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Verificação e controlo do trabalho produzido
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Qualidade Ambiental

4.1 As empresas e a conservação do ambiente;

4.2 Prevenção da poluição;

4.3 Redução de desperdícios e rentabilização de recursos.
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Qualidade Ambiental

4

3



4 – QUALIDADE AMBIENTAL

A Qualidade Ambiental refere-se às variações no meio

ecológico e social, que afetam o bem estar dos seres

vivos, incluíndo os seres humanos.

Este termo é utilizado para caracterizar as condições

ambientais segundo normas e padrões pré-

estabelecidos.

4



4 – QUALIDADE AMBIENTAL

4.1 AS EMPRESAS E A CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE

A compatibilidade entre o ambiente e o desenvolvimento é um desafio

que a sociedade atual tem de encarar, pois esta questão afeta

globalmente o mundo em que vivemos.

Consumo de recursos naturais por parte das indústrias, com o 

objetivo da satisfação das necessidades da sociedade.
5



4.1 – AS EMPRESAS E A CONSERVAÇÃO DO 

AMBIENTE

Em Portugal, relativamente à relação entre a indústria e o ambiente, à

medida que esta se moderniza, os fatores ambientais vão sendo

gradualmente respeitados.

No entanto, com o crescimento das exigências ambientais, são

também introduzidas limitações à expansão industrial.

Portugal ainda é considerado um "país em 

desenvolvimento" no que diz respeito ao ambiente.
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4.1 – AS EMPRESAS E A CONSERVAÇÃO DO 

AMBIENTE

Assim sendo, são necessários projetos-piloto, ações de demonstração e

publicações orientadas para o “como fazer“.

Será possível a melhoria do desempenho ambiental e a criação 

de uma maioria de empresas cumpridoras.

Permite a evolução para um sistema eficaz de controlo e de fiscalização, que 

ultrapasse a atual situação de fiscalização paciente e pedagógica.
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4.1 – AS EMPRESAS E A CONSERVAÇÃO DO 

AMBIENTE

Para uma boa Gestão Ambiental, é fundamental ter conhecimento de

determinados temas, como:

 Novo Contexto Normativo Europeu;

 Diretivas e Regulamentos;

 As questões de harmonização da legislação;

 As questões globais no contexto mundial;

 Preservação do ambiente e da biodiversidade;
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4.1 – AS EMPRESAS E A CONSERVAÇÃO DO 

AMBIENTE

 A energia e o aquecimento do planeta; 

 A fixação de objetivos globais na União Europeia; 

 Controlo de emissões atmosféricas; 

 Movimento transfronteiriço de resíduos e de substâncias perigosas; 

 Os resíduos e o seu destino final; 

 Política geral de qualidade da água e gestão por bacias hidrográficas; 

 A nova abordagem legislativa na União Europeia.
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4.1 – AS EMPRESAS E A CONSERVAÇÃO DO 

AMBIENTE

QUAIS SÃO OS 

PRINCIPAIS PROBLEMAS 

AMBIENTAIS?
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4.1 – AS EMPRESAS E A CONSERVAÇÃO DO 

AMBIENTE

QUAIS PODERIAM 

SER AS MEDIDAS 

DE AÇÃO?

11



4.1 – AS EMPRESAS E A CONSERVAÇÃO DO 

AMBIENTE

Actividade 3:

Expor dois problemas ambientais.

Propor uma solução ou medida de ação

para cada um deles, caso fossem uma

empresa.

Discussão/debate. 
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4.1 – AS EMPRESAS E A CONSERVAÇÃO DO 

AMBIENTE

• Alterações climáticas;

• Poluição atmosférica;

• Destruição dos recursos naturais e da biodiversidade;

• Utilização excessiva de recursos hídricos;

• Deterioração do ambiente urbano e das zonas costeiras;

• Resíduos e riscos industriais.

EXEMPLOS DE PROBLEMAS AMBIENTAIS

13



4.1 – AS EMPRESAS E A CONSERVAÇÃO DO 

AMBIENTE

 Produzir de forma a se evitarem desperdícios;

 Utilizar o que se produz de forma mais eficaz;

 Reutilizar e reciclar, para diminuir ou acabar com os resíduos;

 Utilização de matérias-primas mais amigas do ambiente;

 Sensibilização dos colaboradores, para a redução da utilização

de materiais descartáveis;

EXEMPLOS DE MEDIDAS DE AÇÃO:
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4.1 – AS EMPRESAS E A CONSERVAÇÃO DO 

AMBIENTE

 Sensilização para uma utilização racional dos recursos, como 

papel, água, electricidade;

 Dar a conhecer os custos inerentes ao não cumprimento da 

legislação a nível ambiental;

 Optar por viaturas com menor impacto ambiental;

 …
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4.1 – AS EMPRESAS E A CONSERVAÇÃO DO 

AMBIENTE

• Alterações climáticas;

• Poluição atmosférica;

• Destruição dos recursos naturais e da biodiversidade;

• Recursos hídricos;

• Deterioração do ambiente urbano e do das zonas 

costeiras;

• Resíduos e riscos industriais.
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4 – QUALIDADE AMBIENTAL

4.2 PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO

AR
O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, recentemente

alterado pelo Decreto-Lei nº 43/2015, de 27 de Março, estabelece

os objetivos de qualidade do ar tendo em conta as normas, as

orientações e os programas da Organização Mundial de Saúde,

destinados a preservar a qualidade do ar ambiente (manter a

qualidade quando esta é boa ou caso contrário, melhorá-la).
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4.2 – PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO - AR

 Possibilidade de incentivos à introdução de tecnologias que

proporcionem a melhoria da qualidade do ar;

 Possibilidade de fixação de uma taxa sobre a libertação de efluentes

na atmosfera;

 O reforço da educação ambiental relativa às questões de poluição

atmosférica;

 O lançamento de programas de investigação no domínio da prevenção

e controlo da poluição atmosférica.

MEDIDAS PARA SE TENTAR CUMPRIR OS OBJETIVOS
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4.2 – PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO - AR

Os valores limite e os valores guia de 

referência são definidos

POLUENTES

A proteção da qualidade do ar prevê o controlo das concentrações

atmosféricas para:

Dióxido de enxofre;

Partículas em suspensão;

Dióxido de azoto; 

Monóxido de carbono;

Ozono;

Chumbo. 
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4.2 – PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO - AR

A instalação, ampliação ou alteração de estabelecimentos industriais

que sejam fonte de emissão de poluentes atmosféricos estão sujeitas:

Ao processo de licenciamento industrial;

Ao cumprimento dos valores limite de emissão;

À compatibilidade com as normas de qualidade do ar.

A verificação é da competência dos serviços do 

Ministério do Ambiente
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4.2 – PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO - AR

É expressamente proibida em todo o território nacional a queima a 

céu aberto de qualquer tipo de resíduos urbanos, industriais, 

tóxicos ou perigosos, bem como de todo o tipo de material 

designado correntemente por “sucata”.
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4.2 – PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO

ÁGUA

A água é o recurso mais abundante na natureza,

cobrindo mais de dois terços do planeta em que

vivemos.
Água salgada dos mares e oceanos;

Águas subterrâneas;

Água doce dos rios, lagos e ribeiros;

Água sob a forma de gelo.
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4.2 – PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO - ÁGUA

Dado que a sua quantidade disponível para uso ou consumo é bastante

baixa e devido à sua distribuição desigual na Terra, podemos considerar

que a água é um recurso escasso.

Este recurso natural está sujeito a 

um planeamento e regras de 

gestão.
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4.2 – PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO - ÁGUA

MEDIDAS PARA A GESTÃO DE ÁGUA POR PARTE DAS EMPRESAS

1. Minimizar o consumo de água através de medidas internas, no que diz

respeito a procedimentos e a boas práticas de execução de

operações;

2. Minimizar o consumo de água através da adoção de tecnologias

adequadas;

3. Reduzir as cargas poluentes de águas residuais através da utilização

de substâncias menos agressivas para o ambiente durante os

processos de produção; 24



4.2 – PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO - ÁGUA

MEDIDAS PARA A GESTÃO DE ÁGUA POR PARTE DAS EMPRESAS

4. Reduzir a carga poluente das águas residuais através da adoção de

processos e práticas que proporcionem melhores rendimentos de

utilização das matérias-primas utilizadas;

5. De acordo com as condicionantes do meio envolvente, tomar as

opções corretas no que respeita ao modo de descarga das águas

residuais e ao seu tratamento prévio.
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4 – QUALIDADE AMBIENTAL

4.3 REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS E RENTABILIZAÇÃO DE RECURSOS

O que é um resíduo?

Qualquer substância ou objeto que o ser humano pretenda

desfazer-se, por não lhe reconhecer utilidade.

A produção de resíduos é uma causa de poluição, que tem

vindo a aumentar com o desenvolvimento socioeconómico

e tecnológico.
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4.3 – REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS E RENTABILIZAÇÃO 

DE RECURSOS

A Política de Resíduos assenta em objetivos e estratégias que

visam garantir:

A preservação dos recursos naturais;

A minimização dos impactos negativos sobre a saúde pública e

o ambiente.

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho
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4.3 – REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS E RENTABILIZAÇÃO 

DE RECURSOS

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho

• Reforça a prevenção da produção de resíduos;

• Fomenta a reutilização e a reciclagem;

• Cria critérios para que determinados resíduos deixem de ter o

estatuto de resíduo;

• Prevê a aprovação de programas de prevenção e estabelecem-se

metas de preparação para reutilização, reciclagem e outras formas de

valorização material de resíduos;
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4.3 – REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS E RENTABILIZAÇÃO 

DE RECURSOS

Responsabilidade Alargada do Produtor

Consiste em “atribuir, total ou parcialmente, física e ou

financeiramente, ao produtor do produto, a responsabilidade pelos

impactos ambientais e pela produção de resíduos, decorrentes do

processo produtivo e da posterior utilização dos respetivos produtos,

bem como da sua gestão quando atingem o final de vida”.

(Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho).
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4.3 – REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS E RENTABILIZAÇÃO 

DE RECURSOS

Responsabilidade Alargada do Produtor

Na prática, a responsabilização do produtor traduz-se no

cumprimento de objetivos e metas quantificadas de recolha, de

reutilização, de reciclagem e de valorização, incentivando-o, deste

modo, a alterar a conceção do seu produto.

Título individual;

Sistema integrado;

Acordo voluntário.
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4.3 – REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS E RENTABILIZAÇÃO 

DE RECURSOS

Responsabilidade Alargada do Produtor

Título individual;

Sistema integrado – a responsabilidade é transferida para uma entidade

gestora do resíduo em questão, perante o pagamento de prestações

financeiras pelos produtos colocados no mercado;

Acordo voluntário – entre o produtor e a Agência Portuguesa do Ambiente

(APA). Caracteriza-se pela vontade dos sectores produtivos para,

voluntariamente, se comprometerem perante o Estado a reduzirem a

produção de resíduos, provenientes dos seus produtos. 31


