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1. RESUMO  
 
Numa altura em que as questões relacionadas com o meio ambiente começam a ter relevo no seio da 

sociedade, a Matutano, empresa que se dedica à produção de produtos alimentares diversos – 

Snacks, enquanto empresa preocupada com o seu desempenho ambiental e com o impacto das suas 

actividades no meio ambiente, pretende implementar um Sistema de Gestão Ambiental, mais 

concretamente um Sistema Integrado de Segurança e Ambiente, uma vez que esta empresa já é 

certificada em termos de segurança. 

A certificação ambiental nos últimos anos passou a ter grande importância para as empresas que 

procuram aumentar a sua competitividade e garantir a estabilidade dos seus negócios. A Matutano 

faz parte deste grupo, procurando reforçar uma imagem ambiental positiva junto da sociedade e dos 

seus clientes, pretendendo atingir a certificação ambiental. 

Foi neste sentido que se desenvolveu o presente projecto, pretendendo-se a implementação de um 

SGA que fosse de encontro à realidade da Matutano, constituindo um sistema prático, útil e que 

permitisse uma melhoria contínua, tendo-se escolhido como referencial a norma NP EN ISO 

14001:2004. Sendo que a fase central do processo de implementação, depois de definida a política 

ambiental, reside na identificação exaustiva dos aspectos ambientais da Matutano, e principalmente 

na definição de uma metodologia de avaliação dos aspectos ambientais especifica para a Matutano.  

Assim, foram identificados e avaliados os aspectos ambientais das várias actividades produtivas da 

Matutano e das suas instalações administrativas, delineadas acções correctivas para os aspectos 

classificados como muito significativos e significativos, tendo sido igualmente implementadas acções 

preventivas de forma a preservar o meio ambiente e melhorar o desempenho ambiental da 

organização. 

Nesse sentido o trabalho desenvolvido na Matutano consistiu num levantamento dos aspectos e 

impactes ambientais; definição do sistema de classificação dos aspectos ambientais e das acções 

correctivas; levantamento da legislação ambiental e “check-list” de requisitos legais; definição de 

objectivos e metas ambientais; definição da Política Ambiental; desenvolvimento de um Sistema de 

Auto Avaliação Ambiental; definição e/ou actualização de documentos necessários ao SGA, 

nomeadamente procedimentos e instruções. 

 

Palavras-chave: Meio Ambiente, Sistema de Gestão Ambiental, Norma NP EN ISO 14001:2004, 

Aspecto ambiental, Impacte ambiental, Melhoria contínua. 
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ABSTRACT 

In a moment that the questions related with the environment start to have relevance in the society, 

Matutano, a company that dedicates its work to the production of diverse alimentary products - 

Snacks, while company worried about its environmental performance and the impact of its activities in 

the environment, intends to implement an Environmental Management System (EMS), more 

concretely an Integrated System of Security and Environment, because this company has already a 

certification in a security level.  

In the last years, environmental certification started to have great importance to the companies that 

want to increase its competitiveness and to guarantee the stability of its businesses. Matutano is part 

of this group, looking for the improvement of the environmental performance and the company’s 

management, intending the environmental certification.  

In this way, the present project was developed to implement a EMS adjusted to Matutano reality, 

constituting a practical, useful system, that allowed a continuous improvement, based on the 

referencial NP EN ISO 14001:2004 Standard. After the definition of an environmental policy, the 

central part of the implementation process is the exhaustive characterization of all environmental 

aspects. Another aim of this process is to settle and improve an assessment methodology in order to 

decide whether the identified environmental aspects are significant or not.  

Therefore, it was identified and evaluated the environmental aspects of all productive activities and 

administrative departments. The next step was the definition of the corrective actions for the aspects 

classified as very significant and significant. Preventive actions was equally implemented to preserve 

the environment and to improve the environmental performance of the organization.  

In this way, the work developed in Matutano includes a identification of environmental aspects and 

impacts; definition of an assessment methodology to classify the environmental aspects; identification 

of environmental legislation; definition of environmental objectives; definition of an environmental 

policy; development of a Auto Evaluation System;  definition and/or actualization of documention 

related with the EMS. 

 

Key-words : Environment, EMS - Environmental Management System, NP EN ISO 14001:2004 

Standard, Environmental aspect, Environmental impact, Continuous improvement.   
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2. INTRODUÇÃO  

 

2.1. ENQUADRAMENTO GERAL 
 
A questão ambiental tem vindo a tomar um lugar de destaque nos debates internacionais, a 

preocupação crescente a este nível leva a que se tomem medidas no sentido de corrigir os danos 

ambientais que afectam ou irão afectar num futuro próximo, o nosso modo de vida. Realidades como 

a degradação dos recursos naturais, a extinção de espécies da fauna e flora, o aquecimento global 

devido à emissão de gases poluentes, entre outras, têm vindo a agravar-se a uma velocidade 

preocupante [1]. 

As empresas a nível mundial têm contribuído, ao longo dos anos, para o agravamento desta situação. 

Senão vejamos, a utilização massiva de CFC’s em equipamentos de frio, sistemas de arrefecimento e 

de ar condicionado, entre outros, por parte das várias indústrias, tem contribuído em larga escala 

para a diminuição da camada de ozono. A utilização de electricidade gerada por combustíveis 

fósseis, o recurso preferencial a transportes rodoviários e a utilização de processos ineficientes e 

consumidores de energia têm contribuído para as chuvas ácidas. 

O desenvolvimento económico e o consequente aumento da produção de bens de consumo, assim 

como o forte crescimento populacional, tem aumentado a pressão sobre o meio ambiente, 

evidenciando que este não tem capacidade de absorver e tratar as grandes quantidades de poluentes 

que são lançadas na atmosfera, descarregadas nas linhas de água e depositadas nos solos (Pinto, 

2005). A quantidade e tipo de resíduos e as emissões e/ou efluentes gerados pelas organizações, 

principalmente as industriais, provocam impactes ambientais significativos e levantam enormes 

preocupações no que respeita ao seu destino ou tratamento. Neste contexto, as organizações 

deverão incorporar a variável ambiental nas suas tomadas de decisão, mantendo com isso uma 

postura responsável relativamente à questão ambiental. 

Cabe assim à indústria uma parte significativa da responsabilidade na resolução dos problemas 

ambientais do planeta (CCRC, 1998). Sendo que a maioria das empresas já possui, como parte 

integrante da gestão do seu dia a dia, boas práticas ambientais, as quais só por si não garantem o 

sucesso, mas sem elas a actividade das empresas corre sérios riscos de sobrevivência.  

Hoje em dia são cada vez mais as empresas que têm demonstrado uma preocupação com o impacto 

que as suas actividades possam provocar no meio ambiente. Verificando-se, nos últimos anos, uma 

mudança de atitude por parte das empresas, a qual está directamente ligada à criação e 

desenvolvimento de políticas económicas e de medidas tomadas com a finalidade de proporcionar 

uma protecção ambiental, à motivação de apresentar argumentos mais competitivos e, 

principalmente, à implementação de uma legislação menos tolerante e mais limitadora. 

A gestão ambiental empresarial está na ordem do dia, estando presente na agenda política de todos 

os países à escala mundial, incluindo a política da UE. Foi publicada, neste contexto, a Directiva 

2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à responsabilidade ambiental em termos 
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de prevenção e reparação de danos ambientais, onde se explicita o princípio do “poluidor-pagador” 

em que o operador que cause danos ambientais ou crie a ameaça iminente desses danos deve 

custear as medidas de prevenção ou reparação necessárias.  

O desafio que se coloca às empresas industriais passa pela compreensão das condicionantes 

ambientais existentes ao nível do sector industrial, pela antecipação das mudanças em curso, pela 

identificação das oportunidades e ameaças, e pela realização de acções consequentes (CCRC, 

1998). As empresas que conseguirem vingar serão as que conseguirem lidar bem com este processo, 

sendo que um bom instrumento para tratar estas questões é um Sistema de Gestão Ambiental. 

 
 
2.2. SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 
 
Gestão ambiental poderá ser definida como a gestão das actividades da empresa que têm, tiveram 

ou poderão ter impacte ambiental [2]. O objectivo da gestão ambiental é preservar os recursos 

naturais, limitar a emissão de poluentes e os riscos ambientais e promover a segurança no local de 

trabalho. 

Actualmente, as organizações possuem compromissos para com o ambiente que as rodeia que não 

se limitam ao respeito pela legislação aplicável, passando, também, por responsabilidades éticas 

para com a minimização do impacte ambiental das suas actividades [1].  

A sociedade em geral está cada vez mais exigente e crítica no que respeita a danos ambientais e à 

poluição provenientes de empresas, as próprias organizações não governamentais têm-se mostrado 

mais vigilantes, exigindo o cumprimento da legislação ambiental, a minimização dos impactes e a 

reparação de danos ambientais [3]. Para além disso, também os bancos, financiadores e seguradoras 

dão privilégios a empresas ambientalmente sadias ou exigem taxas financeiras e valores de apólices 

mais elevadas de organizações poluidoras. Também os consumidores procuram produtos cuja 

utilização não prejudique o ambiente, tendo-se acentuado a procura de produtos fabricados por 

empresas com uma imagem ambiental positiva, exigindo-se que as acções levadas a cabo pelas 

empresas no domínio ambiental sejam devidamente comprovadas (CCRC, 1998). 

Nos últimos tempos, tem-se vindo a verificar que as empresas que dispõem de uma estratégia a 

longo prazo estão já a conquistar quotas de mercado através da produção de bens com um mínimo 

de impactes negativos sobre o ambiente, o que implica uma melhor concepção do produto e uma 

produção mais limpa. 

É certo que as alterações nos processos de produção e outras, necessárias a uma diminuição de 

impactes negativos, acarretam um investimento mais ou menos considerável, no entanto, o mesmo 

poderá ser justificado pelas oportunidades de mercado acrescidas, pela redução dos custos de 

produção, pela criação de uma melhor imagem pública, e pelo cumprimento da regulamentação em 

vigor. 

Os critérios ambientais são cada vez mais tidos em conta nos mercados públicos e a comprovação 

de existência de um SGA pode dar à empresa uma maior competitividade na negociação de contratos 
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(CCRC, 1998). Os parceiros de negócios, assim como os investidores, procuram trabalhar com 

empresas líderes, e a imagem da empresa “limpa” é hoje o reflexo de uma gestão eficiente e 

inovadora. 

Por estas razões, conscientes da fragilidade do meio ambiente e pressionadas por uma opinião 

pública cada vez mais atenta e sensível à problemática da defesa do ambiente e pelos custos da 

poluição que têm crescido de forma drástica, as organizações começaram a aderir a uma forma de 

regulação voluntária – a implementação de Sistemas de Gestão Ambiental (Pinto, 2005). A sua 

implementação permite à organização atingir e demonstrar um desempenho ambiental adequado, 

alicerçado no comprometimento da gestão de topo, no estabelecimento de objectivos e metas 

ambientais, na alocação de recursos e na definição de responsabilidades e autoridade para atingir 

esses objectivos e metas ambientais. 

Para além disso, é previsível que os sistemas de gestão ambiental venham a ser, tal como a 

certificação de qualidade, uma exigência de mercado; é com essa convicção que algumas empresas 

estão a introduzir Sistemas de Gestão Ambiental (CCRC, 1998). 

A concepção e implementação de Sistemas de Gestão Ambiental tem como pressuposto uma forma 

organizada, metódica e coerente de analisar e potenciar o desempenho ambiental de uma 

organização (Basílio et al, 1999). No entanto, só nos últimos anos se tem registado um aumento de 

informação ou experiência relativamente a este tema, uma vez que tem sido nesta década que se 

tem assistido ao desenvolvimento desta ferramenta. 

Cada empresa tem problemas para os quais será preciso encontrar soluções adequadas, o que será 

sempre diferente daquilo que se passa noutra empresa (Basílio et al, 1999). A implementação de um 

Sistema de Gestão Ambiental permite contornar esta situação, o que significará para a empresa, uma 

garantia que está no bom caminho para a resolução dos seus problemas; para a sociedade, que a 

empresa assume publicamente uma postura e um comportamento ambientalmente correcto; para as 

empresas concorrentes, um adversário que tem potencialidades acrescidas; e para as outras 

empresas com as quais estabelece algum vínculo contratual, uma certeza que na cadeia de 

imposições e regras, a que tem um SGA não será o elo fraco, antes pelo contrário. 

Assim, um SGA constitui uma parte do sistema global de gestão de uma organização que visa o 

controlo dos seus aspectos ambientais, em todas as suas vertentes, envolvendo toda a estrutura da 

organização englobando todas as actividades, produtos e serviços que provocam ou podem vir a 

provocar danos ambientais, implementando um processo de melhoria contínua (Pinto, 2005).  

Este processo de melhoria contínua, mais concretamente ciclo de melhoria contínua consiste em 

planear , implementar, avaliar e actuar correctivamente de modo a que, sistematicamente, a 

organização possa obter resultados cada vez melhores relativamente aos seus indicadores 

ambientais. Este processo é dinâmico visto que está sujeito a uma avaliação periódica, onde são 

analisados os objectivos e metas traçados, o seu cumprimento e a eficácia das medidas correctivas 

implementadas, no sentido de aprimorar e ajustar expectativas para o ciclo seguinte.  

Segundo Pinto (2005) um sistema deve assegurar, como mínimo, os seguintes aspectos: 
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• Definir a estrutura operacional; 

• Estabelecer as actividades de planeamento; 

• Definir as responsabilidades; 

• Definir os recursos; 

• Estabelecer as práticas e procedimentos; 

• Assegurar a identificação dos aspectos ambientais e determinar a sua significância; 

• Demonstrar o cumprimento dos requisitos legais e outros que a organização subscreva. 

Para o autor, o sistema de gestão ambiental, de um modo geral, permite que determinada empresa 

adquira uma visão profunda dos aspectos ambientais mais importantes a ter em conta no 

desenvolvimento das suas actividades, permitindo-lhe igualmente identificar os processos que 

necessitam de ser melhorados através da inclusão de medidas ambientais eficazes, inclusive em 

termos de redução de custos (CCRC, 1998). O que ajuda a organização a definir, implementar, 

manter e melhorar estratégias pró-activas para identificar e resolver os impactes ambientais negativos 

decorrentes das actividades da organização. 

Refira-se ainda que no caso de uma organização já possuir implementado um sistema de gestão, 

encontrará maior facilidade em implementar um sistema de gestão numa outra área caso o faça de 

forma integrada. Desta forma, a elevada compatibilidade entre os vários sistemas de gestão de áreas 

distintas, poderá servir de impulsionador quando determinada organização já possui um sistema e 

pretende adoptar um noutra área. 

 A adopção de Sistemas de Gestão integrados, quer seja Sistema de Gestão de Qualidade e 

Ambiente, Sistema de Gestão de Segurança e Ambiente, ou quaisquer outros, beneficia as 

organizações em eficiência e eficácia, optimizando recursos na implementação, manutenção e 

inclusive nas auditorias a cada sistema de gestão [4]. 

Um sistema de gestão integrado que cumpra os requisitos exigidos permite, igualmente, uma maior 

fluidez de informação em toda a organização, melhorando o reconhecimento e a compreensão das 

responsabilidades e inter-relações organizacionais. 

O presente relatório contempla a forma como foi organizada a implementação, os passos tomados 

para a sua concretização, as decisões tomadas, os resultados alcançados, as acções 

implementadas, e, de um modo geral, as alterações registadas no global da organização 

consequência da adopção de uma maior sensibilização para a questão ambiental. 
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2.2.1. BENEFÍCIOS E CUSTOS ASSOCIADOS À IMPLEMENTAÇÃO DE UM SGA 

 
A implementação de um sistema de gestão ambiental de acordo com um dos referenciais Normativos 

existentes traz várias vantagens para a empresa a vários níveis, nomeadamente permite uma 

redução de custos, vantagens competitivas, redução de riscos e concordância regulamentar (CCRC, 

1998).  

As vantagens ambientais resultam da definição de regras escritas para a realização de operações 

com potencial impacte ambiental e a introdução de práticas ambientais nessas operações, 

conseguindo-se reduzir os riscos ambientais e os custos e prejuízos derivados dos mesmos [1]. 

No entanto, alguns destes benefícios não são imediatos e alguns são difíceis de avaliar e quantificar 

a curto prazo, como por exemplo, a melhoria da imagem da organização (Pinto, 2005). Por outro lado, 

existem benefícios mais imediatos e facilmente contabilizáveis, como a redução de consumos de 

energia, água e matérias-primas. Seguidamente especificam-se as várias vantagens mencionadas no 

quadro anterior. 

Há cada vez mais provas de que a implementação de um SGA facilita a modificação eficaz de 

práticas empresariais, levando à redução substancial de custos através da melhoria da eficácia dos 

processos, redução de consumos (matérias-primas, água, energia), minimização de custos de 

controlo de poluição, nomeadamente através da identificação de oportunidades de prevenção da 

poluição e diminuição de prémios de seguros, multas e coimas [1]. 

Da mesma forma, ao ser estabelecida uma estrutura de gestão ambiental, promove-se a definição de 

funções, responsabilidades e autoridades, levando a um aumento da consciencialização e motivação 

dos colaboradores para as questões ambientais (CCRC, 1998). A criatividade e o entusiasmo dos 

trabalhadores podem ser utilizados em benefício da organização se esta os mantiver informados e 

envolvidos na melhoria contínua do seu comportamento ambiental. Esta gestão participativa é 

necessária para o sucesso das novas tecnologias introduzidas na empresa, e ajuda também a manter 

e a atrair bom pessoal. 

Pode-se também referir um outro benefício da implementação de um SGA, que passa pela melhoria 

da imagem da organização junto dos clientes, público e autoridades, contribuindo para a sua 

aceitação por parte da sociedade. 

No quadro seguinte encontram-se esquematizadas os principais benefícios associados à 

implementação de um Sistema de Gestão Ambiental por parte de uma organização. 
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Quadro 2.1: Principais benefícios da implementação de um SGA em conformidade com um dos sistemas 
existentes (adaptado de Pinto, 2005). 

 Redução do consumo de água, energia, matérias-primas e outros; 

Economia 
de custos 

 Aumento da reciclagem e valorização de resíduos; 

 Diminuição da produção de efluentes;  

 Redução da poluição; 

 Diminuição da frequência e gravidade dos acidentes ambientais; 

 Redução de multas e penalidades devido a questões ambientais. 

 Aumento da participação no mercado, devido à inovação dos 
produtos e à menor concorrência; 

Benefícios 
Económicos 

Aumento 
de receita  Linhas de novos produtos para novos mercados; 

 Aumento da eficiência dos processos. 

Benefícios Estratégicos 

 Melhoria da imagem da organização; 

 Promoção da credibilidade da organização; 

 Melhoria do desempenho ambiental; 

 Melhoria da segurança e saúde dos trabalhadores no local de 
trabalho; 

 Consciencialização dos colaboradores; 

 Aumento da motivação dos colaboradores; 

 Aumento da produtividade; 

 Acesso assegurado ao mercado externo; 

 Aumento da competitividade no mercado; 

 Melhor adequação aos padrões ambientais; 

 Melhoria das relações com os órgãos governamentais, comunidade 
e grupos ambientalistas. 

 

 

Uma vez que começa a existir alguma preocupação, por parte das organizações, com a relação 

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

relevante indicar, para além dos benefícios resultantes da implementação de um SGA, já referidos, os 

principais custos que lhe estão associados. 

Os principais custos associados à implementação de um SGA estão relacionados com os recursos 

humanos e materiais, nomeadamente, tempo dispendido pelo envolvimento da administração no 

acompanhamento das diversas actividades; tempo dispendido pelos colaboradores ao longo do 

processo de implementação; investimento na formação dos recursos humanos, nomeadamente custo 

do tempo dispendido pelos formandos e pelo formador; e custos associados a eventuais 

necessidades de meios materiais para a implementação do sistema (Pinto, 2005). 

Para além dos custos enunciados anteriormente, existe um custo bastante pesado para as 

organizações, o qual diz respeito ao custo do processo de certificação propriamente dito. O processo 

de certificação do SGA possui implicações monetárias bastante elevadas, nem sempre suportáveis 

pelas organizações.  
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Segundo Pinto (2005), muitas vezes, as organizações, de uma forma incorrecta, consideram como 

custos de implementação do sistema, os que resultam da implementação das acções correctivas e 

preventivas, resultantes da avaliação dos impactes ambientais. No entanto, estes custos não devem 

ser associados aos custos do sistema, uma vez que as medidas para eliminar ou reduzir os impactes 

negativos para um nível que a organização considere aceitável, teriam de ser implementadas, com ou 

sem sistema. Estes custos devem ser considerados como investimento e não como custo do sistema. 

Os custos da implementação do SGA variam consoante a organização em causa, dependendo do 

estado actual da organização em matéria ambiental; da dimensão da organização; da complexidade e 

dimensão dos impactes ambientais associados às actividades, produtos e serviços da organização; e 

competências internas de que a organização dispõe. 

 

 

2.2.2. TIPOS DE SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

 
A implementação voluntária de Sistemas de Gestão Ambiental tem estado associada à 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 [5]. 

A primeira norma a ser publicada para SGA foi a norma nacional britânica BS 7750, em 1992. Tendo-

se seguido o Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria, designado por EMAS, em 1993, e a 

Norma NP EN ISO 14001 – Sistemas de Gestão Ambiental: Especificações e Linhas de Orientação 

para a sua Utilização, cuja versão final foi publicada em 1996. 

O EMAS (Regulamento CEE n.o 1836/93) foi adoptado pelo Conselho Europeu, em 29 de Junho de 

1993, tendo como objectivo promover a gestão e melhoria do desempenho ambiental das 

organizações. Permitia a participação voluntária no sistema de empresas do sector industrial. Este 

regulamento foi revisto e, actualmente, o designado EMAS II (Regulamento CE n.o 761/2001, de 24 

de Abril) permite a participação voluntária de todos os sectores de actividade e não apenas do sector 

industrial. Outros elementos do regulamento foram também revistos, com vista a reforçar a posição 

do EMAS e promover a sua escolha pelas organizações, sendo de salientar a adopção dos requisitos 

da NP EN ISO 14001:2004 por parte do EMAS II para implementação do SGA. 

Actualmente, em Portugal existem dois tipos de normativos que podem ser adoptados por uma 

organização para implementação de um SGA, o EMAS II (Regulamento Comunitário de Ecogestão e 

Auditoria – Regulamento CE n.o 761/2001), aplicável aos países da UE; e a Norma NP EN ISO 

14001:2004, referencial internacional largamente reconhecido e aceite. 
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2.2.2.1. NORMA NP EN ISO 14001:2004 
 
Com o intuito de uniformizar as acções que deveriam ser tomadas para proteger o meio ambiente, a 

Internacional Organization for Standardization (ISO), criou um sistema de normas que convencionou 

designar pelo código ISO 14000, que quando cumpridas por uma organização, garantem o seu bom 

desempenho na protecção do ambiente. Esta norma foi desenvolvida de forma a ser aplicável a todo 

o tipo de organizações, independentemente da sua diversidade geográfica, cultural, social ou 

dimensão (Pinto, 2005). 

O aparecimento das normas ISO em gestão ambiental resultou do sucesso das normas da série ISO 

9000 para os Sistemas de Gestão de Qualidade a nível mundial, tendo sido aprovada a série de 

normas ISO 14000 em finais de 1996 [1]. Note-se que os dois sistemas possuem várias semelhanças 

entre si ao nível dos vários requisitos (controlo de documentos, não conformidades, acções 

correctivas, entre outros), o que permite a uma organização que já possua um sistema de gestão de 

qualidade, uma implementação mais simples de um sistema de gestão ambiental. 

A aceitação da primeira norma ISO 14001 foi rápida e à escala global, sendo que no ano de 2003, o 

número de organizações com certificado ambiental tinha ultrapassado as 66 mil, o que pode ser 

justificado por diversos motivos, que vão desde preocupações com as questões ambientais até à 

utilização de uma imagem positiva ambiental junto dos clientes e da sociedade, de uma maneira geral 

[7]. Devido a este crescimento, a ISO publicou a segunda versão das Normas ISO 14001, em 2004, 

cuja revisão pretendeu clarificar alguns aspectos da primeira edição, bem como reforçar a 

compatibilidade desta Norma com a ISO 9001:2000 (Pinto, 2005). 

A avaliação do cumprimento legal é considerada a novidade mais significativa da actual versão 

traduzindo-se no requisito 4.5.2.: “Avaliação da Conformidade”, que consiste na avaliação periódica e 

documentada do cumprimento dos requisitos legais e outros requisitos que a organização 

subscreva[5]. 

Esta norma constitui um documento normativo contratual de referência para efeitos de certificação, 

cuja finalidade reside na promoção da protecção ambiental e a prevenção da poluição, permitindo às 

organizações evidenciar a responsabilidade da organização relativamente às questões ambientais 

assim como a existência de uma cultura e metodologias pró-activas para uma melhoria do 

desempenho ambiental (Basílio et al, 1999). 

É de referir que esta norma não substitui a legislação ambiental vigente no local em que está 

instalada a organização. Na realidade, a norma procura reforçar este ponto ao exigir o cumprimento 

integral da legislação local, para que seja concebida a certificação na organização. A norma também 

não estabelece padrões de desempenho, estes devem ser estabelecidos pela própria organização, 

dentro dos limites adoptados na sua política ambiental. 

Na figura seguinte apresenta-se uma representação da família da Norma ISO 14000. 
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ISO 14001 e ISO 14004 

 
Sistemas de Gestão Ambiental 

 
Série ISO 14040 ISO 19011 

 
Auditorias  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Esquematização das normas da família da Norma ISO 14000 (adaptado de [9], disponível em Setembro 

de 2007). 

 
 
2.2.2.1.1. REQUISITOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM SGA DE ACORDO COM OS REQUISITOS 
DA NORMA ISO 14001:2004 
 

Seguidamente apresentam-se os vários passos, ou fases, de implementação da norma ISO 

14001:2004, de acordo com os requisitos da mesma (Basílio et al, 1999). 

1. Política Ambiental 

A política ambiental deve ter em consideração a realidade da organização em matéria ambiental e 

assegurar o compromisso com o SGA.  

A direcção deve definir a política ambiental da organização e garantir que a mesma é adequada à 

natureza, à escala e aos impactes ambientais das suas actividades, produtos e serviços; deve incluir 

o compromisso de melhoria contínua e prevenção da poluição; incluir o compromisso de cumprimento 

dos requisitos regulamentares; proporcionar o enquadramento para a definição e revisão dos 

objectivos e metas ambientais; estar documentada, implementada, mantida e comunicada a todos os 

colaboradores; e estar disponível ao público. 

 
2. Planeamento 

A organização deverá formular um plano para cumprir a Política Ambiental. Para tal deverá ter em 

conta: 

• Aspectos ambientais 

Levantamento dos aspectos e impactes ambientais associados às actividades, produtos e serviços e 

na posterior determinação da sua significância. O referido levantamento deverá ser o mais exaustivo 

 
Análises Ciclo de 

Vida

ISO 14062 
 

Desenvolvimento 
de Produtos

ISO 14020 
 

Etiquetas 
Ambientais

ISO 14063 
 

Comunicação 
Ambiental

Série ISO 14030 
 

Avaliação de 
Desempenho Ambiental

AmbientaisPDCA 
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possível e não ter a preocupação de hierarquizar os aspectos mas apenas de os identificar. A 

informação recolhida, bem como as conclusões retiradas devem ser mantidas actualizadas. Para este 

efeito, a organização deve estabelecer procedimentos documentados que permitam que a 

identificação dos aspectos ambientais e a avaliação dos impactes respectivos se faça de uma forma 

sistemática. 

• Requisitos Legais 

Identificação das exigências legais e outras que se aplicam aos aspectos ambientais das suas 

actividades, produtos e serviços. 

• Objectivos, Metas e Programa Ambiental 

Definição dos objectivos e metas para o comportamento ambiental da organização identificadas na 

Política Ambiental. Para o seu alcance deverá ser estabelecido um Programa Ambiental, onde serão 

definidas as estratégias, linhas de actuação, recursos actualizados e a descrição de 

responsabilidades. 

 
3. Implementação e Operação 

A organização deve desenvolver capacidades e apoiar mecanismos para cumprir a Política 

Ambiental, objectivos e metas ambientais. A gestão ambiental deve estar inserida na estrutura 

organizacional. 

• Recursos, atribuições, responsabilidades e autoridade 

As regras, responsabilidades e autoridades deverão ser definidas, documentadas e comunicadas a 

todos, de forma a garantir a sua aplicação. A gestão deve garantir os meios humanos, tecnológicos e 

financeiros para a implementação e controlo do sistema. 

O responsável pela gestão ambiental deverá garantir que o SGA é estabelecido, documentado, 

implementado e mantido de acordo com o descrito na norma, sendo transmitida à gestão de topo a 

eficiência e eficácia do mesmo. 

• Competências, formação e sensibilização 

A organização deve disponibilizar formação aos seus colaboradores, consciencializando-os da 

importância da Política Ambiental e do SGA em geral, da relevância do impacte ambiental das suas 

actividades e das suas responsabilidades. 

• Comunicação 

Deverão ainda ser estabelecidos e mantidos procedimentos para a comunicação interna entre os 

vários níveis hierárquicos, cujo objectivo reside em facilitar o entendimento e a cooperação mútua de 

todo o pessoal envolvido no desempenho ambiental. Assim como, procedimentos para receber e 

responder às partes externas interessadas e efectuar comunicação externa voluntária. 
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• Documentação 

A documentação do SGA deve incluir: a política ambiental, os objectivos e metas; uma descrição do 

âmbito do sistema; uma descrição dos principais elementos do sistema, suas interacções, e 

referências a documentos relacionados; e documentos, incluindo registos requeridos pela norma ou 

definidos como necessários pela organização.  

• Controlo dos documentos 

Estabelecimento de um sistema eficaz de controlo de documentação do SGA, que permita constante 

revisão e actualização, assegurando que os documentos estão disponíveis nos locais de utilização, 

legíveis e facilmente identificáveis. 

• Controlo operacional 

Este requisito da norma está directamente relacionado com a identificação dos aspectos ambientais 

significativos. Deste modo, deve controlar de forma eficaz as operações de rotina associadas a 

impactes ambientais consideráveis, definindo procedimentos que garantam o cumprimento da política 

ambiental, do programa e dos objectivos. 

• Preparação e resposta a emergências 

A norma exige que sejam identificados os riscos e as potenciais situações de emergência associados 

às actividades da organização, para tal devem ser estabelecidos processos de emergência que 

minimizem o impacte ambiental de quaisquer acidentes que possam ocorrer. 

 
4. Verificação 

A organização deve medir, monitorizar e avaliar o seu comportamento ambiental para assegurar que 

actua em conformidade com o Programa de Gestão Ambiental. 

• Monitorização e medição 

A organização deve estabelecer um procedimento para a monitorização e medição das principais 

características das diferentes operações e actividades que poderão ter impacte significativo sobre o 

ambiente. 

• Avaliação da conformidade 

A informação obtida no ponto anterior deve ser comparada com os objectivos e metas ambientais. 

• Não conformidade, Acções correctivas e Acções preventivas 

Os resultados do ponto anterior permitem a identificação de não conformidades, a sua eliminação 

através da definição de acções correctivas e o estabelecimento de acções preventivas para que não 

haja repercussões a outros níveis. 

• Controlo dos registos 

Do SGA fazem parte um conjunto de registos que permitem controlar a eficiência do sistema e 

verificar o cumprimento dos objectivos e metas ambientais e da legislação aplicável, devendo estes 
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ser mantidos legíveis, identificáveis e rastreáveis. Entende-se por registo toda a evidência, em 

qualquer suporte, das actividades previstas no SGA, incluindo os de origem externa. 

• Auditoria Interna 

A organização deve estabelecer e manter procedimentos e planos que visem garantir auditorias 

periódicas internas ao SGA, de modo a determinar a sua conformidade com as exigências normativas 

e legais, verificando se estão a ser cumpridos os compromissos assumidos e os procedimentos 

estabelecidos. 

 
5. Revisão pela Gestão 

A gestão deverá, com uma frequência definida, rever o SGA e avaliar a sua adequabilidade e 

eficácia, sendo este processo devidamente documentado. A revisão pela gestão deve ter em conta a 

possível necessidade de alterar a Política Ambiental, objectivos e procedimentos, como resposta a 

alterações organizativas e melhorias contínuas. 

Neste sentido, este ponto compreende três fases: Revisão, Melhoramento e Comunicação. 

A figura seguinte mostra o modelo sobre o qual se baseia a Norma ISO 14001:2004, evidenciando as 

várias fases de implementação referidas anteriormente.  

 

Figura 2.2: Esquematização da abordagem ISO 14001:2004 - Ciclo de Melhoria Contínua (CCRC, 1998). 

 
2.2.2.1.2. O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO  
 

A certificação do SGA de uma organização de acordo com a norma ISO 14001:2004 é um processo 

voluntário, que permite às organizações uma evidência credível, interna e externamente, que se 

encontra implementado um sistema de gestão ambiental adequado e que o mesmo será 

acompanhado periodicamente [4].  

A organização beneficia de vantagens associadas ao processo de certificação de um SGA, 

nomeadamente, evidencia a qualidade ambiental dos processos tecnológicos da organização; 
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assegura, às partes interessadas, que a organização implementou um SGA adequado; melhora a 

notoriedade e imagem da organização; e contribui para atingir as potenciais vantagens competitivas 

de um SGA eficaz [7]. 

No entanto, uma organização só deverá proceder à certificação do seu SGA após este estar rodado, 

isto é, após haver cumprido um ciclo de Melhoria Continua completo, segundo o modelo PDCA. Só 

assim a organização estará certa que o sistema está em total conformidade com a ISO 14001:2004 

(Castilho et al, 2001).  

Uma vez concedida a certificação, é emitido um certificado que identifica a organização, os locais 

abrangidos pelo certificado, e as actividades exercidas pela organização. O certificado é válido 

durante 3 anos, sendo que a manutenção do mesmo implica as denominadas auditorias de 

seguimento, periódicas e previamente programadas e as auditorias de renovação em cada 3 anos [6]. 

 

2.2.2.2. EMAS, SISTEMA COMUNITÁRIO DE ECOGESTÃO E AUDITORIA 
 

A União Europeia adoptou um Regulamento relativo ao sistema de gestão ambiental, o Regulamento 

(CEE) n.o 1836/93, de 29 de Junho de 1993, cujo objectivo consistia em incentivar a participação 

voluntária de empresas do sector industrial num Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria 

(EMAS) (CCRC, 1998). Sendo que em 2001 foi publicado o novo regulamento EMAS (EMAS II), 

instituído pelo Regulamento (CE) n.o 761/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de 

Março de 2001, que revoga o primeiro.  

Com o novo regulamento EMAS (EMAS II), o sistema fica aberto à adesão de todas as organizações, 

de todos os sectores da economia, públicas e privadas, interessadas em melhorar o seu 

comportamento ambiental global [2]. Além disso, a integração da norma ISO 14001:2004 no EMAS II 

elimina a competição entre estes dois sistemas, permitindo uma fácil transição para as empresas que 

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

continua a ir para além da norma ISO no que respeita a requisitos de melhoria do desempenho 

ambiental, envolvimento dos trabalhadores das empresas, conformidade legal e comunicação com as 

partes interessadas, incluindo o relatório ambiental. 

O regulamento EMAS é um instrumento voluntário dirigido às empresas que pretendam avaliar e 

melhorar os seus comportamentos ambientais e informar o público e as partes interessadas a 

respeito do seu desempenho e intenções ao nível do ambiente, não se limitando ao cumprimento da 

legislação ambiental nacional e comunitária existente. 

Poderá salientar-se, já nesta fase, uma diferença bastante relevante entre o EMAS II e a ISO 

14001:2004, uma vez que o primeiro exige a publicação obrigatória dos resultados segundo o 

esquema de participação no EMAS [6]. Assim, avançar no EMAS significa passar a ter uma 

transparência quase total em matéria ambiental, ou seja, trata-se de um sistema orientado para o 

público. 
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Em 2006 o número de instalações industriais registadas no EMAS ascendia às 3000, sendo a sua 

maioria nos países a norte da Europa, enquanto os registos nos países do sul da Europa se 

encontram em crescimento [2]. 

 

2.2.2.2.1. VANTAGENS DE ADESÃO AO EMAS II 
 

Entre as várias vantagens associadas ao Regulamento EMAS II podem salientar-se a possibilidade 

de evidenciar de forma credível o compromisso das empresas em ir mais além do que o cumprimento 

da legislação ambiental que lhes é aplicável; divulgar publicamente e de forma credível os seus 

progressos em termos de desempenho ambiental, através da publicação de uma declaração 

ambiental validada por uma entidade acreditada; estabelecer com as entidades reguladoras 

esquemas de confiança mútua, baseados no rigor e transparência do EMAS II; e evidenciar junto das 

comunidades locais e da sociedade em geral que assumem as suas próprias responsabilidades na 

gestão dos impactes ambientais das suas actividades (CCRC, 1998). 

Para além dos benefícios descritos anteriormente poderá salientar-se talvez o benefício mais 

importante, o qual reside no facto da empresa em questão passar a fazer parte da lista de empresas 

da UE que respeitam os níveis adequados de performance ambiental.  

Deste modo, ao participar no EMAS II as empresas comprometem-se a aplicar um SGA conforme às 

exigências europeias, o que lhes poderá trazer grandes vantagens em termos de visibilidade e de 

contactos no estrangeiro, na medida em que o logótipo EMAS II garante uma maior confiança quer 

por parte dos fornecedores, quer dos clientes. Contudo, o logótipo não pode ser utilizado em 

publicidade de produtos, nos próprios produtos ou nas respectivas embalagens. 

2.2.2.2.2. FASES DE IMPLEMENTAÇÃO DO EMAS II 
 

A adesão das empresas ao EMAS II exige que estas desencadeiem várias acções de acordo com o 

Regulamento (CE) n.o 761/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho (Regulamento EMAS II) 

apresentando-se seguidamente, de forma resumida e por ordem de realização, os vários passos, ou 

fases, de implementação necessários à adesão ao EMAS II (Braga, 1999). 

 

1. Política de ambiente 

A organização deverá adoptar uma política ambiental, contendo os principais objectivos e metas da 

empresa, e na qual se comprometerá a cumprir os requisitos regulamentares relevantes em matéria 

ambiental, assim como uma melhoria contínua do seu comportamento ambiental. 

A política ambiental deverá ser adoptada ao mais alto nível da administração, sendo periodicamente 

revista, de acordo com os resultados das auditorias ambientais, e apresentar-se consistente com as 

restantes políticas da empresa.  

Uma vez estabelecida, esta deverá ser comunicada aos colaboradores da organização, sendo 

colocada, igualmente, à disposição do público. 
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2. Levantamento Ambiental 

Depois de definir a política ambiental, a organização deverá realizar um levantamento ambiental das 

suas instalações, a partir dos resultados obtidos deverá então definir os objectivos ambientais que se 

propõe atingir. 

O objectivo do levantamento ambiental consiste na realização de uma análise aprofundada dos 

impactes ambientais que as actividades da organização originam, para que desta forma a empresa 

possa actuar de forma a minimizar os mesmos. O presente levantamento deverá abranger vários 

aspectos, como por exemplo, energia, matérias-primas, água, resíduos, ruído, emissões 

atmosféricas, entre outros que a empresa considere relevantes. 

 

3. Programa de Ambiente 

Uma vez definidos os objectivos ambientais que a organização se propõe atingir, esta deverá 

elaborar um programa de ambiente, referindo as medidas que irá tomar de forma a atingir os 

objectivos citados, as acções e meios a envolver e os prazos previstos para a sua aplicação. 

Refira-se que os objectivos ambientais deverão ser constituídos pelas metas ambientais 

pormenorizadas em termos de comportamento ambiental. Os objectivos deverão ser consistentes 

com a política ambiental da empresa, mensuráveis, atingíveis e claramente definidos, compreendidos 

e aceites por todos os envolvidos. 

 

4. Sistema de Gestão do Ambiente 

Deverá ser implementado um sistema de gestão do ambiente aplicável a todas as actividades da 

empresa, que determina a estrutura funcional, as responsabilidades, as práticas, os processos, os 

procedimentos e os recursos que assegurem o cumprimento da política e do programa de ambiente. 

Os requisitos obrigatórios dos sistemas de gestão do ambiente passam pela definição e 

documentação das responsabilidades e autoridade; identificação de todos os impactes ambientais 

provocados pelas actividades da organização e sua avaliação; identificação de funções, actividades e 

processos que afectem o ambiente, elaborando-se procedimentos e/ou instruções de trabalho para os 

mesmos; implementação de acções correctivas e/ou preventivas associadas aos impactes ambientais 

identificados; criação e manutenção de registos documentais da gestão ambiental; criação de um 

programa de auditorias internas ambientais que permita verificar o sistema de gestão ambiental. 

 

5. Auditorias Ambientais Internas 

A organização deverá realizar auditorias ambientais internas de modo a avaliar de forma sistemática, 

documentada e periódica, o grau de progresso e adequabilidade do sistema de gestão e objectivos 

propostos. 
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As auditorias poderão ser realizadas por pessoal da empresa, no entanto, estes deverão ser 

objectivos e imparciais, sendo suficientemente independentes em relação às actividades que 

auditam. 

Estas auditorias terão de ser realizadas com periodicidade não superior a três anos. Sendo que esta 

periodicidade deverá ser estabelecida pela administração, tendo em conta o tipo e dimensão das 

actividades, a natureza dos impactes ambientais e o historial dos problemas de ambiente. 

 

6. Declaração Ambiental 

Uma vez realizado o levantamento ambiental e depois de cada auditoria e ciclo de auditorias, deverá 

ser elaborada, de forma concisa e compreensível, uma declaração ambiental, de modo a informar o 

público e todas as partes interessadas sobre o desempenho ambiental da organização. 

Este é pois um dos propósitos do EMAS, a divulgação de informação ao público, cuja credibilidade é 

garantida pela validação dessa informação por uma entidade independente. 

A declaração ambiental é condição essencial para registo no EMAS II, sendo específica de cada 

instalação industrial. Esta deverá conter obrigatoriamente, a descrição das actividades da 

organização; a apreciação das questões ambientais relevantes; um resumo dos dados quantitativos 

sobre a emissão de poluentes, a produção de resíduos, os consumos de matérias-primas, energia e 

água, e o ruído; a apresentação da política, do programa, e do sistema de gestão ambiental aplicado 

na organização em causa; o prazo de apresentação da declaração seguinte; e a identidade do 

verificador ambiental acreditado que valida a declaração. 

 

7. Verificação Externa 

Depois de realizados os passos anteriormente descritos, a empresa poderá solicitar a verificação 

externa da sua política, programa, sistema de gestão, levantamento ou auditorias e da declaração 

ambiental, os quais deverão estar em conformidade com os requisitos do Regulamento EMAS II para 

que a declaração ambiental possa ser validada por verificadores ambientais acreditados. 

 

8. Registo 

Após o cumprimento das etapas anteriores, as empresas poderão solicitar ao Organismo Competente 

o registo da sua organização no EMAS II. Este registo tem carácter comunitário e será válido através 

da apresentação periódica das declarações ambientais validadas. 

Os Organismos Competentes de cada Estado-membro transmitirão à Comissão as listas de 

organizações registadas no Sistema e as respectivas actualizações, esta última publicará no Jornal 

Oficial das Comunidades Europeias uma lista de todas as organizações registadas na Comunidade. 

Uma vez efectuado o registo, as empresas poderão então divulgar ao público a declaração ambiental 

validada das suas instalações. 
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Importa referir que as empresas necessitam de efectuar a manutenção do seu registo, para tal 

deverão submeter-se a nova verificação e validação de declaração ambiental (Basílio et al, 1999).  O 

período entre verificações não pode ser superior a três anos e está dependente do ciclo de auditorias 

da empresa, sendo que nos anos intercalares deverão ser elaboradas declarações ambientais 

simplificadas. As declarações ambientais validadas e as declarações intercalares, conforme o caso, 

deverão ser enviadas ao Organismo Competente. 

Na figura seguinte evidenciam-se de forma esquemática as fases necessárias para adesão ao EMAS 

II referidas anteriormente. 

 
Figura 2.3: Fases necessárias para adesão ao Regulamento EMAS II (CCRC, 1998). 

 

2.2.2.3. COMPARAÇÃO ENTRE O REGULAMENTO EMAS II E A NORMA ISO 14001:2004 
 

Tanto o EMAS II como a ISO 14001:2004 possuem uma abordagem e um enquadramento comuns 

quanto à melhoria ambiental: através do estabelecimento de objectivos (em políticas ambientais), da 

análise dos impactes ambientais da organização (e do cumprimento da legislação ambiental), da 

fixação de objectivos e metas para a melhoria do desempenho ambiental, do estabelecimento de um 

programa de gestão de ambiente para atingir esses objectivos, bem como de um sistema de auditoria 

para avaliação dos progressos obtidos e, finalmente, da revisão do sistema à luz dos resultados 

alcançados (CCRC, 1998). 

Relativamente ao EMAS II, a Norma ISO 14001:2004 apresenta as vantagens de ser um referencial 

internacional muito mais reconhecido e ser compatível com o referencial ISO 9001:2000 de Qualidade 

e com o referencial OHSAS 18001:1999 de Segurança, o que facilita a possível integração dos 

sistemas de Qualidade e Ambiente e de Segurança e Ambiente, respectivamente. Estes referenciais 

são sistemas independentes, no entanto, a adesão a sistemas integrados permite economias de 

escala quanto à documentação e à prática das auditorias periódicas que ambos os sistemas exigem. 

Poderá referir-se que não existem diferenças significativas entre estes dois sistemas, embora o 

EMAS II estabeleça em alguns pontos requisitos mais restritivos, nomeadamente, desempenho 
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ambiental, envolvimento dos colaboradores, auditorias internas e comunicação com as partes 

interessadas (Pinto, 2005). 

De um modo geral, as principais diferenças entre os dois referenciais para implementação de um 

SGA encontram-se resumidas no quadro seguinte. 

Quadro 2.2: Comparação das principais características dos dois referenciais para implementação de um SGA, 
EMAS II e ISO 14001:2004 (adaptado de Pinto, 2005). 

EMAS II ISO 14001:2004 

Regulamento Comunitário Norma Internacional 

Campo de aplicação – Empresas industriais 
(Organismos Públicos e distribuição a título 
experimental) 

Campo de aplicação – Organizações, 
Empresas industriais e de serviços, 
Organismos Públicos 

Exige levantamento ambiental inicial Não exige levantamento ambiental inicial 

Declaração Ambiental obrigatória, divulgada 
à comunidade 

Política Ambiental comunicada à 
comunidade a pedido desta 

Cumprimento obrigatório da legislação Compromisso de cumprimento da legislação  

Verificação inicial 

Ciclos que podem ir até 3 anos 

Auditoria de concessão 

Auditorias de Acompanhamento anuais 

Auditoria de Renovação 

Ciclos de 3 anos 

Verificação e Registo Certificação 

Sistema de Acreditação Sistema de Acreditação 

Verificador Ambiental Acreditado Auditores qualificados (ISO 14012) 

Declaração Ambiental validada 

Registo no Organismo Competente 
Certificado emitido por Organismo de 
Certificação 
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3. CASO DE ESTUDO 
 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA ACTIVIDADE DA MATUTANO 
 
Uma vez que o âmbito do presente trabalho de mestrado consiste na Implementação de um Sistema, 

uma vez que os aspectos ambientais estão também relacionados com as características da região 

onde a 

organi

zação 

se 

encont

ra 

imple

mentada; e descrição dos seus processos produtivos, dado que são estes a principal causa de 

impactes no ambiente.  

CONFIDENCIAL 

 

3.1.1. DESCRIÇÃO DA MATUTANO 

A Matutano, Sociedade de Produtos Alimentares Unipessoal, Lda. apresenta como principal 

actividade a fabricação de produtos alimentares diversos – Snacks. Sendo líder de mercado na 

respectiva área, a empresa produz e comercializa no mercado uma gama variada de produtos, que 

vão desde as batatas fritas lisas e onduladas (com vários aromas) até produtos de milho com 

múltiplas dimensões e formas, como por exemplo, Cheetos, Doritos, Fritos, entre outros. 

A Matutano é uma filial portuguesa do Grupo Pepsico, existindo em Portugal desde 1987, a empresa 

foi crescendo e só em 1994 adoptou finalmente o nome Matutano. Com o seu desempenho a 

Matutano contribuiu decisivamente para a criação de novos hábitos dos consumidores portugueses, 

levando a que o consumo de snacks tivesse aumentado significativamente. 

A Matutano serve o mercado português e também parte do mercado espanhol, utiliza as mais 

modernas tecnologias e tem uma elevada capacidade de transformação, podendo produzir por hora 

cerca de 4 ton. de diferentes produtos. 

As instalações são constituídas por três edifícios, sendo um deles social com cerca de 1.200 m2, 

separado da nave fabril por um túnel de acesso com 40 m.  A nave fabril tem cerca de 25.000 m2 com 

um pé direito de 8 m.  Existe ainda um 3.º edifício a sul da nave fabril onde está instalada a 

ETAR-Estação de Tratamento de Águas Residuais.  

 A fábrica está actualmente organizada em duas áreas diferentes. Manufacturing é responsável por 

toda a parte de transformação de matérias-primas em produto final.  Distribution  é responsável por 

recepcionar as matérias-primas e efectuar a distribuição do produto final pelos centro de distribuição 

e rotas de pré-venda. 
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Actualmente a empresa emprega cerca de 360 pessoas, sendo que 310 têm vínculo à Matutano, e os 

restantes na gestão da fábrica. “A Matutano como organização está fortemente empenhada numa 

actuação responsável, com vista a minimizar o impacto da sua actividade industrial.” Sendo uma 

preocupação de todos os colaboradores da fábrica respeitar o meio ambiente, sendo mesmo um dos 

objectivos de trabalho de cada colaborador. 

Global

mente, 

a 

empres

a 

aprese

nta uma elevada performance ambiental com inúmeras medidas de protecção ambiental no processo 

e no fim de linha, como por exemplo, a ETAR. 

CONFIDENCIAL 

“CUIDAR DO AMBIENTE FAZ ASSIM PARTE DO NOSSO DIA-A-DIA NA FÁBRICA DO CARREGADO. 

TRABALHAMOS PROCURANDO REDUZIR OS NOSSOS RESÍDUOS, QUANDO OS PRODUZIMOS, TEMOS UMA 

OBSESSÃO PELA SUA SEPARAÇÃO, DEPOIS DE SEPARADOS, PROMOVEMOS A SUA REUTILIZAÇÃO, RECICLAGEM 

OU VALORIZAÇÃO. TRATAMOS TODO O EFLUENTE DA FÁBRICA (ÁGUAS RESIDUAIS) NA NOSSA ETAR. 

CONTROLAMOS AS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS DAS NOSSAS CHAMINÉS”.   

 

3.1.2. LOCALIZAÇÃO DA MATUTANO 

As instalações da empresa encontram-se implantadas na zona industrial do Carregado, concelho de 

Alenquer, onde se encontram vários estabelecimentos industriais.   

O aglomerado urbano mais próximo das instalações da Matutano é a povoação dos Casais Novos 

encontrando-se a cerca de 1 km de distância. 

No que diz respeito ao envolvimento exterior, as zonas limítrofes são: 

 A Norte : BANCO DE PORTUGAL; 

 A Noroeste: Europastry – Produtos Alimentares; 

 A Nordeste: FRISSUL – Entrepostos frigoríficos; 

 A Sudoeste: MANUTENÇÃO MILITAR – Produtos Alimentares; 

 A Sul: SALVADOR CAETANO – Metalomecânica ; 

 A Este: WEBER Cimenfix – Cimento cola e materiais e construção; 

 A Este: FIMA/VG – Distribuição de Produtos Alimentares, Lda. 

Note-se que a Matutano é atravessada a sul por uma linha de água, a vala da Regaleira, afluente da 

ribeira de Alenquer. 
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3.1.3. DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO 

A Produção está organiza 

da em 3 turnos cobrindo as 24h do dia. Seguidamente apresenta-se o fluxograma de Produção. 

Figura 3 película de embalagem.  

A água utilizada nos vários processos pode ter como origem os furos de captação própria e a rede 

municipal. Sendo que recentemente, e depois da realização de vários testes de qualidade da água, 

se começou a utilizar água recuperada da ETAR no destonning (lavagem) da batata, uma vez que 

esta zona do processo não requer ainda água potável. 

CONFIDENCIAL 

No que respeita aos efluentes líquidos, estes resultam da utilização de 15 m3 por cada 1000 kg de 

produtos acabados, sendo encaminhados para a ETAR da Matutano, onde sofrem uma série de 

tratamentos, a água recuperada é posteriormente transferida para o lago artificial. A água tratada tem 

várias utilizações, nomeadamente lavagens de exterior, rega de espaços verdes, abastecimento do 

circuito de Serviço de Incêndio e em alguns processos como o destonning da batata, como já 

referido. 

 

O combustível utilizado no processo de produção é o gás natural, sendo as emissões atmosféricas 

gasosas constituídas essencialmente por vapor de água e dióxido de carbono. Estas emissões são 

controladas regularmente a nível interno e por uma empresa acreditada. 

Relativamente aos resíduos sólidos, produzem-se 350 kg de resíduos por cada 1000 kg de produtos 

acabados, destes 96% são reciclados ou valorizados. Os produtos enviados para reciclagem e 

valorização são cartão e papel, resíduos fritos, batata crua, óleo de fritura, óleo mineral, solventes, 

vidro, plástico mole, embalagens, metais, pilhas, lâmpadas, madeira, lamas e outros. 

 
 
3.1.4. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA MATUTANO  
 
A Matutano possui medidas preventivas adequadas ao combate à poluição, possuindo, igualmente, 

um plano que garante uma utilização eficiente de água e energia. 

As chaminés da instalação fabril possuem os equipamentos adequados e indispensáveis ao controlo 

30 



para a vala da Regaleira.  

Todos os resíduos sólidos são devidamente separados e acondicionados sendo que 96% são 

envia

dos 

para 

recicla

gem 

ou 

valoriz

ação. 

CONFIDENCIAL 

A poluição sonora é controlada através de medições periódicas dos níveis de ruído nas diversas 

actividades, de forma a garantir o cumprimento da legislação em vigor.  

Para além disso, a Matutano disponibiliza sessões de formação e sensibilização contínua aos seus 

colaboradores na área ambiental, envolvendo-os nesta problemática de forma a atingir resultados 

cada vez melhores, possibilitando uma melhoria ambiental contínua.  

 

3.2. ESCOLHA DO REFERENCIAL 
 
Regra geral, o que move uma empresa no sentido da certificação ambiental resulta de uma simbiose 

da necessidade de conquista do mercado e de um desejo de melhorar a imagem pública através de 

uma atitude cumpridora relativamente à preocupação e legislação ambientais (Basílio et al, 1999). No 

entanto, o caso da Matutano é um pouco diferente, senão vejamos, a Matutano é considerada líder 

de mercado na área a que dedica as suas actividades, não possuindo até ao momento, questões 

relevantes relativamente a incumprimentos da legislação ambiental. Além disso, a Matutano faz parte 

de um grupo multinacional com apreciável dimensão, o que permite reforçar a ideia de que a 

motivação mais premente de implementação de um SGA não residiu numa perspectiva de 

internacionalização de negócios. 

Por estas razões, o que motivou a Matutano no caminho da implementação de um Sistema de 

Gestão Ambiental, e posteriormente na sua certificação, reside num conjunto de objectivos, com 

importâncias mais ou menos semelhantes, nomeadamente, cumprir requisitos do Grupo, organizar a 

sua gestão ambiental, garantir uma análise sistemática do seu desempenho ambiental e obter 

benefícios económicos de uma melhor gestão ambiental; acentuar uma boa inserção no meio 

envolvente, principalmente na natureza, na protecção dos ecossistemas tendo em atenção a redução 

de impactes negativos e potenciando os positivos; introduzir a vertente ambiental na formação a 

todos os níveis e no planeamento das actividades da Matutano; e, como não poderia deixar de ser, 

obter a certificação com base num referencial reconhecido, com o objectivo de que esta possa servir 

como factor de diferenciação e de vantagem para melhorar a competitividade no mercado, 

antecipando e respondendo às expectativas dos clientes. Saliente-se que os vários departamentos da 

Matutano já demonstravam a preocupação em respeitar o Ambiente, realizando diversas acções no 
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sentido da 2005). Uma empresa que tenha relações comerciais com todo o mundo, provavelmente 

terá maior reconhecimento com a implementação da ISO 14001:2004. Por outro lado, se trabalhar 

essencialmente com o mercado europeu, o EMAS II também poderá ser aconselhado. Para além 

disso, e com a última revisão do EMAS em 2001, uma organização com um SGA implementado pela 

ISO 

14001:2004, poderá facilmente passar para o EMAS II, pelo que muitas empresas possuem já os 

sistemas implementados de acordo com estes dois referenciais. 

CONFIDENCIAL 

Deste modo, e uma vez que a Norma NP EN ISO 14001:2004 é reconhecida pela Comissão Europeia 

como tendo elementos equivalentes ao EMAS, optou-se pela adopção do primeiro na implementação 

do SGA, já que a Matutano é uma empresa com relações comerciais com todo o mundo, estando a 

empresa-mãe sedeada nos Estados Unidos da América. Sendo que uma vez implementada a norma 

ISO 14001:2004, torna-se mais simples o processo de adesão ao regulamento EMAS II, caso a 

Matutano assim o deseje. 

Neste ponto, será adequado salientar que por questões de facilidade organizacional da empresa, e 

uma vez que a mesma já possui uma certificação do Sistema de Gestão de Segurança, Higiene e 

Saúde no Trabalho, segundo a norma OHSAS 18001:1999, se optou por se implementar um Sistema 

Integrado de Segurança e Ambiente. Sendo que a documentação relativa à parte de Segurança já 

existia e se considerou actualizada para esta área, procedeu-se à inclusão na documentação da 

informação relativa à parte de Ambiente de acordo com o referencial escolhido.  

Desta forma, efectuou-se uma actualização da Política de Segurança, passando a mesma a 

denominar-se Política Integrada de Segurança e Ambiente; actualizaram-se os procedimentos do 

sistema de Segurança, passando a existir procedimentos comuns para Segurança e Ambiente; 

procedeu-se a uma revisão do Plano de Emergência Interno e do Manual de Segurança, para que os 

mesmos passassem a conter informação de Ambiente; actualizaram-se igualmente as instruções de 

trabalho de Segurança necessárias, entre outros documentos de suporte ao sistema. 

Para além destas actualizações foram desenvolvidas acções e documentos unicamente necessários 

para a parte de Ambiente, uma vez que é esta a área central do presente trabalho. Assim, e de forma 

a ir de encontro aos requisitos da norma adoptada, realizou-se um levantamento dos aspectos 

ambientais associados a todas as actividades desenvolvidas nas instalações da Matutano do 

Carregado, com posterior avaliação do seu significado e definição das respectivas acções correctivas, 

tendo sido implementadas igualmente acções preventivas de forma a minimizar possíveis acidentes 

futuros. Realizou-se também um levantamento das exigências legais e outras que a Matutano 

necessita de cumprir, as quais se aplicam aos aspectos ambientais das suas actividades, produtos e 

serviços, seguida de uma auditoria legal e definição das acções a desenvolver de forma a obter 
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3.3. IMPLEMENTAÇÃO DO SGA NA MATUTANO DE ACORDO COM A NORMA NP EN ISO 
14001:2004 
 
A implementação do SGA passou por uma mudança de atitude e a definição de um compromisso  

 

3.3.1. DEFINIÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL 
 
A 

Polític

a 

Ambie

ntal 

defini

da para a Matutano, para além de constituir uma política integrada de Segurança e Ambiente, uma 

vez que a Matutano já possuía uma Política de Riscos Laborais, como já referido, foi redigida com 

base na política ambiental do grupo de que faz parte (Grupo PepsiCo), um grupo multinacional, sendo 

depois adaptada ao nosso país e à organização em causa. 

CONFIDENCIAL 

Pretendeu-se uma política que, respeitando o contexto da norma, reflectisse as principais 

preocupações e objectivos da organização, apresentada de forma sintética, em linguagem simples, 

directa e objectiva, de forma a ser passível de ser entendida por qualquer colaborador da Matutano, 

sendo estes capazes de a transmitir. 

A Política Ambiental vem reforçar a performance ambiental da empresa, salientando as várias 

medidas de protecção ambiental no processo e no fim de linha já implementadas na Matutano (vide 

3.1.4.) e definindo objectivos e metas ambientais a alcançar. 

Desta forma, a Política Ambiental da Matutano  (Anexo 1) foi redigida de modo a englobar vários 

pontos considerados essenciais, como o desenvolvimento das actividades, produtos e serviços 

garantindo o cumprimento dos requisitos legais ambientais aplicáveis; a definição de indicadores de 

desempenho, que serão utilizados para estabelecer objectivos de melhoria continua; o encorajamento 

da conservação dos recursos naturais, a reciclagem, a redução de consumos e o controlo da 

poluição; a utilização de processos, produtos e serviços menos agressivos para o ambiente; a 

prevenção de impactes ambientais; e o incentivo na formação dos colaboradores na área ambiental 

de forma a motivar  
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a participação generalizada na melhoria continua dos processos. 

 

3.3.2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 
A administração da Matutano, através do Plant Manager, garante a disponibilização de meios 

técnicos, humanos e financeiros necessários à implementação, avaliação periódica e revisão do SGA 

tendo sempre como objectivo a sua Melhoria Contínua, a Preservação do Ambiente e a Prevenção da 

Poluiç

ão. 

A 

respo

nsabili

dade 

pelo desenvolvimento, implementação e manutenção do SGA foi cometida ao responsável do 

departamento de segurança e ambiente, cujas responsabilidades principais passam por apoiar e 

coordenar os responsáveis dos vários departamentos na implementação da Política Ambiental e no 

cumprimento dos requisitos legais ambientais; coordenar o planeamento ambiental e a 

implementação das acções necessárias ao cumprimento dos Objectivos e Metas; manter uma base 

documental actualizada dos requisitos legais e outros requisitos ambientais a cumprir; implementar, 

em conjunto com os responsáveis de outros departamentos, procedimentos necessários para garantir 

a Prevenção da Poluição e a Preservação do Ambiente; procurar soluções técnicas mais evoluídas 

aplicáveis aos produtos e processos, de forma a minimizar os impactes ambientais associados; 

implementar um procedimento para identificação dos aspectos ambientais das actividades da 

Matutano e identificação e avaliação dos impactes ambientais associados; efectuar as auditorias 

internas ao sistema e assegurar que são implementadas as medidas correctivas resultantes da 

análise das não conformidades observadas; e manter sempre informado o director da empresa 

relativamente às questões ambientais.  

CONFIDENCIAL 

Aos vários responsáveis dos diversos departamentos foi também atribuída responsabilidade na 

implementação e desenvolvimento do SGA, cuja acção dinamizadora junto dos seus colaboradores, 

através de formação, sensibilização, motivação e acompanhamento, promoverá uma participação 

generalizada e responsável na minimização dos impactes ambientais e na economia dos recursos 

para a execução das várias actividades, melhorando o seu envolvimento na problemática ambiental. 

Na figura seguinte apresenta-se um organigrama da estrutura organizacional das duas áreas em que 

a Matutano do Carregado se encontra dividida. Saliente-se que se pretende implementar um Sistema 

de Gestão Ambiental comum para ambas as áreas, à imagem do que acontece para os sistemas já 

implementados de Qualidade e Segurança, sendo que o responsável do departamento de Ambiente e 

Segurança possui responsabilidades tanto na área de Manufacturing como na de Distribution. 

 
Figura 3.2: Organigrama da estrutura organizacional da área de Manufacturing da Matutano. 
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Figura 3.3: Organigrama da estrutura organizacional da área de Distribution da Matutano. 
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3.3.3. LEVANTAMENTO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS 
 
Depois de definida a Política Ambiental da Matutano realizou-se um levantamento dos aspectos  

A identificação dos aspectos ambientais significativos ocupa um lugar central no SGA de qualquer 

organização, pelo que a sua correcta determinação constitui uma tarefa primordial (Afonso et al, 

2006)

. Este 

é um 

dos 

requi

sitos 

mais importantes da norma, requerendo uma caracterização exaustiva de todos os aspectos 

ambientais, sendo por isso uma fase um tanto longa da implementação do SGA. Trata-se de um 

processo específico para o sistema de gestão ambiental, não estando presente, por razões óbvias, no 

sistema de gestão de segurança. Constitui assim a parte central deste trabalho, sendo-lhe atribuído 

um grande relevo, por constituir uma parte do SGA da Matutano exclusiva, uma vez que foi elaborado 

especificamente para esta empresa, embora baseado em bibliografia diversa.  Deste modo, 

seguidamente faz-se uma descrição pormenorizada do trabalho desenvolvido para a realização do 

levantamento ambiental, com identificação de todos os aspectos ambientais de todas as actividades 

da Matutano, e descrição da metodologia adoptada para avaliação dos mesmos, realizando-se assim 

uma identificação e avaliação de todas as interacções da Matutano com o ambientais. 

CONFIDENCIAL 

De forma a atingir os objectivos propostos, elaborou-se um quadro, “Identificação e Avaliação de 

Aspectos Ambientais” em anexo (Anexo 2), o qual constitui o documento central do processo de 

levantamento dos aspectos ambientais da Matutano e respectiva avaliação. Foi criado de forma a 

constituir um documento de apoio ao sistema, devendo ser revisto anualmente ou sempre que o 

responsável do sistema de gestão ambiental considere necessário, devido à ocorrência de mudanças 

significativas do processo de produção, por exemplo. O documento referido foi elaborado com base 

em procedimentos e instruções, tais como, o Procedimento de Segurança e Ambiente – “Identificação 

de perigos, avaliação e controlo de riscos e aspectos ambientais”; Mapa Anual de Desdobramento de 

Aspectos Ambientais por Processo (Anexo 3); Procedimentos de Trabalho Seguro; Registo dos 

consumos anuais de água, gás natural e electricidade, produção de resíduos sólidos e eficiências 

(Anexo 5). 

O preenchimento do quadro referido englobou duas fases: Identificação dos Aspectos e Impactes 

Ambientais e Definição da Metodologia de Avaliação de Significância.  
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3.3.3.1. IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS 

Para áreas/departamentos existentes na fábrica da Matutano. 

 

Na coluna 2, dentro de cada área consideraram-se todos os processos. Por exemplo, dentro da área 

“Armazém de Matérias-primas”, consideraram-se os processos “Recepção de Matérias-primas”, 

“Armazenagem de Matérias-primas” e “Geral”, sendo que este último diz respeito a actividades que, 

de modo geral, tenham lugar em toda a área física do “Armazém de Matérias-primas”. 

CONFIDENCIAL 

Na coluna 3, identificam-se as várias actividades desenvolvidas pelos colaboradores dentro de cada 

processo. Assim, são consideradas todas as actividades ou serviços, tendo em conta os aspectos 

relacionados com concepção e desenvolvimento, processos produtivos, embalagem e transporte, 

gestão de resíduos, e práticas e desempenho ambiental de fornecedores e subcontratados. 

Para além da identificação das várias áreas, processos e actividades sob as quais irá recair a 

identificação dos aspectos ambientais, será relevante referir neste ponto os principais aspectos 

ambientais abrangidos neste levantamento. Assim, no quadro seguinte encontram-se listados os 

principais aspectos ambientais tidos como referência durante o levantamento ambiental, assim como 

alguns dos impactes ambientais que lhes estão associados. 

Quadro 3.2: Listagem dos aspectos ambientais abrangidos durante o levantamento ambiental e respectivos 
impactes ambientais associados. 
 
Será de referir que a cada actividade podem estar, e estão normalmente, associados vários aspectos 

ambientais, sendo que o objectivo será a identificação da sua totalidade. 

Depois de listados os aspectos e impactes ambientais e para garantir a identificação de todos os 

aspectos para que os mesmos pudessem ser integrados no sistema de gestão, realizou-se uma visita 

às instalações e zonas circundantes, analisando-se cada actividade desenvolvida em cada 

área/departamento, tendo-se escolhido um horário em que todas as áreas estivessem a laborar em 

condições comuns de funcionamento, sendo possível analisar igualmente o comportamento de 

fornecedores e outros prestadores de serviços que operam nas instalações da Matutano. 

Durante a realização da visita, em cada área, e de forma a informar e envolver todos os trabalhadores 

da Matutano no SGA e, mais concretamente, no processo de identificação de aspectos ambientais, 

foi realizada uma exposição oral e em suporte electrónico das principais características e vantagens 
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da implementação de um Sistema de Gestão Ambiental na Matutano e das várias fases a realizar 

para a sua implementação, sensibilizando os colaboradores para as questões ambientais. Durante a 

mesma sessão foram realizadas perguntas directas aos trabalhadores de forma a identificar os 

aspectos ambientais decorrentes das suas actividades, assim como acidentes ambientais ocorridos 

no passado. 

Para além das sessões com os trabalhadores e da visita aos vários locais da fábrica, para 

identificação dos aspectos ambientais,  foram também consideradas as características do local onde 

a Matutano está implantada, tendo sido analisados os fluxos de entrada dos processos, 

nome

adam

ente a 

utiliza

ção 

de 

matérias-primas, e a utilização de água e energia; assim como os fluxos de saída, nomeadamente 

emissões atmosféricas, descargas no meio hídrico, derrames no solo, resíduos, ruído, entre outros.  

CONFIDENCIAL 

No quadro “Identificação e Avaliação de Aspectos Ambientais” em anexo os vários aspectos 

ambientais identificados para cada actividade e os respectivos impactes, encontram-se registados na 

coluna 5. A coluna 4 corresponde à numeração sequencial atribuída aos aspectos ambientais. 

O “Mapa anual de desdobramento de aspectos ambientais por processo” em anexo (Anexo 3) foi 

criado para facilitar a identificação de todos os aspectos ambientais das zonas mais problemáticas da 

fábrica, nomeadamente linha da PC42, linha da Kettle, linha de Vários, linha de Doritos/Fritos, linha 

de Extrudidos, Embalagem e Sanitation. Este documento deverá ser preenchido anualmente por um 

grupo de trabalhadores de cada uma das zonas referidas, entre os quais deve estar presente o Front 

Line Manager de cada zona. Deste modo, para além de se registarem os aspectos ambientais de 

cada zona facilitando a actualização do quadro “Identificação e Avaliação de Aspectos Ambientais”, 

pretende-se envolver o maior número possível de trabalhadores neste processo, sensibilizando-os 

para o impacte ambiental das suas actividades e envolvendo-os na melhoria contínua do seu 

comportamento ambiental, de forma a atingir o sucesso pretendido na empresa. 

A presente identificação foi ainda baseada na análise de requisitos técnicos como fichas de 

segurança, de requisitos legais, de dados históricos resultantes das medições e monitorizações, de 

medições efectuadas propositadamente para a identificação dos aspectos ambientais, como por 

exemplo no caso da produção de ruído de algumas actividades, e principalmente, de documentos 

existentes internamente na Matutano denominados “Procedimentos de Trabalho Seguro”. Estes 

documentos constituem descrições pormenorizadas de todas as funções desenvolvidas pelos 

trabalhadores em todas as áreas de processo da Matutano, constituindo excelentes documentos de 

apoio na identificação dos aspectos ambientais, uma vez que permitem conhecer em profundidade 

todas as actividades processuais desenvolvidas. Estes documentos serviram de base para a 

preparação da visita às várias áreas da Matutano. 
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Saliente-se que durante a identificação dos aspectos ambientais, para além das actividades actuais, 

foram tidas em conta as do passado e as planeadas, de modo a obter um levantamento ambiental 

abrangente na escala temporal. 

Na coluna 7, os aspectos ambientais são classificados tendo em conta situações operacionais 

distintas. Assim consideram-se:  

 Situações de operação normais (N): actividades desenvolvidas no dia-a-dia da 
empresa, consideradas actividades de rotina; 

 
 Situações anómalas (A): actividades não rotineiras, como paragem/arranque, situações 

d
e
 
m
a
n
u
t
enção, reestruturação de instalações e alterações de processo, entre outras; 

CONFIDENCIAL 
 

 Situações de emergência (E): potenciais acidentes, tais como derrames e incêndios, 
entre outros. 

 
Na coluna 8 são listadas as medidas de controlo existentes. 

Finda a fase de identificação de todos os aspectos ambientais associados às diversas actividades ou 

serviços da Matutano de forma a ser possível a sua integração no SGA, interessa determinar os que 

têm impacte(s) significativo(s) sobre o ambiente, para que possam ser tratados de forma adequada 

no âmbito do SGA.  

No ponto seguinte apresentam-se os diversos critérios definidos para avaliação da significância dos 

aspectos ambientais. 
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3.3.3.2. DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA 

Para que seja possível decidir sobre o carácter significativo dos aspectos ambientais identificados é 

similares. 

Na avaliação da significância de um aspecto ambiental devem ser tidos em conta pontos como o 

potencial para causar danos ambientais (impacte); a fragilidade do ambiente (impacte); o tipo, a 

dimensão e a frequência do aspecto; e a existência e os requisitos da legislação ambiental pertinente 

(Silva

, 

2006)

. 

Desta 

forma

, na coluna 9.1. os aspectos ambientais são classificados quanto ao tipo de impacte ambiental que 

provocam, nomeadamente impactes negativos ou positivos, sendo que (Pinto, 2005): 

CONFIDENCIAL 

 Impacte Negativo (Neg): aspecto ambiental com incidência negativa no ambiente; 

 Impacte Positivo (Pos): aspecto ambiental com incidência positiva no ambiente. 

 

Os aspectos ambientais classificados como tendo um efeito positivo no meio ambiente não são 

sujeitos a avaliação da sua significância, no entanto, são identificados e registados no quadro 

“Identificação e Avaliação de Aspectos Ambientais” de forma a poderem constituir oportunidades de 

melhoria a serem exploradas numa fase posterior. 

Uma vez identificados quais os aspectos com impacte negativo no meio ambiente, segue-se a 

avaliação da significância. 

A avaliação dos aspectos ambientais é feita de duas formas distintas consoante a sua análise seja 

qualitativa ou quantitativa. 

No quadro “Identificação e Avaliação de Aspectos Ambientais” poderá verificar-se que os aspectos 

ambientais relacionados com utilização de água, energia, matérias-primas e produção de resíduos 

sólidos são classificados como significativos depois de analisados os dados referentes aos consumos 

e produções dos mesmos no ano corrente e comparados com os mesmos valores para os anos 

anteriores (coluna 9.3.).  

 

3.3.3.2.1. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA DA SIGNIFICÂNCIA  
 

Para a avaliação dos aspectos ambientais com impacte negativo para os quais a Matutano não 

possui dados quantitativos, nomeadamente aspectos que abrangem a produção de efluentes líquidos, 

emissões gasosas, derrames no solo, descargas no domínio hídrico, emissão de ruído, emissão de 
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maus-cheiros, emissão de poeiras e tráfego foram definidos critérios de avaliação divididos em duas 

categorias:  

 Critérios Ambientais, de forma a avaliar o impacte de determinado aspecto no meio 
ambiente considerando os factores Frequência (F), Gravidade das consequências (G) e 
Escala (E) (coluna 9.2.1.);  

 Critérios Empresariais, de forma a avaliar as consequências de cada aspecto não só em 
termos de impacte no ambiente como também de impacte para a própria empresa, através da 
avaliação dos aspectos quanto à existência e cumprimento de Requisitos Legais (RL) (coluna 
9.2.2.).  

A 

escolha 

dos 

critérios 

mencion

ados 

baseou-se numa pesquisa e análise de várias referências bibliográficas relacionadas com o presente 

tema, pretendendo-se adoptar critérios que permitissem uma avaliação dos aspectos nas suas várias 

vertentes e que ao mesmo tempo fossem adequados para a empresa em causa. 

CONFIDENCIAL 

Seguidamente, apresentam-se as matrizes para cada critério com apresentação das respectivas 

escalas estabelecidas internamente. 

Quadro 3.3: Matriz estabelecida para classificação dos aspectos ambientais negativos quanto à frequência da 
sua ocorrência. 
 

 
Quadro 3.4: Matriz estabelecida para classificação dos aspectos ambientais negativos quanto à gravidade das 
suas consequências. 
 
 
Quadro 3.5: Matriz estabelecida para classificação dos aspectos ambientais negativos quanto à escala dos seus 
impactes. 
 
 
Quadro 3.6: Matriz estabelecida para classificação dos aspectos ambientais negativos quanto à existência e 
cumprimento de requisitos legais que lhes estão associados. 
 
Com base numa pesquisa bibliográfica, e de forma a encontrar uma equação adequada à realidade 

em causa, definiu-se a seguinte equação para determinação da significância dos vários aspectos 

ambientais com impacte negativo identificados: 

Total = F * G * E         [3.1] 

onde, 
F: nível atribuído ao aspecto ambiental quanto à frequência da sua ocorrência; 
G: nível atribuído ao aspecto ambiental quanto à gravidade das suas consequências; 
E: nível atribuído ao aspecto ambiental quanto à escala do seu impacte no ambiente; 
Total: produto entre os níveis atribuídos para os três critérios ambientais. 
 
 
De acordo com o resultado obtido da aplicação da equação anterior, os aspectos ambientais com 

impacte negativo são classificados como: 
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 Muito significativos (MS): no caso do total ser igual ou superior a 147; 

 Significativos (S): no caso do total ser igual ou superior a 75, ou no caso do nível 

atribuído ao critério empresarial ser igual a 5; 

 Não significativo (NS): no caso do total ser inferior a 75. 

A classificação quanto à existência e cumprimento de requisitos legais foi considerada relevante na 

avaliação da significância, não só por uma questão de preservação ambiental como por uma questão 

empresarial, uma vez que o cumprimento de legislação é um ponto bastante importante para 

qualquer empresa e que poderá trazer consequências económicas negativas graves caso a empresa 

não 

cumpr

a os 

requis

itos 

legais 

em vigor.  

CONFIDENCIAL 

Esta é pois a razão para que, na maioria dos casos, a existência de legislação ambiental associada a 

determinado aspecto ambiental seja um dos critérios considerados nas organizações para determinar 

a significância dos aspectos ambientais (Silva, 2006). Segundo este autor, grande parte das 

organizações que possuem um Sistema de Gestão Ambiental, no momento de avaliarem a 

significância dos seus aspectos ambientais utilizam este critério como um filtro, ou seja, se o aspecto 

tem requisitos legais é considerado significativo. No entanto, como uma grande parte dos aspectos 

ambientais possui legislação aplicável, estas organizações ficam com os seus aspectos ambientais 

classificados como significativos, não sendo esta uma forma adequada de classificação dos aspectos 

ambientais.  

Por esta razão, e de forma a que as prioridades do SGA da Matutano fiquem centradas nos aspectos 

ambientais que pelo impacte associado sejam realmente significativos, optou-se por utilizar a 

classificação dos aspectos quanto aos requisitos legais como uma contribuição para a ponderação 

final  da significância dos mesmos. Ou seja, a equação (equação 3.1) utilizada na determinação da 

significância de determinado aspecto engloba unicamente os níveis atribuídos para os critérios 

ambientais, sendo só posteriormente analisada a classificação atribuída para o critério empresarial. 

Neste critério, um aspecto só se torna automaticamente significativo caso lhe tenha sido atribuída 

uma classificação de 5 – “Em incumprimento/corrigível”.  

Assim, a inclusão na presente metodologia de avaliação de um ponto em que é possível classificar 

um aspecto como “em incumprimento legal” pretende alertar e auxiliar a empresa para os aspectos 

em não conformidade, aos quais deverão estar associadas acções correctivas a serem 

implementadas num curto período de tempo.   

No que respeita à escala/níveis utilizados para classificação dos aspectos ambientais, a sua escolha 

foi realizada com base na realidade da empresa, de forma a ser adequada à Matutano, pretendendo- 
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-se uma escolha de níveis de fácil utilização, tendo sido testada para vários aspectos associados a 

várias actividades/serviços da Matutano. 

Como já referido a presente metodologia de avaliação de significância de aspectos ambientais da 

Matutano foi testada para aspectos ambientais reais e suficientemente diferentes entre si presentes 

em diversas actividades da Matutano, sendo posteriormente validada e por fim implementada como 

fazendo parte desta etapa importante do SGA da empresa. Saliente-se que durante a fase de teste 

da presente metodologia, depois de definidos os critérios a utilizar na avaliação de determinado 

aspecto e a forma como seria realizada a ponderação dos vários critérios, foi necessário definir quais 

os 

vários níveis de classificação possível de um aspecto ambiental e os respectivos limites. 

CONFIDENCIAL 

Assim, depois de obtidas todas as combinações possíveis dos vários níveis atribuídos para cada 

critério e o respectivo resultado de cada combinação (Anexo 4 – Combinações possíveis para a 

metodologia adoptada para avaliação de significância), analisaram-se estes resultados tendo-se 

definido três níveis de classificação final possível de um aspecto ambiental, uma vez que se 

considerou importante, no caso da Matutano, distinguir os aspectos ambientais “Muito significativos”, 

aos quais deverá estar associada a implementação de uma acção correctiva urgente, dos aspectos 

ambientais “Significativos”, que requerem igualmente a implementação de uma acção correctiva não 

tão urgente. 

A escolha dos limites correspondentes a cada classificação final foi realizada depois de analisados os 

resultados das 45 possíveis combinações, de modo a incluir na classificação “Muito significativo” (MS) 

as combinações realizadas com os níveis máximos de cada critério, permitindo incluir assim nesta 

categoria os aspectos considerados mais preocupantes. Este método foi utilizado de forma 

semelhante para obter os limites da classificação “Significativo” (S), sendo as restantes combinações 

consideradas como associadas a aspectos “Não significativos” (NS). 

Saliente-se que no quadro “Identificação e Avaliação de Aspectos Ambientais” em anexo (Anexo 2), a 

atribuição de níveis aos vários critérios para avaliação dos aspectos ambientais não quantificáveis 

encontram-se registados nas colunas com as respectivas designações (ponto 9.2. “Aspectos Não 

Quantificáveis” do quadro referido). 
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3.3.3.2.2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DA SIGNIFICÂNCIA  
 

Como referido anteriormente, definiram-se duas metodologias diferentes para avaliar a significância 

dos aspectos ambientais, quer fosse possível a sua quantificação ou não. A metodologia apresentada 

a seguir aplica-se aos aspectos ambientais possíveis de quantificar, nomeadamente, consumos de 

água, de energia eléctrica e de gás natural, utilização de matérias-primas e produção de resíduos 

sólidos. 

Verificou-se que a Matutano revela já uma preocupação em reduzir os seus consumos de água, gás 

natural e electricidade, assim como obter uma eficiência elevada na utilização de matérias-primas, e 

também diminuir a produção de resíduos sólidos durante a sua laboração, reciclando e valorizando a 

máxima quantidade de resíduos possível. Por esta razão a Matutano possuí dados referentes a 

consumos, eficiências e produção de resíduos para os vários períodos de laboração dos vários anos 

(a Matutano, de modo a gerir de forma optimizada a sua produção e o trabalho desenvolvido, divide 

cada ano em 13 Períodos de igual duração), sendo possível quantificar estes aspectos ao longo do 

tempo, baseando-se a metodologia de avaliação de significância no histórico da Matutano.  

CONFIDENCIAL 

Os dados fornecidos pelos vários departamentos/áreas verificou referentes à utilização de água, gás 

natural e electricidade e resíduos sólidos correspondem ao “Geral da fábrica”, uma vez que não 

existiam valores específicos para cada linha. Relativamente à utilização de matérias-primas, optou-se 

por avaliar este aspecto analisando a eficiência, em percentagem, de utilização da principal matéria-

prima em cada linha de processo e na área de embalagem.  

Os valores do histórico utilizados encontram-se referidos na tabela em anexo (Anexo 5). 

Com base no histórico define-se para valor de referência dos consumos gerais de água, gás natural e 

electricidade e produção de resíduos sólidos o parâmetro Dr (coluna 9.3) dado pela equação 

seguinte. 

Seguidamente apresenta-se a equação utilizada no cálculo de Dr: 

            [3.2] 

onde, 
Ci: representa o consumo anual de água (m3.ton-1), gás natural (m3.ton-1) ou electricidade (kW.ton-1) ou a 
produção de resíduos sólidos (kg.ton-1); 
Pi (ton): representa a produção de cada ano; 
n: representa o número de anos considerados. 
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Para as matérias-primas o Dr é calculado como  a média das eficiências de utilização de determinada 

matéria-prima nos três anos 2003, 2004 e 2005, uma vez que se considerou 2006 como ano corrente. 

Assim, definiu-se que os aspectos ambientais com impacte negativo referentes ao consumo de água, 

electricidade e gás natural, à utilização de matérias-primas e à produção de resíduos sólidos podem 

ser classificados como “Significativos” quando: 

 No caso da utilização de água, electricidade e gás natural: o cociente entre os 

respectivos consumos e a quantidade de produto final fabricado no ano corrente for 

superior a Dr. 

 N

o

 

c

a

s

o da utilização de matérias-primas: a eficiência da utilização da principal matéria-prima 

das linhas de produção e de embalagem no ano corrente for inferior a Dr. 

CONFIDENCIAL 

 No caso da produção de resíduos sólidos: o cociente entre a produção de resíduos 

sólidos indiferenciados e a quantidade de produto final fabricado no ano corrente for 

superior a Dr. 

No quadro referido o resultado da avaliação de significância encontra-se registada na coluna com a 

respectiva designação (ponto 9.4. “Significância”). 

O quadro “Identificação e Avaliação de Aspectos Ambientais” contém ainda informação que se 

considerou relevante para completar o processo de identificação e avaliação de aspectos ambientais. 

Na coluna 8 registam-se as medidas de controlo já existentes associadas a determinado aspecto 

ambiental, sendo que algumas devido à sua importância na prevenção de acidentes são classificadas  

 

 

 

 

a verificação (coluna 16). A verificação da AC engloba uma nova avaliaçãoiva, ou seja, verificar se a 

acção correctiva implementada foi a eficaz. 

 

3.3.3.3. ANÁLISE DOS ASPECTOS AMBIENTAIS MUITO SIGNIFICATIVOS E SIGNIFICATIVOS E 
DEFINIÇÃO DE ACÇÕES CORRECTIVAS 

 

Os aspectos ambientais classificados como Muito significativos e Significativos são analisados 
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individualmente, tendo em conta as necessidades e limitações da empresa e a preservação 

ambiental, sendo posteriormente elaboradas propostas de acções correctivas para a minimização dos 

seus impactes tendo em conta os objectivos e metas estabelecidos. Estas acções serão de carácter 

urgente para os aspectos ambientais classificados como MS. 

Saliente-se que o controlo de aspectos poderá igualmente incidir sobre os aspectos ambientais 

considerados Não Significativos, caso a sua minimização esteja enquadrada nos objectivos da 

Matutano como oportunidade de melhoria. 

Note-se que qualquer que seja o nível de significância de determinado aspecto ambiental, sempre 

que 

este 

seja 

conse

quênc

ia de 

uma situação de emergência deve-lhe estar associada uma medida de Prevenção e Resposta a 

Emergência. 

CONFIDENCIAL 

Seguidamente analisam-se os aspectos ambientais com impacte negativo da Matutano classificados 

como Muito significativos e Significativos, apresentando-se uma proposta das acções correctivas a 

implementar em cada caso. 

Pprimeiramente apresenta-se um quadro com os aspectos Muito significativos, seguido de uma breve 

análise dos mesmos e das propostas de acções correctivas. 

Posteriormente, far-se-á uma análise dos aspectos Significativos, no entanto como o número destes 

aspectos é um pouco longo, apresenta-se a sua análise e o respectivo quadro por áreas. Optou-se 

igualmente por incluir todos os aspectos ambientais com impacte negativo Significativos relacionados 

com a utilização de água, energia, matérias-primas e produção de resíduos sólidos no mesmo 

quadro, sendo analisados em conjunto. 

Note-se que os quadros que se seguem são quadros resumo do quadro “Identificação e Avaliação de 

Aspectos Ambientais” (Anexo 2), tendo-se optado por seguir a mesma estrutura deste último, 

nomeadamente no que concerne à numeração das colunas, de forma a simplificar a ligação entre os 

vários. 
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3.3.3.3.1. ASPECTOS AMBIENTAIS NÃO QUANTIFICÁVEIS MUITO SIGNIFICATIVOS 
 

No quadro 3.7 resumem-se os aspectos ambientais com impacte negativo classificados como Muito 

significativos, respectiva pontuação e acções correctivas urgentes propostas. Saliente-se que apenas 

existem aspectos ambientais MS no Laboratório e Engenharia. 

 
Quadro 3.7: Quadro resumo com apresentação dos aspectos ambientais com impacte negativo classificados 
como Muito significativos e respectivas acções correctivas propostas. 
 

Depois de realizada a visita às várias áreas da fábrica e após análise das várias fichas de segurança 

das 

subst

ância

s 

quími

cas 

utilizadas nas áreas de Laboratório e Engenharia aplicou-se a metodologia descrita anteriormente na 

avaliação da significância destes aspectos, tendo-se verificado que os mesmos apresentam uma 

avaliação de 175, sendo classificados como Muito significativos. 

CONFIDENCIAL 

As actividades referidas no quadro anterior dizem respeito a actividades decorrentes do 

funcionamento normal da fábrica, constituindo actividades paralelas e de apoio ao processo 

produtivo, principal actividade da Matutano. Ou seja, o Laboratório realiza análises laboratoriais tanto 

às matérias-primas como aos produtos acabados, para tal necessita de utilizar reagentes como 

Clorofórmio (3,75 kg.dia-1) e Nitrato de Prata (8,16 kg.dia-1), os quais irão constituir posteriormente 

resíduos, que deverão ter um destino final adequado. O mesmo acontece em Engenharia, cujas 

actividades de apoio à linha de produção requerem o uso de tintas, solventes, lubrificantes, óleos 

variados, entre outras substâncias que constituem igualmente resíduos perigosos. 

Estas actividades são muito frequentes durante a laboração da fábrica, por exemplo no caso das 

análises laboratoriais, ocorre a mesma análise várias vezes ao dia e até mesmo várias vezes no 

mesmo turno, por esta razão se atribuiu um valor elevado para a frequência destes aspectos. 

Também os níveis atribuídos para a gravidade e escala foram bastante elevados, uma vez que se 

tratam de resíduos perigosos segundo o código LER. 

Constatou-se, durante o presente trabalho, que o destino destes resíduos consistia no lixo 

indiferenciado, e posteriormente aterro sanitário camarário, e nas linhas de esgotos e seguidamente a 

ETAR da Matutano. Esta situação requer uma acção correctiva urgente de modo a preservar o meio 

ambiente permitindo a conformidade com a legislação em vigor, uma vez que este era um ponto em 

que a legislação não era cumprida, aliás como se pode ver pela classificação atribuída ao critério 

empresarial no quadro anterior. 

Para a definição da AC, primeiramente procedeu-se a um levantamento de todas as substâncias 
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perigosas produzidas nas duas áreas em causa, respectivas quantidades anuais e precauções a 

tomar durante o seu armazenamento. Seguidamente contactaram-se empresas especializadas na 

recolh

a e 

enca

minha

mento 

de 

resíduos perigosos, recorrendo à lista existente no site do Instituto dos Resíduos [8] denominada 

“Lista de Operado 

CONFIDENCIAL 

3.3.3.3.2. ASPECTOS AMBIENTAIS NÃO QUANTIFICÁVEIS SIGNIFICATIVOS 
 

Neste capítulo são apresentados os aspectos ambientais significativos para cada área da 

Matutano. 

 

 Armazém de Matérias-primas 

Quadro 3.8: Quadro resumo com apresentação dos aspectos ambientais com impacte negativo da área do 
Armazém de Matérias-primas, classificados como Significativos e respectivas acções correctivas propostas. 
 

Da visita à área referida, e tendo em conta acidentes do passado e possíveis de ocorrer no futuro, 

verificou-se que à actividade de descarga de óleo alimentar estão associados aspectos ambientais 

com impacte negativo classificados como Significativos, cujo total obtido é consideravelmente 

superior a 75, constituindo este último o limite definido para um aspecto ser classificado como S. 

O “possível derrame de óleo” verifica-se em situações de emergência, ou seja, com uma frequência 

relativamente baixa, mas com uma gravidade elevada, uma vez que estas situações provocam 

contaminações directas da ribeira e solos circundantes, pois o óleo derramado atinge rapidamente a 

linha de água que atravessa a Matutano – vala da Regaleira, podendo atingir as indústrias vizinhas e 

afectando a fauna e a flora locais. Verifica-se igualmente que esta situação não está em 

conformidade com a legislação em vigor, uma vez que não podem ocorrer descargas de óleos para o 

meio ambiente, daí o nível 5 atribuído ao critério empresarial. 

Relativamente à lavagem da mangueira de descarga do camião de óleo e da área circundante, esta 

actividade diária gera efluentes líquidos com restos de óleo, os quais são descarregados 

directamente na vala, provocando a sua contaminação. Esta situação verifica-se sempre que ocorre a 

descarga de óleo, aproximadamente uma vez por dia. Embora de gravidade elevada estas pequenas 

quantidades de óleo ficam retidas dentro do perímetro da fábrica, logo nível para a escala baixo. Além 

disso, este aspecto não está em conformidade com a legislação em vigor, necessitando por isso da 

implementação de uma acção correctiva. 

Antes da análise das acções correctivas propostas para os presentes casos, importa salientar que já 

existiam implementadas medidas de controlo (vide coluna 8. “Medidas de controlo existentes” no 
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quadro “Identificação e Avaliação de Aspectos Ambientais” (Anexo 2)) relacionadas com a prevenção 

de acidentes e minimização de impactes destes aspectos. Existia já implementado e em 

funcionamento, um sistema automático de controlo de descargas de óleo para evitar possíveis 

acide

ntes, 

assim 

como 

uma 

bacia 

de retenção para evitar derrames. No entanto, verificou-se que estas medidas não eram suficientes 

verificando-se ainda a ocorrência de acidentes. 

CONFIDENCIAL 

Pela razão anterior propôs-se a alteração do local de descarga de óleo dos camiões, para um local 

onde fosse possível evitar derrames de óleo, ou no caso de ocorrer um derrame, que seja possível 

circunscrever o mesmo, impedindo que este atinja as linhas de água. Esta solução permitirá ainda 

resolver a situação dos escorrimentos da mangueira de descarga e da lavagem da mesma. 

Esta proposta de acção correctiva implica algum esforço financeiro por parte da empresa, o que pode 

constituir um obstáculo para a implementação da acção num curto período de tempo. Assim, e de 

modo a minimizar os impactes até à implementação da acção, realizou-se uma actualização da 

instrução de trabalho para descarga de óleo, tendo-se incluído um tópico relativo à actuação em caso 

de derrame, tendo sido elaborada uma instrução de trabalho para a correcta lavagem da mangueira 

de descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Produção 

Quadro 3.9: Quadro resumo com apresentação dos aspectos ambientais com impacte negativo da área de 
Processo, classificados como Significativos e respectivas acções correctivas propostas. 
 

A área de Processo é composta pelas diferentes linhas e pela recepção da batata, tendo sido 

identificados vários aspectos ambientais significativos nesta área. 
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Relativamente ao processo de Recepção da Batata constatou-se que existem dois aspectos 

classificados como significativos. Um “possível derrame de combustível” durante a descarga da 

batata, situação considerada de emergência que já ocorreu várias vezes no passado, a qual 

apres

enta 

conse

quênc

ias 

grave

s, 

uma vez que na maioria dos casos o combustível segue para a rede pluvial, contaminando a linha de 

água que atravessa a Matutano e o solo, podendo atingir as indústrias vizinhas, além de constituir 

uma situação de não conformidade legal. Também a produção de efluentes da “lavagem de 

pavimentos e equipamentos” rotineira da área de recepção de batata constitui outro aspecto 

ambiental, uma vez que estes efluentes seguem directamente para a rede pluvial contaminando a 

ribeira e o solo com restos de detergentes, combustível, entre outros. Esta actividade realiza-se com 

uma frequência e gravidade relativamente elevadas, podendo ultrapassar os limites da fábrica, sendo 

classificada também com o nível 5 relativamente ao critério empresarial pelas mesmas razões 

apontadas para o aspecto descrito anteriormente. 

CONFIDENCIAL 

Ainda relativamente ao processo de “recepção da batata”, as acções correctivas propostas passam 

por direccionar os efluentes resultantes da lavagem e o combustível derramado para a rede de 

esgotos da Matutano, e não para a ribeira. Para tal será necessário efectuar obras de melhoramento 

nesta área, as quais possuem implicações financeiras elevadas. Para além disso, será necessário 

elaborar uma instrução para actuação em caso de derrame de combustível a implementar e divulgar 

aos colaboradores desta área, constituindo uma medida de Prevenção e Resposta a Emergências. 

No que concerne às linhas de produção verifica-se que existe um aspecto ambiental comum a três 

das quatro linhas, a existência de “equipamento não conforme associado às chaminés de emissão de 

gases de combustão”, devido à existência de chapéus de “chinês”, os quais segundo o Decreto-Lei 

78/2004, de 3 de Abril, condicionam a dispersão de poluentes não podendo estar presentes nas 

chaminés. Por esta razão, foi atribuído um nível 5 ao critério empresarial, o que implicou a 

classificação destes aspectos como significativos. A acção correctiva proposta passa por retirar o 

chapéu de “chinês” das chaminés e para a linha da batata, a correcção da altura da chaminé que não 

está de acordo com o Decreto-Lei 78/2004. 

Na linha da batata a “possível ocorrência de derrame de óleo” constitui uma situação de emergência, 

cuja frequência e gravidade são relativamente elevadas, mas com escala baixa, pelo que este 

aspecto apresenta um total baixo para aspecto significativo (75). A acção correctiva proposta para o 

presente caso passa pela definição de uma instrução de trabalho para actuação em caso de derrame 

de óleo, constituindo uma medida de Prevenção e Resposta a Emergências,com formação adequada 

dos operadores.  
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Relativamente às linhas de Extrudidos e Doritos/Fritos, os aspectos ambientais registados dizem 

respeito a uma “possível deficiência no funcionamento do forno” e a uma “possível avaria do 

permutador de calor”, respectivamente. Estes aspectos verificam-se em situações de emergênia, e 

embora a sua baixa frequência, apresentam consequências relativamente graves, podendo atingir 

uma 

escala 

para 

além 

dos 

limites 

da fábrica, obtendo um total baixo para a gama de aspectos significativos. Em relação às acções 

correctivas propostas, estas deverão dizer respeito à alteração do procedimento de trabalho para 

manutenção do forno de extrudidos, devendo diminuir a periodicidade da manutenção e optimizar o 

funcionamento do permutador de Doritos/Fritos, acção a cargo da Engenharia, de modo a evitar a 

libertação de fumos e poluentes, melhorando as condições de trabalho dos operadores. 

CONFIDENCIAL 

 

 

 

 Laboratório 

Quadro 3.10: Quadro resumo com apresentação dos aspectos ambientais com impacte negativo da área de 
Laboratório, classificados como Significativos e respectivas acções correctivas propostas. 
 

 

Da verificação das actividades desenvolvidas no Laboratório, principalmente as análises laboratoriais, 

registaram-se alguns aspectos considerados Significativos.  

A “libertação de gases perigosos resultantes da extracção da hotte”, resultante de uma actividade 

rotineira é considerada significativa, embora possua um total de 45, inferior a 75, limite a partir da 

qual um aspecto é classificado como Significativo. Este facto deve-se ao nível atribuído ao critério 

empresarial, uma vez que existe uma não conformidade com os requisitos legais em vigor para a 

altura das chaminés de hottes. Segundo o Decreto-Lei 78/2004 de 3 de Abril, art.31.º, a cota máxima 

da chaminé das hottes laboratoriais deve ser superior em pelo menos 1 m à cota máxima do próprio 

edifício, contudo a chaminé da hotte da Matutano não tem uma altura concordante com o presente 

requisito, sendo necessário implementar a acção correctiva adequada. Para além disso, à 

semelhança do que se verifica para outras chaminés, também neste caso é necessário retirar o 

chapéu de “chinês” existente, de modo a obter-se uma concordância legal total. 

Relativamente aos outros dois aspectos ambientais registados como significativos nesta área, 

verifica-se que os mesmos são resultado de situações de emergência, que embora com uma 

frequência baixa, apresentam uma gravidade e escala mais ou menos elevadas, pois estão 

relacionados com possíveis derrames de substâncias perigosas. Para estes dois casos a proposta de 

acção correctiva, constituindo igualmente uma medida de Prevenção e Resposta a Emergências, 
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passa pela implementação de uma instrução de trabalho onde será descrita a actuação em caso de 

derrame de substâncias utilizadas no Laboratório, e a formação dos colaboradores do Laboratório. 

 

 

 

CONFIDENCIAL  

 

 Sanitation 

Quadro 3.11: Quadro resumo com apresentação dos aspectos ambientais com impacte negativo da área de 
Sanitation, classificados como Significativos e respectivas acções correctivas propostas. 
 

As actividades de carácter rotineiro da área de Sanitation, área responsável pela lavagem e limpeza 

das áreas de processo, englobam a “lavagem das bacias de retenção dos depósitos de óleo e do 

pavimento circundante”, assim como “lavagem do telhado” (quadro 3.11). Os efluentes gerados 

nestas actividades são direccionados para a rede pluvial da fábrica seguindo directamente para a 

ribeira. Este é um procedimento grave uma vez que estes efluentes transportam quantidades 

significativas de óleo e detergentes, os quais irão contaminar a linha de água e o solo, podendo 

atingir as indústrias vizinhas.  

Por esta razão, estes aspectos são classificados como Significativos com um total de 125. Para além 

disso, verifica-se não conformidade legal, uma vez que a legislação em vigor não permite a descarga 

de efluentes que transportem óleo e detergentes sem um tratamento prévio adequado. 

Assim, as propostas de acções correctivas visam a minimização dos presentes impactes ambientais e 

a correcção da situação de modo a obter conformidade legal, através de alterações nos 

procedimentos de trabalho de lavagem, sendo os efluentes direccionados para a rede pluvial 

atingindo a ribeira, devendo ser direccionados para a rede de esgotos da fábrica, que segue para a 

ETAR. 
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 Engenharia 

Quadro 3.12: Quadro resumo com apresentação dos aspectos ambientais com impacte negativo da área de 
Engenharia, classificados como Significativos e respectivas acções correctivas propostas. 
 

Da 

visita 

à área 

de 

Engen

haria, cuja principal actividade está relacionada com a manutenção de equipamentos, e tendo em 

conta situações de acidentes passados, verificou-se a existência de três aspectos ambientais com 

impacte negativo classificados como Significativos e apresentados no quadro 3.12. No entanto, será 

de salientar que nenhum destes aspectos foi classificado como Significativo por ter um total igual ou 

superior a 75, mas sim por possuir um nível 5 no critério empresarial, ou seja, por estar em 

incumprimento legal. 

CONFIDENCIAL 

O primeiro aspecto retratado (104.) no quadro anterior diz respeito a uma situação de emergência 

devido a um “potencial derrame de óleos e/ou lubrificantes”, os quais poderão causar consequências 

graves no meio ambiente envolvente da fábrica, como retratado pelo nível atribuído ao critério 

ambiental de gravidade. A este aspecto está associada uma situação de incumprimento legal, uma 

vez que a ocorrência de um derrame que leve à contaminação do meio é uma situação gravosa em 

termos legais. 

Ainda relativamente ao presente aspecto ambiental, será de salientar que existiam já bacias de 

retenção para os lubrificantes, de modo a evitar derrames destes durante o seu armazenamento. No 

entanto, importa também colocar bacias de retenção nos depósitos de óleo, assim como em 

recipientes de outras substâncias onde possam ocorrer derrames. Para além disso, elaborou-se uma 

instrução para actuação em caso de derrames à semelhança do que já tinha sido feito para as outras 

situações de derrames, devendo fornecer-se formação adequada aos colaboradores desta área  

O aspecto ambiental n.º 113 diz respeito a uma situação de incumprimento legal, uma vez que, à 

semelhança de situações já retratadas para outras chaminés da fábrica, a chaminé da caldeira Ignis 

não possui a altura adequada por lei. Assim, a acção correctiva a implementar deverá passar por 

aumentar a altura da chaminé até um valor adequado, para além de se retirar o chapéu de “chinês” 

existente na mesma. 

No que respeita ao aspecto ambiental n.º 119 verifica-se que o mesmo resulta do funcionamento 

normal dos chillers de frio, mais concretamente de “possíveis fugas de Freon-R22”, as quais 

constituem situações de incumprimento legal. De modo a minimizar os impactes propõe-se como 

acções correctivas, a realização de manutenção e reparações, sempre que necessário, 
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periodicamente e de acordo com a legislação em vigor, a qual obriga, entre outras coisas, a recorrer a 

técnicos especializados para estas operações, assim como a encaminhar correctamente estes 

equipamentos quando em fim de vida. Elaborou-se uma instrução de trabalho, a qual define os 

procedimentos legais obrigatórios da Matutano face à utilização de substâncias que empobrecem a 

camada de ozono, assim como documentos informativos e a preencher pela empresa, de acordo com 

o 

Decreto

-Lei n.º 

119/20

02 e o 

Decreto

-Lei n.º 

152/2005. 

CONFIDENCIAL 

 

 Zona de Resíduos, Separação de Amido e Separação de Gorduras 

Quadro 3.13: Quadro resumo com apresentação dos aspectos ambientais com impacte negativo da área da 
Zona de Resíduos, classificados como Significativos e respectivas acções correctivas propostas. 
 

No processo de Deposição de Resíduos, cuja principal actividade se centra na recolha de resíduos e 

seu correcto encaminhamento, verificou-se que existem três aspectos ambientais significativos 

(quadro 3.13.), sendo que os aspectos n.º 127 e 128 apresentam um total elevado de 125. Além disso 

todos tiveram 5 no critério empresarial por incumprimento legal. 

O aspecto significativo “potencial derrame de óleo” constitui uma situação de emergência com 

consequências graves, se atingir as indústrias vizinhas. A acção correctiva a implementar deverá 

passar pela colocação de uma bacia de retenção com as dimensões adequadas no presente depósito 

de óleo. 

Os trabalhadores da presente área estão incumbidos de proceder à lavagem do pavimento exterior, 

ocorrendo a “produção de efluentes líquidos directamente para a ribeira”, uma vez que estes 

efluentes são direccionados para a rede pluvial. Esta é uma situação que ocorre durante o 

funcionamento normal da fábrica, cuja frequência, gravidade e escala são relativamente elevadas, 

uma vez que estes efluentes transportam restos de resíduos, lixiviados, detergentes e óleos. A acção 

correctiva proposta deverá passar por direccionar estes efluentes para a rede de esgotos da 

Matutano, para que possam sofrer um tratamento adequado na ETAR da empresa.  

O último aspecto ambiental considerado significativo neste processo diz respeito a um “potencial 

transbordo da caixa de ligação ao efluente industrial”, constituindo uma situação de emergência. 

Nesta situação o efluente industrial irá directamente para a rede pluvial atingindo a ribeira sem 

qualquer tratamento prévio, constituindo uma situação de não conformidade legal pelas razões já 

apontadas. Devido à composição geral do efluente industrial foram atribuídos níveis relativamente 

elevados para a gravidade e escala deste aspecto. 

54 



Na Matutano existem bóias de nível e alarme visual ligado à ETAR. No entanto, tais medidas não têm 

demonstrado constituir uma solução eficaz, sendo necessário melhorar as medidas existentes. Assim, 

as acções correctivas propostas passam pela alteração do alarme existente, ou seja, o alarme 

existente na ETAR para além de visual deverá ser sonoro para alertar eficazmente os colaboradores 

da ETAR. Além disso sugere-se a ligação deste alarme sonoro e visual a Engenharia, uma vez que 

os trabalhadores da ETAR não estão presentes durante o turno da noite, enquanto que os 

trabalhad

ores de 

Engenhari

a estão 

presente 

no horário 

nocturno. 

CONFIDENCIAL 
 

 ETAR 

Quadro 3.14: Quadro resumo com apresentação dos aspectos ambientais com impacte negativo da área da 
ETAR, classificados como Significativos e respectivas acções correctivas propostas. 
 

Da visita à ETAR da Matutano registaram-se alguns aspectos considerados significativos. Assim, no 

processo de Tratamento primário, com base em situações verificadas no passado, o aspecto 

ambiental significativo diz respeito a um potencial “derrame de óleo” do decantador primário que 

embora apresente um total inferior a 75, é classificado como significativo pois corresponde a uma 

situação de incumprimento legal. 

Neste caso, a acção correctiva proposta passa por elaborar e implementar instruções de trabalho 

com as indicações necessárias à correcta limpeza de tubagens e do depósito, de modo a evitar 

situações de transbordo.  

Relativamente ao Tratamento secundário registaram-se dois aspectos significativos, n.º 141 e 142. O 

primeiro refere-se à “descarga de lamas directamente para a ribeira”, o que vai contra a legislação em 

vigor, verificando-se um total relativamente elevado. Foi elaborada e implementada uma instrução de 

trabalho com indicações precisas do correcto procedimento de trabalho.  

O aspecto significativo n.º 142 relacionado com “potencial derrame das lamas do espessador”, o que 

constitui uma situação de emergência. Este aspecto embora possuindo um total inferior a 75 é aqui 

evidenciado uma vez que lhe está associado uma situação de incumprimento legal. Deste modo, a 

acção correctiva passa pela colocação de bóias de nível no espessador com ligação a um alarme 

sonoro na ETAR, para fornecer um alerta de um nível muito elevado de lamas no espessador. 

Depois dos tratamentos primário e secundário, as lamas retiradas dos decantadores passam por 

alguns tratamentos, sendo prensadas. Durante este processo ocorre a “libertação de maus-cheiros”, 

os quais se fazem sentir a vários metros da ETAR, inclusive fora dos limites fabris. De forma a 
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contornar este aspecto sugere-se a adição de cal às lamas, uma vez que a própria legislação 

(Decreto-Lei 118/2006) obriga ao tratamento das lamas de forma a eliminar os microrganismos 

patogéneos, bem como a redução significativa do seu poder fermentativo através da estabilização 

química com cal. 

No que respeita o Tratamento de afinação são apontados os aspectos significativos n.º 149 e 150. O 

primeiro diz respeito à “produção de efluentes líquidos directamente para a ribeira” provenientes da 

limpeza do filtro de areias, cujas características microbiológicas, químicas e físicas não estão de 

acord

o com 

os 

requis

itos 

legais, 

sendo-lhe atribuído nível 5 para o critério empresarial. À acção correctiva proposta estão associados 

custos significativos devido a dificuldades no terreno, passando a mesma pela realização de obras 

locais de forma a direccionar estes efluentes para a ETAR. 

CONFIDENCIAL 

O segundo aspecto ambiental “Possível ruptura do depósito de Hipoclorito de Sódio” é uma situação 

de emergência com possível contaminação do solo e da linha de água, uma vez que este depósito 

está situado próximo da ribeira. Esta situação é bastante gravosa uma vez que se trata de um 

derrame de um produto químico que tem consequências graves ao nível da fauna e flora locais, não 

sendo uma situação permitida por lei. A acção correctiva será a colocação de uma bacia de retenção 

com dimensões adequadas neste depósito de forma a evitar situações de derrames. 

 

 

 

 

 Administrativos, Refeitório e Geral da fábrica 

Quadro 3.15: Quadro resumo com apresentação dos aspectos ambientais com impacte negativo da área 
Administrativa, do Refeitório e do Geral da fábrica, classificados como Significativos e respectivas acções 
correctivas propostas. 
 

No quadro anterior apresentam-se resumidamente os aspectos ambientais com impacte negativo 

classificados como significativos das restantes áreas analisadas, nomeadamente Administrativos, 

Refeitório e, de um modo geral, a totalidade da fábrica. 

Assim, para a área Administrativa apresentam-se dois aspectos significativos, o primeiro diz respeito 

à “produção de emissões gasosas” de aparelhos de ar condicionado, uma vez que a maioria dos 

aparelhos existentes nas instalações da Matutano não são muito recentes possuindo na sua 

constituição fluido refrigerante que contribui para a deplecção da camada de ozono. Este aspecto, 
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embora com um total inferior a 75, foi classificado como significativo pois foi-lhe atribuído um nível 5 

para o critério empresarial. O presente aspecto verifica-se apenas em situações de emergência, no 

entanto apresenta uma gravidade relativamente elevada, podendo contribuir para a deplecção da 

camada de ozono, daí o nível 7 atribuído para a escala.  

À semelhança do que acontece em Engenharia para os chillers de frio, também aqui as acções 

correctivas propostas passam pela realização de manutenção e reparações, sempre que necessário, 

periodicamente e de acordo com a legislação em vigor, a qual obriga, entre outras coisas, a recorrer a 

técnicos 

especiali

zados 

para 

estas 

operaçõ

es, assim como a encaminhar correctamente estes equipamentos em fim de vida. Elaborou-se uma 

instrução de trabalho, a qual define os procedimentos legais obrigatórios da Matutano face à 

utilização de substâncias que empobrecem a camada de ozono, assim como documentos 

informativos e a preencher pela empresa, de acordo com o Decreto-Lei n.º 119/2002 e o Decreto-Lei 

n.º 152/2005. 

CONFIDENCIAL 

Tanto para a área Administrativa, como para a fábrica no geral, foram identificados aspectos 

significativos que dizem respeito à “produção de resíduos, como tinteiros vazios e toners” e à 

“produção de REEE”, respectivamente, os quais devido aos seus constituintes devem ser 

encaminhados para um destino adequado. Estes aspectos apresentam um total inferior a 75, sendo 

classificados como significativos devido a incumprimentos legais. Desta forma, a acção correctiva 

passa exactamente por armazenar estes resíduos e contactar empresas especializadas na sua 

recolha e encaminhamento, recorrendo para tal à lista existente no site do Instituto dos Resíduos [8] 

denominada “Lista de Operadores de Gestão de Resíduos Não Urbanos“. 

Relativamente à área do Refeitório identificou-se um aspecto significativo, com um total de 45. Este 

aspecto diz respeito à “produção de lixiviados dos sacos de lixo indiferenciado”, resultante dos restos 

das refeições confeccionadas no refeitório, e para toda a população fabril. Da visita à fábrica 

verificou-se que os restos alimentícios são colocados em sacos de plástico e depositados num 

canteiro junto à porta exterior da cozinha enquanto não são colocados nos contentores camarários. 

Este local não apresenta as melhores condições, porque se verifica a libertação de lixiviados dos 

sacos, que se infiltram no solo escorrendo até à caixa pluvial mais próxima seguindo directamente 

para a ribe 

ira. Este aspecto é pois considerado grave, por questões ambientais e higiénicas, sendo que a acção 

correctiva proposta passa pelo melhoramento desta área, criando-se uma zona acimentada, 

devidamente segregada e com escoamento para a rede de esgoto. 
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CONFIDENCIAL  
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3.3.3.3.3. ASPECTOS AMBIENTAIS QUANTIFICÁVEIS SIGNIFICATIVOS 
 

No quadro seguinte apresentam-se os aspectos ambientais com impacte negativo classificados como 

significativos para todas as áreas, referentes à utilização de água, energia, matérias-primas e 

produção de resíduos sólidos. 

Quadro 3.16: Quadro resumo com apresentação dos aspectos ambientais com impacte negativo relativamente à 
utilização de água, energia, matérias-primas e produção de resíduos sólidos em todas as áreas, classificados 
como Significativos e respectivas acções correctivas propostas. 

 

Relati

vame

nte 

aos 

cons

umos de matérias-primas verifica-se que a única linha em que a eficiência diminui diz respeito à linha 

de Extrudidos. Este aspecto poderá ser explicado pelo facto de nos anos mais recentes a presente 

linha ter sofrido várias alterações, quer de processos quer de produtos. O arranque de novos 

processos incluiu uma fase de experimentação e de optimização do processo, associada a um 

desperdício de matérias primas elevado. Por esta razão, e uma vez que actualmente a linha de 

Extrudidos já se encontra optimizada apresentando valores de eficiência mais elevados para os 

meses de 2007 já decorridos, não se apresenta qualquer acção correctiva. 

CONFIDENCIAL 

O consumo de papel nas áreas Administrativas aumentou consideravelmente. No entanto, no 

presente ano de 2007 a Matutano implementou várias acções para sensibilização dos seus 

colaboradores de modo a diminuir a utilização de papel, substituiu documentos em papel por suporte 

informático, e promoveu a separação de papel usado para reciclagem. Contudo, as acções 

correctivas passam pela continuação das acções referidas, promovendo a consciencialização 

ambiental em todos os seus colaboradores. 
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3.3.3.3.4. ASPECTOS AMBIENTAIS NÃO SIGNIFICATIVOS 
 

Como referido anteriormente, o controlo de impactes poderá igualmente incidir sobre os aspectos 

classificados como Não significativos, caso a sua minimização esteja enquadrada nos objectivos da 

Matutano como oportunidade de melhoria. Desta forma, da análise do quadro “Identificação e 

Avaliação de Aspectos Ambientais” (Anexo 2) verifica-se que na coluna respeitante às acções 

correctivas a implementar se encontram igualmente referidas acções para aspectos classificados 

como não significativos, n.º 6, 49, 50, 61, 73, 121, uma vez que se consideraram oportunidades de 

melhoria de forma a atingir os objectivos propostos pela Matutano. 

CONFIDENCIAL 

Assim, as acções n.º 6, 50, 61 e 121 englobam os aspectos decorrentes de situações de emergência, 

cuja acção correctiva passa pela implementação de uma instrução de trabalho para actuação nestes 

casos, bem como a formação dos trabalhadores.  

Relativamente ao aspecto ambiental n.º 49 a acção correctiva programada consiste na colocação de 

um filtro à saída da operação de moagem na linha de Doritos/Fritos, de forma a separar o milho do 

efluente, para que não ocorram obstruções nas tubagens tornando este tratamento mais eficiente e 

evitando o desperdício de milho. Considera-se que a implementação desta acção é bastante 

vantajosa e rápida, não implicando gastos elevados. 

Foi ainda sugerido e considerado relevante para alcançar o objectivo de redução dos consumos de 

água e energia, a implementação de pistolas nas mangueiras de água e ar comprimido (acção n.º 

73). 
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3.3.4. CHECK-LIST DE REQUISITOS LEGAIS 
 
Realizado o levantamento ambiental com classificação dos vários aspectos ambientais e definição 

das acções correctivas, realizou-se um levantamento da legislação ambiental em vigor que a 

Matutano deve cumprir. 

Para tal criou-se uma Check-list de requisitos legais, a qual engloba todos os requisitos legais e 

outros que a Matutano deve ter em conta, a qual se apresenta em anexo (Anexo 6). 

Uma vez reunida a legislação e requisitos aplicáveis, e de modo a facilitar a avaliação de 

conformidade legal, agrupou-se a legislação e requisitos por áreas ambientais, nomeadamente, 

Prevenção e Controlo integrado da Poluição, Água e Águas Residuais, Ar e Emissões Atmosféricas, 

Resíduos, Energia e Ruído. 

CONFIDENCIAL 

Depois de definidos os aspectos a avaliar correspondentes a cada documento legal realizou-se uma 

auditoria legal, onde se avaliaram os vários aspectos em causa com base em evidências que 

englobam documentação existente, entrevistas a trabalhadores, observação no local e medições, 

tendo sido registadas algumas observações pertinentes com o intuito de contribuir para a melhoria 

contínua do SGA, neste caso relativamente ao cumprimento legal. No anexo referido apresenta-se a 

Check-list de requisitos legais e outros, assim como os resultados da auditoria. 

 

 

3.3.5. DEFINIÇÃO DE OBJECTIVOS E METAS 
 
No seguimento da implementação do SGA na Matutano, e através da identificação dos requisitos 

legais aplicáveis e dos aspectos ambientais significativos, foram estabelecidos os objectivos e metas 

a atingir pela Matutano, os quais se apresentam no quadro seguinte. 

     Quadro 3.17: Definição dos Objectivos e Metas do Sistema de Gestão Ambiental. 
1 Saliente-se que para as várias metas delineadas deve estar definido o prazo e valores quantitativos a atingir, sempre 
que possível. Nas presentes metas tais dados não se encontram definidos uma vez que ainda não foi possível 
defini-los com os responsáveis pelo sistema ambiental da Matutano. 

 

Da análise do quadro referido verifica-se que os objectivos a atingir pela Matutano no próximo ano se 

centram na Prevenção e Resposta a Situações de Emergência, nomeadamente situações de 

derrames, na diminuição do volume de resíduos depositados em aterro e na redução dos consumos 

de água e energia.  

Note-se que são também descritas as metas a atingir, devendo ser referidos os prazos para a sua 
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implementação (referidos em termos de períodos), assim como os respectivos valores quantitativos a 

atingir sempre que possível. No entanto, no quadro em anexo não estão presentes os prazos e os 

valores quantitavos, uma vez que a Matutano ainda não possuía esta informação disponível. 

 

CONFIDENCIAL 
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4. DOCUMENTOS ASSOCIADOS AO SGA 

 

Os documentos a seguir discriminados são considerados como acoplados ao tema central do 

presente projecto, constituindo uma parte relevante no processo de implementação de um SGA. 

Estes documentos pretendem constituir ferramentas úteis de apoio ao SGA, facilitando a sua 

implem

entaçã

o e 

contrib

uindo 

eficazm

ente para a melhoria continua do mesmo. 

CONFIDENCIAL 
 

4.1. PROCEDIMENTOS DE TRABALHO DE SEGURANÇA E AMBIENTE 

De modo a ir de encontro ao objectivo do presente projecto, implementação de um Sistema de 

Gestão Ambiental, para além das acções já descritas, considerou-se fundamental actualizar toda a 

documentação existente de segurança, de forma a que a mesma possuisse igualmente informação 

relativamente à parte ambiental; assim como criar nova documentação relevante para o sistema. 

Assim, considerou-se importante actualizar todos os procedimentos de segurança já existentes, de 

forma a constituírem procedimentos de segurança e ambiente. Estes procedimentos visam permitir 

um controlo eficaz das várias situações nas quais a sua inexistência possa conduzir a desvios à 

política e aos objectivos e metas delineados, respondendo a vários dos requisitos da norma 

adoptada. 

Seguidamente apresenta-se a lista dos vários procedimentos de trabalho criados ou actualizados, 

que constituem o sistema de gestão de segurança e ambiente: 

 P01.- Elaboração e gestão de documentos internos 

 P02.- Formação, sensibilização e competência 

 P03.- Revisão do sistema pela gestão 

 P04.- Não conformidades, acções correctivas e acções preventivas 

 P05.- Controlo de acidentes de trabalho em segurança 

 P06.- Identificação de perigos, avaliação e controlo de riscos e aspectos ambientais 

 P07.- Prevenção e capacidade de resposta a situações de emergência 

 P08.- Requisitos legais e outros requisitos 

 P09.- Auditorias internas 

 P10.- Monitorização e medição de desempenho do SGSA 

 P11.- Empresas externas contratadas 
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 P12.- Comunicação 

 

 

4.2. INSTRUÇÕES DE TRABALHO DE AMBIENTE 

Durante a implementação do presente sistema verificou-se a necessidade de elaborar diversos 

documentos, entre eles instruções de trabalho que respondessem a diferentes pontos do novo 

sistema, constituindo parte integrante de acções correctivas a implementar, de modo a implementar 

correctamente e adequadamente o SGA. 

CONFIDENCIAL 
Assim, seguidamente apresenta-se uma listagem das várias instruções de trabalho elaboradas e a 

implementar: 

 Actuação da Brigada de Ambiente 

 Actuação em caso de derrame 

 Funcionamento do kit de contenção de derrames 

 Instrução de recepção de óleos de Matérias primas 

 Limpeza do decantador final 

 Limpeza do depósito de recolha de óleo do decantador primário 

 Recolha do recipiente de óleo do cais de Matérias primas 

 

4.3. DOCUMENTO PARA REGISTO DE SUGESTÕES E NÃO-CONFORMIDADES 

No decorrer do presente projecto de implementação de um SGA na Matutano, uma vez visitadas as 

diferentes áreas da empresa, interagindo-se com os diferentes colaboradores com diferentes funções 

e pertencentes a diferentes níveis hierárquicos, e pretendendo-se o envolvimento dos mesmos na 

implementação do SGA e, principalmente, no processo de melhoria contínua do mesmo, verificou-se 

de comunicação de sugestões, de forma a simplificar este processo. 

 

4.4. PLANO DE EMERGÊNCIA INTERNO 

De forma a responder ao requisito da norma referente à “Prevenção e capacidade de resposta a 

emergências” adaptou-se o Plano de Emergência Interno já existente na Matutano, incluindo-se no 

mesmo a parte ambiental. 
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Este documento do sistema pretende melhorar o desempenho das funções de segurança e ambiente 

em 

situações de emergência, de forma a minimizar os danos humanos e materiais e os impactes para o 

meio-a 

CONFIDENCIAL 

 

4.5. MANUAL DE GESTÃO DE SEGURANÇA E AMBIENTE 

De modo a facilitar a implementação do Sistema de Gestão Ambiental em todas as áreas propostas 

considerou-se essencial a elaboração do Manual de Gestão Ambiental (MGA), que à semelhança de 

outros documentos do sistema foi adaptado, uma vez que já existia o Manual de Gestão de 

Segurança, pretendendo-se um manual único para os dois sistemas uma vez que o próprio sistema é 

um sistema integrado. 

O referencial adoptado não exige a elaboração de um Manual de Gestão Ambiental, no entanto, 

entende-se que a sua elaboração é uma mais valia, uma vez que este é um documento eficaz na 

descrição da organização e do sistema, traçando a interacção entre os vários documentos do SGA. 

Pretende-se que este manual promova o reconhecimento da gestão ambiental, demonstre a 

capacidade do SGA, satisfaça alguns dos requisitos da norma, defina claramente as funções 

relevantes para a gestão ambiental, facilite a implementação do sistema, entre outros. 

Em anexo apresenta-se o índice do Manual de Gestão de Segurança e Ambiente adaptado (Anexo 

8). 

 

4.6. GUIA DE AMBIENTE PARA COLABORADORES 

Uma vez realizado o levantamento ambiental da Matutano durante o qual se estabeleceu contacto 

com os vários trabalhadores da fábrica de diferentes níveis hierárquicos considerou-se uma mais 

valia a elaboração de um Guia de Ambiente para todos os Colaboradores, de forma a alertar os 

mesmos para o impacte das suas actividades no meio ambiente, sejam elas dentro das instalações 

fabris como nas suas casas. 

A Matutano, enquanto empresa ambientalmente responsável orientando as suas actividades no 

sentido da minimização dos impactes ambientais considera relevante a sensibilização da sua 

população fabril em termos ambientais. Assim, este guia, a ser distribuído a todos os colaboradores, 

pretende ajudar a compreender o impacto das actividades dos colaboradores Matutano, mostrando o 

que se pode fazer em casa e no trabalho de modo a preservar o meio-ambiente, apresentando-se 
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igualmente a Política Integrada de Segurança e Ambiente da Matutano e os seus principais impactes 

ambientais. 

 

4.7. SISTEMA DE AUTO-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO SGA 

Como referido anteriormente, a implementação de um SGA deverá resultar numa melhoria do 

desempenho ambiental da organização que o adopta. Desta forma, e de modo a verificar se o 

presente SGA se encontra devidamente implementado, desenvolveu-se um sistema de auto-

diagnóstico do desempenho do SGA. 

Esta lista de verificação permite avaliar o desempenho do sistema em determinada altura, sendo uma 

ferramenta útil no processo de melhoria contínua do SGA de acordo com a política de ambiente da 

organização. Para além disso, permite indicar se o actual sistema de gestão ambiental está ou não 

em 

confo

rmida

de 

com 

as 

exigê

ncias da norma NP EN ISO 14001:2004, permitindo uma avaliação específica dos vários requisitos. 

Desta forma, a presente avaliação pode ser utilizada como base para a realização de auditorias 

internas ao sistema, sendo uma ferramenta de apoio útil na preparação da organização para 

auditorias externas. 

CONFIDENCIAL 

A presente lista de verificação pode ter aplicações diversas consoante os objectivos a atingir e os 

meios a testar. Sendo que a organização se poderá servir da presente lista de verificação no caso de 

pretender fazer uma avaliação interna do seu sistema de gestão ambiental, podendo comparar a 

pontuação obtida com outras pontuações de outras empresas do mesmo grupo, ou até com 

empresas vizinhas. Servindo deste modo, esta lista de verificação como uma forma de comunicação 

externa das preocupações e desempenhos da presente organização em termos ambientais.  

Através de uma adaptação das questões presentes nesta lista de verificação, a mesma poderá ser 

utilizada na avaliação da eficácia da comunicação interna, das características principais do SGA, aos 

vários níveis hierárquicos da população da organização.  

A presente lista de verificação encontra-se dividida em 18 grupos de afirmações, os quais 

correspondem aos vários requisitos da norma NP EN ISO 14001:2004. Sendo que as afirmações 

antecedidas por um asterisco, (*), correspondem a requisitos da norma, cujo cumprimento é essencial 

para que o SGA esteja de acordo com a norma referida. As restantes afirmações, quando verificadas, 

pretendem evidenciar as vantagens do SGA da organização em questão, mostrando que a mesma 

possui preocupações reais em termos de melhoria contínua do seu desempenho ambiental. 
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5. TENDÊNCIAS FUTURAS 

 
5.1. O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO 

 

A certificação ambiental de determinada organização é considerada uma vantagem competitiva de 

elevado valor, face à crescente concorrência global (Pinto, 2005). Hoje em dia, as expectativas dos 

clientes não se cingem à procura de um determinado nível de qualidade ao menor custo, existe uma 

preocupação crescente, por parte dos consumidores, em comprar e usar produtos que respeitem o 

ambiente. 

Para 

o 

prese

nte 

caso, 

e de 

forma a se atingirem os objectivos propostos, a Matutano numa fase posterior, e depois de completar 

um ciclo de Melhoria Continua completo (PDCA) com resultados satisfatórios, deverá pedir a 

certificação do seu Sistema de Gestão Ambiental. Deste modo, poderá usufruir das vantagens que 

lhe são inerentes, evidenciando às partes interessadas que é uma empresa ambientalmente 

consciente, preocupada em melhorar continuamente o seu desempenho ambiental. Assim, deverá 

procurar a certificação junto de uma das várias empresas que se dedicam a essa actividade. 

CONFIDENCIAL 

Em Portugal são várias as empresas de certificação que possuem a capacidade de emitir um 

certificado ao SGA de acordo com a norma NP EN ISO 14001:2004, nomeadamente a APCER 

(Associação Portuguesa de Certificação), a SGS ICS (Serviços Internacionais de Certificação, Lda.) e 

a BVQI Portugal (Certificação de Produtos e Sistemas – Sociedade Unipessoal, Lda.) [1].  

Saliente-se que os custos e o tempo para obtenção da certificação variam com a dimensão e tipo da 

organização e o tipo de sistema implementado, sendo que o tempo para obtenção da certificação 

pode variar entre 6 a 24 meses [7]. 

Na figura seguinte exemplificam-se os passos a seguir para obter a certificação, neste caso emitida 

pela APCER. 
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CONFIDENCIAL 
 

 

 

Figura 5.1: Fluxo simplificado do processo de Certificação (adaptado de [1], disponível em Novembro de 2007). 

 

Da análise da figura anterior verifica-se que o processo de pedido de certificação inicia-se com a 

obtenção do Caderno de Candidatura, de forma a simplificar este processo uma cópia do Caderno de 

Candidatura APCER para Certificação do SGA implementado na Matutano encontra-se no CD da 

presente dissertação de mestrado.  

 

5.2. ADESÃO AO EMAS 
 

Numa fase posterior à conclusão da certificação do Sistema de Gestão Ambiental pela Norma ISO 

14001:2004, e de acordo com as vantagens já mencionadas (vide 2.2.2.2.1.) resultantes da adesão 

ao EMAS, a Matutano poderá encontrar interesse neste processo, reforçando as suas preocupações 

ambientais. De forma a facilitar este processo apresentam-se seguidamente, de uma forma geral, as 

directrizes necessárias para a adesão ao EMAS depois da certificação do SGA pela ISO 14001:2004. 

O regulamento EMAS é aplicado em todos os Estados-Membros da UE e está também articulado 

com a ISO 14001, graças a uma Decisão da Comissão adoptada em 16 de Abril de 1997 (CCRC, 

1998). No entanto, a aproximação entre estes dois sistemas ficou mais estreita quando, em 2001, foi 

revisto o EMAS, entrando em vigor o EMAS II. 
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Desta forma, as empresas que já utilizam um SGA certificado pela ISO 14001 poderão facilmente 

aplicar o regulamento EMAS II [1]. Para tal, a Matutano deverá elaborar uma declaração ambiental, 

garantir que cumpre todos os requisitos do EMAS II para os quais não há equivalência e submeter-se 

aos requisitos de validação por parte de um verificador ambiental acreditado. No processo de 

validação, a certificação será tida em conta pelo verificador ambiental, não havendo lugar à 

duplicação de tarefas, resultando, portanto, numa redução dos custos de verificação. 

A equivalência poderá ser reconhecida desde que a certificação tenha sido efectuada por um 

organismo de certificação cuja acreditação seja reconhecida no Estado-Membro onde se situa a 

entidade e realizada de acordo com uma norma ou procedimento de certificação reconhecidos pela 

Comissão Europeia, inclui-se aqui a norma ISO 14001. 

De forma a facilitar a adesão ao EMAS II por parte de empresas que já utilizem a norma ISO 14001, o 

CEN preparou um documento de articulação que faz a ponte entre a série de normas NP EN ISO 

14001 e o regulamento EMAS II da UE (CCRC, 1998). Este documento constitui uma ferramenta útil 

a ser utilizada pelas empresas, na passagem da certificação ISO 14001 para o registo EMAS II.  

Uma vez realizados os passos necessários à passagem da norma ISO 14001:2004 para o 

regul

amen

to 

EMA

S II, a 

Matut

ano deverá solicitar ao Instituto do Ambiente a documentação necessária ao processo de registo, a 

qual inclui um formulário de candidatura ao registo no EMAS II, informações sobre o processo de 

registo, condições de registo e minuta do pedido de registo (Basílio et al, 1999).  
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Seguidamente, a Matutano deverá formalizar a sua candidatura enviando a minuta do pedido de 

registo, a Declaração Ambiental validada, o formulário fornecido, devidamente preenchido e 

acompanhado dos anexos requeridos, bem como o termo de aceitação das condições de registo 

assinado e datado. Os encargos inerentes ao processo de registo correspondem ao pagamento de 

uma taxa a liquidar no acto do pedido de registo, no montante calculado com base na Portaria 

455/99, de 23 de Junho, que estabelece a fórmula de cálculo das taxas no âmbito do Sistema 

Português de Eco-gestão e Auditoria. 

A Matutano terá então que aguardar que o IA verifique o preenchimento dos requisitos do 

regulamento que lhe são aplicáveis, e caso não sejam levantadas objecções à atribuição do registo, o 

registo da instalação industrial da Matutano será efectuado, efectivando-se a atribuição do número de 

registo à instalação industrial, bem como a emissão de certificado que formaliza o registo industrial. 

Após este registo as instalações industriais da Matutano passarão a constar da lista das instalações 

industriais registadas na União Europeia, publicada anualmente no Jornal Oficial da Comunidade 

Europeia. 
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 6. CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento do presente projecto de implementação de um Sistema de Gestão Ambiental na 

Matutano, empresa já certificada relativamente a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, permitiu 

constatar quais os pontos relevantes durante o processo de implementação, assim como os principais 

entraves do processo. 

Deste modo, verificou-se que a base de qualquer sistema reside na escolha do referencial a adoptar, 

sendo necessário um adequado conhecimento dos requisitos do mesmo. Uma vez assente o 

refere

ncial 

sobre 

a 

qual 

o 

sistema deveria ser implementado, constatou-se que a maneira mais segura, correcta e simples de 

preparar a organização para os requisitos da norma a implementar passava, primeiramente, por 

consciencializar e envolver todos os colaboradores e definir uma política ambiental objectiva. 

CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL 

Relativamente à fase central de implementação do SGA, identificação e avaliação dos aspectos 

ambientais das actividades desenvolvidas na Matutano, foi necessária a realização de um 

levantamento exaustivo de todos os aspectos, através de visitas, entrevistas, observações in situ, 

análise de documentos, entre outros, de modo a abranger todos os processos, actividades, situações 

e realidades da empresa. Para além disso, verificou-se que uma das principais, senão a principal, 

dificuldade encontrada residiu na definição da metodologia a adoptar para avaliação dos diferentes 

aspectos, tendo-se utilizado uma série de tentativas-erro até se obter uma metodologia que fosse de 

encontro à realidade da Matutano. 

Da utilização da metodologia delineada foi possível obter um conjunto de aspectos classificados 

como muito significativos e significativos sobre os quais recaiu uma atenção especial, tendo sido 

delineadas acções correctivas apropriadas e a adoptar futuramente. De um modo geral, pode 

concluir-se que os aspectos ambientais com impacte negativo classificados como muito significativos 

estão relacionados com as actividades desenvolvidas nas áreas de Laboratório e Engenharia, mais 

concretamente em actividades relacionadas com a utilização de substâncias classificadas como 

perigosas, sendo essencial atribuir um destino apropriado a estas substâncias. Para além destes 

aspectos foram classificados como significativos outros aspectos relacionados com requisitos legais 

como altura das chaminés e a existência de chapéus de “chinês”, actuações em caso de derrame, 

contaminação da ribeira, entre outros, nos diversos processos.  

Verificou-se, igualmente, que num processo de implementação de um SGA é essencial comprovar a 
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conformidade legal ambiental da empresa. Da realização de uma auditoria de requisitos legais e 

outros aplicáveis à Matutano, constatou-se que existem alguns pontos sobre os quais é necessário 

actuar de modo a obter cumprimento legal, cabendo à Matutano desenvolver acções correctivas 

neste sentido. 

Uma vez realizado o levantamento dos aspectos ambientais, sua classificação e correspondente 

sugestão de acções correctivas a implementar, cabe à Matutano implementar as acções referidas, 

recorrendo aos recursos humanos e materiais de que possui, de forma a melhorar o seu desempenho 

ambiental. 

Saliente-se que para que um SGA se encontre efectivamente implementado é necessário 

desenvolver uma série de acções relacionadas com questões de documentação. Neste sentido foi 

actualizado o Manual de Gestão Ambiental e o Plano de Emergência Interno, foi igualmente 

desenvolvido Sistema de Auto-Avaliação de Diagnóstico que se pretende que constitua uma 

ferramenta útil no processo de melhoria contínua. 

Verificou-se ainda que um dos grandes entraves à implementação de um SGA reside no elevado 

investimento monetário a realizar, não só nas acções correctivas necessárias, como também no 

próprio processo de certificação. Esta é uma questão relevante podendo servir de entrave à 

certificação de muitas empresas com uma dimensão mais pequena. No entanto, é necessário 

considerar que a médio prazo é expectável haver um retorno do investimento pela melhoria do 

controlo dos consumos (matérias-primas, energia e água), pelo aumento da eficiência da actividade e 

pela redução do volume dos desperdícios. 

Com o início deste projecto e caminhando a passos largos para a aquisição do certificado ambiental, 

pode concluir-se que a Matutano está a atingir o que se convencionou chamar de consciência 

ambiental, isto é, está a produzir bens e serviços melhores ao mesmo tempo que reduz a utilização 

de recursos e a produção de poluentes. 

No entanto, é necessário realçar neste ponto que a obtenção da certificação não deve representar o 

fim do processo, mas pelo contrário, deve ser encarado como o início de um compromisso de 

melhoria contínua. É necessário que o sistema de gestão ambiental adoptado seja cumprido, sob 

pena da organização cair em descrédito no que se refere às questões ambientais. 

É necessário salientar que os resultados positivos deste trabalho se devem em grande parte ao  
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 Política Integrada de Segurança e Ambiente 

 
A Direcção da MATUTANO Sociedade de Produtos Alimentares, Unipessoal, LDA. considera como 
um dos seus princípios básicos e um dos seus objectivos fundamentais a promoção da melhoria 
contínua das condições de trabalho e a redução dos impactes ambientais. Para tal, assume as 
obrigações constantes da Legislação e regulamentos aplicáveis, assim como requisitos do próprio 
grupo PePsico, sobre Prevenção, de Riscos Laborais e Impactes Ambientais, considerando-os como 
o nível mínimo da sua actuação. 
 
Este compromisso com a prevenção e respectivas responsabilidades pertencem a todos os níveis da 

Companhia. Só poderemos atingir este objectivo se todos os departamentos e todas as actividades 
cumprirem e respeitarem as normas e procedimentos desta política. 

CONFIDENCIAL 

 
A prevenção de riscos laborais e impactes ambientais, como medida a desenvolver no seio da 
MATUTANO, LDA., deve ser integrada no conjunto das suas actividades e decisões. De acordo 
com este princípio, qualquer empregado da Companhia (com responsabilidade acrescida o que tenha 
pessoas a reportar-lhe) é responsável pela sua segurança e saúde, assim como pelos impactes 
ambientais que gera na sua actividade, devendo por isso conhecer e fazer cumprir todas as regras de 
prevenção relacionadas com o trabalho que realiza. 
 
Para tal, a Direcção da MATUTANO, LDA.: 
• Encorajará a conservação dos recursos naturais, a reciclagem, a redução de consumos e o controlo da 

poluição, para a promover um ar mais limpo, água mais pura e reduzir a deposição em aterro. 

• Definirá indicadores de desempenho, que serão utilizados para estabelecer objectivos de melhoria 
continua. 

• Implementará um sistema de gestão para identificar e gerir riscos de segurança e ambiente, assim como 
as suas obrigações e oportunidades, disponibilizando os recursos necessários à sua efectiva 
implementação. 

• Trabalhará com os clientes, fornecedores e prestadores de serviço de forma a prevenir de riscos laborais 
e impactes ambientais. 

• fomentará uma cultura preventiva e promoverá acções que não se limitam à simples correcção posterior 
de situações de risco já manifestadas; 

• desenvolverá actividades de formação e informação dirigidas a um melhor conhecimento dos riscos  e 
impactes derivados da sua actividade; 

• fomentará a consulta e a participação dos empregados na gestão da prevenção dos riscos laborais e dos 
impactes ambientais; 
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A Direcção da MATUTANO, LDA., através deste documento, manifesta claramente o seu 
compromisso e transmite-o a todos e a cada um dos elementos da sua estrutura. 

 
 
 
 

          Joao Pontes                                 Eduardo Sancho 
Carregado Plant Manager              Iberia H&S Manager 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2.  Quadro de Identificação e Avaliação de Aspectos Ambientais 
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Anexo 3.  Mapa anual de Desdobramento de Aspectos Ambientais por Processo 
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Anexo 4.  Combinações possíveis para a Metodologia adoptada para Avaliação de 

Significância 
 
Quadro 4.1: Resultado de todas as combinações possíveis para a metodologia adoptada para avaliação de 
significância. 
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             Quadro 4.2: Resumo do número de combinações para cada classificação. 
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Anexo 5.  Registo dos consumos anuais de água, gás natural e electricidade, 

produção de resíduos sólidos e eficiências 
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Anexo 6.  Check-list de Requisitos Legais 
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1. PREVENÇÃO E CONTROLO INTEGRADO DA POLUIÇÃO  
 
 
 
2. ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS 
2.1 Água para Consumo Humano 
1 Não avaliado por falta de dados, ou avaliação pendente. 
 
 
2.2 Águas de rega 
 
 
2.3 Descargas de Águas Residuais 
1 Não avaliado por falta de dados, ou avaliação pendente. 
 
 
3. AR E EMISSÕES ATMOSFÉRICAS CONFIDENCIAL 3.1 Emissões Atmosféricas 
 
4. RESÍDUOS 
 
 
 
5. ENERGIA 
 
 
6. RUÍDO 
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1 Não avaliado por falta  
2  
3  
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5  
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10  
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19  
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