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Acção
1

PROCEDIMENTO

Identificação e Avaliação de Aspectos
Ambientais
Responsabilidade

Documentos

A Matriz de Identificação e Avaliação de Aspectos Ambientais (MIAA) é efectuada no início das
actividades, tendo como base os seguintes critérios:
Os aspectos ambientais são identificados com base em:
•

Actividades rotineiras e não rotineiras;

•

Situações de emergência;

•

Processos e actividades da empresa;

•

Plano de Trabalhos da empreitada;

•

Instalações, equipamentos e materiais de trabalho.

Esta identificação é efectuada sempre que:
•

Se proceda a alterações do layout das instalações;

•

Seja planeada a instalação/ utilização de novos equipamentos;

•

Sejam planeadas alterações aos métodos de trabalho;

•

Alterações ou propostas de alterações na organização;

•

Alterações às actividades previstas no Plano de Trabalhos da empreitada;

•

Novas situações detectadas;

•

Não conformidades;

•

Alterações decorrentes de obrigações legais aplicáveis.

DQS

F421
DOC. 11
Objectivos

A identificação dos Aspectos Ambientais é efectuada de acordo com o previsto no DOC11, no
entanto este não é um documento vinculativo, mas de orientação para a elaboração da MIAA. Em
obra a MIAA deve ser elaborada de acordo com as actividades previstas no Plano de Trabalhos
da empreitada, juntamente com a Direcção de Obra, e aprovada por esta.
2

A avaliação/ reavaliação dos impactes ambientais é efectuada, tendo em conta os seguintes
pressupostos:

F005.02

•

Histórico das não conformidades e auditorias;

•

Registo de visitas de inspecção;

DQS
Responsáveis
das áreas

F421
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•

Existência de reclamações ambientais ou outro tipo de solicitações externas;

•

Medidas previstas em EIA; DIA; RECAPE;

•

Requisitos legais e outros aplicáveis;

•

Objectivos do Sistema de Gestão Ambiental;

•

Situações de Emergência Ambiental.
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Documentos

DQS
Responsáveis das

F421

áreas

Quando se verifica a necessidade de refazer a avaliação dos Impactes Ambientais, a MIAA sofre revisão. Caso contrário, esta análise é
registada no F241, no campo “Verificação Quadrimestral”.
3

A monitorização da MIAA deverá ser efectuada quadrimestralmente, tendo como inputs:
•

Relatórios de visitas;

•

Resultados de auditorias;

•

Reclamações Ambientais;

•

Acidentes ambientais;

•

Plano de trabalhos.

F215
DQS

F20
F154

Os impactes ambientais considerados não significativos/aceitáveis, são acompanhados no decorrer das actividades subjacentes,
devendo ser mantidos os controlos existentes.
Os impactes ambientais indirectos são avaliados tal como os directos sendo monitorizados durante o decorrer das actividades.
4

Em função dos resultados da avaliação dos impactes, e tendo em conta os critérios de aceitação do mesmo, os aspectos considerados
significativos/não aceitáveis, devem ser, sempre que possível:
•

Considerados na definição de objectivos e/ou metas ambientais; ou

•

Identificados e controlados através de programas; ou

•

Na MIAA, ou

•

Identificados e controlados no âmbito dos procedimentos do Sistema de Gestão Ambiental;

com vista à redução ou eliminação do impacte ambiental.
Ao definir acções deverá ter-se em conta, que a sua implementação não deverá gerar novos impactes ou agravar outros existentes.
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Definições:
Aspecto Ambiental (AA):
(AA) Elemento das actividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o ambiente.
Impacte Ambiental (IA):
(IA) Qualquer alteração no ambiente adversa ou benéfica, resultante, total ou parcialmente, das actividades, produtos ou serviços de uma organização, isto
é, dos aspectos ambientais.
Aspecto Ambiental directo:
directo abrange as actividades da organização sobre as quais esta detém o controlo da gestão, podendo incluir aspectos como as emissões para a
atmosfera, as descargas para a água, a restrição da produção, a reciclagem, a reutilização, o transporte e a descarga de resíduos sólidos e outros (em particular os perigosos),
entre outros.
Aspecto Ambiental indirecto:
indirecto aspecto ambiental que resulta das actividades, produtos e serviços da organização, sobre os quais ela pode não possuir controlo total da gestão,
podendo incluir aspectos como o comportamento ambiental e práticas de subempreiteiros e fornecedores, composição das gamas de produtos, questões relacionadas com
produtos (concepção, desenvolvimento, embalagem, transporte, utilização e valorização /eliminação de resíduos), escolha e composição dos serviços (por exemplo, transporte
ou actividade de fornecimento), entre outros.

Metodologia de Identificação e Avaliação de Aspectos
Aspectos Ambientais – LEC SGPS
A identificação dos aspectos e avaliação dos impactes ambientais associados é efectuada por local e actividade e registada na Matriz de Identificação e Avaliação dos
Aspectos Ambientais (F421).
Neste processo são tidas em consideração as diversas actividades desenvolvidas pela organização, nas seguintes condições:
- Actividades rotineiras - R
- Actividades não rotineiras - NR
- Situações de emergência - E
A relação entre aspectos e impactes ambientais é uma relação de causa efeito. A um aspecto ambiental pode estar associado mais de um impacte no ambiente.
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Os aspectos ambientais são avaliados de acordo com a sua Significância. A “Significância” de um aspecto refere-se à importância atribuída à alteração provocada no ambiente
(impacte ambiental), considerando-se assim que os aspectos ambientais podem ser “Significativos” ou “Não Significativos”.
A avaliação da significância tem em conta os seguintes critérios:
1. Risco ambiental,
ambiental que reflecte a gravidade dos danos (potenciais ou efectivos) para o ambiente.
2. Reclamações das partes interessadas,
interessadas que valoriza as situações / aspectos ambientais que possam levar a uma reclamação de uma ou mais Partes Interessadas.
3. Requisitos Legais e outros que a organização subscreva,
subscreva que identifica as situações/aspectos ambientais que possam levar ao incumprimento lagal.

O Risco Ambiental (RA) é calculado pelo produto entre a Consequência (C),
(C) o Controlo
ontrolo Ambiental
Ambiental (CA) e a Frequência (F) do aspecto ambiental, ou no caso de situações de
emergência, pela Probabilidade (P):
(P)
RA = C x CA x F

ou

RA = C x CA x P

Aos diferentes níveis da consequência, de probabilidade e de controlo ambiental, são atribuídos valores numéricos adimensionais, de acordo com o seguinte:

F005.02

FREQUÊNCIA (F)

NÍVEL

Raro

Uma vez por ano até uma vez por semestre

1

Pontual

Mais do que uma vez por trimestre até uma vez por mês

2

Periódica

Mais do que uma vez por mês até uma vez por semana

3

Contínuo

Mais do que uma vez por semana até uma vez por dia
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PROBABILIDADE (P)

NÍVEL

Reduzida

Períodos de reincidência expectável >1 ano

2

Moderada

Períodos de reincidência expectável ≤ 1 ano

3

Elevada

Períodos de reincidência expectável ≤ 6 meses

4

CONSEQUÊNCIA (C)

NÍVEL

PÁGINA

EXEMPLOS DE ASPECTOS AMBIENTAIS
Ruido ambiental em conformidade legal
Produção de resíduos não perigosos
Aspecto visual das Infra-estruturas
Emissão de poeiras

Baixa

Danos reduzidos (fácil reposição do
equilíbrio ambiental)

Produção de efluentes domésticos (não perigosos)
1

Ocupação do solo (apenas da área expropriada)
Consumo de resmas de papel per capita (≤ objectivo)
Consumo de energia per capita (≤ objectivo)
Consumo de água per capita (≤ objectivo)
Consumo de combustível viaturas pesadas (≤ objectivo)
Consumo de combustível viaturas ligeiras (≤ objectivo)
Ruido ambiental em inconformidade legal
Produção de resíduos perigosos

Danos ambientais graves (reversíveis
Moderada

com custos elevados de difícil
reposição)

Produção de efluentes industriais (perigosos)
2

Emissões atmosféricas (gases com efeito de estufa e gases que empobrecem a camada de ozono)
Ocupação do solo (recurso a áreas não expropriadas)
Consumo de resmas de papel per capita (> objectivo)
Consumo de energia per capita (> objectivo)
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CONSEQUÊNCIA (C)

NÍVEL

EXEMPLOS DE ASPECTOS AMBIENTAIS
Consumo de água per capita (> objectivo)
Consumo de combustível viaturas pesadas (> objectivo)
Consumo de combustível viaturas ligeiras (> objectivo)
Produção de resíduos perigosos (incorrecta gestão)

Elevada

Domínio hídrico (utilização indevida)

Danos ambientais muito graves e

3

irreversíveis

Produção de efluentes industriais (perigosos)
Derrames de Poluentes no solo e/ou meio hídrico
Incêndios de grandes proporções

CONTROLO AMBIENTAL (CA
(CA)

NÍVEL

Eficiente

Existe um controlo implementado que identifica e minimiza totalmente o efeito do impacte.

1

Melhoráveis

Existe uma medida que reduz em parte o efeito do impacte.

2

Deficientes

O controlo baseia-se no conhecimento do efeito do impacte.

3

Muito deficiente

Não existe controlo

4

O Nível de Significância é definido após o apuramento do Risco Ambiental, de acordo com o definido na tabela seguinte:

F005.02

RISCO AMBIENTAL

NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA

≥16

0

<16

1
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Filtros de Significância:
Significância:
Utilizam-se filtros de significância para os requisitos legais e outros que a empresa subscreva, bem como, no caso de ocorrência de reclamações das partes interessadas e
externas.
O filtro é classificado de uma forma binária em 1 ou 0, consoante o aspecto esteja ou não abrangido por requisitos legais ou outros, ou caso exista ou não potenciais
comunicações, respectivamente. A classificação de 0 corresponde ao não cumprimento da legislação aplicável e à existência de reclamações não tratadas, sendo o impacte
imediatamente considerado como Não Aceitável.

RECLAMAÇÕES DAS PARTES INTERESSADAS

NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA

Existência de reclamações não tratadas

0

Existência de reclamações tratadas ou à não existência de reclamações

1

REQUISITOS LEGAIS
LEGAIS E OUTROS QUE A EMPRESA SUBSCREVA

NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA

Não cumprimento da legislação aplicável

0

Cumprimento da legislação aplicável ou à não existência da legislação aplicável

1

Avaliação da Significância:
Significância:
São considerados Aspectos Ambientais Significativos,
ignificativos os que apresentam valores de risco ambiental ≥ a 16 e/ou filtros de significância com o valor 0. Os restantes são
considerados como Aspectos Ambientais Não significativos.
significativos
O nível de significância na matriz é representado por 0 quando o aspecto ambiental é considerado significativo, e por 1 quando é não significativo.
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Metodologia de Identificação e Avaliação de Aspectos Ambientais – Ecopaint

A metodologia adoptada é baseada na norma UNE 150 0008 EX Análise e Avaliação de Risco Ambiental.
Depende dos seguintes factores:
•

Frequência definida através da probabilidade de ocorrência - F

•

Quantidade - Q

•

Perigosidade da Substância – P

•

Extensão da zona Afectada – E

•

Receptores (Ambiente; Humanos e Sócio - Económicos) – R

Probabilidade ou Frequência
< 1 vez/mês
Muito provável

Pontuação
5

1 vez/mês - 1 vez/ano

Altamente provável

4

1 vez/ano - 1 vez/10 anos

Provável

3

1 vez/10 anos - 1 vez/50 anos

Possível

2

>1 vez/50 anos

Improvável

1

Pontuação

Quantidade

4

Muito Alta

> 500

3

Alta

50 - 500

2

Pouca

5 - 49

1

Muito Pouca

<5
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Perigosidade

4

Muito Perigosa

Muito inflamável muito tóxica causa efeitos irreversíveis imediatos

3
2

Perigosa
Pouco Perigosa

Explosivas inflamáveis corrosivas
Combustíveis

1

Não Perigosa

Danos leves irreversíveis

Pontuação

Extensão

4

Muito extenso

raio > 1 Km

3

Extenso

raio < 1 Km

2

Pouco extenso

área local

1

Pontual

área afectada

Pontuação

Receptores

População

Meio Ambiente

Socioeconómico

4

Muito Alto

Mais de 100 pessoas

Danos muito graves mas irreversíveis com custos muito
elevados de reposição fácil

Letais

3

Alto

Entre 50 a 100
pessoas

Danos graves mas reversíveis com custos elevados de
reposição fácil

Agudos

2

Baixo

Entre 5 e 50 pessoas

Danos graves mas reversíveis com custos moderados
de reposição fácil

Crónico

1

Muito Baixo

Menos de 5 pessoas

Danos pouco graves com reposição fácil

Potenciais

A gravidade é calculada com base na seguinte fórmula:

F005.02

•

Gravidade Ambiental = Q + 2*P + E + RA

•

Gravidade Humana e Sócio - Económica = Q + 2*P + E + RH
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Avaliação Qualitativa da Gravidade – Índice de Gravidade:

Índice de Gravidade

Valorização

Pontuação

Critico

20-18

5

Grave

17-15

4

Moderado

14-11

3

Leve

10-8

2

Não Relevante

7-5

1

O risco é calculado através da seguinte fórmula:
•

Risco Ambiental = Gravidade Ambiental * F

•

Risco Humano e Sócio – Económico = Gravidade Humano e Sócio – Económico * F

Risco

Valorização

Pontuação

Muito Alto

100-90

5

Alto

68-60

4

Médio

42-33

3

Moderado
Baixo

20-18
7-5

2
1

A significância é calculada com base na multiplicação da Gravidade * Risco, respectivamente.
•

Significância Ambiental = Gravidade Ambiental * Risco Ambiental

•

Significância Humana e Sócio – Económica = Gravidade Ambiental * Risco Humano e Sócio – Económico

Quando os valores da significância são superiores a 600, consideram-se aspectos ambientais não aceitáveis, tendo que ser aplicado o definido no ponto 4 deste
procedimento.
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CONTROLO DE REGISTOS
Organização
Indexação
Compilação

Identificação
Obra
Infra-estrutura
Matriz de Identificação e Avaliação dos
Aspectos Ambientais
Ecopaint

Relatório de Não Conformidade e Acções
Correctivas

F020

Planeamento de ___________________

F106

Proposta de Melhoria ou Alteração

F154

Programas do Sistema de Gestão

F158

Relatório de Acompanhamento Ambiental

F215

MIAA

F421

F005.02

Pasta Obra
Pasta
Identificação e
avaliação riscos /
impactes
Pasta
Identificação e
avaliação riscos /
impactes
Ordem numérica
e por ano
Por objectivo e
data
Ordem numérica
e por ano
Ordem numérica
e por ano
Por obra e por
data
Por obra e por
data

Responsável

Arquivo
Local

Por obra e revisão

Director de Obra

Obra

Por revisão

DQS

DQS

Tempo de Retenção
Até final do período de
garantia da obra

3 Anos
Por revisão
Pasta – Não
Conformidades

DQS

DQS

Pasta

DQS e na
Fábrica
Arquivo DQS
Laboratório

3 Anos

Arquivo DQS

Enquanto o planeamento
estiver em curso

Arquivo DQS
Laboratório
Arquivo Morto

Pasta – Propostas
de Melhoria

DQS

Pasta – Programas

DQS

Arquivo DQS

Pasta – Visitas às
Obras

DQS

Arquivo DQS

Pasta de obra

DQS

Obra

3 Anos

Até final do período de
garantia da obra
Até final do período de
garantia da obra

