou responsável pela elaboração dos referenciais normativos na área 

dos sistemas de gestão ambiental, desenvolveu duas normas: a ISO 14001 e a ISO 

14004, publicadas em Outubro de 1996. Nesse mesmo ano, a Comissão Europeia 

adotou a ISO 14001 como uma norma europeia, ao verificar que algumas organizações 

estavam mais recetivas a este modelo internacional, e retirou do mercado todos os 

referenciais normativos equivalentes produzidos a nível nacional, como foi o caso das 

BS 7750. 

Após o ano de 1997, prevaleceram como instrumentos normativos para a 

implementação de sistemas de gestão ambiental, a norma ISO 14001 e o regulamento 

EMAS. No entanto, é importante ter em consideração que estes referenciais não 

permaneceram estáticos e sofreram algumas alterações ao longo dos anos, com o 

objetivo de adaptar os seus requisitos à realidade das organizações, de forma a 

assegurar a eficácia e a eficiência do processo. 

“Estes instrumentos têm-se revelado excelentes aliados das Organizações que 

procuram reduzir os seus impactes ambientais, internalizando os impactes negativos e 
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positivos dos mesmos, aperfeiçoando assim um conjunto de práticas sustentáveis que 

lhes permitem reduzir os riscos e os custos das suas atividades e ao mesmo tempo 

cumprir os requisitos a que estão vinculadas por lei. Ao adotar voluntariamente uma 

atitude responsável perante as comunidades onde se inserem, as organizações 

promovem uma melhor imagem junto de um público cada vez mais consciente e 

predisposto a investir em produtos com melhor desempenho ambiental, o que lhes 

permite aumentar a sua competitividade no mercado” (Ambiente 2013). 

Em 2012 estavam registadas em Portugal 62 organizações e 6 verificadores EMAS, isto 

é auditores ambientais acreditados para a certificação destes instrumentos ambientais. 

Face a 2011 constata-se que o número de organizações registadas decresceu 8,8%, 

sendo que o número de verificadores EMAS se mantém constante desde 2008. 

 

 

Fig. 1.2 – Organizações registadas no EMAS e verificadores acreditados em Portugal (Ambiente 2013). 

 
 

Relativamente à norma ISO 14001, existiam, em Portugal, em dezembro de 2012, 903 

organizações certificadas e oito organismos de certificação acreditados pelo Sistema 

Português de Qualidade (SPQ). 
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Fig. 1.3 – Organizações certificadas pela norma ISO 14001 e organismos de certificação acreditados pelo SPQ, em 

Portugal (Ambiente 2013). 

 
 

A implementação da ISO 14001 tem vindo a aumentar em todo o mundo, sendo que em 

2011 era aplicada a um total de 267 457 organizações, em 158 países, mais 6,3 % do 

que em 2010. No continente europeu existiam 106 700 organizações certificadas em 

2011, mais 3,5% do que no ano anterior. 

 
 
 

 
 

Fig. 1.4 – Organizações certificadas pela norma ISO 14001 na Europa e no Mundo (Ambiente 2013). 

 
 

 

1.5.2. Normas da série ISO 14000 e Norma NP EN ISO 14001 

 

 
Com o intuito de uniformizar as ações que deveriam ser tomadas para proteger o meio 

ambiente, a ISO – International Organization for Stardadization, criou um sistema de 

normas que convencionou designar pelo código ISO 14000, que quando cumpridas por 

uma organização garantem o seu bom desempenho na proteção do ambiente”. (Pinto 

2005) 

As normas ISO 14000 abrangem duas áreas fundamentais para a avaliação das práticas 

de gestão ambiental, que são: 

i. Normas de avaliação de organizações; 

ii. Normas de produtos, serviços e processos. 

 
Nas figuras seguintes, pode observar-se as normas ISO elaboradas para cada dos 

casos especificados anteriormente. 
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Fig. 1.5 – Normas elaboradas no âmbito da avaliação das organizações. 

 
 
 
 

 

 
Fig. 1.6 – Normas ISO elaboradas no âmbito dos produtos, serviços e processos. 

 
 

 

O intuito geral da ISO 14001:2004 é fomentar a proteção ambiental e a prevenção da 

poluição, mantendo o equilíbrio com as necessidades socioeconómicas. No entanto, é 

de salientar que esta norma não estabelece requisitos absolutos de desempenho 
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ambiental para além do compromisso estabelecido na política, de ter em consideração 

a legislação e os regulamentos aplicáveis e a melhoria contínua. 

A ISO 14001 é aplicável a qualquer organização que pretenda: 

 
i. Estabelecer, implementar, manter e melhorar um sistema de gestão 

ambiental; 

ii. Assegurar-se da conformidade com a sua política ambiental; 

iii. Demonstrar conformidade com a Norma, 

iv. Efetuando uma autoavaliação e autodeclaração, ou 

v. Procurando obter a confirmação da sua conformidade por entidades com 

interesse na organização, tais como clientes, ou 

vi. Procurando obter a confirmação da sua autodeclaração por uma parte 

externa à organização, ou 

vii. Procurando obter a certificação/registo do seu sistema de gestão ambiental 

por uma organização externa (Qualidade 2012). 

Esta norma é composta por um conjunto de diretrizes que devem ser seguidas por todos 

os colaboradores dos diferentes níveis da organização e rege-se pelos princípios da 

melhoria contínua que assenta em quatro pilares: planear, executar, verificar e atuar 

(PDCA), descritos de forma mais pormenorizada anteriormente. 

 

 

 
Fig. 1.7 – Modelo de sistema de gestão ambiental para a Norma NP EN ISO 14001:2004 (Santos 2008). 
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A norma ISO 14001, como já referido anteriormente, foi inicialmente publicada em 1996, 

porém, após um vasto período de aplicação, começou a sentir-se que seria importante 

fazer uma revisão dos seus conteúdos, de forma a facilitar a sua aplicabilidade e a 

garantir também uma adequação à realidade. Assim, em 2004, foi publicada uma nova 

versão da norma ISO 14001, a qual se encontra atualmente em vigor. Na base desta 

revisão estiveram os objetivos de melhorar a clareza da redação dos requisitos e de 

garantir uma maior compatibilidade com os requisitos das normas utilizadas para os 

sistemas de gestão da qualidade, procurando salvaguardar-se que a alteração não 

dificultasse a adaptação à nova norma. Dentro das principais alterações destacam-se: 

i. A ausência de conflito entre a metodologia PDCA e o enfoque baseado nos 

processos; 

ii. A necessidade de definir e documentar o âmbito do sistema; 

iii. A junção lógica de objetivos, metas e programas; 

iv. A clarificação do conceito de auditoria interna; 

v. O enriquecimento dos conteúdos dos anexos; 

vi. A elevação de conceitos definidos nos anexos da norma publicada em 1996 

a requisitos da nova norma; 

vii. A inclusão da avaliação do cumprimento legal na etapa da monitorização. 

 
Todos os requisitos desta Norma têm como objetivo ser incorporados em qualquer 

sistema de gestão e dividem-se tal como apresentado na figura 1.7. 

A finalidade global desta Norma é apoiar a proteção ambiental e a prevenção da 

poluição, em equilíbrio com as necessidades socioeconómicas. 

 
 

1.5.3. EMAS, Sistema Comunitário de Eco-gestão e Auditoria 

 

 
O Sistema Comunitário de Eco-gestão e Auditoria (EMAS) corresponde a um 

instrumento de gestão que permite às organizações avaliar, reportar e melhorar o seu 

desempenho ambiental. Este regulamento tem como objetivos, a melhoria contínua do 

desempenho ambiental das organizações mediante o estabelecimento e implementação 

de sistemas de gestão ambiental, a avaliação sistemática, objetiva e periódica de 

desempenho dos sistemas; a comunicação das informações sobre o desempenho 

ambiental e um diálogo aberto com o público e com outras partes interessadas, bem 

como a participação ativa do pessoal das organizações e a sua formação adequada. 

(Regulamento (CE) n.º 1221/009, do Parlamento Europeu, de 25 de novembro de 2009). 
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O EMAS foi estabelecido inicialmente pelo Regulamento (CEE) n.º 1836/93, de 29 de 

Junho (EMAS I) e estava restrito à participação de empresas do setor industrial 

O primeiro Sistema Comunitário de Eco-gestão e Auditoria (EMAS – Regulamento (CE) 

n.º 1836/93, de 29 de junho de 1993) foi adotado em 1993, pela União Europeia que 

pretendia incentivar a participação voluntária de empresas do setor industrial. 

A primeira revisão ao regulamento foi realizada pelo Regulamento (CE) n.º 761/2001, 

de 19 de março (EMAS II). Esta revisão permitiu por um lado, a adesão de todas as 

organizações, de todos os setores da economia, interessados em melhorar o seu 

comportamento ambiental global. Por outro lado, a integração da norma ISO 

14001:2004 no Regulamento EMAS permitiu uma fácil transição para as empresas que 

desejem progredir da implementação ISO 14001:2004 para o EMAS. 

Em janeiro de 2010, entrou em vigor o Regulamento (CE) n.º 1221/2009, de 25 de 

novembro (EMAS III), que veio alargar a participação no EMAS a organizações situadas 

fora da Comunidade. As revisões mais relevantes têm como objetivo melhorar a 

aplicabilidade e credibilidade do regime e reforçar a visibilidade e alcance do EMAS. 

A implementação de um sistema de gestão ambiental seguindo o Regulamento EMAS 

é um processo cíclico que envolve um conjunto de dezanove etapas, agrupadas em seis 

etapas, como apresentado na figura 1.8. 

 
 

Fig. 1.8 – Processo de melhoria contínua subjacente à implementação do EMAS. 

 
 

“O Regulamento EMAS tem assim como objetivo o desenvolvimento de uma dinâmica 

de melhoria contínua do desempenho ambiental das organizações, promovendo 
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simultaneamente uma maior transparência, em termos ambientais, das empresas para 

o público geral” (Santos 2008). 

 
 

1.5.4. Comparação entre o Regulamento EMAS III e a Norma ISO 

14001:2004 

 

As semelhanças entre os dois referenciais normativos para implementação de um 

sistema de gestão ambiental são inúmeras, na medida em que ambos têm como 

finalidade melhorar e evidenciar o desempenho ambiental das organizações e para tal, 

adotam as mesmas linhas orientadoras, existindo uma convergência de diversos 

requisitos. Não obstante o facto de partilharem o mesmo objetivo, a norma ISO 14001 e 

o Regulamento EMAS apresentam também algumas divergências, que podemos atribuir 

ao maior grau de exigência imposto pelo EMAS. 

O quadro 1.7 apresenta um resumo das disparidades existentes entre os dois 

referenciais: 

Quadro 1.7 – Disparidades existentes entre a norma NP EN ISO 14001:2004 e o EMAS. 
 

EMAS III ISO 14001:2004 
 

REGULAMENTO 
NORMA INTERNACIONAL 

COMUNITÁRIO 

 
POLÍTICA AMBIENTAL 

Compromisso de melhoria 

contínua do desempenho 

ambiental. 

Não estipula em que medida 

o desempenho deve ser 

melhorado. 

 
DIAGNÓSTICO INICIAL 

Exige um diagnóstico 

ambiental inicial. 

Recomenda mas não exige 

um diagnóstico ambiental 

inicial. 

 
ASPETOS AMBIENTAIS 

Exige critérios para avaliação 

da significância dos aspetos 

ambientais. 

Requer procedimento para 

auxiliar a identificação de 

aspetos ambientais. 

 
INDICADORES 

AMBIENTAIS PRINCIPAIS 

Utiliza indicadores 

ambientais principais que 

devem ser incluídos na 

declaração ambiental. 

 
Não inclui indicadores 

ambientais principais. 

CUMPRIMENTO DA 

LEGISLAÇÃO 

Cumprimento obrigatório da 

legislação. 

Compromisso de 

cumprimento da legislação. 
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EMAS III ISO 14001:2004 
 

REGULAMENTO 
NORMA INTERNACIONAL 

COMUNITÁRIO 

DISPONIBILIDADE 

PÚBLICA 

Declaração Ambiental 

obrigatória, divulgada à 

comunidade. 

Política Ambiental 

comunicada à comunidade a 

pedido desta. 

 

 
MELHORIA CONTÍNUA 

Requisitos rigorosos acerca 

da melhoria do desempenho 

ambiental (melhoria anual). 

Melhoria periódica do SGA, e 

não do desempenho 

ambiental (sem frequência 

definida). 

 

 
REVISÃO PELA GESTÃO 

Requer uma avaliação do 

desempenho ambiental, 

baseada numa auditoria de 

desempenho. 

Requer uma avaliação do 

desempenho ambiental, mas 

não baseada numa auditoria 

de desempenho. 

ENVOLVIMENTO DOS 

TRABALHADORES 

Promoção elevada do 

envolvimento dos 

colaboradores. 

Promoção média do 

envolvimento dos 

colaboradores 

 
AUDITORIAS AMBIENTAIS 

INTERNAS 

Inclui auditoria ao sistema, 

auditoria de desempenho e 

auditoria de conformidade 

ambiental. 

 

 
Inclui auditoria ao sistema. 

AUDITOR 
Verificador Ambiental 

Acreditado 

Auditores qualificados (ISO 

14012) 

 
REGISTO AUTORIDADE 

PÚBLICA 

Declaração Ambiental 

validada 

Registo no Organismo 

Competente 

 
Certificado emitido por 

Organismo 

LOGÓTIPO 
Utilização de logótipo para 

promoção da organização. 
Não é utilizado logótipo. 

 

 

As divergências existentes entre os dois referenciais em questão fazem-se notar 

especialmente no que diz respeito aos requisitos relacionados com a melhoria do 

desempenho ambiental das organizações, o envolvimento dos colaboradores, a 

comunicação com as partes interessadas e a conformidade com a legislação ambiental 

aplicável. 
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As empresas que implementam um sistema de gestão ambiental segundo um dos 

referenciais mencionados neste capítulo, apresentam uma maior facilidade em adotar o 

outro, devido à similaridade dos requisitos de ambos. 

A certificação de um SGA de uma Organização segundo a norma ISO 14001 pode ser 

considerada como uma etapa anterior ao registo no EMAS. 

 
 

1.5.5. Vantagens da implementação de sistemas de gestão 

ambiental 

 

“Começa a existir alguma preocupação, por parte das organizações, com a relação 

custo/benefício decorrente do cumprimento das suas obrigações em matéria ambiental 

bem como de outras iniciativas voluntárias no domínio da promoção da melhoria do 

meio-ambiente, numa lógica de encarar o SGA como um investimento e não como um 

mero custo que importa minimizar” (Pinto 2005). 

Qualquer organização que implemente e certifique o seu SGA irá usufruir de inúmeras 

vantagens que se podem agrupar da seguinte forma: 

i. Redução de custos; 

ii. Redução de riscos; 

iii. Concordância regulamentar; 

iv. Vantagens competitivas. 

 
 
 

Segundo Mendes, os benefícios da implementação de um sistema de gestão ambiental 

podem subdividir-se em três grupos nomeadamente, benefícios para o interior, 

benefícios para o exterior e benefícios económicos. O quadro 1.8. apresenta um resumo 

dos benefícios inerentes à implementação de um SGA. 
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Quadro 1.8 – Benefícios para o interior, exterior e económicos decorrentes da implementação de um SGA numa 

organização. 

TIPO BENEFÍCIO 

 
 

INTERIOR 

Aumento da motivação de todos os colaboradores. 

Melhoria das condições de trabalho. 

Acentuada redução da ocorrência e gravidade dos acidentes/incidentes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
EXTERIOR 

Redução dos riscos de acidentes ambientais e da poluição regular ou 

acidental. 

Diminuição dos prémios de seguros. 

Otimização do relacionamento com os fornecedores e com os clientes e 

influência sobre os mesmos para a adoção das melhores práticas 

ambientais. 

Melhoria da imagem pública da organização, tanto perante os 

consumidores como perante a opinião pública geral. 

Aumento da confiança por parte dos consumidores ou de possíveis 

investidores. 

Alcance da conformidade com a legislação ambiental, reduzindo 

consequentemente a possibilidade de aplicação de multas e coimas 

 
 
 

 
ECONÓMICOS 

Minimização da utilização de recursos naturais (energia, água, matérias- 

primas). 

Diminuição dos custos associados ao aumento da capacidade de 

produção e à melhoria da eficiência dos processos. 

Redução da quantidade de resíduos e das emissões de gases, 

situações que conduzem a uma diminuição dos custos inerentes aos 

processos de acondicionamento, transporte, tratamento e eliminação. 

 
 
 

 

1.5.6. Barreiras à implementação de sistemas de gestão ambiental 

 
 
 

Apesar dos inúmeros benefícios decorrentes da implementação de um sistema de 

gestão ambiental numa organização enumerados no ponto anterior, existem vários 

condicionantes que podem conduzir as organizações à não adesão a estes sistemas. 

Das barreiras impostas, com grande frequência, à implementação de sistemas de 

gestão ambiental nas organizações destacam-se: 
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i. A falta de sensibilização dos colaboradores e da respetiva direção: verificam-se 

situações de extrema resistência à mudança de hábitos adquiridos. Esta barreira 

pode nunca ser totalmente ultrapassada mas devem realizar-se sessões de 

esclarecimento relativamente às questões ambientais mais pertinentes; 

ii. A implicação de investimentos muito significativos: os custos associados à 

implementação de SGA devem-se, principalmente, à necessidade de afetação 

de recursos humanos e materiais, nomeadamente a construção de infra- 

estruturas, aquisição de tecnologias inovadoras, alteração dos processos de 

produção, formação dos colaboradores e a própria certificação por entidades 

externas; 

iii. A complexidade do cumprimento total da legislação em vigor: esta situação é 

normalmente atribuída à escassez de infra-estruturas, a nível nacional, para 

garantir o cumprimento da legiuslação, existindo uma desconexão entre as 

autoridades nacionais competentes; 

iv. Elevado grau de burocracia inerente a todo o sistema: a implementação do 

sistema implica a elaboração de uma quantidade relevante de doxumentação e 

a obtenção de diversas licenças; 

v. Falta de divulgação da informação relativamente aos benefícios que advêm do 

processo; 

vi. Insuficiência de dados ambientais de base que permitam um diagnóstico 

eficiente; 

vii. Ausência de condições de mercado favoráveis à introdução de produtos mais 

eficientes. 
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2. Descrição da empresa em estudo 

 

Este capítulo consiste numa breve descrição da empresa onde foi realizado o estágio 

curricular e desenvolvido o respetivo projeto. Centra-se, de igual forma, na descrição do 

processo de produção de peças termoplásticas utilizado na Simoldes Plásticos. 

 
 

2.1. Caracterização do Grupo Simoldes Plásticos 

 

 
“O Grupo Simoldes opera em Portugal desde 1959, tendo iniciado a sua atividade como 

produtor de moldes para injeção de plásticos. No início da década de 80, o Grupo 

arrancou a sua atividade na injeção de plásticos, visando aproveitar as sinergias 

existentes com o fabrico de moldes e fornecer peças às indústrias que fabricavam 

produtos com componentes plásticos”. (Lourenço e Sopas 2003) 

O Grupo Simoldes subdivide-se em dois grupos com atividades distintas, o dos Aços e 

o dos Plásticos. A Divisão Plásticos conta com sete unidades fabris, distribuídas entre 

alguns países do continente europeu e Brasil: 

i. Simoldes Plásticos S.A., em Oliveira de Azeméis, Portugal 

ii. Plástaze, Plásticos de Azeméis S.A., em Oliveira de Azeméis, Portugal 

iii. INPLÁS, Indústria de Plásticos S.A, em Oliveira de Azeméis, Portugal 

iv. Simoldes Plásticos France S.a.r.l., em Onnaing, França 

v. Simoldes Plásticos Polska z.o.o, em Jelcz-Laskowice, Polónia 

vi. Simoldes Plásticos Indústria, em Caçapava - São Paulo, Brasil 

vii. Simoldes Plásticos Brasil, em São José dos Pinhais - Paraná, Brasil 

 
 
 

Desde 1968 que o Grupo é fornecedor da indústria automóvel e é para este mercado 

que o Grupo Simoldes Plásticos destina o maior volume da sua produção. Para o setor 

automóvel, as unidades fabris produzem peças interiores e peças exteriores, das quais 

se podem destacar, os para-choques, painéis de instrumentos, painéis de porta, cavas 

de rodas, pilares, malas e outros acessórios, como se pode ver nas figuras 2.1 e 2.2. 
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Fig. 2.1 e 2.2: Peças desenvolvidas pelo Grupo Simoldes Plásticos para o setor automóvel. 

 
 
 

 
Para além dos componentes para a indústria automóvel, destaca-se também o fabrico 

de alguns produtos no ramo não automóvel nas empresas do Grupo Simoldes, 

nomeadamente artigos de puericultura. 

 

 

Fig. 2.3: Exemplos de peças desenvolvidas pelo Grupo Simoldes Plásticos para o setor não automóvel. 

 
 

 

Resultante da capacidade instalada e da oferta de produtos acabados de qualidade, a 

imposição da Divisão Plásticos do Grupo Simoldes nos mercados externos tem vindo a 

crescer gradualmente, tendo os seus artigos produzidos como principais países de 

destino Espanha, França, Alemanha, Reino Unido e Holanda. 

O Grupo Simoldes é um dos poucos grupos do setor a fornecer o seu produto 

diretamente aos grandes construtores mundiais, na medida em que possui tecnologia 

de ponta e know-how que lhe permite desenvolver o estudo de conceção e 

acompanhamento de grandes projetos. Estes projetos são destinados a marcas bem 

conhecidas, onde se destacam: Renault, Volvo, VW, Audi, Nissan, Toyota, Porsche, 

Honda, Mercedes, GM, Faurecia, Mitsubishi, Bébéconfort, AmtrolAlfa. Na figura 2.4 

pode observar-se o peso de cada cliente do ramo automóvel no volume de vendas do 

Grupo Simoldes Plásticos. 
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Fig. 2.4: Principais clientes do Grupo Simoldes Plásticos 

 
 

 

2.1.1. Resenha histórica do Grupo Simoldes Plásticos 

 

 
“O Grupo Simoldes é constituído por um grupo de empresas de caráter familiar que 

incide, essencialmente, sobre as áreas de moldes e plásticos. O Grupo iniciou-se com 

a Simoldes Aços, em Oliveira de Azeméis, e lançou-se no mercado com a produção de 

moldes para setores que se destinavam a atividades domésticas bem como moldes para 

brinquedos e eletrodomésticos”. (Tavares 2012) 

No início da década de 70, a Simoldes Aços deu início à produção de moldes para 

empresas de injeção de plásticos, a qual se destinava essencialmente à indústria 

automóvel, e a partir deste momento, o setor automóvel adquiriu um lugar de destaque 

nas vendas da empresa. 

O sucesso da Simoldes Aços foi tal que a empresa decidiu abrir horizontes e investir na 

área de injeção de plásticos e fornecer peças às indústrias que fabricavam produtos 

com componentes plásticos, dando origem à Simoldes Plásticos, em 1981, em Oliveira 

de Azeméis. 

O bom desempenho da empresa junto de vários clientes da indústria automóvel valeu- 

lhe o reconhecimento destes e o convite para a participação em diversos projetos, o que 

contribuiu para a constituição, em 1993, da Inplás, Indústria de Plásticos, Lda. e em 

1995, da Plástaze, Plásticos de Azeméis, S.A, ambas com sede em Oliveira de Azeméis. 

Na segunda metade da década de 90, iniciou-se uma nova fase no crescimento do 

Grupo Simoldes, com a constituição, em 1996, da primeira filial produtiva no estrangeiro: 
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a Simoldes Plásticos Indústria, uma empresa da área de injeção de plásticos, instalada 

no Brasil. Em 1997, é constituída a Simoldes Plásticos Brasil, próximo de fábricas de 

vários construtores automóveis (Rodrigues, 2005). Com o intuito de aproximar a 

produção dos clientes, é criada em 1999, a Simoldes Plásticos France e em 2004, uma 

nova unidade de injeção de plásticos, a Simoldes Plásticos Polska. 

A Simoldes Plásticos prima pela extrema qualidade dos seus produtos, visto que exporta 

maioritariamente para a indústria automóvel, mas também pela sua integridade e 

transparência. Definiu como missão ser a escolha preferida dos seus clientes, 

funcionários e fornecedores, contribuindo para um crescimento sustentável e 

satisfazendo os seus acionistas. 

 
 

2.2. Caracterização da Simoldes Plásticos S.A. 

 

 
A SIMOLDES PLASTICOS S.A. tem a sua sede na zona industrial de Oliveira de 

Azeméis, no concelho de Oliveira de Azeméis. Fundada em 1981, é uma empresa de 

injeção de termoplásticos, centrando a sua atividade na indústria automóvel. Entre os 

principais clientes destacam-se a PSA, a Renault e a VW. 

 

 

Fig. 2.5: Fábrica Simoldes Plásticos e Headquarters. 

 
 
 

 

Fig. 2.6 e 2.7 – Logótipo do Grupo Simoldes Plásticos e logótipo da empresa Simoldes Plásticos, S.A. 
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Atualmente, a Simoldes Plásticos conta com cerca de 500 trabalhadores e trabalha 24 

horas por dia (três turnos), cinco dias por semana. 

Ao longo do seu percurso a Simoldes Plásticos foi encarando alguns desafios impostos 

pelo mercado para o qual a empresa trabalha diretamente, aos quais foi dando resposta, 

por um lado, através da implementação de algumas medidas que resultaram na 

certificação ISO 9001 e ISO TS 16949 e por outro, através do domínio de tecnologias 

de injeção de plásticos, corte laser, soldadura de metais, entre outros. Atualmente, a 

indústria automóvel e a não automóvel estão a “pressionar” a Simoldes Plásticos para a 

implementação de um sistema de gestão ambiental. 

 
 

2.2.1. Descrição do processo produtivo da Simoldes Plásticos 

 

 
“A Simoldes Plásticos possui um elevado investimento em tecnologia de ponta que lhe 

oferece a possibilidade de realizar e desenvolver estudos de conceção, ensaios de 

peças e o acompanhamento de grande projetos para os clientes”. (Tavares 2012) 

Para o fornecimento de peças plásticas aos seus diversos clientes, a Simoldes Plásticos 

dispõe de várias tecnologias, como é o caso: 

i. Da injeção simples: injeção através de um fuso de matéria-prima derretida para 

o molde, formando a peça pretendida; 

ii. Da injeção de baixa pressão: injeção com a utilização de baixa pressão na 

cavidade do molde, pela existência de mais um bico de injeção; 

iii. Da bi-injeção: injeção de dois tipos de matéria-prima, podendo ser borracha ou 

material com cor; 

iv. Da injeção a gás: utilização de injeção a gás em determinada zona de espessura 

superior, evitando que a parte exterior arrefeça mais rapidamente que a interior; 

v. Da soldagem ultrassons: fusão de materiais termoplásticos através do calor 

obtido pela utilização de ondas ultrassónicas; e 

vi. Do corte laser: utilização de um laser que através da elevada temperatura que 

atinge provoca o corte. 
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Fig. 2.9 – Tecnologias utilizadas na Divisão de Plásticos 

 
 

 

Relativamente ao fluxo produtivo da Simoldes Plásticos, este inicia-se com a receção 

da matéria-prima, realizada no armazém de receção. Conforme as exigências do cliente, 

a matéria-prima pode passar pela zona de mistura, caso exista a necessidade de ser 

feita uma dosagem de mistura e/ou anti estáticos, a fim de se obter a cor obtida e/ou 

exigida na peça final. Assim que a matéria-prima se encontre doseada, esta segue para 

as máquinas de injeção. 

Caso o polímero em grão já tenha a cor pretendida, não existe necessidade de mistura. 

Neste caso, a matéria-prima segue diretamente para a zona de produção (máquinas de 

injeção). 

Quando o material chega à zona de produção, o material é aspirado para as máquinas 

e transformado através do processo de injeção descrito no ponto 2.2.2.1, através do 

qual são obtidas as peças plásticas. 

Quando as peças estão embaladas e encaixotadas em lotes são encaminhadas para os 

respetivos armazéns. No caso de ser necessário a peça sofrer um processo de 

montagem, estas são encaminhadas para o armazém de produto interno. Quando a 

peça se encontra pronta a ser expedida, é encaminhada para o armazém de produto 

final. 
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No caso das peças armazenadas no armazém de produto interno, estas seguem para a 

nave de montagem, onde se procede à montagem dos componentes necessários, por 

exemplo, a forragem das peças com tecido. 

Todas as peças são submetidas e validadas pela equipa de controlo da qualidade, de 

forma a assegurar satisfação do cliente. 

Todas as peças que se encontram acabadas e validadas são armazenadas no armazém 

de produto final, onde aguardam a respetiva expedição. 

 
 
 
 

Fig. 2.8 – Layout da fábrica Simoldes Plásticos 

 
 

Existe na fábrica, uma área dedicada à manutenção do equipamento, com o objetivo de 

dar suporte à produção e assegurar o funcionamento das máquinas. Por sua vez, com 

o objetivo de assegurar a qualidade e os requisitos legais e exigidos pelos clientes, 

existe uma secção dedicada à qualidade (zona de metrologia e departamento de 

qualidade de fábrica). 
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2.2.2. Descrição do processo produtivo da Simoldes Plásticos 

 

 
2.2.2.1. Descrição do processo de injeção de termoplásticos 

 

 
Os produtos desenvolvidos pela Simoldes Plásticos são obtidos através do processo de 

moldação por injeção de termoplásticos, tendo como objetivo produzir peças conforme 

as especificações no mais curto intervalo de tempo. Este processo apresenta inúmeras 

vantagens das quais se podem destacar, em comparação com outros métodos, a 

produção em massa, a facilidade de automatizar o processo, a baixa necessidade de 

acabamento e a grande flexibilidade em geometria e dimensão das peças produzidas. 

Na figura 2.10 está representada a constituição comum de uma máquina utilizada no 

processo de injeção. 

 
 
 

Fig. 2.10 – Layout - Máquina utilizada no processo de injeção. 

 
 

 

O ciclo de injeção é um processo cíclico e muito semelhante nos vários tipos de 

máquinas, podendo ser dividido quatro etapas principais: 

 
 

Etapa 1: Fecho do molde 
 

O ciclo de injeção inicia-se com o fecho do molde. 
 

 

O fuso empurra sem rodar material fundido 

para o molde arrefecido. O ar é expelido por um 

sistema de fuga de gases. 
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Etapa 2: Injeção 
 

O fuso da máquina avança e injeta o material fundido no molde. 
 

 
 

Etapa 3: Pressurização 
 

O fuso continua com a injeção de material de modo a aumentar a pressão no molde 

para compensar a contração do material. 

 

 

 
Etapa 4: Extração 

 

Consiste na abertura do molde e extração da peça. A peça pode ser extraída por 

extratores mecânico, pneumáticos, hidráulicos, entre outros. 

 

 
 

Na Simoldes Plásticos, as peças obtidas após o processo de injeção são submetidas a 

um sensor que realiza a leitura da peça com o objetivo de detetar alguma superfície 

 

As cavidades estão cheias mas o fuso continua 

a pressionar (2ª pressão), para compensar as 

contrações do material. 

empurrando o fuso no sentido oposto. 

granulado na 

fuso   roda,  o 

plasticamente material avança e funde 

Com os canais solidificados, não é possível 

introduzir mais material, então o fuso começa 

a rodar e introduz plástico 

tremonha.   À   medida   que o 

 
O molde abre através de extratores para a 

peça sair e então fecha-se e inicia-se o novo 

processo. 
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incompleta. Caso a peça esteja incompleta, o robot direciona a peça para um contentor 

específico para peças incompletas. Caso contrário, o robot coloca a peça no tapete para 

que o operador possa fazer o controlo de qualidade da peça. 
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3. Implementação do Sistema de Gestão 

Ambiental 

 
3.1. Requisitos Gerais 

 

 
O primeiro requisito do referencial NP EN ISO 14001:2004 refere que “a organização 

deve estabelecer, documentar, implementar, manter e melhorar continuamente um 

sistema de gestão ambiental de acordo com os requisitos da Norma, e determinar como 

irá cumprir tais requisitos. A organização deve também definir e documentar o âmbito 

do seu sistema de gestão ambiental” (Qualidade 2012). 

A definição do âmbito deve ser feita de uma forma simples e clara e deve identificar as 

atividades, produtos e serviços, que dão origem aos aspetos ambientais que vão ser 

geridos pelo SGA. A definição do âmbito deve ter em consideração que todas as outras 

fases de planeamento, implementação e verificação do sistema serão realizadas tendo 

por base o que foi definido inicialmente. 

É essencial referir que existe flexibilidade na definição de fronteiras de aplicação do 

sistema, podendo a organização aplicar a Norma de forma global a todas as suas 

atividades, processos, produtos ou locais ou apenas a uma parte destas, seja esta uma 

unidade operacional ou um determinado local. Apesar disso, a Organização deve ser 

capaz de justificar as escolhas realizadas na definição do âmbito e segundo a APCER, 

existem alguns fatores essenciais para a determinação do âmbito, que são: 

i. Gestão das atividades abrangidas pelo âmbito. Neste caso, a organização é 

responsável por todos os aspetos ambientais e impactes associados ao âmbito 

definido. Por outro lado, a Gestão deve ser também responsável por determinar 

a implementação da política ambiental e estabelecer os objetivos e metas e 

definir programas para os alcançar. Por último, a Gestão deve ter autoridade 

para alocar os recursos financeiros e humanos necessários para a 

implementação do SGA; 

ii. Definir claramente os limites da responsabilidade de entradas e saídas na 

Organização; 

iii. As interfaces com os serviços ou atividades que não estão completamente 

abrangidas pelo âmbito, devem ser contempladas no SGA sujeito a certificação 
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devendo existir uma correspondência entre atividades e espaço físico onde é 

exercida; 

iv. Considerar o âmbito das licenças ambientais ou imposições definidas por 

autoridades locais. 

Tendo em conta os fatores acima referidos, o Sistema de Gestão Ambiental na Simoldes 

Plásticos aplica-se à: “Conceção, desenvolvimento, produção e montagem de peças 

termoplásticas injetadas e peças montadas por termoformação”. Interessa realçar que 

este é o âmbito também definido para as normas de qualidade implementadas, 

apresentando-se como um ponto forte para uma possível integração de sistemas. O 

âmbito encontra-se claramente definido no Manual do Ambiente do Grupo SP (anexo I). 

Após a definição do âmbito de implementação do SGA deve realizar-se um diagnóstico 

ambiental inicial que abranja as atividades, produtos e serviços incluídos no âmbito. É 

importante referir que a realização de um diagnóstico ambiental, ao contrário do 

estabelecido pelo Regulamento EMAS, não se apresenta como um requisito obrigatório 

da ISO 14001:2004. No entanto, elaborar este diagnóstico permite conhecer a estratégia 

da Organização relativamente a assuntos ambientais e permite também: 

i. Preparar/rever a política ambiental; 

ii. Identificar os aspetos ambientais das atividades e os seus impactes; 

iii. Avaliar a legislação relevante; 

iv. Identificar as oportunidades para melhorar o desempenho da organização; 

v. Definir objetivos e metas para melhorar o desempenho da organização. 

 
Tendo em consideração as vantagens da elaboração de um diagnóstico inicial 

apresentadas, na Simoldes Plásticos, foi elaborada uma matriz para realizar este 

levantamento, que incidiu sobre os temas apresentados no quadro 3.1 
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Quadro 3.1 – Aspetos avaliados no diagnóstico ambiental inicial. 
 

RESÍDUOS ENERGIA LICENCIAMENTO RUÍDO 

- Tipo de resíduo 

produzido; 

- Quantidades 

produzidas; 

- Acondicionamento 

dos resíduos; 

- Transporte e 

destino final; 

- Licenças dos 

operadores. 

- Tipo de energia 

utilizada; 

- Quantidade de 

energia utilizada; 

Avaliação 

conformidade legal – 

- Consumidores 

intensivos de energia 

e sistemas de 

eficiência energética 

nos edifícios. 

 
 

- Licença industrial; 

- Responsabilidade 

ambiental; 

- Equipamentos sob 

pressão; 

- Depósitos de 

combustível. 

 
 
 
 

- Avaliação do 

cumprimento legal. 

- Equipamento 

utilizado no exterior. 

RECURSOS 

HÍDRICOS 
AR 

SUBSTÂNCIAS 

PERIGOSAS 
EMERGÊNCIA 

Abastecimento de 

água; 

- Captações de 

água; 

- Caracterização 

físico-química e 

microbiológica da 

água para consumo 

humano; 

- Rejeição de águas 

residuais; 

- Caracterização 

físico-química das 

águas residuais. 

 
 
 

 
- Fontes fixas de 

emissões gasosas; 

- Consumo de 

solventes; 

- Substâncias que 

empobrecem a 

camada de ozono/ 

gases fluorados. 

 
- Classificação, 

rotulagem e 

embalagem para 

substâncias; 

- Classificação, 

rotulagem e 

embalagem para 

misturas; 

- Fichas de dados de 

segurança; 

- Condições de 

armazenamento. 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Plano de 

Segurança Interno. 

 
 

Após a análise dos aspetos apresentados no quadro 3.1, as conclusões acerca do 

desempenho ambiental da organização foram diversas, das quais é possível destacar, 

a não existência de um parque de resíduos que permita o acondicionamento adequado 

dos resíduos produzidos assim como, o não cumprimento da legislação relativa aos 

consumidores intensivos de energia, que se prende com a realização de auditorias 

energéticas e a elaboração de Planos de Racionalização de Energia. Por outro lado, é 

igualmente importante destacar a falta de monitorização dos consumos de água 

extraídos dos furos bem como, a comunicação desses mesmos dados à entidade 
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competente. A lista das constatações relativa ao diagnóstico ambiental encontra-se no 

anexo II. 

De uma forma geral, o diagnóstico realizado permitiu reconhecer que a Simoldes 

Plásticos já havia desenvolvido e implementado no passado, ações que permitiram uma 

melhoria no seu desempenho ambiental. Ainda assim, a implementação do SGA 

permitirá à organização conhecer e analisar detalhadamente essas ações e definir 

outras para que a Simoldes Plásticos se torne uma organização exemplar relativamente 

às questões ambientais. 

Embora o requisito apresentado neste ponto seja o primeiro requisito da Norma NP EN 

ISO 14001:2004, muitas vezes, não lhe é atribuída a sua devida importância aquando 

da implementação do SGA. No entanto, a subvalorização deste requisito pode ser 

crucial para uma implementação bem-sucedida do sistema. 

 
 

3.2. Política Ambiental 

 

 
“A política ambiental corresponde à declaração da Gestão de Topo relativamente ao seu 

compromisso com o ambiente e deve servir de base ao estabelecimento de objetivos e 

metas no âmbito do sistema de gestão ambiental” (APCER). 

O texto da norma é claro relativamente ao facto que a política deve refletir a natureza 

da organização, escala e impactes ambientais associados às suas atividades, produtos 

e serviços. Ao mesmo tempo esta deve ser clara e permitir um fácil entendimento, uma 

vez que deve ser compreendida por todos os colaboradores da organização e pelo 

público em geral. A política ambiental de qualquer organização deve ser baseada em 

três compromissos: melhoria contínua, prevenção da poluição e cumprimento dos 

requisitos legais aplicáveis e outros requisitos que a organização subscreva, como 

representado na figura 3.1. 
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POLÍTICA AMBIENTAL 

 

  

    

 
 

Melhoria contínua 

  
 

Prevenção da poluição 

  
Cumprimento de 

requisitos legais e outros 
requisitos 

 
Fig. 3.1: Compromissos definidos na política ambiental. 

 
 

 

No caso da Simoldes Plásticos, a Política Ambiental foi definida previamente à 

implementação do SGA, uma vez que é comum à Política da Qualidade e é abrangente 

para todas as fábricas da Divisão de Plásticos (anexo III). 

Quando se diz que a política ambiental deve assentar num compromisso de melhoria 

contínua, refere-se que esta deve orientar a Organização para uma melhoria contínua 

do seu sistema. No entanto, devido à dimensão de abrangência do SGA, a Organização 

deve definir claramente as prioridades relativamente aos fatores a melhorar. O Grupo 

SP prevê este compromisso definindo na sua Política que é um objetivo da Gestão de 

Topo “assegurar uma melhoria contínua da eficiência e eficácia do nosso sistema de 

gestão integrado, dotando-nos dos recursos necessários”. 

Por outro lado, para assegurar o segundo compromisso definido, o compromisso de 

prevenção da poluição, as Organizações devem optar pelas técnicas e metodologias de 

trabalho que previnam, reduzam e controlem a poluição. Este compromisso reflete-se 

na Política do Grupo SP da seguinte forma: “O objetivo final é alcançar zero defeitos, 

minimizando os impactes decorrentes das nossas atividades, produtos e serviços, 

dirigindo os nossos esforços para a procura de uma maior compatibilidade ambiental, 

prevenindo assim a poluição do meio ambiente”. 

Por último, as Organizações devem analisar a aplicabilidade da legislação nacional, 

comunitária ou local ou outra que esta subscreva, cumprir esses mesmos requisitos e 

demonstrar a sua conformidade com os mesmos. A Política da Qualidade e Ambiente 

do Grupo compromete-se a “garantir o cumprimento dos requisitos legais, 

regulamentares e contratuais aplicáveis”. 
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É fundamental referir que a política ambiental é um documento dinâmico e que deve ser 

alvo de reflexão em cada revisão pela gestão, de modo a garantir a sua atualização de 

acordo com o progresso da organização e do sistema de gestão ambiental. 

 
 

3.3. Aspetos Ambientais 

 

 
Segundo a norma ISO 14001:2004, “a organização deve, por processo sistemático, 

exaustivo e facilmente reprodutível, identificar os aspetos ambientais relacionados com 

as suas atividades, produtos e serviços, nomeadamente, conceção e desenvolvimento, 

processos produtivos, embalagem e transporte, gestão de resíduos, práticas e 

desempenho ambiental de fornecedores e subcontratados, distribuição, utilização e fim 

de vida dos produtos e determinar quais são significativos, ou seja, identificar e avaliar 

todas as suas interações com o ambiente” (Pinto 2005). 

“A identificação de aspetos ambientais e a determinação da sua significância constitui a 

base de todo o sistema de gestão, pelo que é muito importante que seja bem elaborada, 

sob o risco de inviabilizar a eficácia de todas as etapas posteriores” (Almeida e Real 

2005). 

 
 

3.3.1. Levantamento de Aspetos Ambientais 

 

 
O primeiro passo para a identificação dos aspetos ambientais consiste na identificação 

das atividades, produtos e serviços abrangidos no âmbito do SGA. 

Na Simoldes Plásticos e nos Headquarters foram identificadas diferentes áreas e o 

levantamento de aspetos ambientais foi realizado de acordo com os critérios abaixo 

apresentados. 

i. Zona administrativa: engloba os gabinetes dos diversos setores da fábrica e do 

edifício central, nomeadamente as salas de reuniões, onde são realizadas as 

atividades de caráter administrativo; 

ii. Área técnica: inclui todos os equipamentos de suporte à produção como por 

exemplo, equipamentos de ar comprimido, reservatórios de água, entre outros; 



FCUP 
Implementação do Sistema de Gestão Ambiental (Headquarters Simoldes Plásticos/Fábrica 

Simoldes Plásticos) 

55 
 

iii. Manutenção: inclui as atividades de manutenção/apoio à produção, que são por 

exemplo, a manutenção de máquinas, a manutenção de robots, a manutenção 

de moldes, entre outros; 

iv. Produção: inclui todas as atividades associadas à produção. Nave 2, 3 e 5 e linha 

de montagem; 

v. Logística: engloba o local onde é realizada a receção do material inerente ao 

processo produtivo e onde é armazenado e expedido o produto final; 

vi. Metrologia e Laboratório: realização de medições e testes ao produto, para 

verificação dos requisitos estabelecidos pelo cliente; 

vii. Infraestruturas de apoio: correspondem às infraestruturas que não estão 

diretamente associadas à produção mas que funcionam como suporte, por 

exemplo, balneários, enfermaria e gabinete médico, espaço exterior e parque de 

resíduos. 

A identificação dos aspetos ambientais deve ser efetuada com base nos seguintes 

aspetos: 

i. Requisitos legais e normativos aplicáveis; 

ii. Requisitos técnicos; 

iii. Dados históricos resultantes de medições e monitorizações; 

iv. Dados fiáveis obtidos em associações empresariais do setor; 

v. Medições, análises e inspeções efetuadas propositadamente para identificação 

de aspetos ambientais. 

É fundamental compreender a que correspondem os aspetos ambientais que podem ser 

identificados nas organizações, assim sendo, um aspeto ambiental corresponde a um 

elemento das atividades, produtos ou serviços que pode interagir com o ambiente. Estes 

aspetos pertencem a grupos de descritores ambientais como é o caso do consumo de 

recursos naturais, das emissões atmosféricas, da descarga de efluentes hídricos, da 

produção de resíduos e da emissão de ruído. Associado a um aspeto ambiental 

encontra-se sempre um ou mais impactes ambientais, sendo que estes correspondem 

a uma alteração no ambiente, adversa ou benéfica, resultante total ou parcialmente, das 

atividades, produtos ou serviços da organização. 

Para efetuar a identificação dos aspetos ambientais associados às atividades, produtos 

e serviços, atuais e previstos, na Simoldes Plásticos foi elaborada uma matriz, 

apresentada no anexo IV, que tem em consideração: 
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i. Os fluxos de entrada dos processos: utilização de matérias-primas, consumo de 

recursos naturais, etc.; 

ii. Os fluxos de saída, em situação de funcionamento normal, paragens e arranque 

e situações de emergência, etc.. 

Na identificação de aspetos ambientais devem ser tidos em conta: os aspetos 

ambientais diretos e os aspetos ambientais indiretos. De acordo com o definido no 

procedimento elaborado na Simoldes Plásticos, os aspetos ambientais diretos 

correspondem aos aspetos que abrangem as atividades e produtos das fábricas sobre 

os quais estas detêm a capacidade de controlar a sua gestão, como por exemplo, o 

consumo de matéria-prima ou o consumo de energia. Por sua vez, os aspetos 

ambientais indiretos correspondem aos aspetos sobre os quais as fábricas não possuem 

inteiro controlo da gestão. Estes surgem na maioria das vezes da interação com 

terceiros, que podem, de alguma forma, ser influenciados pelas fábricas do Grupo. 

Com o objetivo de responder a este requisito da norma, foi elaborado um procedimento 

na Simoldes Plásticos que permite a identificação e a avaliação dos aspetos ambientais, 

“PA01 – Aspetos Ambientais” (anexo V). 

Após a realização deste levantamento, foram registados todos os aspetos ambientais 

associados às atividades, produtos e serviços da SP, identificados em situação normal, 

de paragem ou arranque (anormal) ou em situação de emergência (anexo VI). 

 
 

3.3.2. Avaliação da significância de aspetos ambientais 

 

 
Após a fase de identificação de aspetos ambientais devem ser determinados os que têm 

impacte significativo sobre o ambiente. Os aspetos que tenham ou possam ter um ou 

mais impactes ambientais significativos devem ser considerados aspetos ambientais 

significativos. 

A avaliação dos aspetos ambientais é baseada numa metodologia definida pela própria 

organização, no procedimento PA01 e a qual é descrita nos parágrafos seguintes. 

A avaliação da significância dos aspetos ambientais identificados na Simoldes Plásticos 

tem em conta os seguintes critérios: 

i. Probabilidade; 

ii. Consequência; 
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iii. Significância. 

 
O cálculo da probabilidade corresponde à probabilidade de um impacte ambiental de 

um determinado aspeto ambiental. Este critério depende de dois fatores, a frequência 

de ocorrência do impacte e do nível de capacidade de deteção do impacte e é obtido 

tendo em consideração o quadro abaixo apresentado. 

Quadro 3.2 – Cálculo da probabilidade. 
 

Frequência 

Deteção 
Frequência Provável Ocasional Improvável 

Muito Difícil 3 3 2 2 

Difícil 3 2 2 1 

Fácil 2 2 2 1 

Muito Fácil 2 2 1 1 

 
 

Por sua vez, o cálculo da consequência corresponde ao impacte ambiental que um 

determinado aspeto ambiental pode ter. Este cálculo depende de dois fatores que são 

o âmbito de abrangência do impacte bem como a gravidade que este representa para o 

meio ambiente. O valor da consequência é obtido de acordo com o quadro 3.3 

 
 

Quadro 3.3 – Definição de consequência.1
 

 

Âmbito 

Gravidade 
Nacional Regional Local Secção 

A 3 3 2 2 

B 3 2 2 2 

C 2 2 2 1 

D 2 2 1 1 

 
 

A atribuição de um valor de significância a cada aspeto ambiental identificado nas 

atividades, produtos e serviços da Simoldes Plásticos é conseguido através do cálculo 

da probabilidade de ocorrência de cada impacte ambiental (quadro 3.2) e do nível de 

 
1 Os valores atribuídos à gravidade representados pelas letras A, B,C e D têm o seguinte significado: A (Dano ambiental 
muito grave e sem recuperação para o ambiente ou poluente persistente e em quantidade elevada ou recursos 
consumidos muito escassos ou ruído incómodo para o exterior); B (Dano ambiental grave com uma recuperação a longo 
prazo ou poluente persistente em quantidade média ou ruído sem incómodo para o exterior ou recursos consumidos 
escassos); C (Dano ambiental pouco grave com recuperação fácil para o ambiente ou ruído reduzido ou recursos 
ambientais abundantes); D (Dano ambiental sem importância ou desprezáveis ou recursos ambientais muito abundantes) 



FCUP 
Implementação do Sistema de Gestão Ambiental (Headquarters Simoldes Plásticos/Fábrica 

Simoldes Plásticos) 

58 
 

consequência do mesmo (figura 3.3). Estes valores obtêm-se através da consulta do 

quadro apresentado abaixo. 

Quadro 3.4 – Significância do impacte ambiental 
 

Probabilidade 

Consequência 
1 2 3 

1 1 2 3 

2 2 4 6 

3 3 6 9 

 

 

Escala de Significância Legenda 

1 ou 2 Negligenciável 

3 ou 4 Significativo 

6 ou 9 Muito Significativo 

 
 

Com base no procedimento descrito (PA.01), os aspetos ambientais significativos 

identificados para cada umas das áreas definidas no ponto 4.3.1, são os seguintes: 

i. Consumo de energia; 

ii. Consumo de água da 

companhia; 

iii. Consumo de água dos furos; 

iv. Consumo de papel e cartão; 

v. Consumo de plástico 

(embalagens – copos de 

plástico); 

vi. Consumo de plástico (matéria- 

prima); 

vii. Consumo de óleo; 

viii. Emergência (Plano de 

Segurança Interno); 

ix. Resíduos equiparados a 

urbanos; 

x. Resíduos de embalagens de 

cartão; 

xi. Resíduos hospitalares (grupo III 

e IV). 

 
 

O procedimento PA.01 define também que para todos os aspetos ambientais em 

incumprimento legal, deve ser atribuída prioridade muito elevada e estes devem 

obrigatoriamente ser incluídos no Programa de Gestão Ambiental. 

O levantamento e avaliação da significância de aspetos e impactes ambientais é 

realizado anualmente na Simoldes Plásticos. No entanto, este requisito pode ser revisto 

antecipadamente caso se verifique alguma das seguintes situações: 
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i. Alterações no processo ou nas atividades da empresa; 

ii. Novos projetos ou qualquer projeto de alteração ou ampliação; 

iii. Alterações significativas na legislação ambiental ou outra que a organização 

subscreva; 

iv. Existência de reclamações ambientais ou outro tipo de solicitações externas; 

v. Desenvolvimento de novos produtos ou utilização de novas matérias-primas ou 

combustíveis. 

 
 
 

3.4. Requisitos Legais e outros requisitos 

 

 
Segundo a norma ISO 14001:2004, este requisito implica a identificação de todos os 

requisitos legais e também, de outros requisitos aplicáveis à organização. Estes 

requisitos estão na maioria das vezes, associados aos aspetos ambientais identificados. 

Para além da identificação dos requisitos, as organizações devem assegurar que estes 

são cumpridos e desta forma, asseguram a prossecução do compromisso estabelecido 

na política ambiental. 

Com o objetivo de cumprir o requisito, foi elaborado, no Grupo Simoldes Plásticos um 

procedimento, designado: “PA02 – Gestão de requisitos legais e outros requisitos” 

(anexo VII). Este procedimento inclui a seguinte informação: 

i. Responsabilidades para a compilação da lista de informações (legais ou outras 

aplicáveis); 

ii. Fontes de dados onde são obtidas as informações referidas; 

iii. Os meios que asseguram o acesso às informações (podem incluir a consulta 

regular de sites ou a contratação de uma empresa externa); 

iv. Os tipos de outros requisitos a incluir. 

 
Para melhor se compreender a extensão deste requisito normativo, é importante 

esclarecer que a um requisito legal corresponde a legislação nacional, comunitária, local 

ou municipal aplicável. Por sua vez, os outros requisitos aplicáveis podem incluir 

diversos requisitos não legais, como são o caso das normas técnicas, dos acordos com 

autoridades públicas, com clientes, organizações não-governamentais ou comunidades 

locais, de um modo geral, inclui quaisquer compromissos que o Grupo SP subscreva. 

Atualmente, em Portugal, não existe um Código de Direito de Ambiente, no entanto, 

deve assegurar-se que são identificados todos os diplomas e que são conhecidos todos 
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os requisitos legais associados aos diversos aspetos ambientais. Com vista a cumprir 

este objetivo, a matriz de legislação do Grupo SP abrange os seguintes vetores: 

i. Energia; 

ii. Resíduos; 

iii. Ruído; 

iv. Água; 

v. Ar; 

vi. Licenciamento; 

vii. Substâncias perigosas 

 

 

A verificação da aplicabilidade dos diplomas é da responsabilidade do departamento 

qualidade central, através da análise do documento e preenchimento da matriz de 

estudo da aplicabilidade legal (anexo VIII), onde é elaborado um resumo das principais 

obrigações da organização decorrentes do requisito analisado. Posteriormente, esta 

matriz é divulgada a todas as fábricas do Grupo, que são responsáveis pela sua 

divulgação interna e pelo cumprimento do requisito. 

A empresa mantém um registo atualizado mensalmente de todos os documentos legais 

ou outros aplicáveis, o qual designou por “Matriz de Legislação” (anexo IX). Esta matriz 

indica quais os requisitos/obrigações legais a cumprir pelas empresas da Divisão 

Plásticos, em Portugal. 

Para verificar a manutenção do cumprimento legal, existe o requisito “avaliação da 

conformidade”, que funciona sobretudo como um referencial para a revisão do sistema. 

Na Simoldes Plásticos, a verificação da conformidade legal com os requisitos em vigor 

é realizada através do levantamento dos aspetos ambientais e da realização das 

auditorias anuais ao sistema. 

 
 

3.5. Programa de Gestão Ambiental 

 

 
“Os objetivos e metas conduzem à melhoria contínua do sistema e os programas são 

os veículos que a executam. Desta forma, os programas são projetos para atingir 

objetivos e metas e identificam as pessoas, os recursos, os marcos e a agenda para a 

execução dos objetivos” (Segurado e Oliveira 2009). 
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Fig. 3.2 – Aspetos a ter em consideração na definição do PGA. 

 
 

 

É fundamental antes de se iniciar o processo de definição de objetivos e metas que se 

compreenda a diferença entre ambos. Podemos afirmar, que um objetivo ambiental 

corresponde a uma finalidade ambiental que uma organização se propõe atingir 

enquanto uma meta ambiental é um requisito de desempenho detalhado, aplicável à 

organização ou a parte desta, que decorre dos objetivos ambientais e que tem que ser 

estabelecida para que os objetivos definidos sejam alcançados. 

Tendo em conta este requisito normativo, foi elaborado um procedimento, pelo Grupo 

Simoldes Plásticos, designado PA03 – Objetivos, metas e programas (anexo X), onde é 

definida a metodologia para a definição de objetivos, metas e do respetivo programa de 

gestão ambiental, com vista à melhoria do desempenho ambiental. 

A definição de objetivos e metas para a Simoldes Plásticos e para os Headquarters teve 

em consideração os seguintes aspetos: 

i. Aspetos ambientais significativos, todos os aspetos ambientais classificados 

como muito significativos corresponderam a entradas para o processo da 

definição de objetivos e metas ambientais. No entanto, foram contemplados no 

programa de gestão ambiental outros aspetos ambientais não classificados 

como muito significativos. 

Requisitos 
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ii. Requisitos legais e outros requisitos aplicáveis, uma vez que não devem ser 

estabelecidos objetivos que coloquem em causa o cumprimento de limites legais 

ou outros a que Simoldes Plásticos e a Central subscrevem; 

iii. Parecer das partes interessadas, na definição de metas e objetivos, a Simoldes 

Plásticos e a Central tentaram ir ao encontro das preocupações das partes 

interessadas; 

iv. Opções tecnológicas, requisitos financeiros, operacionais e de negócio, todos os 

objetivos e metas ambientais foram definidos tendo em consideração a realidade 

do negócio da Simoldes Plásticos. 

 
 

Com o objetivo de estar em conformidade com a norma e em paralelo com a elaboração 

do procedimento acima mencionado, foi criada uma matriz para implementação e 

seguimento do PGA (anexo XI). O preenchimento deste registo implica que para cada 

aspeto ambiental significativo identificado devem ser definidos: 

 

i. Objetivos; 

ii. Metas; 

iii. Indicadores de desempenho; 

iv. Ações a desenvolver; 

v. Meios; 

vi. Responsáveis; 

vii. Prazos; 

viii. Grau de concretização das 

ações. 

 

 

Interessou à Simoldes Plásticos iniciar o seu processo de implementação do SGA com 

a definição de objetivos simples, isto tendo como finalidade que o sucesso inicial possa 

promover uma cultura de melhoria contínua do sistema. 

Tendo em consideração que os objetivos definidos devem refletir a realidade da fábrica 

e ser consistentes com os princípios definidos na política da qualidade e ambiente, a SP 

definiu objetivos para todos os seus aspetos ambientais significativos ou prioritários, que 

são os seguintes: 

i. Consumo energético; 

ii. Consumo de água (companhia); 

iii. Consumo de água (furos); 

iv. Consumo de papel e cartão; 

v. Consumo de plástico 

(embalagens); 

vi. Consumo de plástico (matéria- 

prima); 

vii. Consumo de óleo; 

viii. Vários - Sensibilização 

ambiental; 

ix. Vários – Emergência; 
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x. Mistura de resíduos 

equiparados a urbanos; 

xi. Resíduos de embalagens de 

papel/cartão; 

xii. Resíduos Hospitalares Grupo 

IV; 

xiii. Acondicionamento/ 

armazenamento de resíduos; 

xiv. Armazenamento de 

substâncias perigosas; 

xv. Ruído CRP; 

xvi. Transportes externos 

(fornecedores e clientes); 

xvii. Sociedade Ponto Verde; 

xviii. Seguro de responsabilidade 

civil. 

 
 

“Para que seja garantido o seguimento e o cumprimento dos objetivos, metas e 

respetivas ações, é fundamental definir indicadores” (Almeida e Real 2005) . A Simoldes 

Plásticos definiu, tendo em conta os aspetos ambientais mais significativos, dezoito 

indicadores para seguimento de desempenho ambiental, apresentados no quadro. 
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Quadro 3.5 – Indicadores de desempenho ambiental – SGA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PG05 

 

1 

Consumo de água dos furos (Furo 1) 

Consumo de água dos furos (Furo 2) 

2 Consumo de água da companhia 

3 Intensidade carbónica 

4 Intensidade energética (Volume de produção) 

5 Intensidade energética (VAB) 

6 Consumo de óleo 

7 Gestão de Matéria-prima - plástico 

8 Consumo de embalagens de plástico 

9 Consumo de cartão (consumo interno) 

10 Consumo de cartão (fornecedores) 

11 Consumo de papel 

 

12 

Consumo de solventes (Rev. adesivos) 

Consumo de solventes (Limpeza superfícies) 

 

13 

Resíduos valorizáveis 

Resíduos não valorizáveis 

14 Resíduos de papel/cartão 

15 Resíduos de embalagem de plástico 

 

16 

Resíduos de purgas 

Resíduos de aparas de material plástico 

17 Resíduos de águas oleosas 

18 Resíduos de plástico 
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Os indicadores estabelecidos são comuns a todas as fábricas da Divisão Plásticos e 

são seguidos mensalmente pelos pilotos definidos pela Simoldes Plásticos. Com base 

nas metas definidas, quando o resultado mensal não é cumprido, o piloto do indicador 

deve analisar quais as causas do não cumprimento e definir ações para inverter a 

situação. 

A execução do programa de gestão ambiental é acompanhada pelo Gestor do Sistema 

Ambiental e este é revisto e alterado sempre que: 

i. Os objetivos e metas são revistos ou acrescentados; 

ii. São feitos progressos no alcance dos objetivos e metas (ou não são feitos); 

iii. Existe alteração de processos ou equipamentos que assim o justifiquem; 

iv. Ou, no mínimo, anualmente. 

 
 
 

3.6. Recursos, atribuições, responsabilidades e autoridade 

 

 
“Para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria do SGA, a gestão de 

topo deve assegurar a disponibilidade dos recursos necessários. Os recursos incluem 

os recursos humanos e competências especializadas, infraestrutura organizacional, 

recursos tecnológicos e financeiros.” (Santos 2008) 

Durante este processo, e tal como exigido pela norma no requisito 4.4.1, foi designado 

um representante da gestão para o SGA, sendo este o Diretor de Gestão da Qualidade 

Total. As suas funções a nível ambiental são as seguintes: 

i. Participar na definição da política da qualidade e ambiente e na definição de 

objetivos, metas e respetivo programa ambiental; 

ii. Assegurar que é estabelecido, implementado e mantido um SGA, de acordo com 

a norma NP EN ISO 14001; 

iii. Divulgar os objetivos do projeto na organização e assegurar o seu controlo; 

iv. Representar a direção em matéria de ambiente; 

v. Informar a direção sobre o desempenho do SGA; 

vi. Aprovar o manual de gestão ambiental; 

vii. Definir e responder sobre as principais funções do SGA. 

 
No âmbito da implementação do sistema de gestão ambiental no Grupo Simoldes 

Plásticos foram criadas duas novas funções com responsabilidades e autoridade 

definidas para a implementação, manutenção e melhoria do sistema. A gestão do SGA 
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é realizada centralmente através da função “Gestor do Sistema Ambiental - 

Headquarters” e localmente, em cada uma das fábricas através da função “Gestor do 

Sistema Ambiental – Fábrica”. 

O Gestor do Sistema Ambiental é responsável pelo desempenho ambiental da 

organização e deve ser capaz de desenvolver, implementar e monitorizar estratégias 

ambientais, políticas e programas que promovam o desenvolvimento sustentável no 

Grupo Simoldes Plásticos. A função de “Gestor do Sistema Ambiental – Fábrica” tem 

como principais responsabilidades: 

i. Gerir o desenvolvimento e implementação de um SGA, respondendo aos 

requisitos da norma. 

ii. Gerir e acompanhar auditorias externas ao SGA. 

iii. Garantir o cumprimento dos objetivos do SGA. 

iv. Garantir absoluta lealdade e confidencialidade em todos os assuntos. 

v. Informar a chefia direta sobre assuntos que extravasem as suas competências 

funcionais e que possam colocar em causa o normal decurso do processo. 

vi. Informar a chefia direta de dificuldades sentidas para o desempenho eficaz da 

sua função, apresentando propostas de solução fundamentadas. 

vii. Garantir constante atualização científica, técnica e comportamental dos saberes 

inerentes à função. 

Além das responsabilidades acima mencionadas, atribuíram-se as seguintes 

responsabilidades ao “Gestor do Sistema Ambiental – Headquarters”: 

i. Definir metodologias e ferramentas, respondendo aos requisitos da norma. 

ii. Planear e realizar auditorias internas ao SGA. 

 
Segundo a norma NP EN ISO 14001, as atribuições, as responsabilidades e a 

autoridade devem ser definidas, documentadas e comunicadas, de forma a proporcionar 

uma gestão ambiental eficaz. Desta forma, as funções diretamente relacionadas com a 

implementação, manutenção e melhoria do SGA foram apresentadas no manual do 

sistema de gestão ambiental da Divisão de Plásticos, para consulta de todos os 

colaboradores. Pode observar-se nas figuras abaixo apresentadas, a distribuição 

hierárquica das funções diretamente ligadas ao SGA. 
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Fig. 3.3 – Organigrama TQM - Total Quality Management (Fonte: Manual do Sistema de Gestão Ambiental) 

 
 
 

 

Fig. 3.4 – Organigrama fábrica (Fonte: Manual do Sistema de Gestão Ambiental) 

 
 

 

Com a evolução da implementação do sistema, identificou-se a necessidade de alertar 

todos os colaboradores para o desempenho das suas funções de forma sustentável para 

que possam contribuir para a implementação, manutenção e melhoria do sistema. Tendo 

em linha de conta que de todas as atividades desempenhadas nas instalações do Grupo 

podem decorrer aspetos ambientais significativos, todas as funções existentes integram 

a seguinte responsabilidade: “Desempenhar a sua função de forma disciplinada e aceitar 

as responsabilidades a ela associadas, de acordo com as Políticas da Qualidade, 

Ambiente e Segurança e os objetivos estratégicos da empresa nestas áreas, por forma 

a evitar a ocorrência de acidentes pessoais, em relação a si mesmos e a terceiros, bem 

como de prejuízos materiais e agressão ao ambiente”. 

Como referido anteriormente, os recursos incluem as infra-estruturas necessárias para 

uma implementação e manutenção eficaz do sistema. Neste âmbito e de acordo com o 

definido na política da qualidade e ambiente relativamente à prevenção da poluição, 

verificou-se a necessidade de construção de um parque de resíduos para 

armazenamento dos resíduos produzidos nas instalações do edifício central e da fábrica 

Simoldes. Para tal foram desenvolvidas todas as ações necessárias para que a 



FCUP 
Implementação do Sistema de Gestão Ambiental (Headquarters Simoldes Plásticos/Fábrica 

Simoldes Plásticos) 

68 
 

construção desta infraestrutura fosse iniciada. A Simoldes Plásticos comprometeu-se 

com a sua construção, no entanto, não foram iniciadas as obras de construção até ao 

final do período de estágio. O mesmo procedimento foi seguido para o armazenamento 

dos produtos químicos existentes nas instalações e aguarda também o início da obra. 

 
 

3.7. Competência, formação e sensibilização 

 

 
“Deve garantir-se a competência e a sensibilização de todos os colaboradores que 

executam tarefas na organização e em seu nome, que possam causar impactes 

ambientais significativos para o ambiente” (Segurado e Oliveira 2009). Tendo em conta 

o estabelecido pela norma ISO 14001:2004, as organizações devem: 

i. Garantir a competência de todos os seus colaboradores e qualquer pessoa que 

execute tarefas para a organização e que possam causar impactes ambientais 

significativos; 

ii. Identificar as necessidades de formação em relação aos aspetos ambientais 

significativos; 

iii. Consciencializar os colaboradores e qualquer pessoa que execute tarefas em 

seu nome, para as questões ambientais. 

 
 

O Grupo Simoldes Plásticos, associado ao sistema de qualidade possuía um 

procedimento que permite identificação periódica das necessidades de formação de 

todos os colaboradores do Grupo, com base nas quais são é elaborado o plano de 

formação anual. Este procedimento foi adaptado ao SGA garantindo que na definição 

das necessidades de formação são tomadas em consideração as seguintes situações: 

i. Constatações de auditorias; 

ii. Não conformidades detetadas; 

iii. Ocorrência de acidentes ou situações de emergência; 

iv. Ações corretivas; 

v. Reclamações; 

vi. Análises efetuadas aquando da revisão do SGA; 

vii. Novos métodos de trabalho; 

viii. Realocação de pessoas a novas atividades; 

ix. Admissão de novos colaboradores. 
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Da mesma forma, definiu-se internamente aquando da implementação do SGA que 

todos os colaboradores intervenientes no sistema são obrigatoriamente sensibilizados 

para: 

i. Obrigatoriedade de cumprimento de requisitos específicos; 

ii. A importância do cumprimento da política, dos procedimentos e dos requisitos 

do SGA; 

iii. Os aspetos e os impactes ambientais significativos, reais ou potenciais das suas 

atividades e os benefícios para o meio ambiente decorrentes da melhoria do 

desempenho ambiental; 

iv. As suas atribuições e responsabilidades para atingir a conformidade com a 

política e o cumprimento dos procedimentos e requisitos do SGA; 

v. As consequências potenciais de desvios aos procedimentos especificados. 

 
 
 

Este processo de sensibilização foi sendo gradualmente implementado na Simoldes 

Plásticos, tendo sido realizadas várias ações de sensibilização que abrangiam dois 

grupos distintos, os colaboradores da fábrica e os colaboradores do edifício central. 

Tendo em conta que as necessidades de sensibilização são distintas entre os dois 

grupos identificados, foram realizadas ações independentes e com temáticas distintas., 

durante um período de seis meses. As apresentações utilizadas encontram-se em 

anexo. A ação de sensibilização realizada aos colaboradores do edifício central consistia 

numa explicação das fases de implementação da norma bem como, os aspetos 

ambientais que haviam sido identificados nos diferentes departamentos. Por sua vez, a 

ação de sensibilização aos colaboradores da fábrica consistia numa sensibilização mais 

prática, relativa à recolha seletiva dos resíduos produzidos. 

Uma outra forma de sensibilização foi também utilizada na Simoldes Plásticos, com o 

objetivo de alertar para a redução do consumo de recursos naturais, foram elaborados 

e afixados panfletos em diversos locais como, gabinetes, casas de banho e fontes de 

água mineral, com informação relativa ao desperdício de recursos naturais (anexo XII). 
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3.8. Comunicação 

 

 
A norma refere que as organizações devem estabelecer, implementar e manter um 

procedimento para a comunicação interna e externa. A comunicação deve ser entendida 

nas suas duas vertentes, a comunicação interna, que corresponde à “comunicação entre 

os diversos níveis e funções relacionados com o ambiente, e que tem como objetivo 

facilitar o entendimento e a cooperação mútua de todos os colaboradores envolvidos no 

desempenho ambiental, para assegurar a implementação eficaz do sistema” e a 

comunicação externa “através do tratamento das exigências das partes interessadas 

externas ou da comunicação externa voluntária” (Segurado e Oliveira 2009). 

Neste âmbito foi desenvolvido e implementado um procedimento designado “PA.07 – 

Comunicação”, abrangente a todas as fábricas da Divisão de Plásticos (anexo XIII). 

Este procedimento define que a para divulgação da informação relevante do SGA, 

necessária para o bom desempenho do processo de implementação e melhoria 

contínua do sistema, são utilizados os seguintes meios de comunicação: 

i. Portal Simoldes; 

ii. Correio eletrónico; 

iii. Reuniões; 

iv. Painéis informativos (política e outros); 

v. Panfletos distribuídos aos colaboradores; 

vi. Caixa de sugestões (de acordo com FI046); 

vii. Site Simoldes. 

 
Durante o processo de implementação da norma, eram realizadas reuniões semanais 

com as fábricas: Plástaze e Simoldes Plásticos, uma vez que a implementação do 

sistema é coordenada pelo Departamento de Qualidade central. Nestas reuniões são 

discutidos os diversos requisitos da norma bem como a implementação de alguns 

requisitos legais. 

O Grupo decidiu e definiu no seu procedimento que, exceto as comunicações 

obrigatórias relativas ao requisitos legais identificados, apenas são divulgadas para os 

exterior as seguintes situações: 

i. Política da Qualidade e Ambiente: A Política da Qualidade e Ambiente da 

empresa é divulgada através da publicação do Manual do Sistema de Gestão 
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Ambiental, da afixação nos painéis informativos distribuídos pela empresa e 

através da divulgação da mesma no site da Simoldes. 

ii. Aspetos ambientais significativos: Os aspetos ambientais significativos poderão 

ser comunicados às partes interessadas, se solicitados, após aprovação pela 

Direção. 

Qualquer solicitação de documentos/informação acerca do SGA cuja divulgação não 

esteja prevista, deve ser gerida pelo Gestor do Sistema Ambiental. 

Desta forma, pode-se concluir com a implementação deste requisito, que a norma 

reconhece a necessidade da organização se certificar que a informação é efetivamente 

comunicada, internamente ou externamente. 

 
 
 

3.9. Documentação 

 

 
Este requisito define quais as informações que a norma exige que estejam 

documentadas. Para além dos elementos descritos no parágrafo seguinte, deve ser 

documentada a descrição dos principais elementos do sistema de gestão ambiental e 

as suas interações e referências a documentos relacionados. 

Noutros requisitos da norma são definidos quais os documentos requeridos para a 

implementação do sistema. “Algumas das informações que devem ser documentadas 

são, por exemplo: 

i. Âmbito; 

ii. Política ambiental; 

iii. Aspetos ambientais; 

iv. Objetivos, metas e programa ambiental; 

v. Funções/ atribuições, responsabilidades e autoridade; 

vi. Registos de formação, escolaridade e experiência; 

vii. Comunicações relevantes das partes interessadas; 

viii. Decisão de comunicação externa; 

ix. Dados de monitorização e medição; 

x. Registos de calibração ou verificação dos equipamentos de monitorização; 

xi. Registos das avaliações de conformidade; 

xii. Registos dos resultados de ações preventivas e corretivas; 

xiii. Registos de resultados de auditorias; 
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xiv. Registos de revisões do SGA pela Direção; 

xv. Procedimentos de controlo operacional” (Almeida e Real 2005). 

 
 
 

“O referencial não exige a elaboração de um Manual de Gestão Ambiental, no entanto, 

a sua elaboração é recomendável por ser um documento eficaz na descrição da 

organização e do sistema e para traçar a interação entre os vários documentos do SGA” 

(Pinto 2005). Segundo o autor, o Manual deve satisfazer os seguintes objetivos: 

i. Promover o reconhecimento da gestão ambiental; 

ii. Demonstrar a capacidade do SGA; 

iii. Impressionar as partes interessadas; 

iv. Satisfazer os requisitos legais e regulamentares; 

v. Definir e clarificar as funções relevantes para a gestão ambiental; 

vi. Facilitar a mudança; 

vii. Funcionar como auxiliar de formação; 

viii. Melhorar a comunicação; 

ix. Cumprir o requisito 4.4.4 da NP EN ISO 14001:2004. 

 
 
 

O Grupo Simoldes Plásticos definiu e mantém devidamente organizada toda a 

documentação necessária ao suporte do SGA. Esta documentação encontra-se 

arquivada na Pirâmide do Sistema da Qualidade/Ambiente, apresentada na figura 3.5. 
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Fig. 3.5 – Pirâmide do SGQ/SGA. 

 
 
 
 
 

A estrutura documental do sistema é composta por cinco níveis: 

 
i. Manual do Ambiente: Descreve a Política Ambiental, a organização do Grupo e 

os princípios para o cumprimento dos objetivo e metas ambientais estabelecidos; 

ii. Processos: Tratam-se de documentos que descrevem as atividades da empresa 

e que pretendem dar cumprimento à norma NP EN ISO 14001; 

iii. Procedimentos: Estabelecem as linhas de orientação e a metodologia de 

atuação do Grupo; pretendem dar cumprimento à norma NP EN ISO 14001. 

iv. Fichas de instrução: Descrevem detalhadamente o método de realização de uma 

atividade relevante para o desempenho ambiental do Grupo. 

v. Matrizes e requisitos específicos: Visam demonstrar a obtenção dos objetivos e 

metas e o correto desempenho do sistema de acordo com os procedimentos 

estabelecidos. 

Na definição do SGA foi elaborado um mapa de documentação (anexo XIX) que se 

encontra acessível a todos os colaboradores da organização, onde os documentos 

estão arquivados de acordo com a hierarquia definida na figura 3.5. 
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Na implementação do SGA, foram aproveitados alguns procedimentos e documentos já 

existentes associados ao sistema da qualidade, tendo estes sido revistos e adaptados 

às exigências do referencial. 

 
 
 

3.10. Controlo dos documentos 

 

 
"O controlo de documentos tem por objetivo assegurar o manuseamento eficiente da 

documentação relevante para o bom funcionamento do SGA e garantir o acesso à 

informação pertinente a quem dela necessitar" (Almeida e Real 2005). 

O procedimento de controlo de documentos não é exigido pela ISO 14001, no entanto, 

existem algumas vantagens na sua elaboração, uma vez que contribuirá para a 

homogeneidade do sistema. Neste âmbito, o Grupo Simoldes Plásticos havia já definido 

um procedimento associado ao sistema da qualidade, tendo sido este documento 

aproveitado para a implementação da NP EN ISO 14001:2004. 

Este procedimento identifica as responsabilidades pela aprovação, revisão, atualização, 

emissão e distribuição dos documentos, assegurando que as versões relevantes e 

atuais dos documentos estão disponíveis nos locais e para as pessoas que delas 

necessitam. Este procedimento assegura a distribuição controlada dos documentos e 

garante que sempre que existe uma atualização, os documentos são distribuídos às 

pessoas e/ou locais determinados. 

 
 

3.11. Controlo operacional 

 

 
Com o objetivo de minimizar os impactes ambientais associados aos aspetos ambientais 

significativos, devem ser definidos procedimentos de controlo. Estes procedimentos são 

a forma mais eficaz de atuar preventivamente, uma vez que, a norma NP EN ISO 

14001:2004 exige a documentação de procedimentos quando a sua ausência pode 

conduzir a desvios que comprometam a política ambiental e os objetivos e metas 

definidos. 
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Fig. 3.6 - Aspetos a considerar na definição de controlo operacional (Segurado e Oliveira 2009) 

 
 

 

De acordo com a análise da figura 3.6, podemos concluir as necessidades de controlo 

operacional devem ser definidas com o objetivo de gerir os aspetos ambientais 

significativos, assegurar o cumprimento com os requisitos legais e outros requisitos 

aplicáveis, atingir objetivos e metas definidos e cumprir os compromissos estabelecidos 

na política ambiental. 

Neste âmbito para definição de procedimentos de controlo operacional devem ser 

consideradas todas as atividades que estão relacionadas com as funções de gestão 

(por exemplo, compras, vendas, projeto, entre outras), todas as atividades relacionadas 

com as atividades diárias (por exemplo, produção, manutenção, logística, entre outras) 

e todas as que estão relacionadas com processos externos (por exemplo, transporte e 

distribuição). 

Desta forma, para identificar e planear todas as atividades associadas aos aspetos e 

impactes ambientais significativos, garantindo que estas são realizadas de forma 

controlada, o Grupo Simoldes Plásticos estabeleceu os seguintes procedimentos, 

associados ao procedimento “Controlo Operacional” – PA.04 (anexo XV). 

i. Gestão de resíduos; 

ii. Gestão de emissões gasosas; 

iii. Gestão de efluentes líquidos; 

Requisitos 
legais e 
outros 

requisitos 

Política 
 

Controlo 
 

Aspetos 
ambientais 

significativos 

Objetivos e 
Metas 
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iv. Gestão de produtos químicos; 

v. Gestão de solventes; 

vi. Gestão do consumo de energia; 

vii. Gestão do consumo de água. 

 
 
 

Alguns dos procedimentos foram definidos tendo em conta que são existem requisitos 

legais associados que implicam monitorização, medição e comunicação de dados para 

o exterior. 

Após a definição e implementação de um controlo operacional, as organizações devem 

monitorizar a contínua aplicação do controlo e a eficácia do mesmo. Sempre que seja 

necessário devem ser desencadeadas ações corretivas que permitam a melhoria do 

procedimento de controlo. 

 
 

3.12. Preparação e resposta a emergências 

 

 
A identificação de situações de potenciais acidentes e emergências deve ser realizada 

na fase de levantamento e determinação de aspetos e impactes ambientais e deve ter 

em conta que estas situações podem ser diversas, o que exige abordagens também 

diversas. 

Apesar de o referencial não obrigar, o Grupo Simoldes Plásticos optou pela 

documentação de um procedimento de preparação e resposta a emergências, o qual 

codificou e designou como: “PA06 – Prevenção e resposta a emergências” (anexo XVI). 

Este procedimento tem como objetivo estabelecer as orientações para a gestão do 

Plano de Segurança Interno, a realização de simulacros, a elaboração de relatórios e a 

investigação dos acidentes ocorridos no Grupo Simoldes Plásticos e que possam ter 

consequências para o meio ambiente. 

O Plano de Segurança Interno da Simoldes Plásticos foi elaborado por uma empresa 

subcontratada, e tem por objetivo a preparação e organização dos meios existentes para 

garantir a salvaguarda dos seus ocupantes, em caso de ocorrência de uma situação 

perigosa. O PSI define medidas de autoproteção em função da categoria de risco da 

instalação e que se baseiam em: 

i. Medidas preventivas, que tomam a forma de procedimentos de prevenção ou 

planos de prevenção; 
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ii. Medidas de intervenção em caso de incêndio, que tomam a forma de 

procedimentos de emergência ou de planos de emergência internos; 

iii. Registos de segurança onde devem constar os relatórios de vistoria ou inspeção 

e relação de todas as ações de manutenção e ocorrências direta ou 

indiretamente relacionadas com a SCIE (Segurança Contra Incêndios em 

Edifícios); 

iv. Formação em SCIE, sob a forma de ações destinadas a todos os funcionários e 

colaboradores das entidades exploradoras, ou de forma específica, destinada 

aos delegados de segurança e outros elementos que lidam com situações de 

maior risco de incêndio; 

v. Simulacros, para teste do plano de emergência interno e treino dos ocupantes 

com vista a criação de rotinas de comportamento e aperfeiçoamento de 

procedimentos. 

 
O procedimento prevê a tomada de medidas preventivas através da adoção e 

preenchimento de registos de segurança, uma vez que o conhecimento de ocorrências 

anteriores de situações anómalas, facilita o tratamento de situações semelhantes que 

possam voltar a ocorrer ou mesmo evitar que ocorram. 

A Simoldes Plásticos é classificada na 3ª Categoria de Risco - Risco Elevado, sendo 

aplicáveis as medidas de autoproteção apresentadas no quadro 3.7. 

 
 

Quadro 3.7 – Medidas de autoproteção aplicáveis à Simoldes Plásticos. 
 

LOCAIS 
CATEGORIA DE 

RISCO 

MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO 

APLICÁVEIS 

  Registos de Segurança 

 

Todas as 

instalações 

 

3ª Categoria 

Plano de Prevenção 

Plano de Emergência Interno 

Sensibilização e Formação em SCIE 

  Simulacros 

 
 
 
 

Os riscos identificados nas instalações da Simoldes Plásticos podem ter origem 

tecnológica (decorrem das próprias instalações, dos materiais existentes no edifício e 

das suas atividades), natural ou social e podem ser divididos em Riscos Internos e 

Riscos Externos, como identificado no quadro 3.8. 
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Quadro 3.8 – Riscos internos e riscos externos da Simoldes Plásticos 
 

 
 

 
RISTOS 

INTERNOS 

Incêndio  
 

 
RISTOS 

EXTERNOS 

Sismo 

Explosão 
Precipitação intensa e 

intempérie 

Derrame Incêndio nas instalações 

Inundação Ameaça de bomba 

 
 

Para os riscos identificados como potenciais causadores de situações de acidente ou 

emergência, a Simoldes Plásticos criou instruções de segurança que se dividem em três 

tipos: 

i. Instruções gerais - Destinam-se à totalidade dos ocupantes da Simoldes 

Plásticos e estão distribuídas em pontos estratégicos; 

ii. Instruções particulares - São relativas à segurança dos locais que apresentem 

riscos específicos e definem de forma pormenorizada os procedimentos a adotar 

em caso de emergência. 

iii. Instruções especiais - Dizem respeito ao pessoal encarregado de pôr em 

prática o plano de emergência até à chegada dos socorros externos, 

nomeadamente os procedimentos a adotar. 

A definição de responsabilidades é um ponto fundamental que não pode ser esquecido 

quando se definem os procedimentos em caso de emergência. Desta forma, o Plano de 

Segurança Interno define uma estrutura orgânica de intervenção da Simoldes Plásticos, 

como apresentada na figura 3.7 que em situação de emergência substitui a estrutura 

normal de funcionamento. 
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Fig. 3.7 – Estrutura Simoldes Plásticos em caso de emergência 

 
 

 

Para que este procedimento se mantenha adequado, deve ser revisto periodicamente 

com base nos resultados obtidos através da realização de simulacros. “A realização de 

simulacros não só permite melhorar os procedimentos, como contribui em grande 

medida para uma implementação efetiva com o envolvimento e sensibilização de todos 

os colaboradores” (Almeida e Real 2005). 

Neste âmbito, a Simoldes Plásticos realizou o seu primeiro simulacro de incêndio 

durante o mês de Março, tendo sido abrangidos o edifício central e a zona do armazém 

de produto final. Com a realização deste simulacro e através da análise dos 

procedimentos adotados pelos colaboradores, foi possível identificar quais os pontos a 

melhorar, apresentados nos quadros 3.9 e 3.10. 

 
Equipa de Primeiros 

Socorros 

 
Equipa de 

 

 
Equipa de 

 

 
Posto de Segurança 

 
Chefe de 

 

 
Coordenação de 

Segurança 

 
Delegado de 
Segurança 
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Quadro 3.9 – Pontos a melhorar na resposta a situações de incêndio (edifício administrativo) 

 

PONTOS A MELHORAR 

1 Melhorar o varrimento dos locais evacuados pela equipa de evacuação. 

2 Confirmar o alarme antes de iniciar a evacuação. 

3 Dificuldade no contacto entre os elementos das equipas. 

4 Controlo deficiente de visitantes e pessoas externas à organização. 

5 
Estacionamento no interior das instalações e circulação no interior das instalações 

em caso de emergência. 

6 Concentração de colaboradores no ponto de encontro. 

 
 

Quadro 3.10 – Pontos a melhorar na resposta a situações de incêndio (armazém de produto final) 

 

PONTOS A MELHORAR 

1 Ausência de saída de emergência ao fundo do armazém de produto final. 

2 Bloqueio dos acessos ao armazém de produto final. 

3 Dificuldade no contacto entre os elementos das equipas. 

4 
Reconhecimento dos elementos que fazem parte da estrutura de 

emergência. 

5 Evacuação de máquinas. 

6 
Estacionamento no interior das instalações e circulação no interior das 

instalações em caso de emergência. 

7 Melhorar o acesso ao Ponto de Encontro da Produção. 

8 
Locais para o corte de água e energia, saídas de emergência e pontos de 

encontro. 

 

 

As ações definidas para a resolução dos aspetos identificados como oportunidades de 

melhoria ao Plano de Segurança Interno devem ser realizadas de acordo com os PDCA 

definidos, com objetivo a uma melhoria contínua dos procedimentos. 
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3.13. Monitorização e medição 

 

 
O referencial normativo estabelece que as organizações devem assegurar a 

monitorização e medição das principais características das atividades que podem ter 

um impacte ambiental significativo. “Os objetivos da monitorização e medição prendem- 

se essencialmente com as seguintes situações: 

i. Monitorizar o programa de gestão ambiental, com o objetivo de detetar os 

progressos nos compromissos estabelecidos; 

ii. Desenvolver informação para identificação e quantificação de aspetos 

ambientais significativos; 

iii. Monitorizar emissões, descargas de efluentes e fluxos de resíduos, com o 

objetivo de cumprir a legislação aplicável; 

iv. Monitorizar consumos de água, energia ou matérias-primas; 

v. Monitorizar periodicamente as condições de operação das atividades, produtos 

e serviços; 

vi. Monitorizar periodicamente as validades de atualizações/ renovações, a 

execução de obrigações, a verificação de equipamentos, que têm intervenção 

ou validade temporal; 

vii. Fornecer dados para suportar e avaliar o controlo operacional e o desempenho 

ambiental” (Segurado e Oliveira 2009). 

Tendo em consideração estes objetivos, o Grupo SP implementou um procedimento 

para monitorizar e medir periodicamente estas características. Assim, quando nos 

referimos à monitorização e medição de equipamentos utilizados, este procedimento 

define que a monitorização e medição de parâmetros relevantes para o SGA, que 

necessite a utilização de equipamentos sujeitos a calibração ou manutenção, pode ser 

realizada por fornecedores externos ou internamente. Por outro lado, no caso de 

prestação de serviços externos, o procedimento define que a garantia de 

operacionalidade de equipamentos deve ser solicitada aos fornecedores. Este 

procedimento já existia no Grupo associado ao sistema da qualidade, no entanto, foi 

revisto para garantir a sua adequabilidade ao SGA. 

Os resultados obtidos através da medição e monitorização são analisados e utilizados 

para identificar os casos de sucesso e também as áreas que requerem melhoria e 

servem de ferramenta à Gestão para a tomada de decisões. 
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“Sem monitorização e medição torna-se impossível a verificação e por conseguinte a 

demonstração do desempenho da organização” (Almeida and Real 2005). 

 
 

3.14. Avaliação da conformidade 

 

 
O cumprimento deste requisito implica a verificação da conformidade das organizações 

com todos os requisitos legais ou outros requisitos que lhes são aplicáveis. Esta 

verificação deve ser realizada de forma sistemática sendo que cada organização tem 

liberdade para definir a metodologia que considere mais adequada à sua realidade. 

As organizações aquando da implementação do SGA identificaram, de forma a cumprir 

o requisito 4.3.2 do referencial normativo, todos os requisitos legais e outros que lhes 

são aplicáveis. 

O Grupo Simoldes Plásticos procede à avaliação da conformidade com os requisitos 

legais e outros requisitos de acordo com o definido no procedimento de “Gestão de 

requisitos legais e outros requisitos- PA02”. Este procedimento define, que numa 

primeira fase da implementação do SGA, esta avaliação deve ser realizada através das 

auditorias internas ao sistema e aquando do levantamento dos aspetos ambientais 

associados às atividades, produtos e serviços das fábricas. 

Apesar da metodologia adotada pela Simoldes Plásticos, mostra-se vantajoso o recurso 

a uma lista de verificação adaptada à Organização, que permita a avaliação de todos os 

requisitos aplicáveis. Esta lista deve conter todos os requisitos identificados na matriz 

elaborada de forma a responder ao requisito 4.3.2. A elaboração desta lista e a 

realização de auditorias de conformidade com base na mesma, pode ser tido como um 

ponto de melhoria na revisão do SGA. 

No caso de ser detetado um incumprimento a um requisito legal ou outro requisito 

aplicável, a Simoldes Plásticos adota as medidas previstas para o tratamento de não 

conformidades detetadas, com vista à resolução imediata da situação e consequente 

estudo das suas causas. Deve ter-se sido em conta, que em muitas situações de 

incumprimento legal existem procedimentos legais obrigatórios de comunicação de 

dados às entidades que devem ser cumpridos. 

Neste âmbito, a Simoldes Plásticos detetou não conformidades legais que devem ser 

resolvidas no imediato e para quais foram seguidos os procedimentos do SGA 

estabelecidos, como se pode analisar no quadro 3.11. 
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Quadro 3.11 – Não conformidades legais detetadas 
 

NÃO CONFORMIDADES LEGAIS AÇÕES IMPLEMENTADAS 

 
 

 
1 

 
A legislação implica a realização de 

auditorias energéticas, planos de 

racionalização de consumo de energia e 

relatórios de execução e progresso 

Efetuar registo da Simoldes Plásticos no 

site da ADENE. 

Realizar auditoria energética. 

Elaborar plano de racionalização do 

consumo de energia e envio à ADENE. 

 
 

2 

 
Consumo de água dos furos 

constantemente superior ao 

estabelecido nas licenças de captação. 

Divisão do sistema de bombagem e 

canalização da água para consumos 

específicos. 

Pedido de revisão da licença de captação à 

ARH Centro. 

 

 
3 

Relativamente ao acondicionamento 

dos resíduos não estão a ser cumpridas 

as disposições do Decreto-Lei n.º 

73/2001. 

Construção de um parque de resíduos. 

Identificação dos resíduos perigosos com 

as respetivas FDS. 

 
 
 
 
 

4 

 
 

O acondicionamento dos produtos 

químicos não é realizado de forma a 

prevenir possíveis derrames ou 

contaminações do solo. 

Construção de um armazém de 

consumíveis. 

Adquirir um armário de acordo com as 

especificações para armazenar os produtos 

inflamáveis da zona da logística. 

Construir uma zona para armazenamento 

de todas as tintas de manutenção do 

edifício. 

 
 
 
 

A avaliação da conformidade legal “orienta a revisão pela Gestão para uma incidência 

sobre os compromissos que não foram cumpridos, no caso dos requisitos legais, e para 

a tomada de ações corretivas e preventivas face aos objetivos não alcançados” (Almeida 

e Real 2005). 

 
 
 

3.15. Não conformidades, ações corretivas e preventivas 

 

 
As não conformidades correspondem a situações de desvio de uma situação em relação 

a um referencial por exemplo, a política do ambiente, a documentação do sistema, a 

legislação aplicável ou a norma NP EN ISO 14001. 
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A identificação de não conformidades pode ter origem em diversas fontes (figura 3.8), 

como: 

i. Auditorias internas; 

ii. Avaliação da conformidade legal e de outros requisitos; 

iii. Indicadores de desempenho; 

iv. Comunicações externas de partes interessadas; 

v. Constatações em simulacros; Etc. 
 
 

 

 
 

Fig. 3.8 – Fontes que podem desencadear não conformidades. 

 
 

 

Os objetivos deste requisito passam por assegurar que as condições identificadas como 

adversas para o ambiente: 

i. São corrigidas de modo a impedir que continuem a ocorrer no imediato e que as 

suas causas sejam eliminadas; 

ii. São corrigidas de modo a eliminar ou diminuir a sua probabilidade de ocorrência. 

 
 
 

O Grupo Simoldes Plásticos estabeleceu um procedimento, o qual designou por 

“Tratamento de não conformidades – PA05” (anexo XVII), onde são definidos a 

autoridade e responsabilidades para detetar, investigar, analisar e tratar as não 

conformidades, estudando e desenvolvendo ações para minimizar impactes ambientais 

detetados. 

Um fator essencial no tratamento de não conformidades é a identificação e atuação 

sobre as causas de ocorrência e a verificação da eficácia das ações desencadeadas 

para a sua resolução com o objetivo de, evitar a ocorrência da mesma não 

conformidade. Tendo em consideração este fator, foi desenvolvido um registo 

 
Outras fontes 

Partes 
interessadas 

 
Colaboradores 

Avaliação da 
conformidade 

 
Monitorização 

 
Auditorias 

 
Processos de ações 

corretivas e preventivas 

 
Revisão pela Gestão 
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internamente (anexo XVIII) onde devem ser identificadas as não conformidades 

detetadas e onde deve ser analisada a causa raiz do problema bem como devem ser 

designadas ações corretivas e medida a respetiva eficácia. 

Na implementação do SGA na Simoldes Plásticos foram identificadas quatro não 

conformidades sendo que todas correspondem a não conformidades legais, tendo sito 

por isso, apresentadas no requisito anterior da norma, avaliação da conformidade, no 

quadro 3.11. Estas não conformidades são alvo de seguimento periódico pelos 

responsáveis das ações bem como pelo gestor do sistema ambiental. 

"Consideram-se ações corretivas as tomadas para eliminar as causas de não 

conformidades detetadas, evitando a sua recorrência. São consideradas ações reativas, 

embora quando implementadas previnam ou diminuam a probabilidade de recorrência 

de situações similares” (Segurado e Oliveira 2009). Por sua vez, as ações preventivas 

devem ser tomadas, tendo em consideração as previsíveis consequências potenciais 

das não conformidades, sendo consideradas ações pró-ativas. 

Em organizações de grande dimensão e com diversos locais de atividade, como é o 

caso do Grupo Simoldes Plásticos, importa descentralizar as atividades de 

desencadeamento, realização, controlo e revisão das ações corretivas. As equipas 

multidisciplinares trazem grande vantagem no estabelecimento das ações visto que as 

suas diferentes áreas trazem diversos conhecimentos acerca da realidade de atuação 

no terreno. 

"Os resultados e o estado das ações desencadeadas devem ser registados e levados 

ao conhecimento da Direção para efeitos de revisão do SGA" (Segurado e Oliveira 

2009). 

 
 

3.16. Controlo de registos 

 

 
Este requisito pretende garantir que os registos associados ao sistema proporcionem a 

informação adequada à gestão, demonstrem a conformidade com os requisitos e os 

resultados obtidos. 

Os registos do sistema de gestão ambiental devem ser implementados e mantidos tendo 

em consideração as exigências da norma e as necessidades da organização. Os 

registos exigidos pela norma com objetivo de tornarem o SGA eficaz, incluem os registos 

identificados no quadro 3.12. 
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Quadro 3.12 – Registos exigidos pela norma NP EN ISO 14001. (APCER) 
 

REQUISITO REGISTO EXIGIDO 

 
 

 
4.4.2 

Registos associados à escolaridade, formação ou experiência das 

pessoas que executam tarefas para a organização ou em seu 

nome, que possam causar impactes ambientais significativos 

identificados pela organização. 

Registos associados à formação ou outra ação desenvolvida para 

dar resposta às necessidades de formação. 

 

 
4.5.1 

Resultados de calibração e/ou verificação do equipamento de 

monitorização e medição. 

Resultados de manutenção do equipamento de monitorização e 

medição. 

4.5.2.1 
Resultados das avaliações periódicas da conformidade com os 

requisitos legais aplicáveis. 

4.5.2.2 
Resultados das avaliações periódicas da conformidade com outros 

requisitos que a organização descreva. 

4.5.3 
Resultados de ações corretivas e de ações preventivas 

implementadas. 

4.5.5 
Responsabilidades, requisitos para o planeamento, realização das 

auditorias e de relato dos resultados das auditorias internas. 

4.6 Revisões pela Gestão. 

 
 

Neste âmbito, apesar de não ser exigido pela norma ISO 14001, o Grupo Simoldes 

Plásticos estabeleceu um procedimento para a identificação, arquivo, manutenção e 

eliminação dos registos do SGA, de modo a demonstrar a conformidade com os 

requisitos identificados no quadro e a sua operacionalidade. Este procedimento é 

comum ao sistema da qualidade tendo sido revisto e adaptado para garantir a sua 

adequabilidade ao SGA. 

Os registos identificados no quadro associados ao SGA da Simoldes Plásticos são 

armazenados digitalmente em um arquivo comum a toda a equipa de trabalho definida 

para a implementação do sistema. No mapa de documentação do SGA apresentado NO 

anexo XIV, encontram-se os registos criados, com a respetiva revisão e data de revisão, 

com o objetivo de tornar o sistema eficaz. 
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3.17. Auditorias internas 

 

 
“ As auditorias ao SGA têm por objetivo geral determinar se este está efetivamente 

implementado e é mantido de acordo com os requisitos da Norma e informar a Gestão” 

(Pinto 2005). 

O Grupo Simoldes Plásticos estabeleceu e mantém um procedimento interno, associado 

ao sistema da qualidade, para auditar, periodicamente, de acordo com o plano anual, o 

sistema de gestão ambiental. Este procedimento foi revisto para ver 

As auditorias realizadas são planeadas e executadas por pessoas qualificadas. Neste 

âmbito, na realização do estágio foi possível acompanhar a auditoria interna ao SGA da 

fábrica Plástaze, tendo sido elaborada uma matriz de auditoria para o SGA (anexo). A 

auditoria realizada teve a duração de dois dias e foi avaliada a componente relativa à 

documentação (procedimentos, registos, etc.) e a componente prática associada à 

fábrica (identificação de substâncias perigosas, separação de resíduos, etc.). 

A análise da auditoria permite a elaboração de um relatório onde são identificadas as 

não conformidades existentes assim como, os pontos de melhoria do sistema. Nesta 

auditoria foram identificadas seis não conformidades e cinco pontos de melhoria ao 

SGA. Para todas as não conformidades detetadas, a fábrica analisou as causas da sua 

ocorrência e definiu ações para a sua melhoria, sendo da sua responsabilidade 

evidenciar o fecho dessas ações. 

Após a análise pelo Departamento de Qualidade Central, concluiu-se que a fábrica 

Plástaze se encontrava pronta para ser certificada ainda no primeiro semestre de 2014. 

Quanto à Simoldes Plásticos, os trabalhos desenvolvidos permitem a calendarização da 

auditoria interna externa no segundo semestre de 2014. 

“As auditorias internas são o meio mais eficaz e eficiente de conhecer a situação real 

do SGA das organizações e, se devidamente orientadas, de contribuir para a sua 

melhoria em termos organizativos, funcionais e motivacionais; e a forma explícita que 

assumem aquando da Revisão pela Gestão” (Almeida e Real 2005). 
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3.18. Revisão pela Gestão 

 

 
“A revisão pela Gestão deverá ser feita com a periodicidade definida e devidamente 

documentada, constituindo o instrumento fundamental da avaliação da eficácia e 

eficiência do SGA” (Almeida e Real 2005). 

A revisão do Sistema de Gestão Ambiental é um processo documentado, realizado pela 

Direção do Grupo Simoldes Plásticos, de acordo com o procedimento já existente 

associado ao sistema da qualidade, com uma periodicidade mínima anual. 

O Sistema de Gestão Ambiental deve ser revisto em consequência de: 

 
i. Resultados de auditorias e avaliações de conformidade com os requisitos legais 

e com outros requisitos que o Grupo subscreva; 

ii. Comunicações das partes interessadas externas, incluindo reclamações; 

iii. Ações de seguimento resultantes das anteriores revisões pela Direção; 

iv. O desempenho ambiental do Grupo; 

v. Recomendações para melhoria; 

vi. Grau de cumprimento dos objetivos e metas; 

vii. Resultados das ações corretivas e preventivas; 

viii. Alterações de circunstância ou alterações no Grupo. 

 
 
 

“As saídas da revisão pela gestão constituem, em geral, entradas de outros processos 

do SGA” (Segurado e Oliveira 2009) e originam alterações e modificações, tais como: 

i. Alterações da política ambiental; 

ii. Melhorias ao Sistema de Gestão Ambiental; 

iii. Avaliação dos objetivos, metas e programa ambiental; 

iv. Novas auditorias internas; 

v. Ações a implementar, responsáveis e prazos; 

vi. Alteração dos recursos atribuídos à gestão ambiental; 

vii. Necessidade de elaborar ou alterar documentos do sistema. 

 
 
 

Na Simoldes Plásticos, aquando da realização da próxima Revisão pela Direção, no final 

do ano 2014, devem ser analisados os pontos acima apresentados com o objetivo de 

melhorar continuamente o SGA. Esta revisão deve ser elaborada no registo definido pelo 

sistema da qualidade para tal fim. 
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4. Conclusões e trabalho futuro 

 

Neste capítulo são descritas e discutidas as conclusões do projeto e são também 

apresentadas algumas recomendações para trabalho futuro. 

Este projeto visou a elaboração da documentação de suporte à implementação do 

Sistema de Gestão Ambiental segundo a NP EN ISO 14001:2004 bem como, a 

implementação efetiva do SGA na fábrica Simoldes Plásticos. Para satisfazer este 

objetivo foram elaborados todos os documentos de suporte exigidos pela norma 

nomeadamente todos os procedimentos relativos ao SGA (Aspetos Ambientais – PA.01; 

Gestão de Requisitos Legais e outros requisitos – PA.02; Objetivos, Metas e Programas 

– PA.03; Controlo Operacional – PA.04; Tratamento de não conformidades – PA.05; 

Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências – PA-06; Comunicação – PA.07). 

A implementação do SGA abrangeu inicialmente a elaboração de um Diagnóstico 

Ambiental que possibilitou a identificação de aspetos ambientais, tendo sido o fio 

condutor para o levantamento e avaliação dos aspetos e impactes ambientais da 

empresa. O SGA incluiu ainda a definição de objetivos e metas que constituem o 

Programa de Gestão Ambiental da Simoldes Plásticos, o qual foi sendo seguido com o 

objetivo de melhorar continuamente o sistema implementado. Para uma melhor 

perceção do seguimento dos aspetos ambientais significativos, foram elaborados e 

analisados indicadores de desempenho ambiental. O preenchimento destes indicadores 

era realizado mensalmente, de onde surgiam de igual forma, algumas ações de correção 

e melhoria. 

A identificação dos requisitos legais aplicáveis à empresa apresentou-se como um 

trabalho de elevada importância que permitiu à empresa ter conhecimento e cumprir as 

obrigações legais que lhe são impostas. Desta identificação foram desencadeadas 

diversas ações para que a Simoldes Plásticos estivesse em conformidade legal, como 

é o caso, da elaboração do Plano de Racionalização de Energia, a construção do Parque 

de Resíduos assim como, os diversos relatórios exigidos pela Agência Portuguesa do 

Ambiente. 

As ações de formação e sensibilização dos colaboradores da Simoldes Plásticos 

mostraram-se essenciais à implementação do sistema, permitindo uma aproximação e 

compreensão entre os diversos níveis da organização. 

Por outro lado, a participação na implementação do SGA nas outras fábricas do Grupo 

em Portugal tornou-se uma mais-valia, permitindo o conhecimento de realidades 
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diferentes e da participação em etapas diferentes de implementação, nomeadamente, o 

acompanhamento da auditoria interna à Plástaze. 

O Sistema de Gestão Ambiental foi aprovado pela Direção e pretende-se a sua 

certificação por uma entidade externa em 2014. 

A confrontação do SGA estabelecido na Simoldes Plásticos com os requisitos 

obrigatórios estabelecidos pela ISO 14001:2004 demonstram que a empresa se 

encontra pronta para a certificação ambiental, devendo apenas finalizar as questões 

relacionadas com a construção do Parque de Resíduos e do armazém de produtos 

químicos. Todos os requisitos definidos pela norma encontram-se analisados e 

documentados no sistema. Todas as etapas definidas na norma foram implementadas, 

estando em falta no final da realização do estágio, a realização da auditoria interna. 

Para a continuação de um bom trabalho e para a melhoria do Sistema de Gestão 

Ambiental, os requisitos que ainda não se encontram em conformidade legal, devem ser 

fechados e as evidências do seu cumprimento armazenadas de acordo com os 

procedimentos existentes. 

A certificação por uma entidade externa é um ponto que deve ser atingido, uma vez que 

poderá incentivar à continuação dos trabalhos realizados no âmbito da implementação. 

Caso tal não se concretize, a Simoldes Plásticos pode debater-se com a desacreditação 

do seu SGA, o que conduzirá a resultados menos eficientes. 

Um ponto de melhoria identificado relativo à documentação do sistema, prende-se com 

a elaboração de uma matriz de avaliação da conformidade, com o objetivo de tornar a 

verificação deste requisito mais detalhada e mais frequente. 

Este estágio mostrou-se fundamental para a minha formação permitindo por um lado, 

pôr em prática conhecimentos adquiridos no ensino superior, nomeadamente no 

Mestrado de Ciências e Tecnologias do Ambiente. Por outro lado, este estágio permitiu- 

me adquirir novos conhecimentos em diversas áreas ligadas à qualidade e ambiente 

bem como, desenvolver competências ao nível do trabalho em grupo e em contexto real 

de trabalho. Um fator que não posso deixar de destacar é o facto de o estágio me ter 

permitindo a inserção no mercado de trabalho, nomeadamente na empresa Simoldes 

Plásticos. 



FCUP 
Implementação do Sistema de Gestão Ambiental (Headquarters Simoldes Plásticos/Fábrica 

Simoldes Plásticos) 

91 
 

Referências Bibliográficas 

 
AMBIENTE, Associação Portuguesa de. 2013. Relatório de Estado do Ambiente. 

 
 

 

CARVALHO, Inês Ribeiro dos Santos. Avaliação do Processo de Implementação de 

Sistemas de Gestão Ambiental. (2009). Dissertação (Mestrado em Engenharia do 

Ambiente) – Universidade de Aveiro. 

 
 

ISO. (2011). Guidelines for auditing management systems (ISO 19011). 
 
 

 

LOPES, Marisa dos Santos. Sistemas de Gestão Ambiental: Do Enquadramento à 

Implementação. Relatório de Projecto (Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial) – 

Universidade de Aveiro. 

 
 

MARCH, Enviros. (2000). Environmental Management Systems for the plastic industry. 

Environmental Technology Best Practice Programme. 

 
 

MIRANDA, Ana Luísa Carvalho. Sistemas de gestão ambiental no sector da construção 

civil. (2010). Tese (Mestrado em Mestrado em Engenharia do Ambiente) - Universidade 

de Aveiro. Aveiro. 

 
 

MONTEIRO, Maria Teresa Marques. Planeamento de um Sistema de Gestão Ambiental 

segundo a Norma ISO 14001:2004. (2013). Dissertação (Mestrado em Engenharia do 

Ambiente) – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

 
 

MORASSI, Odair José. (2013). Polímeros Termoplásticos, Termofixos e Elastómeros. 

Conselho Regional de Química IV Região (SP) 

 
 

PINTO, A. (2005). Sistemas de Gestão Ambiental. Lisboa, Edições Sílabo. 



FCUP 
Implementação do Sistema de Gestão Ambiental (Headquarters Simoldes Plásticos/Fábrica 

Simoldes Plásticos) 

92 
 

 

 

QUALIDADE, Instituto Português da (2012). Sistemas de Gestão Ambiental - Requisitos 

e linhas de orientação para a sua utilização (NP EN ISO 14001:2004). 

 
 

 

RODRIGUES, Tânia Amaral. Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental na 

ArqPais. (2013). Relatório (Mestrado em Engenharia do Ambiente) – Universidade de 

Aveiro. 

 
 

SANTOS, Diogo Figueiredo. Integrar Processo na Conceção de Produto Simoldes 

Plásticos. (2012). Dissertação (Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica) – 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

 
 

SANTOS, Gilberto. (2008). Sistemas Integrados de Gestão - Qualidade, Ambiente e 

Segurança. Porto, Publindústria. 

 
 

 

SEGURADO, Maria Tyssen; OLIVEIRA, Rui. (2009). Guia Interpretativo NP EN ISO 

14001:2004. APCER - Associação Portuguesa de Certificação. 

 
 

 

SILVA, Valquiria Brilhador da; CRISPIM, Jefferson de Queiroz. (2011). "Um breve relato 

sobre a questão ambiental." Rev. GEOMAE 2: 163-175. 

 
 

 

SOARES, Liliana Filipa da Silva Oliveira. Implementação de um Sistema de Gestão 

Ambiental na Scherdel Moltec Lda. (2012). Relatório (Mestredo em Engenharia e Gestão 

Industrial) – Universidade de Aveiro. 

 
 

TAVARES, Marisa Cristina Almeida. Implementação do TPM na Simoldes Plásticos. 

(2012). Relatório de projeto (Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial) – 

Universidade de Aveiro. 



FCUP 
Implementação do Sistema de Gestão Ambiental (Headquarters Simoldes Plásticos/Fábrica 

Simoldes Plásticos) 

93 
 

VIDEIRA, N.; MARCOS, Julieta S. Manual de Implementação do EMAS no Setor de 

Hotelaria. (2010). Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 

Lisboa/Agência Portuguesa do Ambiente. 

 
 

GAMAG.(2012).http://www.gamag.com.br/site/index.php?option=com_content&view=a 

rticle&id=104:franca-fechara-embaixadas-em-20- 

paises&catid=40:noticias&Itemid=371." Consultado em 27 de Março de 2014. 

 
 

 

PLASTVAL.(2008).http://www.plastval.pt/index.asp?info=reciclagem/identificacao, 

consultado em 30 de abril de 2014 

http://www.gamag.com.br/site/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=104%3Afranca-fechara-embaixadas-em-20-paises&amp;catid=40%3Anoticias&amp;Itemid=371
http://www.gamag.com.br/site/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=104%3Afranca-fechara-embaixadas-em-20-paises&amp;catid=40%3Anoticias&amp;Itemid=371
http://www.gamag.com.br/site/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=104%3Afranca-fechara-embaixadas-em-20-paises&amp;catid=40%3Anoticias&amp;Itemid=371


FCUP 
Implementação do Sistema de Gestão Ambiental (Headquarters Simoldes Plásticos/Fábrica 

Simoldes Plásticos) 

94 
 

Anexos 

 

Anexo I – Âmbito do Sistema de Gestão Ambiental 

 
Anexo II – Lista de constatações – Diagnóstico Ambiental SP 

 
Anexo III – Política da Qualidade e Ambiente 

Anexo IV – Levantamento de aspetos ambientais 

Anexo V – Procedimento “Aspetos Ambientais” 

Anexo VI – Aspetos e impactes ambientais identificados na Simoldes Plásticos 

Anexo VII – Procedimento “Gestão de requisitos legais e outros requisitos” 

Anexo VIII – Matriz de estudo da aplicabilidade de diplomas legais 

Anexo IX – Matriz de legislação / Matriz de legislação detalhada 

Anexo X – Procedimento “Objetivos, Metas e Programa Ambiental” 

Anexo XI – Programa de Gestão Ambiental 

Anexo XII – Sensibilização Ambiental: folhetos. 

 
Anexo XIII – Procedimento “Comunicação”. 

Anexo XIV – Mapa de Documentação SGA 

Anexo XV – Procedimento “Controlo operacional”. 

Anexo XVI – Procedimento “Prevenção e resposta a emergências”. 

 
Anexo XVII – Procedimento “Tratamento de não conformidades”. 

 
Anexo XVIII – Procedimento “Tratamento de não conformidades”. 



Anexo I – Âmbito do Sistema de Gestão Ambiental 
 

 

 

 
 
 

O extrato do Manual de Gestão Ambiental, do Grupo Simoldes Plásticos, pretende 

demonstrar o âmbito de aplicação do SGA, nas diferentes empresas abrangidas pelo 

sistema. 



Anexo II – Lista de constatações – Diagnóstico Ambiental SP 
 

 

 

 
 

 



 

 
 
 

O anexo II apresenta as constatações do diagnóstico ambiental inicial da Simoldes 

Plásticos. As constatações encontram-se divididas por diferentes vetores: resíduos, 

energia, licenciamento, ruído, recursos hídricos, ar, emergência e substâncias 

perigosas. Estão definidas ações para cada um dos aspetos identificados, assim como 

responsabilidades e prazos. É realizado um seguimento para verificar o 

cumprimento/fecho das ações. 



 

Anexo III – Política da Qualidade e Ambiente 

 

 

 
A Política da Qualidade e Ambiente foi definida previamente à implementação do SGA, 

associada à implementação do sistema da qualidade. A Política é abrangente para todas 

as fábricas da Divisão de Plásticos. Na política estão definidos os compromissos de 

prevenção da poluição, melhoria contínua e cumprimento dos requisitos legais e outros 

requisitos aplicáveis. 



 

Anexo IV – Levantamento de aspetos ambientais 

 



Anexo V – Procedimento “Aspetos Ambientais” 
 

 

 
 

 

O anexo representa um extrato do procedimento de identificação e avaliação da 

significância de aspetos ambientais do Grupo Simoldes Plásticos. O procedimento inclui: 

objetivo, âmbito, definições e abreviaturas, documentos de referência, fluxograma, 

descrição de ações e responsabilidades, metodologia para determinação de aspetos 

ambientais e documentos associados. 



Anexo VI – Aspetos e impactes ambientais identificados na Simoldes Plásticos 
 

 

 

 



 

 



 

 
 

O anexo representa a lista de aspetos e impactes ambientais identificados na 

Simoldes Plásticos, assim como, as áreas onde estes foram identificados. 



Anexo VII – Procedimento “Gestão de requisitos legais e outros requisitos” 
 

 

 
 

 

O anexo representa um extrato do procedimento de gestão de requisitos legais e outros 

requisitos do Grupo Simoldes Plásticos. O procedimento inclui: objetivo, âmbito, 

definições e abreviaturas, documentos de referência, fluxograma, descrição de ações e 

responsabilidades, metodologia para identificação e análise de requisitos aplicáveis e 

documentos associados. 



Anexo VIII – Matriz de estudo da aplicabilidade de diplomas legais 
 

 

 
 

 



Anexo IX – Matriz de legislação / Matriz de legislação detalhada 
 

 

 

 
 

 

 

O anexo representa um extrato da matriz de legislação criada no Grupo Simoldes 

Plásticos. A matriz encontra-se dividida em duas situações: identificação de requisitos e 

breve resumo e esclarecimento mais detalhado dos mesmos. 



Anexo X – Procedimento “Objetivos, Metas e Programa Ambiental” 
 

 

 
 
 

O anexo representa um extrato do procedimento de definição de objetivos, metas e 

programa do Grupo Simoldes Plásticos. O procedimento inclui: objetivo, âmbito, 

definições e abreviaturas, documentos de referência, fluxograma, descrição de ações e 

responsabilidades, metodologia para elaboração do programa de gestão ambiental e 

documentos associados. 



 

 

 

Anexo XI – Programa de Gestão Ambiental 
 

 

 
 

O anexo representa a matriz de definição de objetivos, metas e programa de gestão ambiental criada no Grupo Simoldes Plásticos. A matriz 

define as ações necessárias desenvolver, os meios necessários, os responsáveis e o prazo da ação. 



Anexo XII – Sensibilização Ambiental: folhetos 
 

 

 

 
 
 

 

 



Anexo XIII – Procedimento “Comunicação” 
 

 

 
 

 

O anexo representa um extrato do procedimento de comunicação do Grupo Simoldes 

Plásticos. O procedimento inclui: objetivo, âmbito, definições e abreviaturas, 

documentos de referência, fluxograma, descrição de ações e responsabilidades, 

metodologia para comunicação interna e externa e documentos associados. 



Anexo XIV – Mapa de Documentação SGA 
 

 

 

 
 

O anexo corresponde aos documentos, registos e matrizes criados no âmbito da 

implementação do SGA, durante o período de estágio. 



Anexo XV – Procedimento “Controlo operacional” 
 

 

 
 

 

O anexo representa um extrato do procedimento de controlo operacional do Grupo 

Simoldes Plásticos. O procedimento inclui: objetivo, âmbito, definições e abreviaturas, 

documentos de referência, fluxograma, descrição de ações e responsabilidades, 

metodologia para controlar os aspetos significativos e documentos associados. 



Anexo XVI – Procedimento “Prevenção e resposta a emergências” 
 

 

 
 
 

O anexo representa um extrato do procedimento de prevenção e resposta a 

emergências. O procedimento inclui: objetivo, âmbito, definições e abreviaturas, 

documentos de referência, fluxograma, descrição de ações e responsabilidades, 

metodologia para prevenção e resposta a emergências e documentos associados. 



Anexo XVII – Procedimento “Tratamento de não conformidades” 
 

 

 
 

 

O anexo representa um extrato do procedimento de tratamento de não conformidades 

do Grupo Simoldes Plásticos. O procedimento inclui: objetivo, âmbito, definições e 

abreviaturas, documentos de referência, fluxograma, descrição de ações e 

responsabilidades, metodologia para o tratamento de não conformidades e documentos 

associados. 



 

 

 

Anexo XVIII – Registo e análise de não conformidades detetadas 
 

O anexo representa a matriz de tratamento de não conformidades criada no Grupo Simoldes Plásticos. A matriz analisa as causas das não 

conformidades detetadas e define as ações corretivas necessárias desenvolver, os responsáveis e o prazo da ação. 


