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0. Controlo de Revisões 

 

Descrição / Motivo da alteração Revisão Data 

Edição Inicial  A 15-11-2021 

Atualização do Capítulo 7. Plano de Gestão Ambiental B 25-07-2022 

   

 
 

1. Objetivo e Campo de Aplicação 

O objetivo do Plano Ambiental é analisar os processos da empresa, na perspetiva das suas entradas e 

saídas, realizando um levantamento de todos os aspetos ambientais aplicáveis à atividade da H2TEC e 

avaliar os mesmos de forma a descobrir os significativos. Através dos requisitos operacionais, dos 

requisitos legais, dos riscos e oportunidades, dos aspetos ambientais significativos e dos requisitos das 

partes interessadas desenvolver um plano de gestão ambiental. Neste plano de gestão ambiental serão 

definidos os objetivos específicos da H2TEC, para os quais será definido uma meta e ação, do qual 

resultará um indicador ambiental.   

O Plano Ambiental permitirá divulgar às partes interessadas toda a informação referida, assim como 

os objetivos ambientais macro da H2TEC e ainda um capítulo dedicado apenas à Gestão de Resíduos.  

 

2. Referências  

  ISO 9001:2015 - Sistemas de Gestão da Qualidade; 

  ISO 14001:2015 - Sistemas de Gestão Ambiental; 

  Requisitos legais aplicáveis.  
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3. Definições 

 Aspeto Ambiental: elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização 

que pode interagir com o ambiente. 

 Impacte Ambiental (Direto): qualquer alteração no ambiente, adversa ou benéfica, 

resultante, total ou parcialmente, dos aspetos ambientais de uma organização. 

 Impacte Ambiental (Indireto): qualquer alteração no ambiente, adversa ou benéfica, 

resultante, total ou parcialmente, dos aspetos ambientais de atividades secundárias (ex. 

transportadores subcontratados). 

 

4. Abreviaturas 

 SGI – Sistema Gestão Integrado  

 IT – Instrução de Trabalho  

 

5. Levantamento dos aspetos ambientais  
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Os aspetos ambientais identificados e que serão sujeitos a avaliação são os seguintes: 

 Consumo de energia; 

 Consumo de combustível (gasóleo); 

 Consumo água da rede; 

 Consumo de matérias-primas; 

 Consumo de produtos químicos; 

 Emissão de gases com efeito de estufa; 

 Emissão de gases e partículas; 

 Emissão de ruído; 

 Produção de efluentes domésticos  

 Produção de efluentes industriais (resultantes do processo de passivação); 

 Produção de resíduos indiferenciados;  

 Produção de resíduos de construção e demolição; 

 Produção de resíduos de ferro e inox; 

 Produção de resíduos de PVC; 

 Produção de resíduos de embalagens de madeira; 

 Produção de resíduos de papel/cartão e plástico; 

 Produção de resíduos de impressão (tinteiros e toners); 

 Produção de resíduos contaminados (luvas, panos, etc); 

 Produção de resíduos de produtos químicos (líquido corte, solventes, diluentes, 

tintas, etc); 

 Produção de resíduos de pilhas e lâmpadas. 
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6. Avaliação da significância dos aspetos ambientais identificados  

Após o levantamento de todos os aspetos ambientais decorrentes dos processos e 

atividades da empresa, procedeu-se à sua avaliação através da identificação dos 

respetivos impactes ambientais e nível de significância. Para tal, foi utilizada como 

referência a instrução IT01.1_Identificação de Aspetos e Avaliação de Impactos 

Ambientais. Toda a informação decorrente desta avaliação encontra-se no modelo 

Mod022_Matriz de avaliação de significância dos impactos ambientais.  

 

A avaliação permitiu verificar que de todos os aspetos ambientais identificados apenas 

alguns são considerados significativos. Assim, os aspetos ambientais significativos são 

aqueles que apresentam uma maior prioridade de implementação de medidas para 

reduzir ou eliminar os impactes ambientais.  

 

Após a avaliação, conclui-se que os aspetos ambientais significativos são:  

 Consumo de energia elétrica; 

 Consumo de gasóleo; 

 Produção de resíduos de ferro e inox; 

 Produção de resíduos contaminados (panos, luvas, etc). 

 
 

7. Plano de Gestão Ambiental  

 
O Plano de Gestão Ambiental, que também consta no Mod022_Matriz de avaliação de 

significância dos impactos ambientais, é alimentado questões que podem ter diversas 

origens (como mostra o esquema seguinte). A função principal do PGA é compilar 

todas as ações que a H2TEC pretende tomar para eliminar e/ou minimizar os impactos 

ambientais da sua atividade e, consequentemente, melhorar a sua performance 

ambiental. Este plano serve de guia para o planeamento das ações a tomar nas várias 

vertentes da empresa, que posteriormente passam a ocorrências cujo evolução é 

acompanhada e o desempenho monitorizado.  
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No plano é identificada a origem, realizada a sua descrição, identificados os objetivos, 

as metas, as ações e o indicador de desempenho associado. As ações são desenvolvidas 

no documento Mod005 – Gestão de Ocorrências e os indicadores de desempenho no 

documento Mod006 - Monitorização Indicadores de Desempenho.  

 
 
 

Nº Origem Descrição Objetivo Meta Ação
Gestão da 
Ocorrência

Indicador 
Monitorização do 

Indicador 
Estado

1a
Aspeto ambiental 

significativo
Consumo de Energia Eléctrica

Diminuir os consumos de 
energia 

Reduzir o indice de consumo 
de energia correlacionado 

com a mão de obra em 
oficina 

Desligar a luz do armazém 
durante a hora de almoço 

(12:01h-12:59h)
#41_2021

1b
Aspeto ambiental 

significativo
Consumo de Energia Eléctrica

Diminuir os consumos de 
energia 

Reduzir o indice de consumo 
de energia correlacionado 

com a mão de obra em 
oficina 

Verificar o consumo energético 
dos equipamentos aquando da 

sua aquisição
#42_2021

1c
Aspeto ambiental 

significativo
Consumo de Energia Eléctrica

Diminuir os consumos de 
energia 

Reduzir o indice de consumo 
de energia correlacionado 

com a mão de obra em 
oficina 

Reduzir a utilização das pontes 
rolantes ao essencial 

#43_2021

1d
Aspeto ambiental 

significativo
Consumo de Energia Eléctrica

Diminuir os consumos de 
energia 

Reduzir o indice de consumo 
de energia correlacionado 

com a mão de obra em 
oficina 

Garantir que os equipamentos 
de Ar Condicionado não ficam 

ligados fora da hora de 
expediente 

#44_2021

2a
Aspeto ambiental 

significativo
Consumo de Gasóleo 

Diminuir o consumo de 
gasóleo 

Reduzir o indice de consumo 
de gasóleo correlacionado 

com a mão de obra em obra

Sensibilização dos condutores 
para uma condução defensiva 

e enconómica  
#45_2021

2b
Aspeto ambiental 

significativo
Consumo de Gasóleo 

Diminuir o consumo de 
gasóleo 

Reduzir o indice de consumo 
de gasóleo correlacionado 

com a mão de obra em obra

Melhorar a monitorização das 
médias de consumo de 

gasóleo das viaturas 
#46_2021

2c
Aspeto ambiental 

significativo
Consumo de Gasóleo 

Diminuir o consumo de 
gasóleo 

Reduzir o indice de consumo 
de gasóleo correlacionado 

com a mão de obra em obra

Introdução de alertas sonoros 
de limite de velocidade 

diferentes para cada viatura
#47_2021

3
Aspeto ambiental 

significativo
Produção de resíduos de ferro 

e inox

Realizar o correto 
acondicionamento dos 
resíduos nas nossas 

instalações

Existência de local próprio 
para a colocação de todos 

os resíduos, de forma 
estarem cobertos e 

divididos por codigo LER 

Construção do parque de 
resíduos 

#13_2021
Investimento do retorno financeiro 

dos residuos valorizados em 
questões ambientais 

#4_2021

4
Aspeto ambiental 

significativo

Produção de resíduos 
contaminados (panos, luvas, 

etc)

Reduzir o impacto 
ambiental dos resíduos 

contaminados 

Correta separação deste 
tipo de resíduos e utilização 

de produtos de melhor 
qualidade ambiental 

Análise da eventual melhoria 
das luvas e panos que são 

adquiridos 
#48_2021 Não aplicável Não aplicável

 Indice de consumo de gasóleo 
correlacionado com a mão de 

obra em obra
#11_2021 Concluída 

Plano de Gestão Ambiental

 Indice de consumo de energia 
correlacionado com a mão de 

obra em oficina
#10_2021
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Nº Origem Descrição Objetivo Meta Ação
Gestão da 
Ocorrência

Indicador 
Monitorização do 

Indicador 
Estado

5
Requisito Partes 

Interessadas 
Boas práticas ambientais 

Sensibilizar os 
colaboradores e 

visitantes 

Aumento da 
responsabilidade ambiental 

de cada individuo 

Criação de manual de boas 
práticas ambientais 

direcionado aos colaboradores 
e visitantes

#49_2021 Não aplicável Não aplicável

6
Requisito Partes 

Interessadas 
Segregação de resíduos em 

contexto de obra 

Realizar a correta 
segregação dos resíduos 

no contexto de obra 

Não receber nenhuma 
reclamação dos nossos 

clientes 

Formação e sensibilização  
dos colaboradores 

#50_2021
Formação e sensibilização em 

ambiente - Horas de 
formação/ano

#5_2021 Concluída 

7
Conformidade 

legal
Derrame ou Fuga de Produtos 

Químicos

Evitar ou conter o 
derrame de produtos 

quimicos 

Cumprimento do requisito 
legal

Elaboração de um Plano de 
Preparação e de Resposta a 

Emergências (PPRE)
#35_2020

Eficiência das ações de resposta 
planeada

#7_2021 Concluída 

8
Conformidade 

legal
Gestão dos resíduos 

produzidos 

Cumprimento do prazo e 
envio da informação 

correta 

Cumprimento do requisito 
legal

 Submissão do Mapa Integrado 
de Registo de Resíduos (MIRR)

#51_2021
Cumprimento das obrigações de 

âmbito ambiental
#9_2021 Concluída 

9
Conformidade 

legal
Utilização de diluentes 

Cumprimento do prazo e 
envio da informação 

correta 

Cumprimento do requisito 
legal

Submissão do formulário de 
Compostos Orgânicos Voláteis

#52_2021
Cumprimento das obrigações de 

âmbito ambiental
#9_2021 Concluída 

10
Conformidade 

legal
Equipamentos com gases 

com efeito de estufa 
Efetuar a manutenção 

dos equipamentos
Cumprimento do requisito 

legal

Solicitar a manutenção dos 
equipamentos por uma 

empresa autorizada com 
técnicos qualificados

#53_2021
Cumprimento das obrigações de 

âmbito ambiental
#9_2021 Concluída 

11
Requisitos 

Operacionais 
Sustentabilidade do recurso 

natural - água 

Contribuir para minimizar 
os efeitos das descargas 
dos efluentes domésticos 

e industriais

Cumprimento do 
regulamento de descarga de 

efluentes industriais 

Colaborar em projetos de 
reabilitação e melhoria de 
sistemas de tratamento de 

água/efluentes

#54_2021

Nº de projetos que contribuam de 
forma direta para a melhoria de 

sistemas de tratamento e 
reaproveitamento de 

água/efluentes

#8_2021 Concluída 

12
Requisitos 

Operacionais 

Alteração de equipamentos 
de forma a melhorar a 

performance ambiental da 
empresa

Contribuir para a 
minimização do uso de 
substâncias perigosas

Diminuir o impacto da 
atividade de passivação 

Aquisição de uma máquina de 
passivação, que utiliza um 

ácido menos agressivo
#55_2021 Não aplicável Não aplicável Concluída 

13
Conformidade 

legal
Descarga de efluentes de 

passivação

Contribuir para minimizar 
os efeitos das descargas 
dos efluentes industriais

Cumprimento do requisito 
legal

Neutralização do efluente de 
passivação antes da sua 

descarga 
#56_2021

Investimento do retorno financeiro 
dos residuos valorizados em 

questões ambientais 
#4_2021

14
Conformidade 

legal

Fichas de Dados de 
Segurança dos produtos 

quimicos 

Contribuir para minimizar 
os efeitos de potenciais 
impactos ambientais e 

de segurança

Cumprimento do requisito 
legal

Atuailização das FDS dos 
produtos quimicos utilizados e 

presentes nas instalações
#57_2021 Não aplicável Não aplicável Concluída 

15
Conformidade 

legal
Regulamento REACH

Contribuir para minimizar 
os efeitos de potenciais 
impactos ambientais e 

de segurança

Cumprimento do requisito 
legal

Verificação que os produtos 
quimicos cumprem os 

requisitos do regulamento 
REACH

#58_2021 Não aplicável Não aplicável Concluída 

16
Conformidade 

legal
Substâncias perigosas

Contribuir para minimizar 
os efeitos de potenciais 
impactos ambientais e 

de segurança

Cumprimento do requisito 
legal

Verificação da quantidade de 
substâncias perigosas 

presentes nas instalações 
#59_2021 Não aplicável Não aplicável Concluída 

Plano de Gestão Ambiental
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8. Objetivos Ambientais Gerais  

No que diz respeito aos objetivos ambientais da H2TEC, ao nível geral, definiram-se os 

seguintes: 

 Melhorar as condições de separação e acondicionamento de resíduos, tanto em 

obra como nas instalações da empresa; 

 Avaliar a eficiência energética das instalações; 

 Aplicar o retorno financeiro da valorização dos resíduos de ferro e aço inox em 

iniciativas ambientais; 

 Apostar na formação dos colaboradores na área ambiental; 

 Investir em projetos de sustentabilidade; 

 Apostar na criação de zonas verdes nas instalações da empresa; 

 Incrementar uma cultura ambiental na empresa.  
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9. Gestão de Resíduos  

Na execução das atividades da H2TEC, tanto em contexto de obra como em contexto de 

oficina/armazém, ocorre a produção de diversos tipos de resíduos. Assim, procedeu-se à 

identificação desses mesmo resíduos, discriminando o seu código LER. Para todos os 

resíduos referidos existem locais próprios, nas instalações da H2TEC, para a correta 

segregação e acondicionamento até ao seu transporte para um operador licenciado. Em 

cada local, existe uma etiqueta (figura seguinte) que identifica o resíduo a segregar, com 

a indicação do código LER, a sua designação e se se trata de um resíduo não perigoso 

ou perigoso. 
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Código  LER Descrição 

15 01  01 Embalagens de papel e cartão

20 01 39 Plásticos

17 01 07
Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos, não 

abrangidas em 17 01 06
Resíduos Construção e Demolição

08 01 17

Resíduos da remoção de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou 
outras substâncias

perigosas
Diluentes de limpeza sujos

12 01 01
Aparas e limalhas de metais ferrosos e outros

Sucata Ferro

12 01 03
Aparas e limalhas de metais  não ferrosos e outros  

Sucata Inox

12 01 07
Óleos minerais de maquinagem, sem halogéneos, exceto emulsões e soluções 

 Liquido de Corte 

15 02 02

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo sem outras 
especificações), panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por 

substâncias perigosas
Panos e luvas sujos

16 06 04 Pilhas alcalinas (excepto 160603)

17 09 04 
Misturas de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01, 

17 09 02 e 17 09 03
PVC

17 02 01 Madeira
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Em contexto de obra, podem existir três situações distintas de gestão de resíduos: 

 Situação 1 – a H2TEC é subempreiteira e existe em obra locais adequados para 

o acondicionamento de resíduos, sendo que os colaboradores devem apenas 

proceder à sua correta segregação. A responsabilidade do seu transporte e 

deposição é do empreiteiro.  

 Situação 2 – a H2TEC é subempreiteira/responsável, mas não existe em obra 

locais adequados para o acondicionamento de resíduos. Os resíduos sendo de 

pequenas dimensões e peso, devem ser separados e trazidos pelos colaboradores 

para as instalações da empresa, sendo posteriormente transportados para 

operador licenciado. Os colaboradores devem ter em obra forma de proceder à 

segregação dos resíduos, seja através de big bags, contentores, recipientes ou 

outros.  

 Situação 3 – a H2TEC é subempreiteira/ responsável, mas não existe em obra 

locais adequados para o acondicionamento de resíduos. Os resíduos sendo de 

grandes dimensões e peso, devem ser definidas as zonas dos resíduos em 

consonância com o Dono de Obra/Cliente, colocando contentores ou big bags 

para recolha dos mesmos. Estes resíduos serão posteriormente transportados ou 

recolhidos por um operador licenciado contratado.   

 

 


