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1 Apresentação da Empresa 

A MARTINS & SOARES, Lda., é uma 

empresa que actua no sector da construção 

civil e obras públicas desde 1980. Fruto da 

sua antiguidade, a empresa conta com um 

vasto portfólio em todas as áreas de 

actuação do sector.  

 

O maior activo da MARTINS & SOARES, 

Lda. é o seu capital humano, função da 

qualidade de cada colaborador e decorrente 

da cultura empreendedora implementada na 

empresa. 

  

Actualmente, a MARTINS & SOARES, Lda. 

canaliza toda a experiência adquirida para os 

projectos dos Clientes, assegurando-lhes a 

qualidade e capacidade de construção em 

condições ambientais e de segurança 

adequadas e também a parceria necessária 

para encontrar as soluções mais 

interessantes para a concretização dos seus 

projectos. 

 

 

As suas obras são provavelmente o seu 

maior investimento.  

 

 

Em Julho de 2011, a empresa decidiu 

implementar um Sistema de Gestão 

Ambiental e de Segurança de acordo com os 

referenciais normativos NP EN ISO 

14001:2004 e OHSAS 18001:2007/NP 

4397:2008. 
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2 Sistema de Gestão Ambiental e de 

Segurança 

2.1 Política da Empresa 
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2.2 Âmbito 

O Sistema de Gestão Qualidade, Ambiente e 

Segurança tem por âmbito a Construção Civil e 

Obras Públicas. Construção Civil de 

Subestações de Electricidade. 

 

2.3 Planeamento 

Uma parte importante da gestão ambiental e de 

segurança é a identificação e avaliação dos 

aspectos ambientais bem como os riscos 

associados às actividades desenvolvidas na 

MARTINS & SOARES, Lda. que possam 

interagir com o ambiente e a segurança dos 

colaboradores. 

 

Os aspectos ambientais e de segurança são 

identificados, tendo em conta as actividades 

desenvolvidas nas condições normais, nas 

situações de emergência passíveis de provocar 

impactes ambientais ou riscos de acidentes de 

trabalho e nas restantes situações (especial) 

que não configuram situações de emergência. 

 

Após o processo de identificação dos aspectos 

ambientais e de segurança segue-se a 

avaliação dos impactes ambientais e os riscos 

profissionais que lhe estão associados, o que 

permite a hierarquização dos aspectos 

consoante o impacte ou consequência que 

provocam no ambiente e/ou no colaborador. 

 

 

Os objectivos e metas são estabelecidos em 

coerência com a Política da Qualidade, 

Ambiente e de Segurança da MARTINS & 

SOARES, Lda., opções tecnológicas, questões 

financeiras e operacionais, aspectos 

ambientais e/ou riscos significativos e outras 

questões consideradas relevantes, tais como o 

parecer das partes interessadas e o 

compromisso de melhoria contínua. 

 

No planeamento da empresa descreve-se o 

modo como a organização se propõe atingir os 

objectivos estabelecidos, nomeadamente as 

acções a implementar, a sua calendarização e 

os recursos necessários. 

 

A verificação e o controlo do Sistema da 

Qualidade, Ambiente e de Segurança são 

assegurados por avaliações periódicas da 

conformidade legal e auditorias internas. 

 

As não conformidades detectadas nas 

avaliações de conformidade legal, nas 

auditorias e as que resultam da monitorização 

e controlo operacional são tratadas de acordo 

com uma metodologia estabelecida, sendo 

definidas acções correctivas. 
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2.4 Revisão do Sistema Gestão 

Anualmente, é realizada uma reunião de 

revisão do Sistema de Gestão da Qualidade, 

Ambiente e de Segurança, na qual é efectuado 

o balanço nas suas diversas vertentes, 

nomeadamente quanto à concretização dos 

objectivos, metas e planemaneto de gestão. 

Esta reunião também tem como objectivo, e 

decorrente da análise ao sistema na sua 

globalidade, identificar oportunidades de 

melhoria ou a necessidade de introduzir 

alterações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Aspectos Ambientais 

De seguida, apresentam-se os aspectos 

ambientais associados à actividade da 

empresa em 07.07.2011. Estes aspectos 

encontram-se divididos em directos, i.e., os que 

são directamente controlados pela organização 

e indirectos, i.e., os associados a actividade de 

fornecedores, prestadores de serviços e sobre 

os quais a organização exerce influência. 

3.1 Estaleiro 

Consumo de Recursos 

Hídricos
Consumo de água Significativo S

Consumo Energético Consumo de energia eléctrica Significativo S

Consumo de gás ou mistura 

gasosa
Moderado M

Consumo de gasóleo Moderado M

Consumo de óleo Tolerável T

Madeira Tolerável T

Aço Moderado M

Betão Moderado M

Várias matérias-primas (Papel, 

Plástico, …)
Moderado M

Detergentes Tolerável T

Produção de águas residuais Significativo M

Produção de águas residuais 

domésticas
Significativo M

Resíduos de plásticos Significativo S

Resíduos de papel e cartão Significativo S

Embalagens de plástico 

contaminadas
Moderado M

Embalagens de metal 

contaminadas
Moderado M

Óleos usados Significativo M

Derrame de Óleo Significativo S

Derrame de Gasóleo Significativo S

Sucata de ferro e aço Tolerável T

Resíduos de madeira Moderado M

Resíduos de limpeza de peças Significativo S

Resíduos de Betão Moderado M

Resíduos resultantes de

incêndio ou explosão
Significativo S

Emissões de poluentes gasosos Significativo M

Emissão de Gases deplectores 

da camada de Ozono
Tolerável T

Incêndio ou Explosão Significativo S

Ruído Ambiental

Emissão de ruído envolvente 

proveniente de equipamentos 

(máquinas, …) e do movimento de 

veículos

Significativo M

Telemóveis / Baterias / Pilhas Significativo S

Equipamentos Informáticos Tolerável T

Resultado 

(Significância)

Contaminação de Recursos 

Hídricos subterrâneos e 

superficiais

Impactes Ambientais Aspecto Ambiental

Poluição atmosférica, 

aquática, solo. Depleção de 

Recursos

Redução da Qualidade do Ar

Consumo de outros Recursos

Produção de Resíduos 

(Contaminação e afectação do 

Solo e das espécies - fauna e 

flora)
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Baixo 0

Tolerável 6

Moderado 9

Significativo 15

Resultado Final

Risco considerado aceitável, não assumindo carácter obrigatório a 

definição de medidas adicionais para o controlo e prevenção.

Não é necessário tomar medidas imediatas para o reforço do controlo e 

prevenção, para além das medidas já implementadas. Devem ser 

identif icadas medidas de melhoria no âmbito do controlo operacional, cuja 

implementação é condicionada a uma análise de custo vs benefício. 

Deve ser efectuada uma análise dos impactes e identif icadas acções. As 

medidas para redução do risco podem ser definidas no âmbito do controlo 

operacional, monitorização e/ou programas de gestão ambiental.

Rever de imediato as práticas e os controlos existentes e/ou identif icar e 

implementar as medidas de protecção adequadas ao controlo do risco. 

Deverão ser equacionados cenários de emergências decorrentes deste 

nível de risco ambiental, que deverão, sempre que possível, ser simuladas, 

garantindo o respectivo controlo.

Gerir o Risco

 

 

 

 

Pelo gráfico constata-se que 50% dos aspectos 

ambientais na sede da organização são 

significativos, 30% moderado e 20% como tolerável. 

 

 

 

 

3.2 Obra 

Consumo de Recursos 

Hídricos
Consumo de água Moderado M

Consumo de energia eléctrica Moderado M

Consumo de gasóleo Moderado M

Consumo de óleos Tolerável T

Madeira Tolerável T

Aço Moderado M

Betão Moderado M

Várias matérias-primas 

(Papel, Plástico, …)
Baixo B

Produção de águas residuais Moderado M

Produção de águas residuais 

domésticas
Baixo B

Consumo Energético

Resultado 

(Significância)

Contaminação de Recursos 

Hídricos subterrâneos e 

superficiais

Impactes Ambientais Aspecto Ambiental

Consumo de outros Recursos

 

 

 

continuação 

Resíduos de plásticos Baixo B

Resíduos de papel e cartão Baixo B

Embalagens de plástico 

contaminadas
Baixo B

Embalagens de metal 

contaminadas
Baixo B

Óleos usados Moderado M

Derrame de Óleo Significativo S

Derrame de Gasóleo Significativo S

Resíduos de Limpeza de 

Peças
Tolerável T

Sucata de ferro e aço Tolerável T

Resíduos de madeira Baixo B

Resíduos de Betão Moderado M

Resíduos de terras 

excedentárias
Tolerável T

Resíduos de demolição Moderado M

Resíduos resultantes de

incêndio ou explosão
Significativo S

Emissões de poluentes 

gasosos
Moderado M

Incêndio ou Explosão Significativo S

Ruído Ambiental

Emissão de ruído envolvente 

proveniente de equipamentos 

(máquinas, …) e do 

movimento de veículos

Tolerável T

Resultado 

(Significância)
Impactes Ambientais Aspecto Ambiental

Redução da Qualidade do Ar

Produção de Resíduos 

(Contaminação e afectação do 

Solo e das espécies - fauna e 

flora)

 

 

26%

22%37%

15%

Baixo Tolerável Moderado Significativo

 

 

Pelo gráfico constata-se que 15% dos aspectos 

ambientais em obra são significativos, 37% 

moderado, 22% tolerável e 26% baixo. 
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4 Avaliação de Riscos 

1 2 3

Circulação de Pessoas e 

Viaturas
x Significativo S

Circulação de Viaturas x Tolerável T

x Moderado M

x Significativo S

x Significativo S

x Tolerável T

x Baixo B

x Tolerável T

x Moderado M

x Moderado M

x Moderado M

x Moderado M

x Significativo S

x Significativo S

x Moderado M

x Moderado M

x Moderado M

x Significativo S

x Significativo S

x Significativo S

x Moderado M

x Moderado M

x Moderado M

x Moderado M

x Moderado M

x Moderado M

Armazenamento de 

materiais inflamáveis
x Significativo S

x Significativo S

x Significativo S

x Significativo S

x Significativo S

x Significativo S

14 9 9

Manipulação de 

substâncias nocivas ou 

tóxicas

Trabalhos em ambientes 

ruidosos
Exposição ao Ruído

Queimaduras

Z
o

n
a

 d
e

 A
rm

a
ç
ã

o
 d

e
 F

e
rr

o

Z
o

n
a

 d
e

 C
a

rp
in

ta
ri

a
 d

e
 t
o

s
c
o

s
 

(C
o

fr
a

g
e

n
s
 -

 M
o

ld
e

s
)

Manipulação de cargas 

pesadas ou de 

equipamentos com partes 

móveis

Entaladela

Sobreesforços

Esmagamento

Presença de corrente 

eléctrica
Electrocussão

Presença de objectos nas 

áreas de circulação e zonas 

de trabalho (desarrumação, 

má colocação de 

ferramentas ou 

equipamentos)

Queda ao mesmo nível

Trabalhos em altura, com 

uso de ferramentas

Manipulação de objectos 

cortantes
Cortes

Trabalhos com ferramentas 

e equipamentos de corte

Projecção de partículas

Cortes

Incêndio

Inalação de poeiras

Intoxicação

Queda de objectos

Atropelamento

Colisão

Queda a nível diferente

Perigos

O
rg

a
n

iz
a

ç
ã

o
 G

e
ra

l 
d

o
 

E
s
ta

le
ir

o
 C

e
n

tr
a

l

Riscos
Resultado 

(Significância)

 
 

 

Baixo

Tolerável

Moderado

Significativo 14

14

3

1

Resultado Final

O trabalho não deve ser iniciado até que se tenham posto em prática as medidas 

adequadas para a prevenção e controlo do risco, de modo a que o mesmo se torne 

aceitável.

Da mesma forma, para os trabalhos em curso que comportem um risco considerado 

signif icativo, devem ser de imediato suspensos e identif icadas e implementadas as 

medidas de protecção adequadas para o controlo desse risco. 

Gerir o Risco

Risco considerado aceitável, não assumindo carácter obrigatório a definição de 

medidas adicionais para o controlo e prevenção.

Não é necessário tomar medidas imediatas para o reforço do controlo e prevenção, 

para além das medidas já implementadas. Devem ser identif icadas medidas de 

melhoria, cuja implementação é condicionada a uma análise de custo vs benefício. É 

necessário proceder a uma avaliação periódica da eficácia das medidas de controlo.

Devem ser identif icadas medidas para a redução do risco e planeada a sua 

implementação num prazo estabelecido. É necessário proceder a uma avaliação 

periódica da eficácia destas medidas. 

 
 

 
 
 

Pelo gráfico, constata-se que 44% dos riscos no 

estaleiro são considerados significativos, 44% 

moderado, 9% tolerável e 3% baixo. Ao nível da 

organização do Estaleiro Central, identificaram-se 

19 riscos, enquanto na zona de Armação de Ferro e 

na Zona de Carpintaria de toscos identificaram-se 9 

riscos. 
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5 Indicadores 

5.1 Resíduos Separados no Estaleiro 

1 Papel e cartão 15 01 01 X

2 Plástico 20 01 39 X

3 Madeira 17 02 01 X

4 Embalagens Contaminadas 15 01 10

5 Absorventes Contaminados 15 02 02

6
Equipamentos Informáticos e 

Electrónicos
20 01 36 X

7 Tinteiros 16 02 16 X

8 Lãmpadas fluorescentes 20 01 21 X

9 Baterias 16 06 01 X

10 Pilhas 16 06 03 X

11 Óleos 13 02 08 X

12 Alumínio 17 04 02 X

13 Vidro 16 01 20 X

14 Solos e rochas 20 02 02

15 Ferro e aço 17 04 05 X

16 Mistura de RCD's 17 09 04

17 Indiferenciados 16 03 06 X

76,5%

Resíduos Separados

75,0%

Total de Tipo de Resíduos Separados

Resíduos 

Separados
MetaN.º Tipo de Resíduos Código LER

 

Em estaleiro existem vários resíduos que são 

gerados no próprio estaleiro ou gerados em 

obras e depois são transportados para estaleiro 

da sede da empresa para serem reutilizados 

novamente (ex: madeira, alumínio, …) ou 

encaminhados para o destino final adequado. 

Dos 17 tipos de resíduos gerados e que estão 

identificados na tabela, a empresa procede á 

separação de 13 tipos, em que alguns são 

posteriormente valorizados. Esta separação 

abrange 76,5% dos resíduos gerados em 

estaleiro da sede da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Resíduos Separados em Obra 

1 Papel e cartão 15 01 01 X

2 Plástico 20 01 39 X

3 Madeira 17 02 01 X

4 Embalagens Contaminadas 15 01 10 X

5 Absorventes Contaminados 15 02 02 X

6
Equipamentos Informáticos e 

Electrónicos
20 01 36 X

7 Tinteiros 16 02 16 X

8 Lãmpadas fluorescentes 20 01 21 X

9 Baterias 16 06 01 X

10 Pilhas 16 06 03 X

11 Óleos 13 02 08 X

12 Alumínio 17 04 02 X

13 Vidro 16 01 20 X

14 Solos e rochas 20 02 02 X

15 Ferro e aço 17 04 05 X

16 Mistura de RCD's 17 09 04 X

17 Indiferenciados 16 03 06 X

18 Betão 17 01 01 X

100,0%

75,0%

Total de Tipo de Resíduos Separados

Resíduos Separados

N.º Tipo de Resíduos Código LER
Resíduos 

Separados
Meta

 

 

Tal como acontece no estaleiro da sede da 

empresa, também em obra são gerados 

resíduos. Poderão existir os mesmos resíduos 

verificados em estaleiro da sede da empresa e 

ainda resíduos de betão decorrentes de 

demolições de estruturas ou maciços. Em obra 

a separação de resíduos é efectuada na 

totalidade (100%). Posteriormente, os resíduos 

são valorizados sendo encaminhados a partir 

da própria obra directamente para o operador 

de gestão de resíduos ou enviados para o 

estaleiro da sede da empresa e depois 

analisada a sua valorização ou reutilização. 
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5.3 Consumo de Energia 

 

0,00
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Consumo de Electricidade (Tep)
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O consumo de electricidade é outro recurso 

que se pretende analisar e controlar com o 

objectivo de minimizar os seus consumos. A 

periodicidade do controlo será bimestral e 

efectuada através dos consumos apresentados 

na facturação da electricidade. O indicador será 

informativo, mas através da recuperação dos 

valores de 2010 é possível efectuarmos uma 

breve análise do estado dos consumos actuais 

em comparação ao ano anterior, verificando-se 

que no primeiro semestre deste ano o consumo 

é superior ao ano de 2010. 

 

 

5.4 N.º de acidentes ambientais ocorridos 

0

2

0

1

1

2

2

3

2011 Meta 

 
 

No primeiro semestre de 2011 não se verificou 

a ocorrência de acidentes ambientais. Contudo, 

foi realizada formação na área de actuação em 

caso de cenários de emergência e 

posteriormente foram efectuadas simulações  

para os cenários possíveis de ocorrer (ex: 

derrame de óleos, produtos químicos e 

gasóleo, situações de incêndio e inundação), 

em obra e no estaleiro da sede da empresa. Os 

colaboradores demonstraram ter conhecimento 

da forma adequada de actuação e detectaram 

algumas falhas existentes no estaleiro, como 

por exemplo a falta de contentor próprio para a 

colocação de resíduos contaminados. 

 

 

 

 

 

 

5.5 Produção de Resíduos 

A classificação dos resíduos é feita de acordo com a 

lista europeia de resíduos, conforme a Portaria nº 

209/2004. A política de gestão de resíduos da 

empresa privilegia a redução e promove a sua 

valorização. 
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5.6 Substâncias empobrecedoras da Camada 

de Ozono 

 

A empresa efectuou o levantamento dos 

equipamentos de refrigeração existentes na 

MARTINS & SOARES, Lda que contêm substâncias 

regulamentadas no âmbito do Regulamento (CE) nº 

2037/2000, de 29 de Junho e do Regulamento (CE) 

nº 842/2006, de 17 de Maio. Todos os 

equipamentos cadastrados na empresa contêm gás 

em quantidades inferiores a 3 kg. 

 

 

 

5.7 Emissões Atmosféricas 

Nas instalações da MARTINS & SOARES, Lda. não 

existem quaisquer fontes de emissão de poluentes 

para a atmosfera. 

 

 

 

 

6 Formação e Comunicação 

6.1 Formação 

Aos colaboradores da empresa são ministradas 

acções de formação e de sensibilização de forma a 

adquirirem e actualizarem as competências 

necessárias ao exercício das suas actividades e 

assim contribuírem para a melhoria do desempenho 

ambiental e de segurança da MARTINS & SOARES, 

Lda. 

 

 

A comunicação interna é realizada a vários níveis: 

reuniões periódicas, onde, entre outros assuntos, é 

analisada informação relacionada com aspectos de 

ambiente e de segurança. 

 

 

6.2 Comunicação Interna 

Com periodicidade trimestral é elaborado e afixado 

nas instalações da empresa, as “Notícias do 

Ambiente e de Segurança”, que contém informação 

relacionada sobre as Boas Práticas Ambientais e de 

Segurança. 
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6.3 Comunicação Externa 

A empresa utiliza como forma de comunicação com 

as partes interessadas externas, a página da 

internet e a declaração de Desempenho Ambiental e 

de Segurança. 

 

As comunicações externas podem ser recebidas por 

telefone, e-mail, ou pessoalmente na própria 

empresa. No caso de ocorrer uma reclamação 

ambiental, esta é encaminha para o Departamento 

da Qualidade, Ambiente e de Segurança que por 

sua vez analisa o sucedido e, quando aplicável, 

implementa as acções de melhoria necessárias. 

 

 

7 Situações de Emergência  

A empresa possui um Plano de Emergência, cujo 

objectivo é organizar, de forma sistemática, o 

accionamento dos sistemas de combate e de 

socorro, prevenindo e minimizando os danos 

associados aos acidentes / incidentes e situações 

de emergência identificadas. 

 

Para testar a resposta da organização às situações 

de emergência, são realizados periodicamente 

simulacros de acordo com o Plano Simulação de 

Cenários de Emergência estabelecido no início de 

cada ano. 

 

Entidade MARTINS & SOARES, LDA. 

Sede Estrada do Seixo n.º 688, 4925 - 427 Lanheses 

Responsável  Márcio Sousa 

E-mail geral@martinsesoares.com 

Telefone 258 732 870 

Fax 258 732 871 

Site www.martinsesoares.com 
 


