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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.

Contrato n.º 483/2014

Contrato -programa de desenvolvimento desportivo 
CP/18/DFQ/2014

Formação de Recursos Humanos
Entre:

1 — O Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., pessoa 
coletiva de direito público, com sede na Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 55, 
1250 -190 Lisboa, NIPC 510 089 224, aqui representado por Augusto 
Fontes Baganha, na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo, 
adiante designado como 1.º outorgante; e

2 — A Federação Portuguesa de Hóquei, pessoa coletiva de direito 
privado, titular do estatuto de utilidade pública desportiva, conce-
dido através de Despacho n.º 48/93, de 29 de novembro, publicado 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 288, de 11 de dezembro, 
com sede na Avenida Doutor Antunes Guimarães, n.º 961, 4100 -082 
Lisboa, NIPC 501742220, aqui representada por Joana Catarina 
Martins Gonçalves, na qualidade de Presidenta, adiante designada 
por 2.º outorgante.

Nos termos dos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de 
janeiro — Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto — e do 
Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro — Regime Jurídico dos 
Contratos -Programa de Desenvolvimento Desportivo — em conjugação 
com o disposto nos artigos 4.º e 20.º do Decreto -Lei n.º 98/2011, de 21 
de setembro, é celebrado um contrato -programa de desenvolvimento 
desportivo que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª

Objeto do contrato -programa

1 — Constitui objeto do presente contrato a concessão de uma com-
participação financeira, a qual se destina à execução do Programa de 
Formação de Recursos Humanos, cujas ações se encontram discrimi-
nadas no Anexo I ao presente contrato e dele fazendo parte integrante, 
que o 2.º outorgante apresentou ao 1.º outorgante e se propõe levar a 
efeito no decurso do corrente ano.

2 — O programa objeto de comparticipação financeira ao abrigo do 
presente contrato -programa, constitui um Anexo deste contrato -programa, 
publicado e publicitado nos termos do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 
de outubro.

3 — O programa de formação referido no número anterior não con-
templa a formação de praticantes desportivos.

Cláusula 2.ª

Ações de formação a comparticipar

São comparticipadas financeiramente as ações relacionadas com a 
formação de recursos humanos, designadamente:

a) Formação Inicial de Treinadores;
b) Atualização para Treinadores;
c) Formação Inicial de Árbitros/Juízes;
d) Atualização para Árbitros/Juízes;
e) Ações de Formação para Dirigentes;
f) Ações de Formação de Formadores;
g) Outras ações de Formação de Agentes Desportivos.

Cláusula 3.ª

Período de execução do programa

O prazo de execução do programa objeto de comparticipação finan-
ceira ao abrigo do presente contrato -programa tem início a 1 de janeiro 
e termina em 31 de dezembro de 2014.

O montante indicado no n.º 1 provém do orçamento de receitas pró-
prias e está inscrito na rubrica de despesa orçamental 04 07 01 — Trans-
ferências correntes — Instituições sem fins lucrativos.

Cláusula 4.ª

Comparticipação financeira

1 — A comparticipação financeira a prestar pelo 1.º outorgante ao 
2.º outorgante, para apoio exclusivo à execução do programa referido 
na cláusula 1.ª é de 8.000,00€ (oito mil euros).

2 — Qualquer alteração à realização das ações de formação indicadas 
no Anexo I ao presente contrato, deve ser solicitada ao 1.º outorgante, 
com base numa proposta fundamentada do 2.º outorgante a apresentar 
até 60 dias (sessenta) antes do termo da execução do programa de For-
mação de Recursos Humanos, nos termos da cláusula 10.ª do presente 
contrato.

Cláusula 5.ª

Disponibilização da comparticipação financeira

A comparticipação referida no n.º 1 da cláusula 4.ª é disponibilizada 
da seguinte forma:

a) 30 % (trinta por cento), no valor de 2.400,00€, até 30 dias após a 
publicação deste contrato -programa no Diário da República;

b) Os restantes 70 % (setenta por cento) 30 dias após a entrega e 
validação de cada relatório das ações contratualizadas.

Cláusula 6.ª

Obrigações da Federação

São obrigações da Federação:

a) Executar o Programa de Formação de Recursos Humanos, apre-
sentado ao 1.º outorgante, em anexo e que faz parte integrante do 
presente contrato, de forma a atingir os objetivos expressos naquele 
programa;

b) Prestar todas as informações bem como apresentar comprovativos 
da efetiva realização da despesa acerca da execução deste contrato-
-programa, sempre que solicitados pelo 1.º outorgante;

c) Apresentar relatórios individuais de cada ação de formação, até 
um mês após a sua realização, de acordo com o modelo próprio de 
relatório definido pelo 1.º outorgante, para efeitos de validação técnico-
-financeira;

d) Facultar, sempre que solicitado, ao 1.º outorgante ou a entidade 
credenciada a indicar por aquele, na sua sede social, o mapa de Exe-
cução Orçamental a 31 de dezembro 2014, o Balancete Analítico a 31 
de dezembro 2014 antes do apuramento de resultados do Programa de 
Formação de Recursos Humanos e, para efeitos de validação técnico-
-financeira, os documentos de despesa, legal e fiscalmente aceites, 
que demonstrem os pagamentos efetuados no âmbito da execução do 
Programa de Formação de Recursos Humanos;

e) De acordo com o estabelecido no artigo 6.º do Decreto -Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, criar um centro de resultados próprio e 
exclusivo para execução do programa de desenvolvimento desportivo 
objeto do presente contrato, não podendo nele imputar outros custos 
e proveitos que não sejam os da execução deste programa, de modo a 
permitir o acompanhamento da aplicação das verbas confiadas exclu-
sivamente para este fim;

f) Publicitar, em todos os meios de promoção e divulgação das ações 
de formação, bem como nos manuais de formação e documentação 
técnica em forma de publicação, o logótipo do 1.º outorgante conforme 
regras previstas no livro de normas gráficas;

g) Consolidar nas contas do respetivo exercício todas as que decorrem 
da execução do Programa de Formação de Recursos Humanos objeto 
deste contrato;

h) Celebrar, nos termos do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 
1 de outubro, e publicitar integralmente na respetiva página da Internet 
os contratos -programa referentes a apoios e comparticipações finan-
ceiras atribuídas aos clubes, associações regionais ou distritais ou ligas 
profissionais, nela filiados.
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Cláusula 7.ª

Incumprimento das obrigações do 2.º outorgante

1 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 8.ª, há lugar à suspensão 
das comparticipações financeiras por parte do 1.º outorgante quando a 
2.º outorgante não cumpra:

a) As obrigações referidas na cláusula 6.ª do presente contrato-
-programa;

b) As obrigações contratuais constantes noutros contratos -programa 
celebrados com o 1.º outorgante;

c) Qualquer obrigação decorrente das normas legais em vigor.

2 — O incumprimento culposo do disposto nas alíneas a), b), c), d), 
e), f), g), h) e ou i) da cláusula 6.ª, concede ao 1.º outorgante o direito 
de resolução do presente contrato e de reaver todas as quantias pagas 
quando se verifique a impossibilidade de realização dos fins essenciais 
do Programa de Formação de Recursos Humanos.

3 — O 2.º outorgante obriga -se a restituir ao 1.º outorgante as 
comparticipações financeiras concedidas que não tenham sido apli-
cadas na execução do competente Programa de Atividades anexo ao 
presente contrato -programa.

Cláusula 8.ª

Combate às manifestações de violência associadas ao desporto, 
à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas 

as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo

O não cumprimento pelo 2.º outorgante do princípio da igualdade de 
oportunidades e da igualdade de tratamento entre homens e mulheres, 
das determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e 
do Conselho Nacional do Desporto, e de um modo geral, da legislação 
relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao des-
porto, à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas as 
formas de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo, implica 
a suspensão e, se necessário, o cancelamento das comparticipações 
financeiras concedidas pelo 1.º outorgante.

Cláusula 9.ª

Formação de treinadores

O não cumprimento pelo 2.º outorgante do regime de acesso e 
exercício da atividade de treinador de desporto estabelecido pela Lei 
n.º 40/2012 de 28 de agosto, implica a suspensão e, se necessário, 
o cancelamento das comparticipações financeiras concedidas pelo 
1.º outorgante.

Cláusula 10.ª

Tutela inspetiva do Estado

1 — Compete ao 1.º outorgante fiscalizar a execução do contrato-
-programa, podendo realizar, para o efeito, inspeções, inquéritos e sin-
dicâncias, ou determinar a realização de uma auditoria por entidade 
externa.

2 — As ações inspetivas designadas no número anterior podem 
ser tornadas extensíveis à execução dos contratos -programa cele-
brados pelo 2.º outorgante nos termos do artigo 7.º do Decreto -Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, designadamente através da realização 
de inspeções, inquéritos, sindicâncias ou auditoria por uma entidade 
externa, devendo aqueles contratos -programa conter cláusula expressa 
nesse sentido.

Cláusula 11.ª

Revisão do contrato

O presente contrato -programa pode ser modificado ou revisto por livre 
acordo das partes e em conformidade com o estabelecido no artigo 21.º 
do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro.

Cláusula 12.ª

Vigência do contrato e produção de efeitos

Salvaguardando o disposto na cláusula 3.ª a produção de efeitos do 
presente contrato, que entra em vigor na data da sua publicação no Diário 
da República, retroagem à data de início da execução do programa e 
termina em 31 de dezembro de 2014.

Cláusula 13.ª
Disposições finais

1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 273/2009, 
de 1 de outubro, este contrato -programa é publicado na 2.ª série do 
Diário da República.

2 — Os litígios emergentes da execução do presente contrato -programa 
são submetidos a arbitragem nos termos da lei.

3 — Da decisão cabe recurso, nos termos da lei.
Assinado em Lisboa, em 26 de agosto de 2014, em dois exemplares 

de igual valor.
26 de agosto de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo do 

Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., Augusto Fontes 
Baganha. — A Presidente da Federação Portuguesa de Hóquei, Joana 
Catarina Martins Gonçalves.

ANEXO I

(ao contrato -programa de desenvolvimento desportivo
n.º CP/18/DFQ/2014)

Ações e cursos a desenvolver no âmbito do programa de formação 
de recursos humanos

Ações de formação/cursos
1 — Curso de Treinadores de Grau 2 — estágio
2 — Curso de treinadores grau 1
3 — Seminário internacional de treinadores
4 — Ação de Atualização de conhecimento de treinadores
5 — Projeto de Desenvolvimento de Árbitros
6 — Ação Atualização de conhecimento de Árbitros
7 — Observação técnica de árbitros/juízes
8 — Programa de formação de dirigentes

208057243 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinetes dos Secretários de Estado da Cultura
e Adjunto e do Orçamento

Portaria n.º 720/2014
Considerando que, no âmbito das suas atribuições, compete ao Ins-

tituto do Cinema e do Audiovisual, I.P. (ICA) prosseguir as medidas 
adequadas à execução dos programas de apoio financeiro que têm por 
finalidade o desenvolvimento e proteção das atividades cinematográficas 
e audiovisuais, de acordo com os diversos programas, subprogramas e 
medidas de apoio previstos no Decreto -lei n.º 124/2013, de 30 de agosto, 
que regulamenta a Lei n.º 55/2012, de 6 de setembro.

Considerando que a atribuição destes apoios financeiros depende 
de concurso e observa os procedimentos e critérios gerais de seleção e 
publicidades previstos no referido decreto -lei;

Considerando que as condições de atribuição do apoio são definidas 
nos contratos a celebrar entre o ICA e as entidades beneficiárias, nos 
termos daquele Decreto -Lei bem como dos Regulamentos aprovados 
pelo ICA para o efeito, ao abrigo do n.º 4 do artigo 3.º do mesmo 
Decreto -Lei;

Considerando que a abertura de procedimentos concursais para o ano 
2014 e a atribuição dos correspondentes apoios dará origem a projetos 
com execução financeira plurianual;

Considerando que neste enquadramento foi publicada a Portaria 
nº229/2014, em 25 de março de 2014, com produção de efeitos a partir 
de 14 de março, que autorizou o ICA a proceder à repartição plurianual 
do encargo financeiro resultante da execução dos projetos beneficiários 
de apoios financeiros nos anos económicos de 2014 e 2015, no âmbito 
das medidas de apoio à exibição em festivais e circuitos alternativos, 
com um valor total de € 900.000;

Considerando que se verificou a necessidade de proceder à alteração 
do valor daqueles encargos, resultante de um acréscimo ao montante 
total dos apoios do ICA a atribuir nesse âmbito;

Torna -se, assim, necessário proceder -se à correção da repartição 
plurianual do encargo financeiro resultante da execução dos projetos 
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beneficiários de apoios financeiros naquele âmbito nos anos económicos 
de 2014, 2015, 2016 e 2017 com um valor total de € 2.600.000,00 (dois 
milhões e seiscentos mil euros).

Nestes termos, em conformidade com o disposto no artigo 22.º do 
Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, mantido em vigor por força do 
disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro, conjugado com o artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 155/92, de 
28 de julho, e considerando o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da 
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e no n.º 1 do artigo 11º do Decreto -Lei 
n.º 127/2012, de 21 de junho, e ao abrigo das competências delegadas 
nos termos do n.º 11 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, de 12 
de julho, e da alínea a) do n.º 1 do Despacho n.º 15249/2012, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 230, de 28 de novembro, manda 
o Governo, pelo Secretário de Estado da Cultura e pelo Secretário de 
Estado Adjunto e do Orçamento, o seguinte:

Artigo 1.º

Repartição de encargos

1 — Fica o ICA autorizado a proceder à repartição de encargos rela-
tivos aos contratos de apoio que virão a ser celebrados no âmbito das 
medidas de apoio à exibição em festivais e circuitos alternativos, que 
integra o subprograma de apoio à realização de festivais de cinema em 
território nacional e o subprograma de apoio à exibição em circuitos 
alternativos, previstos no artigo 6º do Decreto -lei nº 124/2012, de 30 
de agosto, no montante global €2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos 
mil euros).

2 — Nos termos do número anterior, fica o ICA autorizado a proceder 
à seguinte repartição de encargos:

Em 2014 — €720.000,00;
Em 2015 — €900.000,00;
Em 2016 — €820.000,00;
Em 2017 — €160.000,00.

Artigo 2.º

Encargos para o ano de 2014

Os encargos para o ano 2014 estão inscritos no orçamento de fun-
cionamento desse ano.

Artigo 3.º

Acréscimo de saldos

O montante fixado para cada ano económico pode ser acrescido do 
saldo apurado no ano anterior.

Artigo 4.º

Norma revogatória

É revogada a Portaria nº229/2014, de 25 de março.

Artigo 5.º

Produção de efeitos

A presente portaria produz efeitos desde 14 de março de 2014.

Artigo 6.º

Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publi-
cação.

27 de agosto de 2014. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier. — O Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, 
Hélder Manuel Gomes dos Reis.

208057032 

 Portaria n.º 721/2014
Considerando que, no âmbito das suas atribuições, compete ao 

Instituto do Cinema e do Audiovisual, I.P. (ICA) prosseguir as me-
didas adequadas à execução dos programas de apoio financeiro que 
têm por finalidade o desenvolvimento e proteção das atividades 
cinematográficas e audiovisuais, de acordo com os diversos pro-
gramas, subprogramas e medidas de apoio previstos no Decreto-lei 
n.º 124/2013, de 30 de agosto, que regulamenta a Lei n.º 55/2012, 
de 6 de setembro.

Considerando que a atribuição destes apoios financeiros depende 
de concurso e observa os procedimentos e critérios gerais de seleção e 
publicidades previstos no referido decreto-lei;

Considerando que as condições de atribuição do apoio são definidas 
nos contratos a celebrar entre o ICA e as entidades beneficiárias, nos 
termos daquele Decreto-Lei bem como dos Regulamentos aprovados 
pelo ICA para o efeito, ao abrigo do n.º 4 do artigo 3.º do mesmo De-
creto-Lei;

Considerando que a abertura de procedimentos concursais para o ano 
2014 e a atribuição dos correspondentes apoios dará origem a projetos 
com execução financeira plurianual;

Considerando que neste enquadramento foi publicada a Portaria 
nº227/2014, em 25 de março de 2014, com produção de efeitos a partir 
de 14 de março, que autorizou o ICA a proceder à repartição plurianual 
do encargo financeiro resultante da execução dos projetos beneficiários 
de apoios financeiros nos anos económicos de 2014 e 2015, no âmbito 
do Programa de apoio à formação de públicos nas escolas, com um 
valor total de € 180.000,00;

Considerando que se verificou a necessidade de proceder à alteração 
do valor daqueles encargos, resultante de um acréscimo ao montante 
total dos apoios do ICA a atribuir nesse âmbito;

Torna-se, assim, necessário proceder-se à correção da repartição 
plurianual do encargo financeiro resultante da execução dos projetos 
beneficiários de apoios financeiros naquele âmbito nos anos económi-
cos de 2014, 2015, 2016 e 2017 com um valor total de € 540.000,00 
(quinhentos e quarenta mil euros).

Nestes termos, em conformidade com o disposto no artigo 22.º 
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, mantido em vigor por 
força do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, conjugado com o artigo 25.º do Decreto-
-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, e considerando o disposto na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e no n.º 1 
do artigo 11º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, e ao abrigo 
das competências delegadas nos termos do n.º 11 do artigo 10.º do 
Decreto-Lei n.º 86-A/2011, de 12 de julho, e da alínea a) do n.º 1 
do Despacho n.º 15249/2012, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 230, de 28 de novembro, manda o Governo, pelo Secre-
tário de Estado da Cultura e pelo Secretário de Estado Adjunto e do 
Orçamento, o seguinte:

Artigo 1.º

Repartição de encargos

Fica o ICA autorizado a proceder à seguinte repartição de encar-
gos, relativos aos contratos de apoio que virão a ser celebrados no 
âmbito do Programa de apoio à formação de públicos nas escolas, 
previsto no artigo 6º do Decreto-lei nº 124/2012, de 30 de agosto, 
até ao montante global de €540.000,00 (quinhentos e quarenta mil 
euros):

Em 2014 - €144.000,00;
Em 2015 - €180.000,00;
Em 2016 - €180.000,00;
Em 2017 - €36.000,00.

Artigo 2.º

Encargos para o ano de 2014

Os encargos para o ano 2014 estão inscritos no orçamento de fun-
cionamento desse ano.

Artigo 3.º

Acréscimo de saldos

O montante fixado para cada ano económico pode ser acrescido do 
saldo apurado no ano anterior.

Artigo 4.º

Norma revogatória

É revogada a Portaria nº227/2014, de 25 de março.

Artigo 5.º 

Produção de efeitos

A presente portaria produz efeitos desde 14 de março de 2014.
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 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso (extrato) n.º 9922/2014

Por despacho do Senhor Diretor -Geral da Autoridade Tributária e 
Aduaneira, de 14.07.2014, proferido nos termos do artigo 12.º, ar-

Artigo 6.º
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publi-
cação.

27 de agosto de 2014. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier. — O Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, 
Hélder Manuel Gomes dos Reis.

208057121 

 Declaração de retificação n.º 876/2014
Por ter saído com inexatidão o aviso (extrato) n.º 9101/2014 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 152 de 8 de agosto de 2014, 
relativo a renovação/constituição das equipas de trabalho da Ins-
peção Tributária da Direção de Finanças de Vila Real, retifica-se 
que onde se lê:

tigo 13.º e do n.º 4 do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 557/99, de 17 
de dezembro, foram nomeados, em regime de substituição, no cargo 
de chefe de finanças, Cândido Brandão Gomes, no S.F. Guimarães 1, 
por vacatura do lugar, com efeitos a 1.06.2014, Filipe António Con-
ceição Alves, no S.F. Cascais 1, por vacatura do lugar, com efeitos 
a 1.07.2014, Maria Patrocínio de Jesus Almeida Fialho dos Reis, no 
S.F. Alcácer do Sal, por vacatura do lugar, com efeitos a 1.06.2014 e 
Maria Fernanda Lopes Rodrigues, no S.F. Arraiolos, por vacatura do 
lugar, com efeitos a 1.06.2014

27 de agosto de 2014. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
208057202 

Inspeção Tributária 

Nome da equipa Trabalhadores designados para a Chefia da Equipa

Período de duração

Início Fim

Equipa A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carlos Manuel Ferreira da Costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.01.2014 31.12.2014
Equipa B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amândio Estêvão Nascimento Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.01.2014 31.12.2014
Equipa C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rui Manuel da Costa Pereira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.01.2014 31.12.2014
Equipa D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carlos Alberto Gonçalves Pires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.01.2014 31.12.2014
Equipa Apoio Técnico  . . . . . . . . . . . . . . . . Paulo José Silva Pinto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.01.2014 31.12.2014

 deve ler-se:

Inspeção Tributária 

Nome da equipa Trabalhadores designados para a chefia da equipa

Período de duração

Início Fim

Equipa A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carlos Manuel Ferreira da Costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.01.2014 31.12.2014
Equipa B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amândio Estêvão Nascimento Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.01.2014 31.12.2014
Equipa C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rui Manuel da Costa Pereira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.01.2014 31.12.2014
Equipa Apoio Técnico  . . . . . . . . . . . . . . . . Paulo José Silva Pinto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.01.2014 31.12.2014

 20 de agosto de 2014. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
208057146 

 Direção-Geral do Orçamento

Despacho n.º 11175/2014
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 23.º da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro e alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, por meu 
despacho de 18 de agosto de 2014, foi renovada a comissão de ser-
viço de Sandra Maria Dias Martins, no cargo de direção intermédia 
de 2.º grau, de Chefe da Divisão de Acompanhamento do Ministério 
da Saúde, da 5.ª Delegação, do mapa de pessoal dirigente da Direção-
-Geral do Orçamento, por um período de três anos, com efeitos a 01 de 
setembro de 2014.

18 de agosto de 2014. — A Diretora -Geral, Manuela Proença.
208054838 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS 
E DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinetes do Ministro da Educação e Ciência 
e do Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento

Portaria n.º 722/2014
Considerando que a Parque Escolar, E.P.E. tem necessidade de con-

tratar o fornecimento e montagem de mobiliário para as escolas da 
fase 3 do Programa de Modernização do Parque Escolar Destinado ao 
Ensino Secundário, da Delegação Sul, Coordenação S3 – lote 1 (salas 
de aula);
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Considerando que a Parque Escolar, E.P.E. foi integrada no setor pú-
blico administrativo, equiparada a serviço e fundo autónomo e assumiu 
a natureza de Entidade Pública Reclassificada, nos termos do n.º 5 do 
artigo 2.º da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), aprovada pela 
Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, na sua redação atual, passando a estar 
listada no Anexo I da Circular, série A, n.º 1367, de 1 de agosto de 2011, 
da Direção-Geral do Orçamento;

Considerando que o contrato relativo ao fornecimento e montagem 
de mobiliário para as escolas da fase 3 do Programa de Modernização 
do Parque Escolar Destinado ao Ensino Secundário, da Delegação 
Sul, Coordenação S3 – lote 1 (salas de aula), dará lugar a encargo 
orçamental em ano económico futuro, dependendo a assunção da 
respetiva despesa de autorização prévia conjunta dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da educação, con-
cedida por portaria de extensão de encargos, nos termos conjugados 
do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 
de fevereiro e nos n.ºs 1 e 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho;

Considerando que o procedimento tem o preço base de 265.393,13 EUR, 
ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor;

Considerando que o contrato terá a duração de 150 dias e o prazo de 
execução abrange o ano de 2015;

Nestes termos, e em conformidade com o disposto na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, conjugado 
com o disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, 
de 21 de junho, e nos n.ºs 1 e 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho, manda o Governo, pelo Ministro da 
Educação e Ciência e pelo Secretário de Estado Adjunto e do Or-
çamento, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

Fica a Parque Escolar, E.P.E. autorizada a assumir os encargos re-
lativos ao contrato de fornecimento e montagem de mobiliário para as 
escolas da fase 3 do Programa de Modernização do Parque Escolar Des-
tinado ao Ensino Secundário, da Delegação Sul, Coordenação S3 – lote 1 
(salas de aula), até ao montante global de 265.393,13 EUR, a que acresce 
o IVA à taxa legal em vigor.

Artigo 2.º
Encargos orçamentais

Os encargos orçamentais decorrentes da execução do presente contrato 
terão lugar no ano económico de 2015 e serão satisfeitos por verbas 
adequadas do orçamento da Parque Escolar, E.P.E..

Artigo 3.º
Produção de efeitos

A presente portaria produz efeitos a 14 de abril de 2014.

27 de agosto de 2014. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno 
Paulo de Sousa Arrobas Crato. — O Secretário de Estado Adjunto e do 
Orçamento, no uso de competência delegada, Hélder Manuel Gomes 
dos Reis.

208055397 

 Portaria n.º 723/2014
Considerando que a Parque Escolar, E. P. E., tem necessidade de 

contratar o fornecimento e montagem de mobiliário para as escolas da 
fase 3 do Programa de Modernização do Parque Escolar Destinado ao 
Ensino Secundário, da Delegação Sul, Coordenação S2 – lote 1 (salas 
de aula);

Considerando que a Parque Escolar, E. P. E., foi integrada no setor 
público administrativo, equiparada a serviço e fundo autónomo e assumiu 
a natureza de Entidade Pública Reclassificada, nos termos do n.º 5 do 
artigo 2.º da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), aprovada pela 
Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, na sua redação atual, passando a estar 
listada no Anexo I da Circular, série A, n.º 1367, de 1 de agosto de 2011, 
da Direção-Geral do Orçamento;

Considerando que o contrato relativo ao fornecimento e montagem 
de mobiliário para as escolas da fase 3 do Programa de Modernização 
do Parque Escolar Destinado ao Ensino Secundário, da Delegação 
Sul, Coordenação S2 – lote 1 (salas de aula), dará lugar a encargo 
orçamental em ano económico futuro, dependendo a assunção da 
respetiva despesa de autorização prévia conjunta dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da educação, con-

cedida por portaria de extensão de encargos, nos termos conjugados 
do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 
de fevereiro, e nos n.os 1 e 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho;

Considerando que o procedimento tem o preço base de 336 716,10 EUR, 
ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor;

Considerando que o contrato terá a duração de 150 dias e o prazo de 
execução abrange o ano de 2015;

Nestes termos, e em conformidade com o disposto na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, con-
jugado com o disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei 
n.º 127/2012, de 21 de junho, e nos n.os 1 e 2 do artigo 22.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, manda o Governo, pelo Mi-
nistro da Educação e Ciência e pelo Secretário de Estado Adjunto 
e do Orçamento, o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

Fica a Parque Escolar, E. P. E., autorizada a assumir os encargos 
relativos ao contrato de fornecimento e montagem de mobiliário para 
as escolas da fase 3 do Programa de Modernização do Parque Escolar 
Destinado ao Ensino Secundário, da Delegação Sul, Coordenação S2 – lote 1 
(salas de aula), até ao montante global de 336 716,10 EUR, a que acresce 
o IVA à taxa legal em vigor.

Artigo 2.º

Encargos orçamentais

Os encargos orçamentais decorrentes da execução do presente contrato 
terão lugar no ano económico de 2015 e serão satisfeitos por verbas 
adequadas do orçamento da Parque Escolar, E. P. E.

Artigo 3.º

Produção de efeitos

A presente portaria produz efeitos a 14 de abril de 2014.

27 de agosto de 2014. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno 
Paulo de Sousa Arrobas Crato. — O Secretário de Estado Adjunto e do 
Orçamento, no uso de competência delegada, Hélder Manuel Gomes 
dos Reis.

208055437 

 Portaria n.º 724/2014
Considerando que a Parque Escolar, E. P. E., tem necessidade de 

contratar o fornecimento e montagem de mobiliário para as escolas da 
fase 3 do Programa de Modernização do Parque Escolar Destinado ao 
Ensino Secundário, da Delegação Sul, Coordenação S1 – lote 2 (salas 
de desenho);

Considerando que a Parque Escolar, E. P. E., foi integrada no setor 
público administrativo, equiparada a serviço e fundo autónomo e assumiu 
a natureza de Entidade Pública Reclassificada, nos termos do n.º 5 do 
artigo 2.º da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), aprovada pela 
Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, na sua redação atual, passando a estar 
listada no Anexo I da Circular, série A, n.º 1367, de 1 de agosto de 2011, 
da Direção-Geral do Orçamento;

Considerando que o contrato relativo ao fornecimento e montagem 
de mobiliário para as escolas da fase 3 do Programa de Modernização 
do Parque Escolar Destinado ao Ensino Secundário, da Delegação 
Sul, Coordenação S1 – lote 2 (salas de desenho),dará lugar a encargo 
orçamental em ano económico futuro, dependendo a assunção da 
respetiva despesa de autorização prévia conjunta dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da educação, con-
cedida por portaria de extensão de encargos, nos termos conjugados 
do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 
de fevereiro, e nos n.os 1 e 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho;

Considerando que o procedimento tem o preço base de 141 120,39 EUR, 
ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor;

Considerando que o contrato terá a duração de 150 dias e o prazo de 
execução abrange o ano de 2015;

Nestes termos, e em conformidade com o disposto na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, conjugado 
com o disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 
21 de junho, e nos n.os 1 e 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho, manda o Governo, pelo Ministro da Educação e 
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Ciência e pelo Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, o 
seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

Fica a Parque Escolar, E. P. E., autorizada a assumir os encargos 
relativos ao contrato de fornecimento e montagem de mobiliário para 
as escolas da fase 3 do Programa de Modernização do Parque Escolar 
Destinado ao Ensino Secundário, da Delegação Sul, Coordenação S1 – lote 2 
(salas de desenho), até ao montante global de 141 120,39 EUR, a que 
acresce o IVA à taxa legal em vigor.

Artigo 2.º
Encargos orçamentais

Os encargos orçamentais decorrentes da execução do presente contrato 
terão lugar no ano económico de 2015 e serão satisfeitos por verbas 
adequadas do orçamento da Parque Escolar, E. P. E.

Artigo 3.º
Produção de efeitos

A presente portaria produz efeitos a 14 de abril de 2014.

27 de agosto de 2014. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno 
Paulo de Sousa Arrobas Crato. — O Secretário de Estado Adjunto e do 
Orçamento, no uso de competência delegada,  Hélder Manuel Gomes 
dos Reis.

208055453 

 Portaria n.º 725/2014

Considerando que a Parque Escolar, E.P.E., tem necessidade de con-
tratar o fornecimento e montagem de mobiliário para as escolas da 
fase 3 do Programa de Modernização do Parque Escolar Destinado ao 
Ensino Secundário, da Delegação Sul, Coordenação S1 – lote 1 (salas 
de aula);

Considerando que a Parque Escolar, E.P.E., foi integrada no setor 
público administrativo, equiparada a serviço e fundo autónomo e assumiu 
a natureza de Entidade Pública Reclassificada, nos termos do n.º 5 do 
artigo 2.º da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), aprovada pela 
Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, na sua redação atual, passando a estar 
listada no Anexo I da Circular, série A, n.º 1367, de 1 de agosto de 2011, 
da Direção -Geral do Orçamento;

Considerando que o contrato relativo ao fornecimento e montagem 
de mobiliário para as escolas da fase 3 do Programa de Modernização 
do Parque Escolar Destinado ao Ensino Secundário, da Delegação 
Sul, Coordenação S1 – lote 1 (salas de aula), dará lugar a encargo 
orçamental em ano económico futuro, dependendo a assunção da 
respetiva despesa de autorização prévia conjunta dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da educação, con-
cedida por portaria de extensão de encargos, nos termos conjugados 
do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 
de fevereiro e nos n.ºs 1 e 2 do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho;

Considerando que o procedimento tem o preço base de 300.812,65 EUR, 
ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor;

Considerando que o contrato terá a duração de 150 dias e o prazo de 
execução abrange o ano de 2015;

Nestes termos, e em conformidade com o disposto na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, conjugado 
com o disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto -Lei nº 127/2012, de 
21 de junho, e nos n.ºs 1 e 2 do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho, manda o Governo, pelo Ministro da Educação e 
Ciência e pelo Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, o 
seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

Fica a Parque Escolar, E.P.E., autorizada a assumir os encargos re-
lativos ao contrato de fornecimento e montagem de mobiliário para as 
escolas da fase 3 do Programa de Modernização do Parque Escolar Des-
tinado ao Ensino Secundário, da Delegação Sul, Coordenação S1 – lote 1 
(salas de aula), até ao montante global de 300.812,65 EUR, a que acresce 
o IVA à taxa legal em vigor.

Artigo 2.º
Encargos orçamentais

Os encargos orçamentais decorrentes da execução do presente contrato 
terão lugar no ano económico de 2015 e serão satisfeitos por verbas 
adequadas do orçamento da Parque Escolar, E.P.E..

Artigo 3.º
Produção de efeitos

A presente portaria produz efeitos a 14 de abril de 2014.
27 de agosto de 2014. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno 

Paulo de Sousa Arrobas Crato. — O Secretário de Estado Adjunto e do 
Orçamento, no uso de competência delegada, Hélder Manuel Gomes 
dos Reis.

208055364 

 MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 
E DA JUSTIÇA

Gabinetes da Ministra da Justiça e do Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação

Despacho n.º 11176/2014
Nos termos do artigo 283.º, n.º 1, alínea b), e n.º 3 da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, ponderados que se encontram o interesse público e a 
conveniência de serviço, é autorizada a prorrogação da licença sem 
vencimento para o exercício de funções em organismo internacional, 
ao Inspetor da Polícia Judiciária Fernando Alexandre Moreira Barbar-
roxa, para exercer funções como Rule of Law Mentor to the Attorney 
General’s Office, Anti -Corruption (AC), na European Union Police 
Mission in Afghanistan (EUPOL AFG), pelo período de 4 meses, entre 
1 de setembro e 31 de dezembro de 2014.

27 de agosto de 2014. — A Ministra da Justiça, Paula Maria von Hafe 
Teixeira da Cruz. — O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
da Cooperação, Luís Álvaro Barbosa de Campos Ferreira (competência 
delegada por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estran-
geiros n.º 10774 -B/2013, de 9 de agosto, publicado no DR, 2.ª Série, 
n.º 159, de 20 de agosto de 2013).

208056741 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 11177/2014
Considerando a necessidade de garantir a sustentação dos sistemas 

de ejeção das aeronaves F -16 através de um contrato com o Governo 
dos Estados Unidos da América, cuja formação se encontra excluída das 
formalidades e procedimentos previstos no Decreto -Lei n.º 104/2011, 
de 6 de outubro, conforme previsto na subalínea i) da alínea f) do n.º 2 
do artigo 5.º do citado diploma;

Atendendo a que as despesas relativas a este procedimento se repartem 
pelos anos de 2014 a 2017, tendo, para o efeito, sido aprovada a Portaria 
n.º 529 -A/2014, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 123, de 
30 de junho de 2014, que prevê o valor global máximo de € 2.240.000,00;

Considerando ainda que a despesa prevista é relativa à execução de 
um programa plurianual cuja autorização, nos termos da alínea c) do 
n.º 3 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, pertence 
ao ministro da tutela;

Considerando que a concretização do contrato em causa obriga à 
assinatura de uma Letter of Acceptance (LOA) com o Governo dos 
Estados Unidos da América.

Assim:
1 — Autorizo, ao abrigo da alínea c) do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-

-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, a realização de despesa para a aquisição 
e transporte do material necessário à sustentação logística dos sistemas 
de ejeção das aeronaves F -16, nos termos e com os limites previstos na 
Portaria n.º 529 -A/2014, publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 123, de 30 de junho de 2014;

2 — Delego, de acordo com as disposições conjugadas do n.º 5 do ar-
tigo 106.º e do n.º 1 do artigo 109.º do Código de Contratos Públicos, no 
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Chefe do Estado -Maior da Força Aérea, com faculdade de subdelegação, 
a assinatura da LOA e a representação do Estado na sua outorga;

3 — Estabeleço que o presente despacho produz efeitos desde 1 de 
julho de 2014.

27 de agosto de 2014. — O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro 
Correia de Aguiar -Branco.

208058937 

 Despacho n.º 11178/2014
A sociedade por quotas CORPDEFENSE NGTT, LDA., com sede 

no Edifício D. Pedro I, Quinta da Fonte, Freguesia de Paço de Arcos, 
Oeiras, requereu, ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 49/2009, de 
5 de agosto, o acesso ao exercício da atividade de comércio de bens e 
tecnologias militares/produtos relacionados com a defesa e a autorização 
para registar o novo objeto social.

O projeto de objeto social proposto pela empresa está em conformi-
dade com o previsto na Lei n.º 49/2009, de 5 de agosto, na medida em 
que inclui o comércio de bens e tecnologias militares na sua atividade.

A sociedade CORPDEFENSE NGTT, LDA., cumpre os requisitos 
cumulativos para o pedido de licença para autorização do exercício da 
atividade pretendida, previstos no n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 49/2009, 
de 5 de agosto.

Assim, tendo em consideração o conteúdo da Informação n.º 928 
da Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, de 13 de 
agosto de 2014, e despachos nela exarados, que afirmam encontrarem-se 
reunidas todas as condições para a concessão da autorização preten-
dida, autorizo, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 49/2009, de 
5 de agosto, a empresa CORPDEFENSE NGTT, LDA., a incluir no 
seu objeto social, que a seguir se transcreve, a atividade de comércio 
de bens e tecnologias militares/produtos relacionados com a defesa:

«Importação, Exportação, Comercialização e Manutenção de Ar-
tigos e Equipamentos de Segurança, Defesa e Proteção, bem como 
Consultoria e Estudos Técnicos e Periciais e o Comércio de Bens e 
Tecnologias Militares».
27 de agosto de 2014. — O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro 

Correia de Aguiar-Branco.
208059058 

 Autoridade Marítima Nacional

Comando-Geral da Polícia Marítima
Aviso (extrato) n.º 9923/2014

Concurso de acesso à categoria de agente
de 1.ª classe da Polícia Marítima

Informa -se os candidatos ao concurso de acesso à categoria de Agente 
de 1.ª Classe da Polícia Marítima, aberto pelo aviso n.º 7790/2014 publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 128, de 7 de julho de 2014, 
que a lista de candidatos admitidos e excluídos se encontra afixada nos 
Departamentos Marítimos e Capitanias dos Portos.

27 de agosto de 2014. — O Coordenador do Comando -Geral da 
Polícia Marítima, José Paulo Duarte Cantiga, capitão -de -mar -e -guerra.

208055348 

 ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas
Despacho n.º 11179/2014

O Chefe do Estado -Maior -General das Forças Armadas, nos termos 
dos artigos 13.º, 16.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das 
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, condecora com a Medalha Militar 
de Serviços Distintos, Grau Prata, o tenente -coronel piloto aviador 
(080640 -K) Rui Manuel de Jesus Romão.

31 de julho de 2014. — O Chefe do Estado -Maior -General das Forças 
Armadas, Artur Pina Monteiro, general.

208057016 

 Despacho n.º 11180/2014
O Chefe do Estado -Maior -General das Forças Armadas, nos termos 

dos artigos 25.º, 26.º, 27.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar 
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo 

Decreto -Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, condecora com a Medalha 
Cruz de São Jorge, quarta classe, a cabo -adjunto de secretariado e apoio 
dos serviços (135654 -C) Sara Nozes Pedro.

26 de agosto de 2014. — O Chefe do Estado -Maior -General das 
Forças Armadas, Artur Pina Monteiro, general.

208057049 

 Louvor n.º 460/2014
Louvo o Coronel de Infantaria da Marinha, Carlos Garcìa -Alcazar, 

pela forma excecional competente e empenhada como exerceu as suas 
funções de Adido de Defesa Naval e Aeronáutico, junto da Embaixada 
do Reino de Espanha em Lisboa, entre 22 de julho de 2011 e 30 de 
julho de 2014.

Durante o desempenho das suas funções em Portugal, o Coronel 
Garcìa -Alcazar demonstrou ser um Oficial muito distinto, de irrepreen-
sível comportamento militar, pessoal e institucional, cuja conduta pautou-
-se sempre por uma manifestação rigorosa e permanente de elevado 
espírito de bem servir, desenvolvendo com os três Ramos das Forças 
Armadas Portuguesas e com o Estado -Maior -General um excelente 
e apurado sentido de camaradagem, revelando o firme propósito de 
incrementar e fortalecer as relações de amizade e cooperação entre o 
Reino de Espanha e Portugal.

Numa missão em que as relações humanas e a capacidade de relacio-
namento profissional são fundamentais, mostrou -se sempre disponível 
para o melhor encaminhamento e resolução dos diversos assuntos apre-
sentados pelas Forças Armadas Portuguesas, contribuindo, de forma 
assinalável, para o sucesso na sua execução.

O seu elevado profissionalismo, irrepreensível conduta e extraordiná-
rio desempenho ficaram patenteados nos feitos praticados, destacando -se 
o modo como acompanhou as visitas dos Navios da Marinha do Reino 
de Espanha em portos nacionais e como auxiliou e acompanhou a rea-
lização dos Estados -Maiores Peninsulares, ou ainda a forma esclarecida 
e prática como coordenou a utilização do Aeródromo de Transito n.º 1 
pelas entidades espanholas.

Face ao anteriormente exposto, é de toda a justiça reconhecer publi-
camente as excecionais qualidades e virtudes militares e pessoais que 
creditam o Coronel Garcìa -Alcazar como sendo um Oficial de elevada 
craveira e cujos serviços por si prestados devem ser considerados re-
levantes e de elevado mérito, pela forma como contribuíram para o 
prestígio e cumprimento da missão das Forças Armadas.

9 de julho de 2014. — O Chefe do Estado -Maior -General das Forças 
Armadas, Artur Pina Monteiro, general.

208056928 

 Louvor n.º 461/2014
Louvo o Tenente -coronel Piloto Aviador, NIP 080640 -K, Rui Ma-

nuel de Jesus Romão, pela forma altamente meritória e brilhante como 
desempenhou nos últimos dois anos as funções as funções de Adjunto 
Militar da Força Aérea no meu Gabinete, confirmando as superiores 
qualidades profissionais e pessoais que lhe são reconhecidas.

Dotado de uma invulgar perseverança, disponibilidade e espírito de 
missão, associados a um apurado sentido do dever, este Oficial pautou 
permanentemente a sua conduta por elevados níveis de excelência e rigor, 
na prossecução das missões e tarefas que lhe foram confiadas.

Como responsável pela preparação e apoio aos Conselhos Superior de 
Defesa Nacional, Superior Militar, de Chefes de Estado -Maior e Superior 
de Informações, com associação de tarefas da mais alta responsabili-
dade, mostrou ser possuidor de excelentes qualidades de planeamento 
e organização que, aliadas ao seu espírito de iniciativa, contribuíram, 
invariavelmente, para a boa sistematização e apoio a estas reuniões, 
seja pelo recurso aos elementos por si coligidos, de forma metódica 
e integradora, tão necessários para o apoio à tomada de decisão, seja, 
garantindo, posteriormente, uma criteriosa difusão e arquivo de toda a 
documentação, conforme estipulado superiormente.

No âmbito do apoio prestado em matéria de justiça e disciplina, e, 
particularmente, no que respeita à atribuição de louvores e condecora-
ções, área, pela qual foi também responsável e que cumpriu com espe-
cial zelo e dedicação, respondendo às inúmeras propostas submetidas 
ao Gabinete, de forma esclarecida e objetiva, incluindo a revisão e 
regularização de processos e o aconselhamento qualificado e judicioso, 
contribuindo, sobremaneira, para uma posterior concessão, adequada, 
oportuna e equilibrada.

São, de igual modo, dignos de registo, os trabalhos desenvolvidos pelo 
Tenente -coronel Jesus Romão na preparação e organização da Cerimónia 
Militar do Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas, 
bem como na preparação, organização e coordenação de visitas oficiais 
de altas entidades, que mereceram os mais rasgados elogios. Importa 
salientar também, o acompanhamento e contributo efetivo para a edifica-
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ção do quadro conceptual legislativo, quer seja no referente à Estratégia 
Militar, Missões das Forças Armadas, ou ainda no Sistema de Forças 
e Dispositivo no âmbito da “Reforma 2020”, bem como aos projetos 
de leis orgânicas, com o seu espírito agregador, procurando sempre a 
convergência de ideias e possibilitando a adoção de soluções credíveis 
e ajustadas à realidade nacional.

Acresce ainda referir as suas excelentes qualidades técnico -profissionais 
e o profundo conhecimento das matérias relativas à Força Aérea, nome-
adamente nas áreas de operações e capacidades dos meios aéreos, bem 
como na metodologia do planeamento operacional, alicerçadas numa 
sólida cultura militar, granjeando a confiança e a consideração de todos 
os que com ele privaram.

Militar de vincada personalidade, elevada valia intelectual e es-
pírito de abnegação e de bem servir, demonstrou nas diferentes 
circunstâncias e de modo irrepreensível as virtudes da lealdade e 
da honra, pelo que é de toda a justiça reconhecer publicamente as 
excecionais qualidades e virtudes militares e pessoais que creditam 
o Tenente -coronel Jesus Romão como sendo um Oficial de elevada 
craveira, que pautou sempre a sua atuação pela afirmação constante 
de elevados dotes de caráter, devendo, por isso, os serviços por si 
prestados, serem considerados, extraordinários, relevantes e distin-
tos, de que resultou honra e lustre para o Estado -Maior -General das 
Forças Armadas.

31 de julho de 2014. — O Chefe do Estado -Maior -General das Forças 
Armadas, Artur Pina Monteiro, general.

208056936 

 Louvor n.º 462/2014

Louvo a Cabo-adjunto de Secretariado e Apoio dos Serviços, 
NIP 135654-C, Sara Nozes Pedro, pela elevada competência téc-
nico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes qua-
lidades pessoais demonstradas no cumprimento das funções de 
Ordenança na Linha Verde e na Secretaria do Gabinete do Chefe 
do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), desde 
julho de 2010.

Ao longo de quatro anos, e tendo presente a sua extraordinária 
capacidade de adaptação a novas situações e versatilidade, a Cabo-
-Adjunto Nozes Pedro apoiou as áreas de trabalho do Adjunto de 
Protocolo, da Adjunta Jurídica e do Assessor Pessoal do General 
CEMGFA.

Sempre que foi chamada a colaborar com as atividades sob a 
responsabilidade do Adjunto para o Protocolo, em particular nas 
Cerimónias de Condecorações, quer coletivas, quer individuais, 
colocou sempre o seu saber e empenho em prol do sucesso dos 
eventos, contribuindo desta forma para uma boa imagem e para o 
prestígio do EMGFA

Dotada de exemplar sentido de responsabilidade e de rigor na execu-
ção das tarefas que lhe foram solicitadas, a Cabo-adjunto Nozes Pedro 
mostrou-se um elemento fundamental no apoio administrativo jurídico, 
em particular, na área de Contencioso, correspondendo positivamente 
e de forma reiterada aos desafios e tarefas apresentados, mesmo que 
urgentes e que requereram ligação ou colaboração de outros serviços, 
mesmo externos ao EMGFA. Destaca-se a organização de arquivos, apoio 
de secretariado, incluindo a organização de processos administrativos, 
e entrega de correspondência nos tribunais.

Num momento de elevado ritmo do Gabinete, e tendo sido soli-
citada a prestar apoio ao Assessor Pessoal do General CEMGFA, 
a sua permanente disponibilidade, o elevado sentido de missão e a 
inexcedível dedicação ao serviço, permitiram-lhe sempre apresentar, 
em tempo oportuno, e com a elevada e singular qualidade que lhe é 
sobejamente reconhecida, os trabalhos requeridos, superando sempre 
a expetativa inicial.

De educação esmerada, sempre soube apresentar superiormente pro-
postas para melhorar e otimizar os recursos colocados à sua disposição, 
demonstrando uma vez mais o seu vincado orgulho em prestar serviço 
nas Forças Armadas, e preocupando-se diariamente na mais-valia da sua 
função como contributo para a imagem do Gabinete.

Face ao anteriormente exposto, é de toda a justiça reconhecer publi-
camente as excecionais qualidades e virtudes militares e pessoais que 
creditam a Cabo-adjunto Nozes Pedro como sendo uma Militar de refe-
rência, cujos serviços por si prestados contribuíram significativamente 
para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Estado-Maior-
-General das Forças Armadas.

26 de agosto de 2014. — O Chefe do Estado-Maior-General das 
Forças Armadas, Artur Pina Monteiro, general.

208056944 

 MARINHA

Superintendência dos Serviços do Pessoal

Despacho (extrato) n.º 11181/2014
Manda o almirante Chefe do Estado -Maior da Armada, nos termos do 

disposto no n.º 5 do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 282/76, de 20 de abril, 
após o despacho conjunto n.º 5453 -A/2014, de 17 de abril, da Ministra 
de Estado e das Finanças e do Ministro da Defesa Nacional, promover 
por concurso à categoria de faroleiro subchefe do grupo 6 — Faroleiros 
(da secção dos Açores) do quadro do pessoal militarizado da Marinha, os 
faroleiros de 1.ª classe do grupo 6 — Faroleiros (da secção dos Açores):

36001196, Rui Manuel Medeiros Melo
36001495, Jorge Fernando Lopes Soares
36001482, João Paulo Monteiro Figueiredo

que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção previstas nas 
alíneas a), b), c), e d) do n.º 2 e na alínea d) do n.º 4 do grupo 6 — Faro-
leiros da Portaria n.º 334/84, de 4 de junho. A promoção produz efeitos 
remuneratórios no dia seguinte ao da publicação do presente despacho, 
nos termos da alínea a) do n.º 10 do artigo 39.º da Lei n.º 83 -C/2013, 
de 31 de dezembro, ficando colocados na 1.ª posição remuneratória 
da nova categoria, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro e do artigo 18.º do Decreto -Lei 
n.º 282/76, de 20 de abril.

Estes militarizados, uma vez promovidos, deverão ser colocados 
na lista de antiguidade na categoria de faroleiros subchefes do gru-
po 6 — Faroleiros (da secção dos Açores) do quadro do pessoal militari-
zado da Marinha, à esquerda do 36001182 faroleiro subchefe (da secção 
dos Açores) José António Rodrigues Marques Prazeres.

25 de agosto de 2014. — O Chefe da Repartição de Efetivos e Registos 
no exercício de funções do Diretor do Serviço de Pessoal, ao abrigo do 
artigo 41.º do Código do Procedimento Administrativo, Miguel Nuno 
Pereira de Matos Machado da Silva, capitão -de -mar -e -guerra.

208055931 

 FORÇA AÉREA

Comando de Pessoal da Força Aérea

Aviso n.º 9924/2014

Concurso de admissão ao curso de formação de praças do regime 
de contrato da Força Aérea — 2014 — vagas

1 — Para os devidos efeitos torna -se público que no âmbito do pro-
cesso de admissão ao Curso de Formação de Praças do Regime de Con-
trato da Força Aérea 2014, foi obtido o parecer favorável dos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da defesa nacional, 
conforme despacho de 21 de agosto de 2014 da Secretária de Estado 
Adjunta e da Defesa Nacional.

2 — Consequentemente, encontra -se autorizado o procedimento por 
concurso para o preenchimento de 172 (cento e setenta e duas) vagas, 
para a admissão ao Curso de Formação de Praças do Regime de Contrato 
da Força Aérea 2014, publicitado pelo Aviso n.º 7684/2014, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 126, de 3 de julho de 2014.

3 — As referidas vagas são distribuídas por especialidade de acordo 
com a tabela seguinte:

Vagas para as especialidades a concurso 
para incorporação em 2014 

Especialidades
Duração
mínima

do contrato 
(anos)

Vagas

Abastecimento (ABST)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
Condutor Auto (CAUT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 15
Mecânico de Armamento e Equipamento 

(MARME)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
Mecânico de Eletricidade (MELECT) . . . . . . . . 4 6
Mecânico de Eletricidade e Instrumentos de Avião 

(MELIAV)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
Mecânico de Eletrónica (MELECA) . . . . . . . . . 4 6
Mecânico de Material Aéreo (MMA)  . . . . . . . . 4 14
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Especialidades
Duração
mínima

do contrato 
(anos)

Vagas

Músicos:
Tuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
Trombone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1

Operador Circulação Aérea e Radarista de Tráfego 
(OPCART) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3

Operador de Comunicações (OPCOM) . . . . . . . 4 5
Operador de Informática (OPINF). . . . . . . . . . . 4 5
Operador de Meteorologia (OPMET)  . . . . . . . . 4 2
Operador de Sistemas de Assistência e Socorro 

(OPSAS)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 4 ou 3 30
Operador Radarista de Deteção (OPRDET)  . . . 4 4
Policia Aérea (PA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 4 ou 3 39
Secretariado e Apoio dos Serviços (SAS)  . . . . . 4 13
Serviço de Hotelaria e Subsistências (SHS):

Cozinheiro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 4 ou 3 4
Serviço de Mesa e Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 4 ou 3 4

Serviço de Saúde (SS)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 10

Totais . . . . . . . . . . . . . .  – 172

(1) Quando o ingresso ocorrer no posto de Soldado a duração mínima do contrato é de 
(03) três anos.

 26 de agosto de 2014. — O Comandante do Pessoal, José Manuel 
Pinheiro Serôdio Fernandes, tenente-general piloto aviador.

208056011 

 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Guarda Nacional Republicana

Comando Territorial de Leiria

Despacho n.º 11182/2014
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 36.º do Código do 

Procedimento Administrativo e no uso da faculdade que me foi con-
ferida pela alínea b) do n.º 2 do Despacho n.º 10329/2011, do Exmo. 
Tenente -general Comandante -geral da Guarda Nacional Republicana, 
publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 157, de 17 de agosto 
de 2011, subdelego no Comandante do Destacamento de Trânsito de 
Leiria, Capitão de infantaria, Hugo Renato Rosa Moita, a competência 
para assinatura de guias de marcha e guias de transporte.

2 — A subdelegação de competências a que se refere este despacho 
entende -se sem prejuízo do poder de avocação e superintendência.

3 — O presente despacho produz efeitos desde 29 de julho de 2013.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º, do Código do Procedimento 

Administrativo, ficam ratificados todos os atos praticados, no âmbito das 
matérias ora delegadas, até à sua publicação no Diário da República.

20 de maio de 2014. — O Comandante do Comando Territorial de 
Leiria, José Luís Grainha da Câmara Lomelino, coronel.

208055591 

 Despacho n.º 11183/2014
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 36.º do Código do 

Procedimento Administrativo e no uso da faculdade que me foi con-
ferida pela alínea b) do n.º 2 do Despacho n.º 10329/2011, do Exmo. 
Tenente -general Comandante -geral da Guarda Nacional Republicana, 
publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 157, de 17 de agosto 
de 2011, subdelego no Comandante do Destacamento Territorial de 
Leiria, Capitão de infantaria, Tiago Miguel Gonçalves da Silva, a 
competência para assinatura de guias de marcha e guias de transporte.

2 — A subdelegação de competências a que se refere este despacho 
entende -se sem prejuízo do poder de avocação e superintendência.

3 — O presente despacho produz efeitos desde 15 de julho de 2013.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º, do Código do Procedimento 

Administrativo, ficam ratificados todos os atos praticados, no âmbito das 
matérias ora delegadas, até à sua publicação no Diário da República.

20 de maio de 2014. — O Comandante do Comando Territorial de 
Leiria, José Luís Grainha da Câmara Lomelino, coronel.

208055567 

 Comando Territorial da Madeira

Despacho n.º 11184/2014
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 36.º do Código do Proce-

dimento Administrativo e no uso da faculdade que me foi conferida pela 
alínea a) do n.º 2, do Despacho n.º 8317/2014, do Ex.mo Tenente -general 
Comandante -geral da Guarda Nacional Republicana, publicado no Diário da 
República 2.ª série, n.º 121, de 26 de junho de 2014, subdelego 2.º Coman-
dante do Comando Territorial da Madeira, Major de cavalaria, Marco Paulo 
Pereira Nunes, as minhas competências para a prática dos seguintes atos:

a) Autorizar as despesas com a locação e aquisição de bens e serviços 
e com empreitadas de obras públicas, nos termos da alínea a) do n.º 1 
do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, bem como 
praticar os demais atos decisórios previstos no Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, até 
ao limite de € 12 500;

b) Autorizar as despesas relativas à execução de planos ou programas 
plurianuais, legalmente aprovados, até ao montante de € 75 000, nos termos 
da alínea a) do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 08 junho;

c) Autorizar deslocações em serviço que decorram em território nacio-
nal, bem como o processamento dos correspondentes abonos ou despesas 
com a aquisição de bilhetes ou títulos de transporte e de ajudas de custo, 
antecipadas ou não, e os reembolsos que forem devidos nos termos legais;

d) Autorizar a utilização de automóvel próprio nas deslocações em 
serviço, que decorram em território nacional, bem como o processa-
mento do abono correspondente nos termos do artigo 5.º da Portaria 
n.º 379/90, de 18 de maio conjugado com o artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 230/93, de 26 de junho;

e) Autorizar o abono a dinheiro da alimentação por conta do Estado ao pes-
soal, militar e civil, que a ela tiver direito, quando não for possível por razões 
operacionais, o fornecimento de alimentação em espécie, ou as condições de 
saúde, devidamente comprovadas, aconselhem tratamento dietético especial, 
nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 271/77, de 2 de julho;

f) Analisar, instruir e decidir requerimentos e reclamações que me 
sejam dirigidos relacionados com as competências, ora subdelegadas.

2 — A subdelegação de competências a que se refere este despacho 
entende -se sem prejuízo do poder de avocação e superintendência.

3 — O presente despacho produz efeitos desde 28 de abril de 2014.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º, do Código do Procedimento 

Administrativo, ficam ratificados todos os atos praticados, no âmbito das 
matérias ora subdelegadas, até à sua publicação no Diário da República.

1 de agosto de 2014. — O Comandante do Comando Territorial da 
Madeira, Diamantino Guerreiro Ferraz Dias, tenente -coronel.

208055089 

 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Despacho n.º 11185/2014

Lista n.º 56/14
Por despacho do Secretário de Estado da Administração Interna de 22 

de agosto de 2014, foi concedido o Estatuto de Igualdade de Direitos e 
Deveres previsto no Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre 
a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, e nos termos 
do artigo 15 da Resolução da Assembleia da República n.º 83/2000 de 
14 de dezembro, conjugado com o n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei 
n.º 154/2003, de 15 de julho, aos cidadãos brasileiros: 

Nome Data
de nascimento

Damaris Varella Laurenio Gomes  . . . . . . . . . . . . . . . 27 -07 -1973
Deborah de Brito Miranda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 -05 -1996
Sandra Rizia Hungria da Silva. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 -01 -1980
Lorena Matildes Assunção da Silveira. . . . . . . . . . . . 22 -12 -1992
Barbara Maria Assunção da Silveira  . . . . . . . . . . . . . 03 -02 -1995
Crystian Mercê de Brito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 -09 -1987
Robson Carlos Albuquerque da Silva  . . . . . . . . . . . . 30 -06 -1991
Onival Antonio de Souza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 -12 -1954
Iara Cristina Teixeira de Paiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 -04 -1995
Aldenir Campos Resende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 -04 -1962

 28 de agosto de 2014. — Pelo Diretor Nacional, a Coordenadora do 
Gabinete de Apoio às Direções Regionais, Paula Alexandra Galvão de 
Oliveira da Velha, inspetora.

208057673 
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 Despacho n.º 11186/2014

Lista n.º 57/14

Por despacho do Secretário de Estado da Administração Interna 
de 22 de agosto de 2014, foi concedido o Estatuto de Igualdade de 
Direitos e Deveres previsto no Tratado de Amizade, Cooperação e 
Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do 
Brasil, e nos termos do artigo 15 da Resolução da Assembleia da 
República n.º 83/2000 de 14 de dezembro, conjugado com o n.º 1 do 
artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 154/2003, de 15 de julho, aos cidadãos 
brasileiros: 

Nome Data
de nascimento

Valdelice Silva de Souza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 -09 -1969
Delso de Cassio Batista Junior. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 -03 -1986
Iara Silva dos Santos Pessoa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 -07 -1963
Alice da Paz Araújo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 -08 -1970
Jonny Petterson Carneiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 -11 -1976
Daniel Pereira do Nascimento Júnior  . . . . . . . . . . . . 23 -05 -1992
David Marinho Virginio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 -11 -1985
Rosângela Pereira Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 -01 -1969
Juscelio Marques de Matos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 -06 -1985

 28 de agosto de 2014. — Pelo Diretor Nacional, a Coordenadora do 
Gabinete de Apoio às Direções Regionais, Paula Alexandra Galvão de 
Oliveira da Velha, inspetora.

208057721 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Aviso n.º 9925/2014

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pelo referido diploma, 
torna -se público que, com efeitos em 01 de agosto de 2014, foi auto-
rizada a consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria, 
do técnico superior Jorge Miguel do Rosário Santos Cruz, passando 
a ocupar um posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico 
Superior no mapa de pessoal do Turismo de Portugal, I. P., mantendo 
a mesma posição remuneratória e nível remuneratório da situação 
jurídico -funcional de origem.

28 de agosto de 2014. — A Diretora-Coordenadora da Direção de 
Recursos Humanos, por delegação de competências, Elsa Cristina Pinto 
Barbosa Gomes da Cruz Deus Vieira.

208056174 

Responsáveis (ZER), bem como o processo de acreditação de entidades 
no âmbito deste sistema;

Considerando que o SIR consagra que as entidades públicas que 
intervêm nos procedimentos nele previstos nas áreas do ambiente, 
da segurança e saúde no trabalho e da segurança alimentar devem, 
de forma progressiva e incremental, adotar condições técnicas pa-
dronizadas por tipos de atividade e ou operação que constitua objeto 
de autorização, licença ou parecer nas respetivas áreas de atuação, 
salvo se a especificidade da atividade ou operação em causa não 
for compatível com a padronização das condições de instalação ou 
exploração;

Considerando que nos termos do Despacho n.º 14 209/2012, 24 
de outubro, publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 212, 
de 2 de novembro de 2012, foi criado o “Grupo de Trabalho para a 
Padronização”, cujo mandato cessou em 31 de dezembro de 2013, 
do qual resultou a elaboração de diversos Títulos Padronizados In-
tegrados por sectores de atividade industrial e outros Referenciais 
Padronizados;

Considerando que nos termos do n.º 2 do artigo 8.º do SIR, as 
condições técnicas padronizadas são aprovadas por despacho do 
ministro responsável pela área da economia ou da tutela da área 
técnica em causa e são obrigatoriamente disponibilizadas no «Balcão 
do empreendedor»;

Considerando a visão integrada consagrada no SIR, no que respeita 
à prevenção e controlo de riscos industriais em matéria de ambiente, 
segurança alimentar e segurança e saúde do trabalho;

Considerando que as condições técnicas padronizadas resultam do 
trabalho conjunto e consensual do Grupo de Trabalho para a Padroni-
zação, no qual estiveram envolvidas diferentes entidades públicas com 
atribuições nas áreas técnicas objeto de padronização;

Considerando que se entende, por razões de eficiência e celeridade 
nos procedimentos de aprovação e publicitação das condições técnicas 
padronizadas, a adoção de um único despacho envolvendo todos os 
ministérios que tutelam os setores ou áreas técnicas contempladas 
naquelas;

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 8.º do SIR, apro-
vado pelo Decreto -Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, determina -se o 
seguinte:

1 — São aprovadas as seguintes condições técnicas padronizadas, 
com os termos constantes do Anexo ao presente Despacho, do qual faz 
parte integrante:

a) Oito (8) Títulos Padronizados Integrados (TPI) aplicáveis 
aos seguintes sectores industriais: Assadura de Leitão e Outros 
Ungulados, Agroindústria, Padaria, Pastelaria e Fabricação de Bo-
lachas, Biscoitos, Tostas e Pastelaria de Conservação, Preparação 
de Carnes (corte e desossa) e Fabrico de Carne Picada e Preparados 
de Carne, Fabrico de Produtos à Base de Carne, Queijaria, Centro 
de Classificação de Ovos, Fabrico de Alimentos Compostos para 
Animais;

b) Quatro (4) Títulos de utilização de recursos hídricos aplicáveis, 
respetivamente, à captação de águas subterrâneas, à rejeição de águas 
residuais do tipo doméstico, à rejeição de águas pluviais contaminadas 
e à rejeição de águas de refrigeração;

c) Um (1) Referencial técnico padronizado aplicável às operações de 
armazenagem (para valorização e ou eliminação);

d) Um (1) Título de emissão de gases com efeito de estufa (referencial 
técnico padronizado), aplicável ao sector da cerâmica;

e) Um (1) Documento de referência da segurança e saúde do trabalho 
(SST) — Atuação dos Industriais no âmbito do SIR.

2 — As condições técnicas padronizadas mencionadas no número 
anterior são disponibilizadas no «Balcão do empreendedor» e são 
divulgadas junto da indústria por parte das entidades coordena-
doras e consultadas previstas, respetivamente, nos artigos 13.º e 
14.º do SIR.

3 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação.

11 de agosto de 2014. — O Secretário de Estado da Inovação, 
Investimento e Competitividade, Pedro Pereira Gonçalves. — O 
Secretário de Estado do Ambiente, Paulo Guilherme da Silva 
Lemos. — O Secretário de Estado da Alimentação e da Investigação 
Agroalimentar, Alexandre Nuno Vaz Baptista de Vieira e Brito. — O 
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Fernando Serra 
Leal da Costa. — O Secretário de Estado do Emprego, Octávio 
Félix de Oliveira. 

 MINISTÉRIOS DA ECONOMIA, DO AMBIENTE, ORDENA-
MENTO DO TERRITÓRIO E ENERGIA, DA AGRICUL-
TURA E DO MAR, DA SAÚDE E DA SOLIDARIEDADE, 
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL.

Gabinetes dos Secretários de Estado da Inovação, In-
vestimento e Competitividade, do Ambiente, da Ali-
mentação e da Investigação Agroalimentar, Adjunto 
do Ministro da Saúde e do Emprego.

Despacho n.º 11187/2014
Considerando o Decreto -Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, que aprovou 

o Sistema da Indústria Responsável (SIR), o qual regula o exercício da 
atividade industrial, a instalação e exploração de Zonas Empresariais 
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SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL (SIR)

TÍTULO PADRONIZADO INTEGRADO (TPI)

ASSADURA DE LEITÃO E DE OUTROS UNGULADOS

NOTA PRÉVIA
• O Título Padronizado Integrado (TPI) de instalação e exploração de 

estabelecimento industrial de assadura de leitão e de outros ungulados 
(adiante designado por título), contém as condições padrão de instalação 
e exploração de estabelecimento industrial nos domínios da segurança 
alimentar, segurança e saúde no trabalho e ambiente para efeitos de 
exercício desta atividade.

• A adesão ao título de instalação e exploração de estabelecimento 
industrial de assadura de leitão e de outros ungulados constitui uma 
opção do industrial, a qual, uma vez exercida, o habilita ao exercício 
desta atividade mediante o cumprimento das condições padrão definidas 
no presente título.

• A adesão ao título de instalação e exploração de estabelecimento 
industrial de assadura de leitão e de outros ungulados não dispensa, em 
qualquer caso, a aprovação do estabelecimento em causa pela autori-
dade responsável pela segurança alimentar, mediante vistoria a realizar 
previamente ao início de exploração, em cumprimento do disposto no 
artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 853/2004, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 29 de abril.

• Pode solicitar a aplicação deste título, qualquer operador que sub-
meta um processo de licenciamento enquadrável no regime de mera 
comunicação prévia.
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2.4.2 — Segurança e Saúde no Trabalho
a) Organização dos serviços de saúde e segurança no trabalho
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de trabalho
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SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL
SEGURANÇA ALIMENTAR
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
AMBIENTE

II — FLUXOGRAMA
Texto de apoio ao Fluxograma 

1 — ÂMBITO DE APLICAÇÃO
1.1 — O presente título é aplicável à atividade de assadura de leitão, 

cabrito, borrego e outras carnes de ungulados domésticos, enquadrável 
na CAE 10130, exercida em estabelecimento industrial de tipo 3, na 
aceção do artigo 11.º do SIR.

1.2 — A atividade de assadura compreende o processo que se inicia 
com a receção de carcaças de leitão, cabrito, borrego ou outras peças de 
carne de ungulados, que prossegue com a preparação, condimentação e 
processamento térmico das carcaças e que se conclui com a expedição 
de carne assada quente, refrigerada ou congelada.

2 — CONDIÇÕES PADRÃO DE INSTALAÇÃO E EXPLO-
RAÇÃO

2.1 — ENQUADRAMENTO LEGAL
A listagem da legislação de enquadramento das condições padrão 

abaixo definidas consta em anexo ao presente título.

2.2 — REQUISITOS DAS INSTALAÇÕES
2.2.1 — Princípios gerais
O estabelecimento industrial deve ser concebido de forma a assegurar 

a higiene e segurança dos géneros alimentícios, bem como a segurança e 
a saúde dos trabalhadores e a proteção do ambiente, devendo o respetivo 
projeto de construção ser elaborado na perspetiva de:

• Permitir a manutenção, limpeza e desinfeção adequadas;
• Facultar espaço de trabalho suficiente para a execução higiénica 

das operações;
• Evitar a contaminação por via atmosférica, a acumulação de su-

jidade, o contacto com materiais tóxicos, a queda de partículas nos 
géneros alimentícios bem como a formação de condensações e bolores 
nas superfícies;

• Possibilitar a aplicação de boas práticas de higiene e a existência 
de condições adequadas de manuseamento e de armazenagem a tem-
peratura controlada;

• Possibilitar o controlo de pragas e de animais indesejáveis;
• Garantir as condições de trabalho adequadas à prevenção dos riscos 

profissionais;
• Garantir a proteção e a promoção da saúde dos trabalhadores.

2.2.2 — Localização
O estabelecimento deve localizar -se em zona livre de fontes de con-

taminação. A área circundante das instalações deve estar limpa.

2.2.3 — Conceção
O estabelecimento deve dispor de:
a) Uma zona de receção de matérias -primas, concebida de modo a 

minimizar a contaminação por via atmosférica, pela entrada de gases 
do escape, de poeiras e de insetos e a evitar a entrada de pessoas inde-
vidamente fardadas e higienizadas;

b) Câmara(s) frigorífica(s) para a armazenagem de matérias -primas,
adjacente(s) à zona de receção;

c) Um local para a armazenagem de condimentos, munido de armário 
ou prateleiras. Se os condimentos forem preparados neste local, deve 
existir uma mesa de trabalho;

d) Um local para a armazenagem de lenha, no caso de os fornos serem 
aquecidos a lenha. A localização deste local e o circuito da lenha no 
estabelecimento devem evitar a contaminação dos alimentos;
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e) Um local para armazenagem de materiais de acondicionamento 
e de embalagem. A sua localização deve permitir a ligação às zonas 
de acondicionamento e embalamento sem passagem pelas zonas de 
receção de carcaças e de preparação. As características do local de 
armazenagem devem permitir assegurar que os materiais de embalagem 
não são contaminados;

f ) Um local, segregado da armazenagem dos géneros alimentícios, 
para armazenagem de detergentes, desinfetantes e outros produtos 
químicos, em condições de segurança;

g) Uma sala para a preparação e condimentação das carnes, cuja 
localização deve permitir o acesso direto às câmaras de conservação e 
à sala de assadura sem passar por áreas suscetíveis de contaminar os 
géneros alimentícios;

h) Uma sala de assadura, adjacente à sala de preparação e condi-
mentação e com acesso direto à sala de lavagem de equipamentos e 
utensílios (referida no ponto abaixo);

i) Uma sala destinada à limpeza, desinfeção e armazenagem dos 
utensílios e equipamentos, que deve dispor de um abastecimento ade-
quado de água quente e fria;

j) Um local destinado ao acondicionamento e embalagem dos pro-
dutos finais, munido de mesa(s) de trabalho;

k) Uma zona de expedição dos produtos finais, concebida de modo 
a minimizar a contaminação por via atmosférica, pela entrada de gases 
do escape, de poeiras e de insetos;

l) Se os produtos finais forem expedidos refrigerados, congelados 
ou ultracongelados, câmara(s) frigorífica(s) para armazenagem dos 
produtos finais, distinta(s) da(s) câmara(s) referida(s) no ponto 2;

m) Uma sala especificamente destinada à venda ao público, caso este 
tipo de venda seja efetuada no estabelecimento, concebida de modo a 
impedir a entrada de pessoas indevidamente fardadas e higienizadas 
nas zonas de laboração;

n) Zona de vestiário e instalações sanitárias que, pela sua localização e 
conceção, asseguram o circuito adequado dos trabalhadores e permitem 
o seu fardamento e a sua higienização, antes da entrada das zonas de 
laboração (vide 2.2.10).

2.2.4 — Requisitos Dimensionais
a) A dimensão do estabelecimento e dos seus compartimentos deve 

facultar espaço de trabalho suficiente para a execução higiénica das 
operações e permitir a aplicação de boas práticas de higiene, não po-
dendo, em qualquer caso, a área mínima útil de trabalho ser inferior a 
1,80 m2 por trabalhador.

b) O pé direito mínimo do estabelecimento deve ser de 3 metros sendo 
que, na zona dos fornos, deve dispor -se de uma distância mínima de 
2 metros até ao teto ou às partes inferiores das coberturas.

c) As vias de circulação interiores, incluindo as de emergência, devem 
ter uma largura mínima de 0,90 m de modo a permitir a circulação fácil 
e segura das pessoas. Se estas vias de circulação apresentarem riscos 
de queda em altura, devem existir resguardos laterais com uma altura 
mínima de 0,90 m e, se necessário, rodapé com uma altura mínima 
de 0,14 m.

d) As escadas fixas devem ter uma largura mínima de 0,90 m e possuir 
corrimão não interrompido nos patamares, sendo os degraus em piso 
antiderrapante, ou contendo tiras abrasivas junto ao bordo, e proteções 
com uma altura mínima de 0,90 m.

e) Os intervalos entre máquinas, instalações ou materiais devem ter 
uma largura de, pelo menos, 0,60 m.

f) Os compartimentos onde estão instaladas as retretes devem ter as di-
mensões mínimas de 0,80 m de largura por 1,30 m de profundidade.

2.2.5 — Pavimento
a) O pavimento do estabelecimento deve ser fixo, estável, antiderra-

pante e sem inclinações perigosas, saliências e cavidades.
b) Nos locais de manipulação dos géneros alimentícios (1) o pavi-

mento deve ser constituído por materiais impermeáveis, não absorven-
tes, laváveis, desinfetáveis e não tóxicos e dispor de drenagem adequada, 
devendo apresentar uma inclinação ligeira e uniforme de 1 a 2 %.

c) Nas áreas adjacentes aos fornos e estufas, os pavimentos devem 
ainda ser construídos de materiais incombustíveis e resistentes ao fogo.

2.2.6 — Paredes
a) As paredes interiores do estabelecimento devem ser lisas, de fácil 

limpeza e pintadas de cores claras não brilhantes.
b) Nos locais de manipulação de géneros alimentícios, as paredes 

devem ainda ser revestidas de materiais impermeáveis, laváveis, não 
absorventes e não tóxicos.

c) As paredes e partes exteriores dos fornos e estufas devem estar 
isoladas termicamente ou protegidas de contacto acidental.

2.2.7 — Tetos
a) Os tetos devem apresentar -se lisos, de fácil limpeza, pintados ou 

revestidos de cor clara e de material incombustível.
b) Nos locais de manipulação de géneros alimentícios, os tetos e os 

equipamentos neles montados devem ser construídos de modo a facilitar 
a sua higienização, a evitar o desenvolvimento de fungos, a acumulação 
de poeiras e o desprendimento de partículas que de qualquer forma 
possam vir a contaminar os alimentos.

c) A junção entre o teto e as paredes não deve exibir aberturas 
desprotegidas, de modo a minimizar a contaminação por via at-
mosférica, pela entrada de fumos, gases, poeiras, insetos e outros 
animais.

2.2.8 — Portas
a) Nos locais de manipulação de géneros alimentícios, as portas 

devem apresentar as seguintes características:
• Devem ser lisas, constituídas de materiais não absorventes, facil-

mente laváveis e desinfetáveis;
• Devem possuir sistemas de fecho adequado e eficiente de forma 

a permitir o seu ajuste ao pavimento e às paredes, sempre que abram 
diretamente para o exterior, designadamente as das zonas de receção 
de matérias primas e de expedição;

• Devem ser isotérmicas nas ligações entre as zonas que carecem de 
temperatura controlada e as áreas quentes ou exteriores.

b) As portas e os portões que sejam de funcionamento mecânico 
devem possuir dispositivos de paragem de emergência facilmente iden-
tificáveis e acessíveis devendo, em caso de falha de energia, poder abrir-
-se automaticamente ou por comando manual. As portas e os portões 
basculantes devem ser transparentes ou possuir painéis transparentes 
com uma marca opaca a um nível facilmente identificável pelo olhar. 
As portas e portões automáticos devem estar dotados de sistemas de 
deteção de movimento (ex. células fotoelétricas) por forma a poderem 
parar automaticamente.

c) As portas das vias de emergência deverão ser corta -fogo, estar 
munidas de barras antipânico, abrir para o exterior e estarem devida-
mente sinalizadas.

2.2.9 — Janelas
a) As características das janelas e das claraboias devem permitir o 

seu funcionamento em segurança, com isolamento térmico e possibi-
lidade de ajuste de abertura, dispondo de dispositivos de controlo da 
incidência dos raios solares.

b) Nos locais de manipulação de géneros alimentícios, as janelas 
e outras aberturas, pela sua conceção e construção, devem evitar a 
acumulação de sujidade e dispor, quando abram para o exterior, de 
redes mosquiteiras, removíveis para permitir a sua limpeza, ou de outro 
sistema que previna a entrada de pragas.

2.2.10 — Instalações sociais
a) As instalações sanitárias:
• Devem ser separadas ou de utilização separada por sexo, não de-

vendo comunicar diretamente com os locais de manipulação de géneros 
alimentícios;

• Devem conter um lavatório fixo por cada grupo de 10 trabalhadores 
que cessem simultaneamente o trabalho;

• Destinadas ao sexo masculino, devem conter uma retrete e um 
urinol;

• Destinadas ao sexo feminino, devem conter uma retrete por cada 
grupo de 15 trabalhadoras que cessem simultaneamente o trabalho.

b) Os compartimentos, onde estão instaladas as retretes, devem 
possuir tiragem de ar direta para o exterior, com porta independente a 
abrir para fora e provida de fecho.

c) Os lavatórios devem ser providos de detergente, não irritante, e 
de toalhetes individuais de papel ou dispositivo de secagem de mãos.

d) A zona destinada aos vestiários deve comunicar diretamente com 
as cabinas de chuveiro e os lavatórios, ser separada por sexos e dispor 
de armários individuais munidos de fechadura ou cadeado.

e) Os chuveiros devem existir na proporção de 1/10 trabalhadores 
que possam vir a utilizá -los simultaneamente, com água quente e fria, 
separados ou de utilização separada por sexo.

2.2.11 — Iluminação
a) Deve ser assegurada uma correta intensidade de luz (natural e ou 

artificial) nas diferentes áreas do estabelecimento, incluindo nas zonas 
de armazenagem e nas vias de circulação interiores.
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b) As lâmpadas existentes nas áreas de manipulação e armazenagem 
de géneros alimentícios devem possuir proteção antiqueda de partículas 
em caso de quebra.

2.2.12 — Ventilação
a) Todas as áreas do estabelecimento devem estar equipadas com 

sistemas de ventilação natural e ou forçada (mecânica) que garanta a 
exaustão de cheiros, fumos ou vapores e evite condensações e desen-
volvimento de bolores, devendo o caudal médio de ar puro (ventilação) 
ser de pelo menos 30 a 50 m3 por hora e por trabalhador.

b) O sistema de ventilação deve ser:
• Concebido de forma a evitar a circulação do ar das zonas sujas para 

as zonas limpas, designadamente da zona de preparação e condimen-
tação para a zona de assadura e embalagem;

• Construído de forma a proporcionar um acesso fácil aos filtros e a 
outras partes que necessitem de limpeza ou de substituição.

c) Na zona de fornos devem instalar -se cúpulas ou bocas de aspiração 
ligadas a condutas de evacuação.

2.2.13 — Instalação elétrica
A instalação elétrica deve cumprir as regras técnicas das instala-

ções elétricas previstas na legislação específica aplicável, incluindo 
as seguintes:

a) Todas as instalações deverão estar dotadas de terra de proteção;
b) Os quadros elétricos deverão:
• Ser de fácil acesso e estar permanentemente desobstruídos;
• Ter portas fechadas à chave e dotadas de sinalização de aviso de 

perigo de eletrocussão;
• Ser acedidos por pessoa competente;
• Estar instalados em local que não permita a entrada de água e 

afastados de substâncias combustíveis e ou inflamáveis;
• Estar equipados com um disjuntor diferencial para proteção das 

pessoas, bem como com disjuntores magnetotérmicos para proteção da 
instalação contra curto -circuitos e sobreaquecimentos;

• Estar equipados com disjuntores que permitam identificar o circuito 
por eles alimentado.

c) As tomadas e as fichas devem ser concebidas de forma a que não 
seja possível o contacto direto com as partes ativas antes, durante e 
depois da inserção da tomada. Nos locais onde se verifique a possibi-
lidade de contacto com a água, as infraestruturas elétricas deverão ser 
estanques e assegurar a proteção adequada.

d) A instalação elétrica deve encontrar -se em bom estado de conser-
vação, nomeadamente sem fios descarnados, sem ruturas nos cabos e 
sem fichas ou tomadas partidas.

e) Os equipamentos de trabalho (máquinas e ferramentas elétricas 
portáteis) devem garantir a proteção dos trabalhadores contra os riscos 
de contacto direto ou indireto com a eletricidade.

2.2.14 — Sinalização de segurança
O estabelecimento deve dispor de sinalização de segurança em todos 

os pontos convenientes, (sinais de saída e de emergência, sinais res-
peitantes a incêndios, sinais de obrigação, de proibição, de advertência 
de perigo, sinais para obstáculos, marcação de vias de circulação e 
iluminação de segurança).

2.2.15 — Águas de abastecimento
a) O estabelecimento deve dispor de uma rede de água potável 

quente e fria que garanta o correto abastecimento a todos os lavatórios 
e dispositivos de lavagem.

b) A água não potável, se for usada (no combate a incêndios, produção 
de vapor ou refrigeração de equipamentos) deve circular em sistemas 
separados, devidamente identificados, sem que haja ligação ou refluxo 
para o sistema de água potável.

c) A utilização da água no estabelecimento deve ser otimizada de 
forma a reduzir os consumos de água e os volumes de águas residuais 
industriais produzidas.

d) As atividades agroindustriais devem promover o uso eficiente da 
água, particularmente tendo em consideração as linhas de orientação do 
Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA), aprovado 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/2005, de 30 de junho.

2.2.16 — Águas residuais
a) O sistema de drenagem de águas residuais deve assegurar a correta 

drenagem dos pavimentos e estar munido de mecanismos que impeçam 
os refluxos.

b) Sempre que possível deve ser promovida a reutilização das 
águas residuais resultantes de processos de extração física (p. e., na 
indústria dos óleos vegetais), de lavagem de produtos alimentares 
em bruto e operações de lavagem de embalagens e vasilhame, para 
outros fins como sendo nas lavagens das instalações fabris, para o 
uso agrícola na rega e para o transporte das matérias alimentares a 
processar.

c) Sempre que possível deve ser promovida a reutilização de água 
com origem noutros processos existentes na unidade industrial ou no 
uso de água de qualidade inferior, para fins de lavagens de instalações 
e de equipamentos.

2.2.17 — Águas pluviais
Sempre que possível deve ser promovida a recolha e a utilização 

de águas pluviais, para fins de lavagens de instalações e de equipa-
mentos.

2.3 — REQUISITOS DOS EQUIPAMENTOS
2.3.1 — Caraterísticas dos materiais
Todos os utensílios, aparelhos, equipamentos e superfícies que entrem 

em contacto com os alimentos devem ser em material inoxidável, impu-
trescível, não poroso, não absorvente e não tóxico e devem apresentar 
uma superfície lisa, lavável e desinfetável.

2.3.2 — Requisitos de instalação dos equipamentos
a) Os equipamentos devem estar instalados de forma a permitir a 

limpeza da área circundante.
b) Sempre que sejam utilizadas estantes, designadamente nas áreas 

de armazenagem, estas devem estar estruturadas em função das cargas 
previstas e estar afixadas às paredes e pavimento de forma a garantir 
sua estabilidade.

2.3.3 — Lavatórios dos locais de manipulação dos géneros ali-
mentícios

a) Devem existir lavatórios de mãos localizados pelo menos nos 
seguintes locais: sala de preparação de carcaças, sala de assadura e 
zona de embalagem e venda ao público.

b) Os lavatórios devem ser dotados de água potável quente e fria, de 
sistema de acionamento não manual e devem drenar diretamente para 
a rede de esgotos, mediante ligação dotada de sifão.

c) Junto dos lavatórios devem existir dispositivos dispensadores de 
detergente e desinfetante das mãos, toalhetes individuais de papel ou 
dispositivo de secagem de mãos. No caso de serem usados toalhetes 
individuais, deve existir um contentor para colocação dos mesmos 
após utilização.

2.3.4 — Dispensador de água potável
O estabelecimento deve dispor de dispensador de água potável, sendo 

proibido o uso de copos coletivos.

2.3.5 — Equipamento para lavagem e desinfeção do calçado
No circuito entre os vestiários e a entrada na zona de laboração deve 

existir um equipamento para lavagem e desinfeção do calçado, dotado 
de água potável corrente, munido de sistema de escoamento adequado.

2.3.6 — Fornos
a) As portas dos fornos devem ser concebidas por forma que as 

manobras de abertura e fecho sejam fáceis e seguras, devendo permitir 
a sua imobilização na posição de abertura.

b) No caso da potência térmica dos fornos ser superior a 100 KWth, 
as suas chaminés devem cumprir as normas técnicas constantes na 
Portaria n.º 263/2005, de 17 de março e valores limite constantes na 
Portaria n.º 675/2009, de 23 de junho.

2.3.7 — Equipamentos frigoríficos
As câmaras frigoríficas de conservação das carnes, dos produtos 

acabados e de outros géneros alimentícios, devem dispor de:
a) Equipamentos frigoríficos capazes de manter as carnes (matéria-

-prima) a uma temperatura inferior ou igual a 3°C, 7°C,  -12°C ou  -18°C, 
consoante se trate, respetivamente, de vísceras refrigeradas, carnes 
refrigeradas, carnes congeladas ou carnes ultracongeladas;

b) Equipamentos frigoríficos capazes de manter produtos finais a 
uma temperatura refrigerada de conservação. Caso se trate de produto 
congelado ou ultracongelado, os equipamentos frigoríficos devem ser 
capazes de manter os géneros alimentícios a uma temperatura de  -12°C 
ou  -18°C, respetivamente;
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c) Equipamento frigorífico capaz de provocar um abaixamento rá-
pido da temperatura, caso se proceda à distribuição de produto final 
refrigerado;

d) Equipamento frigorífico adequado à congelação ou ultracongela-
ção de géneros alimentícios, caso se proceda a estas operações;

e) Dispositivos que permitam o controlo/leitura da temperatura a que 
os alimentos são conservados;

f) Dispositivo de registo da temperatura de armazenagem, no caso 
específico de alimentos ultracongelados;

g) Iluminação e espaço suficiente para a inspeção e a manutenção 
dos condensadores;

h) Portas com fechos que permitam a sua abertura tanto do exterior 
como do interior, e no caso de disporem de fechadura, devem existir 
dispositivos de alarme, acionáveis no interior da câmara, que comu-
niquem com o exterior.

2.3.8 — Embalagens
Os materiais de acondicionamento e embalagem, quando reutili-

záveis, devem ser constituídos por materiais fáceis de limpar e de-
sinfetar.

2.3.9 — Outros requisitos específicos em matéria de equipa-
mentos

a) Equipamentos a gás/termoacumulador

• Os esquentadores devem ser instalados em locais ventilados, com 
exaustão de gases e fumos para o exterior e não devem ser instalados 
em locais fechados, nomeadamente em casas de banho, dispensas e 
garagens.

• A eventual armazenagem de garrafas de GPL deverá satisfazer as 
seguintes condições:
○ É apenas permitida a existência de garrafas de GPL amovíveis, 

cheias ou vazias, desde que a sua capacidade global não exceda 
1,500 dm3, por metro quadrado de área útil da oficina ou nave industrial;
○ No caso de utilização de garrafas amovíveis com capacidade 

unitária inferior a 30 dm3, estas não devem ser agrupadas em mais de 
quatro unidades por grupo.

• Caso a quantidade de GPL armazenada esteja sujeita a controlo 
prévio/licenciamento, o mesmo deve ser obtido nos termos da legis-
lação aplicável.

• Caso seja instalado termoacumulador, o industrial deverá estar na 
posse de termo de responsabilidade técnica de montagem, garantindo -se 
a utilização da proteção diferencial de alta sensibilidade.

b) Máquinas
As máquinas instaladas devem satisfazer as exigências essenciais de 

segurança e saúde aplicáveis, incluindo declaração CE de conformidade, 
marcação CE e manual de instruções em português.

c) Elementos móveis dos equipamentos de trabalho
Os elementos móveis dos equipamentos de trabalho que possam 

causar acidentes por contacto mecânico devem ter protetores que im-
peçam o acesso às zonas perigosas ou dispositivos que interrompam o 
movimento dos elementos móveis antes do acesso a essas zonas.

d) Equipamentos de proteção individual
Os equipamentos de proteção individual contra os riscos resultantes 

das operações efetuadas devem encontrar -se disponíveis para os traba-
lhadores. Estes equipamentos devem ser distribuídos individualmente 
e, mantidos em adequadas condições de conservação e higiene.

e) Material de primeiros socorros
O estabelecimento deve dispor de material de primeiros socorros de 

fácil acesso e devidamente sinalizado.

f) Equipamentos de combate a incêndios
• Os meios de combate a incêndios devem estar disponíveis, ser 

os adequados, encontrarem -se sinalizados e em condições opera-
cionais.

• Na ausência de outro critério de dimensionamento devidamente 
justificado, os extintores devem ser calculados à razão de:
○ 18 L de agente extintor padrão por 500 m2 ou fração de área de 

pavimento do piso em que se situem;

○ Um por cada 200 m2 de pavimento do piso ou fração, com um 
mínimo de dois por piso.

• Os extintores devem ser convenientemente distribuídos, sinali-
zados sempre que necessário e instalados em locais bem visíveis, 
colocados em suporte próprio de modo a que o seu manípulo fique 
a uma altura não superior a 1,2 m do pavimento e localizados pre-
ferencialmente:
○ Nas comunicações horizontais ou, em alternativa, no interior das 

câmaras corta -fogo, quando existam;
○ No interior dos grandes espaços e junto às suas saídas.

• As cozinhas devem ser dotadas de mantas ignífugas em comple-
mento dos extintores.

2.4 — ASPETOS OPERACIONAIS
2.4.1 — Higiene e Segurança Alimentar
a) Procedimentos baseados no sistema HACCP (2)
O industrial deve estabelecer um procedimento ou procedimentos 

baseados nos princípios HACCP.
Deve existir uma abordagem fundamentada aos perigos envolvidos 

nas operações, nomeadamente a sua identificação, avaliação e formas de 
controlo e registo (3). O tratamento térmico deve assegurar a eliminação 
dos perigos biológicos relevantes.

b) Pré -requisitos do sistema HACCP
Para efeitos de execução do disposto do ponto anterior, o industrial 

deve:

• Definir um fluxograma, que inclua a descrição das operações (4);
• Dispor de planta com marcação dos circuitos funcionais de pessoal, 

géneros alimentícios (matérias -primas, produtos intermédios, produto 
final), matérias subsidiárias (lenha e material de acondicionamento e 
embalagem) e da rede de águas e esgotos;

• Definir procedimentos de controlo de matérias -primas, que assegu-
rem que provêm de estabelecimentos aprovados, que estão devidamente 
identificadas e ou rotuladas, que se apresentem a uma temperatura que 
cumpra os valores definidos na legislação em vigor e que não apre-
sentem contaminações. No caso dos materiais de acondicionamento e 
embalagem, o controlo deve assegurar que os materiais são próprios 
para entrar em contacto com os géneros alimentícios,

• Definir procedimentos de higienização e desinfeção das instalações, 
equipamentos e utensílios;

• Definir procedimentos de controlo do acesso às instalações por 
parte de animais domésticos e pragas;

• Definir um plano de controlo analítico, de acordo com a análise de 
risco, de superfícies, utensílios e equipamentos, produtos finais e água;

• Definir procedimentos de supervisão e instrução e ou formação do 
pessoal que manuseia os alimentos, em matéria de higiene dos géneros 
alimentícios;

• Implementar boas práticas de fabrico.

c) Rastreabilidade

O industrial deve definir procedimentos que permitam identificar o 
fornecedor de um género alimentício, ou de qualquer outra substância 
destinada a ser incorporada num género alimentício ou com probabi-
lidades de o ser e identificar outros operadores a quem tenham sido 
fornecidos os seus produtos, de forma a assegurar a rastreabilidade.

2.4.2 — Segurança e Saúde no Trabalho
a) Organização dos serviços de saúde e segurança no trabalho

O industrial deve organizar os serviços de segurança e saúde no tra-
balho de acordo com as seguintes modalidades, previstas no artigo 74.º 
da referida Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro:

i. Serviço externo (5), ou, quando legalmente admitido,
ii. Regime simplificado (atividade de segurança exercida pelo em-

pregador ou por trabalhador designado) (6).

Qualquer que seja a modalidade adotada, a empresa ou o estabe-
lecimento, deve ter uma estrutura interna que assegure as atividades 
de primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação de 
instalações, as medidas que devem ser adotadas e a identificação dos 
trabalhadores responsáveis pela sua aplicação, bem como assegurar 
os contactos necessários com as entidades externas competentes para 
realizar aquelas operações e as de emergência médica.
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b) Verificações periódicas e extraordinárias dos equipamentos 
de trabalho

Devem ser asseguradas verificações periódicas e extraordinárias 
dos equipamentos de trabalho, devendo estar disponíveis registos que 
evidenciem o cumprimento deste requisito, bem como os respetivos 
relatórios.

ATIVIDADES MEDIDAS PREVENTIVAS

RECEÇÃO DE MATÉRIAS -PRIMAS . . . . • UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA A MOVIMENTAÇÃO MANUAL 
DE CARGAS, QUANDO ESTA FOR SUPERIOR A 20 KG;

• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (CIRCUITOS DAS MATÉRIAS PRIMAS E ROTATIVI-
DADE).

CONGELAÇÃO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;
• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (CIRCUITOS DAS MATÉRIAS PRIMAS E ROTATIVI-

DADE);
• DISPONIBILIZAÇÃO DE VESTUÁRIO ADEQUADO AOS TRABALHADORES.

ARMAZENAGEM (INCLUI CÂMARAS 
FRIGORÍFICAS).

• ESTANTES E PRATELEIRAS ESTRUTURADAS E ESTABILIZADAS EM FUNÇÃO DAS 
CARGAS PREVISÍVEIS;

• O EMPILHAMENTO DE MATERIAIS, NOMEADAMENTE A LENHA, DEVE SER FEITO DE 
FORMA SEGURA, TENDO EM ATENÇÃO QUE OS MATERIAIS DEVEM SER EMPILHA-
DOS SOBRE BASES RESISTENTES, NÃO DEVENDO A SUA ALTURA COMPROMETER 
A ESTABILIDADE DA PILHA, A DISTRIBUIÇÃO DA LUZ NATURAL OU ARTIFICIAL, A 
CIRCULAÇÃO NAS VIAS DE PASSAGEM, O FUNCIONAMENTO EFICAZ DE EQUIPA-
MENTOS OU DE MATERIAL DE LUTA CONTRA INCÊNDIOS, E NÃO DEVENDO EXISTIR 
ELEMENTOS SALIENTES QUE POSSAM CAUSAR EMBATES OU TROPEÇÕES;

• UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;
• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (CIRCUITOS DAS MATÉRIAS PRIMAS E ROTATIVI-

DADE);
• DISPONIBILIZAÇÃO DE VESTUÁRIO ADEQUADO AOS TRABALHADORES).

PREPARAÇÃO DE CONDIMENTO . . . . . • ALTURA DOS PLANOS DE TRABALHO (MESAS, BANCADAS) ADEQUADA ÀS TAREFAS 
E AOS OPERADORES.

SALA DE PREPARAÇÃO DA CARCAÇA 
E DA CONDIMENTAÇÃO.

• COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRABALHO CORTANTE E PERFURANTE EM 
LOCAL RESERVADO E ADEQUADO.

CONFEÇÃO E TRATAMENTO TÉRMICO • VENTILAÇÃO DAS INSTALAÇÕES;
• DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL;
• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (PAUSAS CURTAS E FREQUENTES EM LOCAL MAIS 

FRESCO);
• COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRABALHO CORTANTE E PERFURANTE EM 

LOCAL RESERVADO;
• DISPONIBILIZAÇÃO DE LUVAS E VESTUÁRIO ADEQUADOS AOS TRABALHADORES.

ARREFECIMENTO RÁPIDO  . . . . . . . . . . • DISPONIBILIZAÇÃO DE VESTUÁRIO ADEQUADO AOS TRABALHADORES.

CORTE EM PEDAÇOS  . . . . . . . . . . . . . . . • ALTURA DOS PLANOS DE TRABALHO (MESAS, BANCADAS) ADEQUADA ÀS TAREFAS 
E AOS OPERADORES;

• COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRABALHO CORTANTE EM LOCAL RESER-
VADO;

• DISPONIBILIZAÇÃO DE LUVAS DE MALHA DE AÇO.

ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM • ALTURA DOS PLANOS DE TRABALHO (MESAS, BANCADAS) ADEQUADA ÀS TAREFAS 
E AOS OPERADORES.

ARMAZENAGEM E EXPEDIÇÃO A FRIO • DISPONIBILIZAÇÃO DE VESTUÁRIO ADEQUADO AOS TRABALHADORES.

LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E INSTA-
LAÇÕES (UTILIZAÇÃO DE DESINFE-
TANTES E DETERGENTES).

• DISPONIBILIZAÇÃO DE FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA DOS PRODUTOS;
• ADEQUADA ARMAZENAGEM E ROTULAGEM;
• DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ADEQUADOS.

c) Prevenção de riscos profissionais
O estabelecimento deve dispor de um plano escrito de prevenção de 

riscos profissionais, integrando a todos os níveis e, para o conjunto das 
atividades da empresa, a avaliação dos riscos e as respetivas medidas 
de prevenção.

Na tabela seguinte, identificam -se as seguintes medidas preventivas:

2.4.3 — Ambiente
2.4.3.1 — Recursos hídricos

a) Caso o estabelecimento utilize água proveniente de captação 
própria de águas superficiais ou subterrâneas (7)deve dispor de título de 
utilização de recursos hídricos, ou do correspondente título padronizado, 
se aplicável, ou parecer positivo à comunicação prévia, emitido pela 
Agência Portuguesa do Ambiente.

b) O disposto na alínea anterior deve ter em consideração o artigo 2.º 
do Decreto -Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, uma vez que a quali-
dade da água utilizada para fabrico, transformação, conservação ou 
comercialização de produtos ou substâncias, assim como a utilizada na 
limpeza de superfícies, objetos e materiais que podem estar em contacto 
com os alimentos deve ser igual à exigida para o consumo humano, 
exceto quando a utilização dessa água não afeta a salubridade do género 
alimentício na sua forma acabada. A utilização de captações próprias 
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para os processos que interfiram com a salubridade dos alimentos só 
é permitida se não houver a possibilidade de ligação à rede pública de 
abastecimento, devendo ser implementado neste caso um sistema de 
tratamento necessário, ou nos casos das indústrias já existentes desde 
que possuam um sistema de tratamento que comprovadamente produz 
uma água equiparada à definida no Decreto -Lei n.º 306/2007.

c) Se o estabelecimento estiver ligado ao sistema público de drenagem 
de águas residuais, deve dispor de autorização expressa da respetiva 
entidade gestora, conforme disposto no artigo 54.º do Decreto -Lei
n.º 226 -A/2007, de 31 de maio.

d) No caso de rejeição de águas residuais no meio hídrico ou no 
solo (sistema autónomo doméstico seguido de órgão de infiltração no 
terreno), o estabelecimento deve dispor de título de utilização de recur-
sos hídricos emitido pela Agência Portuguesa do Ambiente ou, no caso 
de rejeição águas residuais domésticas no solo, e se tal for a opção do 
industrial, do correspondente título padronizado, nos casos aplicáveis.

e) No caso do estabelecimento se localizar em terrenos do domínio 
hídrico deve dispor de título de utilização de recursos hídricos emitido 
pela Agência Portuguesa do Ambiente.

f) Os pedidos de emissão de título de utilização de recursos hídricos 
devem ser submetidos no Sistema Integrado de Licenciamento do 
Ambiente (SILiAmb) em https://siliamb.apambiente.pt.

2.4.3.2 — Resíduos
a) Sempre que o estabelecimento produza resíduos que não possam 

ser equiparados a resíduos urbanos (resíduos que pela sua natureza e 
composição são semelhantes aos resíduos provenientes de habitações 
e cuja produção diária não ultrapassa 1100 litros), deve ser assegurada, 
na gestão dos mesmos o cumprimento do disposto no Decreto -Lei
n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto -Lei 
n.º 73/2011, de 17 de junho, nomeadamente:

i. Adoção de medidas de gestão de substâncias, materiais ou produtos, 
quando aplicável, destinadas a reduzir a quantidade, a perigosidade e os im-
pactes adversos no ambiente e na saúde humana dos resíduos produzidos;

ii. Separação dos resíduos na origem, por fluxos e fileiras, de forma 
a promover a sua valorização;

iii. Armazenamento dos resíduos produzidos de modo a não provocar 
danos para o ambiente, nem para a saúde humana, instalando -se, sempre 
que necessário, sistemas de contenção/retenção secundária de eventuais 
escorrências e ou derrames;

iv. Encaminhamento dos resíduos produzidos para operadores auto-
rizados para a sua valorização ou eliminação, assegurando que o seu 
transporte é acompanhado, até à entrada em vigor das e -GAR (Guia de 
Acompanhamento de Resíduos Electrónica), por guia preenchida em tri-
plicado, em Modelo n.º 1428 da Imprensa Nacional — Casa da Moeda;

v. Registo no sistema integrado de registo electrónico de resíduos 
(SIRER) a efetuar no prazo de um mês após o inicio da atividade ou do 
funcionamento do estabelecimento, bem como registo anual da infor-
mação relativa à produção de resíduos, por código da Lista Europeia de 
Resíduos, até 31 de março do ano seguinte ao do ano civil a reportar caso 
o estabelecimento produza qualquer quantidade de resíduos perigosos 
ou produza resíduos não urbanos e empregue mais de 10 trabalhadores;

b) Aderir a um sistema de gestão que assegure o cumprimento do 
princípio da responsabilidade alargada do produtor.

2.4.3.3 — Emissão para o ar
O estabelecimento encontra -se abrangido pelo Decreto -Lei 

n.º 78/2004, de 3 de abril, relativo à prevenção de poluentes para a 
atmosfera, e portarias regulamentares conexas, sempre que tenha fontes 
pontuais ou fontes difusas de emissão de poluentes para o ar devendo 
observar o constante nesses diplomas quanto:

I. Ao dimensionamento da chaminé cuja altura deve respeitar a 
resultante da metodologia de cálculo fixada na Portaria n.º 263/2005, 
de 17 de março;

II. Ao cumprimento dos valores limite de emissão (VLE) aplicáveis, 
estipulados nas Portarias n.º 675/2009, de 23 de junho, n.º 677/2009, 
de 23 de junho e ou n.º 286/93, de 12 de março;

III. Ao autocontrolo das emissões de poluentes atmosféricos cujo 
regime de monitorização de cada poluente é determinado em função 
dos caudais mássicos, fixados na Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro 
alterado pela Portaria n.º 676/2009, de 23 de junho;

IV. Ao envio dos resultados da monitorização pontual para a Comis-
são de Coordenação e Desenvolvimento Regional competente e dos 
resultados da monitorização em contínuo (juntamente com os resultados 
pontuais dessa mesma empresa) para a Agência Portuguesa do Ambiente;

V. Às medidas especiais para a minimização das emissões difusas, 
previstas no Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de abril.

2.4.3.4 — Ruído ambiente
O Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto -Lei 

n.º 9/2007, de 17 de janeiro, será aplicável às instalações agroindustriais 
caso estas consubstanciem, no caso de alterações de uma instalação 
existente, ou venham a consubstanciar, no caso de novas instalações, 
o conceito de “atividade ruidosa permanente” conforme definição 
constante da alínea a) do art.º 3.º do RGR. Ou seja, o ruído produzido 
pela instalação existente, terá de ser, pelo menos, audível (avaliação 
qualitativa) junto de um ou mais recetores sensíveis (edifício habita-
cional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização 
humana). Caso a condição anterior se verifique, deve evidenciar o 
cumprimento dos requisitos acústicos estabelecidos no n.º 1 do art.º 13.º 
do RGR, apresentando à entidade coordenadora do licenciamento uma 
avaliação acústica (n.º 9 do art.º 13.º do RGR) que reveste a forma de 
ensaio acústico a realizar junto do ou no recetor e, caso aplicável, a 
apresentação de medidas de prevenção e controlo do ruído.

Para novas instalações, terá que ser realizado um estudo previsional 
que demonstre a viabilidade do cumprimento dos requisitos acústicos 
estabelecidos no n.º 1 do art.º 13.º do RGR sob condições normais de 
funcionamento da instalação agroindustrial.

2.5 — FLEXIBILIDADE
Eventuais desvios às condições de instalação e exploração constantes 

do presente título poderão ser admitidos, uma vez demonstrada pelo 
industrial a sua compatibilidade com os objetivos relativos à segurança 
alimentar, segurança e saúde no trabalho e ambiente prosseguidos pela 
legislação aplicável.

(1) Os locais de manipulação de géneros alimentícios compreendem 
os locais onde os alimentos são manuseados, preparados e armazenados.

(2) HACCP — Hazard Analysis and Critical Control Points (em por-
tuguês “APPCC — Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo”) 
é um método sistemático e documentado de controlo de segurança 
alimentar, concebido para prevenir, eliminar e ou detetar perigos.

(3) Devem ser consideradas as recomendações constantes no docu-
mento de orientação sobre a aplicação de procedimentos baseados nos 
princípios HACCP e sobre a simplificação da aplicação dos princípios 
HACCP, disponível em http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygie-
nelegislation/guidance_doc_haccp_pt.pdf.

(4) O fluxograma constante no anexo II é meramente indicativo e 
inclui, complementarmente, um conjunto de boas práticas de higiene 
que devem ser observadas durante a laboração.

(5) O serviço externo é desenvolvido por entidade autorizada pela 
ACT (no âmbito da segurança no trabalho) e pela DGS (no âmbito 
da saúde no trabalho) que, mediante contrato com o empregador, por 
escrito, realiza as atividades principais (descritas no artigo n.º 98.º 
da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro), que visam prevenir os ris-
cos profissionais e promover a segurança e saúde dos trabalhadores.

(6) No estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos distanciados 
até 50 km do de maior dimensão, que empregue no máximo 9 traba-
lhadores, as atividades de segurança no trabalho podem ser exercidas 
diretamente pelo próprio empregador, ou por um ou mais trabalhadores 
designados, se possuírem formação adequada, dispuserem de tempo e de 
meios e permanecerem habitualmente no estabelecimento. O exercício 
desta atividade depende de autorização expressa da ACT a requerer em 
modelo próprio disponível no sítio eletrónico desta entidade.

(7) No caso de abastecimento de água para consumo humano, só é 
admissível o recurso a este tipo de captação se a rede pública não se 
encontrar disponível, ou seja, se a mesma se encontrar a uma distância 
superior a 20 metros do estabelecimento a servir.

ANEXOS
I — LEGISLAÇÃO (vide 2.1)

SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL
• Decreto -Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto
Aprova o Sistema da Indústria Responsável (SIR)

 SEGURANÇA ALIMENTAR
• Regulamento (CE) n.º 178/2002, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 28 de janeiro
Estabelece os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria 

a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece 
procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios

• Regulamento (CE) n.º 852/2004, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de abril

Relativo à higiene dos géneros alimentícios
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• Regulamento (CE) n.º 853/2004, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de abril

Estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros ali-
mentícios de origem animal

• Regulamento (CE) n.º 2073/2005, da Comissão, de 15 de no-
vembro

Relativo a critérios microbiológicos aplicáveis aos géneros alimentícios

• Regulamento (CE) n.º 1069/2009, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de outubro

Define regras sanitárias relativas a subprodutos animais e produtos 
derivados não destinados ao consumo humano

• Regulamento (CE) n.º 37/2005, da Comissão, de 12 de janeiro
Relativo ao controlo das temperaturas nos meios de transporte e nas 

instalações de depósito e armazenagem de alimentos ultracongelados 
destinados à alimentação humana

• Portaria n.º 1129/2009, de 1 de outubro
Relativa ao controlo metrológico dos instrumentos de medição e 

registo da temperatura a utilizar nos meios de transporte nas instalações 
de depósito e armazenagem dos alimentos a temperatura controlada

• Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de maio
Regime jurídico da utilização dos recursos hídricos

• Decreto -Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto
Estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo 

humano

• Decreto -Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto
Estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de abasteci-

mento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e 
de gestão de resíduos sólidos

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
• Portaria n.º 53/71 de 3 de fevereiro
Aprova o Regulamento Geral de Segurança e Higiene do Trabalho 

nos Estabelecimentos Industriais

• Portaria n.º 702/80, de 22 de setembro
Altera a Portaria n.º 53/71 de 03 de fevereiro, que aprova o Regulamento 

Geral de Segurança e Higiene do Trabalho nos Estabelecimentos Industriais

• Portaria n.º 1081/91, de 24 de outubro
Estabelece regras uniformes de fabrico e de montagem de termoa-

cumuladores elétricos

• Decreto -Lei n.º 347/93, de 1 de outubro
Transpõe a Diretiva n.º 89/654/CEE, do Conselho, de 30.10, relativa 

às prescrições mínimas de segurança e de saúde nos locais de trabalho

• Portaria n.º 987/93, de 6 de outubro
Estabelece a regulamentação das prescrições mínimas de segurança 

e saúde nos locais de trabalho

• Decreto -Lei n.º 330/93, de 25 de setembro
Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde na mo-

vimentação manual de cargas.

• Decreto -Lei n.º 348/93, de 1 de outubro
Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde dos 

trabalhadores na utilização de equipamentos de proteção individual

• Decreto -Lei n.º 141/95, de 14 de junho
Estabelece as prescrições mínimas para a sinalização de segurança 

e de saúde no trabalho

• Portaria n.º 1456 -A/95, de 11 de dezembro
Regulamenta as prescrições mínimas de colocação e utilização da 

sinalização de segurança e de saúde no trabalho

• Portaria n.º 460/2001, de 8 de maio

Aprova o Regulamento de Segurança das Instalações de Armazena-
gem de GPL com capacidade até 200 m3

• Despacho n.º 22 333/2001, de 30 de outubro

Aprova a instrução técnica complementar para reservatórios de GPL

• Decreto -Lei n.º 236/2003, de 30 de setembro

Estabelece as prescrições mínimas destinadas a promover a melhoria 
da proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores suscetíveis de ex-
posição a riscos derivados de atmosferas explosivas no local de trabalho.

• Decreto -Lei n.º 50/2005, de 25 de fevereiro

Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde para a 
utilização pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho,

• Decreto -Lei n.º 226/2005, de 28 de dezembro

Estabelece os procedimentos de aprovação das regras técnicas das 
instalações elétricas de baixa tensão

• Portaria n.º 949 -A/2006, de 29 de dezembro

Aprova as Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão

• Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro

Estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndios em edi-
fícios, abreviadamente designado por SCIE

• Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro

Aprova o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em 
Edifícios (SCIE)

• Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro

Regulamenta o regime jurídico da promoção e prevenção da segu-
rança e saúde no trabalho

• Decreto -Lei n.º 90/2010, de 22 de julho

Aprova o novo regulamento de instalação, de funcionamento, de 
reparação e de alteração de equipamentos sob pressão

• Informação Técnica n.º 1/2010 da Direção -Geral de Saúde

Conteúdo da mala/caixa/armário de primeiros socorros (disponível 
em www.dgs.pt, micro site de saúde ocupacional)

• Documento de Referência da Segurança e Saúde do Trabalho 
(SST): ACT/DGS, dezembro, 2013

Atuação dos Industriais no âmbito do SIR

AMBIENTE

■ Recursos hídricos

• Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e republicada pelo 
Decreto -Lei n.º 130/2012 de 22 de junho

Aprova a Lei da Água, estabelecendo as bases e o quadro institucional 
para a gestão sustentável das águas

• Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de maio

Estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos

■ Resíduos

• Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republi-
cado pelo Decreto -Lei n.º 73/2011, de 17 de junho

Estabelece o regime geral da gestão de resíduos

• Portaria n.º 335/97, de 16 de maio.

Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos dentro do 
território nacional

• Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro

Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de 
Registo Eletrónico de Resíduos
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■ Emissões para o ar

• Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de abril

Estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de poluen-
tes para a atmosfera, fixando os princípios, objetivos e instrumentos 
apropriados à garantia da proteção do recurso natural ar, bem como as 
medidas, procedimentos e obrigações dos operadores das instalações 
abrangidas, com vista a evitar ou reduzir a níveis aceitáveis a poluição 
atmosférica originada nessas mesmas instalações

• Portaria 263/2005, de 17 de março

Fixa novas regras para o cálculo da altura de chaminés e define as 
situações em que devem para esse efeito ser realizados estudos de 
poluentes

• Portaria 675/2009, de 23 de junho
Fixa os valores limite de emissão de aplicação geral (VLE gerais) aplicá-

veis às instalações abrangidas pelo Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de abril

• Portaria 676/2009, de 23 de junho

Estabelece os limiares mássicos mínimos e máximos de poluentes 
atmosféricos

• Diretrizes relativas à descarga de poluentes na atmosfera, IA, 
Lisboa 2006

(disponível em http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subr
ef=82&sub2ref=314)

• Diretrizes relativas ao regime de monitorização (Decreto -Lei 
n.º 78/2004, de 3 de abril), APA, Amadora, 2008

(disponível em http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subr
ef=82&sub2ref=314)

■ Ruído ambiente
• Decreto -Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro

Regulamento Geral do Ruído

II — FLUXOGRAMA

Receção de carcaças 
(refrigeradas, congeladas 

ou ultracongeladas)

Armazenagem Frigorífica

Confeção/Assadura
(Tratamento térmico)

Expedição a quente

Acondicionamento/
Embalagem

Receção de condimentos

Armazenagem

Preparação de condimento
Preparação da carcaça e 

Condimentação

Receção de matérias 
subsidiárias

Armazenagem

Tempo entre confeção e expedição

Arrefecimento rápido

Acondicionamento/
Embalagem

Corte em pedaços

Armazenagem frigorífica

Expedição a frio

Congelação

Descongelação

Texto de apoio ao Fluxograma
Receção de matérias-primas
√ A descarga de matérias -primas deve possibilitar a sua transferência 

rápida para o local de armazenagem frigorífica, assegurando a manu-
tenção da cadeia de frio.

Armazenagem
√ Após a receção, as carnes devem ser armazenadas em câmara 

frigorífica que permita uma conservação a temperatura adequada e a 
sua correta estiva, para que o ar circule entre as peças e sem estarem 
encostadas às paredes. A temperatura de conservação deve ser moni-
torizada e mantida sob controlo.
√ Nos locais onde são armazenados géneros alimentícios, não devem 

ser armazenados materiais ou produtos que os possam contaminar.
√ No local onde são armazenados os produtos de limpeza e desinfe-

ção não devem ser armazenados ou manipulados géneros alimentícios, 
materiais de embalagem ou outros materiais que possam vir a entrar 
em contacto com os géneros alimentícios.

Congelação e descongelação
√ A carne destinada à congelação deve ser congelada sem demoras 

injustificadas.
√ A descongelação das carnes deve ocorrer numa câmara de refrige-

ração. Os líquidos de escorrimento resultantes da descongelação devem 
ser adequadamente drenados.

Preparação
√ Após a preparação do condimento, este deve ser acondicionado 

em material destinado a entrar em contacto com géneros alimentícios 
e armazenado em condições de refrigeração, caso não seja usado ime-
diatamente.
√ A preparação e condimentação das carnes devem ser realizados de 

modo higiénico e todos os procedimentos devem evitar a contaminação 
do produto.

Assadura
√ A temperatura e a duração da assadura devem ser mantidas sob 

controlo, através de monitorização.
√ A introdução de lenha para o abastecimento dos fornos deve fazer -se 

num momento em que não esteja a ocorrer manipulação dos alimentos. 
No fim desta operação, os trabalhadores devem proceder à mudança 
de roupa de trabalho e à higienização das mãos, antes de executarem 
outras tarefas de manipulação de alimentos.
√ Depois de lavados e desinfetados, os utensílios devem ser arma-

zenados higienicamente, num local adequado.

Arrefecimento
√ Quando são expedidos frios, os produtos devem sofrer um prévio 

processo de arrefecimento rápido, em equipamento frigorífico adequado, 
de uso exclusivo, de modo a reduzir rapidamente a temperatura do 
género alimentício no seu interior térmico após a saída do forno.
√ Posteriormente, os produtos devem ser pré -embalados e arma-

zenados em equipamento frigorífico a uma temperatura adequada, 
dimensionado e equipado de forma a permitir a correta conservação 
dos produtos e a monitorizar as respetivas temperaturas.

Acondicionamento e embalagem
√ A montagem das caixas de embalagem deve ser executada numa 

zona ou numa altura em que não estejam presentes géneros alimentícios, 
de forma a não promover a sua contaminação.
√ As caixas de acondicionamento do produto devem ser introduzidas 

na zona de confeção/venda já montadas.

SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL (SIR)

TÍTULO PADRONIZADO INTEGRADO (TPI)

AGROINDÚSTRIA

NOTA PRÉVIA
• O Título Padronizado Integrado (TPI) de instalação e exploração 

de estabelecimento de agroindústria (adiante designado por título) 
contém as condições padrão de instalação e exploração de estabe-
lecimento industrial no domínio da segurança alimentar, segurança 
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e saúde no trabalho e ambiente para efeitos de exercício destas 
atividades.

• A adesão ao título de instalação e exploração de estabelecimento 
de agroindústria constitui uma opção do industrial, a qual, uma vez 
exercida, o habilita ao exercício desta atividade mediante o cumpri-
mento das condições definidas no mesmo, sem prejuízo da respetiva 
eficácia estar condicionada:
▪ À obtenção prévia, do alvará de utilização emitido pela câmara 

territorialmente competente ou verificado o respetivo deferimento tácito. 
O título de utilização em referência deverá reportar expressamente o 
uso industrial da instalação, salvo os estabelecimentos industriais en-
quadráveis na parte 2 -A e ou 2 -B do Anexo I ao SIR, em que se aplicam 
os critérios fixados no n.º 6 e 7 do artigo 8.º do SIR;
▪ À apreciação positiva de cópia da apólice de seguro de responsa-

bilidade civil aplicável aos estabelecimentos tipo 2, como previsto no 
artigo 4.º do SIR.

• A adesão ao título de instalação e exploração de estabelecimento de 
agroindústria não dispensa, nos casos em que sejam utilizadas matérias-
-primas de origem animal não transformadas, a aprovação do estabele-
cimento em causa pela DGAV, autoridade responsável pela segurança 
alimentar, mediante vistoria a realizar previamente ao início de explo-
ração, em cumprimento do disposto no artigo 4.º do Regulamento (CE) 
n.º 853/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril.

• Pode solicitar a aplicação deste título, qualquer operador que sub-
meta um processo de licenciamento enquadrável nos regimes de co-
municação prévia com prazo e mera comunicação prévia.
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SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL
SEGURANÇA ALIMENTAR
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
AMBIENTE
LICENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS

1 — ÂMBITO DE APLICAÇÃO
1.1 — O presente título é aplicável às atividades enquadráveis nas 

CAE descritas no anexo I do presente documento, exercidas em estabe-
lecimentos industriais de tipo 2 ou 3, na aceção do artigo 11.º do SIR.

1.2 — Quando o estabelecimento industrial se enquadrar no tipo 2 
e se encontrar abrangido pelo regime de jurídico de emissão de gases 
com efeito de estufa, ou pelo regime jurídico das operações de gestão 
de resíduos, em caso de adesão ao presente título, deverá ainda obter, 
respetivamente, o título de emissão de gases com efeito de estufa 
(TEGEE) ou o alvará ou parecer para as operações de gestão de resíduos, 
nos termos das respetivas legislações aplicáveis.

1.3 — Compreende o processo que se inicia com a receção das 
diferentes matérias -primas, inclui toda as fases de armazenagem, ma-
nipulação e ou transformação dos géneros alimentícios, o seu acondi-
cionamento e embalagem e conclui -se com a expedição/distribuição.

2 — CONDIÇÕES PADRÃO DE INSTALAÇÃO E EXPLO-
RAÇÃO

2.1 — ENQUADRAMENTO LEGAL
A listagem da legislação de enquadramento das condições padrão 

abaixo definidas consta em anexo ao presente título.

2.2 — REQUISITOS DAS INSTALAÇÕES
2.2.1 — Princípios gerais
O estabelecimento industrial deve ser concebido de forma a assegurar 

a higiene e segurança dos géneros alimentícios, bem como a segurança e 
saúde dos trabalhadores e a proteção do ambiente, devendo o respetivo 
projeto de construção ser elaborado na perspetiva de:

• Permitir a manutenção, limpeza e desinfeção adequadas;
• Facultar espaço de trabalho suficiente para a execução higiénica 

das operações;
• Evitar a contaminação por via atmosférica, a acumulação de su-

jidade, o contacto com materiais tóxicos, a queda de partículas nos 
géneros alimentícios bem como a formação de condensações e bolores 
nas superfícies;

• Possibilitar a aplicação de boas práticas de higiene e a existência 
de condições adequadas de manuseamento e de armazenagem a tem-
peratura controlada;

• Manutenção da cadeia de frio;
• Requisitos de higiene dos géneros alimentícios, em todas as fases 

do processo produtivo, desde a receção das matérias -primas à expedição 
dos produtos acabados;

• Higiene dos materiais e das operações de acondicionamento e 
embalagem;

• Higiene, supervisão e formação do pessoal que manuseia os ali-
mentos;

• Abastecimento da água (qualidade da água);
• Separação e encaminhamento de resíduos e subprodutos alimentares;
• Possibilitar o controlo de pragas e de animais indesejáveis;
• Garantir as condições de trabalho adequadas à prevenção dos riscos 

profissionais;
• Garantir a proteção e a promoção da saúde dos trabalhadores.

2.2.2 — Localização
O estabelecimento está localizado em zona livre de fontes de conta-

minação. A área circundante das instalações deve estar limpa.
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2.2.3 — Conceção
O estabelecimento deve dispor de:
a) Uma zona(s) de receção de matérias -primas, ingredientes e ma-

teriais subsidiários que permita(m) a descarga dos mesmos de forma 
higiénica e a aplicação de boas práticas que evitem contaminações;

b) Câmara(s) frigorífica(s) para a armazenagem de matérias -primas, 
se forem rececionadas matérias -primas que sejam armazenadas em 
refrigeração ou congelação;

c) Uma zona(s) de armazenagem de produtos secos e de outros 
ingredientes que não carecem de temperatura controlada para a sua 
conservação, construídas e equipadas de forma a permitir a sua higie-
nização e a prevenir a contaminação dos produtos alimentares;

d) Local para armazenagem de materiais de acondicionamento e de 
embalagem, cujas características permitam assegurar que os materiais 
de embalagem não são contaminados;

e) Um local, segregado da armazenagem dos géneros alimentícios, 
para armazenagem de detergentes, desinfetantes e outros produtos 
químicos, em condições de segurança;

f) Zonas de preparação/transformação que permitem um acesso às 
zonas de armazenagem das matérias -primas sem passagem por áreas 
suscetíveis de contaminar os produtos;

g) Zonas de preparação/transformação, munidas de equipamentos de 
frigorificação e de controlo da temperatura, se os géneros alimentícios e 
as atividades exercidas tornarem necessária a laboração a temperaturas 
controladas;

h) Uma sala de lavagem dos utensílios e equipamentos, com um 
abastecimento de água quente e fria;

i) Uma zona destinada à armazenagem dos utensílios depois de de-
vidamente lavados e desinfetados, que deve ser limpa, seca e protegida 
de contaminações;

j) Um local destinado ao acondicionamento e embalagem dos pro-
dutos finais;

k) Se os produtos finais forem expedidos refrigerados, congelados 
ou ultracongelados, câmara(s) frigorífica(s) para armazenagem dos 
produtos finais;

l) Uma zona de expedição dos produtos finais, concebida de modo 
a minimizar a contaminação por via atmosférica, pela entrada de gases 
do escape, de poeiras e de insetos;

m) Uma sala especificamente destinada à venda ao público, caso este 
tipo de venda seja efetuada no estabelecimento, concebida de modo a 
impedir a entrada de pessoas indevidamente fardadas e higienizadas 
nas zonas de laboração;

n) Uma zona de vestiário e instalações sanitárias que, pela sua loca-
lização e conceção, asseguram o circuito adequado dos trabalhadores 
e permitem o seu fardamento e a sua higienização, antes da entrada das 
zonas de laboração (vide 2.2.10).

2.2.4 — Requisitos dimensionais
a) A dimensão do estabelecimento e dos seus compartimentos deve 

facultar espaço de trabalho suficiente para a execução higiénica das 
operações e permitir a aplicação de boas práticas de higiene, não po-
dendo, em qualquer caso, a área mínima útil de trabalho ser inferior a 
1,80 m2 por trabalhador.

b) O pé direito mínimo do estabelecimento deve ser de 3 metros. Na 
zona dos fornos (torra de café???), caso haja necessidade de se efetuar 
correntemente trabalhos de reparação ou afinação na parte superior, 
deve dispor -se de uma distância mínima de 2 metros até ao teto ou às 
partes inferiores das coberturas.

c) A cubagem mínima de ar por trabalhador é de 11,50 m3 podendo 
ser reduzida para 10,50 m3 caso se verifique uma boa renovação. Para 
determinação da cubagem mínima não são considerados os volumes 
de móveis, máquinas ou quaisquer outros materiais existentes no local.

d) As vias de circulação interiores, incluindo as de emergência, devem 
ter uma largura mínima de 0,90 m de modo a permitir a circulação fácil 
e segura das pessoas, sendo esta largura ajustada em função do número 
de trabalhadores de acordo com o Regulamento Técnico de Segurança 
Contra Incêndios em Edifícios. Se estas vias de circulação apresenta-
rem riscos de queda em altura, devem existir resguardos laterais com 
uma altura mínima de 0,90 m e, se necessário, rodapé com uma altura 
mínima de 0,14 m.

e) As escadas fixas devem ter uma largura mínima de 0,90 m e possuir 
corrimão não interrompido nos patamares, sendo os degraus em piso 
antiderrapante, ou contendo tiras abrasivas junto ao bordo, e proteções 
com uma altura mínima de 0,90 m.

f) Os intervalos entre máquinas, instalações ou materiais devem ter 
uma largura de, pelo menos, 0,60 m.

g) Os compartimentos onde estão instaladas as retretes devem ter 
as dimensões mínimas de 0,80 m de largura por 1,30 m de profundi-
dade.

h) No caso de estabelecimentos que empreguem mais de 25 traba-
lhadores, as instalações de vestiário, cabinas de chuveiro e lavatórios 
anexos, no seu conjunto, devem dispor de uma área não inferior à 
correspondente a 1 m2 por utilizador.

2.2.5 — Pavimentos
a) O pavimento do estabelecimento deve ser fixo, estável, antiderra-

pante e sem inclinações perigosas, saliências e cavidades.
b) As aberturas nos pavimentos devem estar protegidas com resguar-

dos fixos e resistentes.
c) Nas áreas adjacentes aos fornos e estufas, os pavimentos devem 

ainda ser construídos de materiais incombustíveis e resistentes ao fogo.
d) Os pavimentos, nomeadamente os dos locais onde se encontram 

gases, vapores ou poeiras suscetíveis de provocar explosões, são imper-
meáveis, incombustíveis e constituídos por materiais antichispas.

e) Nos locais de manipulação dos géneros alimentícios (1) o pavi-
mento deve ser constituído por materiais impermeáveis, não absorven-
tes, laváveis, desinfetáveis e não tóxicos e dispor de drenagem adequada, 
devendo apresentar uma inclinação ligeira e uniforme de 1 a 2 %.

2.2.6 — Paredes
a) As paredes interiores do estabelecimento devem ser lisas, de fácil 

limpeza e pintadas de cores claras não brilhantes.
b) Nos locais de manipulação de géneros alimentícios, as paredes 

devem ainda ser revestidas de materiais impermeáveis, laváveis, não 
absorventes e não tóxicos.

c) As paredes e partes exteriores dos fornos e estufas devem estar 
isoladas termicamente ou protegidas de contacto acidental.

d) As paredes dos locais onde se fabricam, manipulam ou empregam 
substâncias explosivas ou inflamáveis são incombustíveis.

e) As divisórias, transparentes ou translúcidas existentes, devem estar 
assinaladas por forma a serem visíveis.

2.2.7 — Tetos
a) Os tetos devem apresentar -se lisos, de fácil limpeza, pintados ou 

revestidos de cor clara e de material incombustível.
b) Nos locais de manipulação de géneros alimentícios, os tetos e os 

equipamentos neles montados devem ser construídos de modo a facilitar 
a sua higienização, a evitar o desenvolvimento de fungos, a acumulação 
de poeiras e o desprendimento de partículas que de qualquer forma 
possam vir a contaminar os alimentos.

c) A junção entre o teto e as paredes não deve exibir aberturas des-
protegidas, de modo a minimizar a contaminação por via atmosférica, 
pela entrada de fumos, gases, poeiras, insetos e outros animais.

d) O acesso a coberturas constituídas por materiais sem resistência 
suficiente só é permitido desde que sejam fornecidos equipamentos 
ou dispositivos que garantam a execução do trabalho em condições 
de segurança.

2.2.8 — Portas
a) Nos locais de manipulação de géneros alimentícios, as portas 

devem apresentar as seguintes características:
• Devem ser lisas, constituídas de materiais não absorventes, facil-

mente laváveis e desinfetáveis;
• Devem possuir sistemas de fecho adequado e eficiente de forma 

a permitir o seu ajuste ao pavimento e às paredes, sempre que abram 
diretamente para o exterior, designadamente as das zonas de receção 
de matérias -primas e de expedição;

• Devem ser isotérmicas nas ligações entre as zonas que carecem de 
temperatura controlada e as áreas quentes ou exteriores.

b) As portas e os portões que sejam de funcionamento mecânico 
devem possuir dispositivos de paragem de emergência facilmente iden-
tificáveis e acessíveis devendo, em caso de falha de energia, poder abrir-
-se automaticamente ou por comando manual. As portas e os portões 
basculantes devem ser transparentes ou possuir painéis transparentes 
com uma marca opaca a um nível facilmente identificável pelo olhar. 
As portas e portões automáticos devem estar dotados de sistemas de 
deteção de movimento (ex. células fotoelétricas) por forma a poderem 
parar automaticamente.

c) As portas e portões de correr devem possuir dispositivos de segu-
rança que os impeça de saltar das calhas ou cair.

d) Junto aos portões destinados à circulação de veículos devem 
existir portas para peões, sinalizadas e permanentemente desobstruídas.

e) As portas das vias de emergência deverão ser resistentes ao fogo 
e estar munidas de barras antipânico, abrir para o exterior e estarem 
devidamente sinalizadas e disporem de iluminação de segurança.
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2.2.9 — Janelas
a) As características das janelas e das claraboias devem permitir o 

seu funcionamento em segurança, com isolamento térmico e possibi-
lidade de ajuste de abertura, dispondo de dispositivos de controlo da 
incidência dos raios solares.

b) Nos locais de manipulação de géneros alimentícios, as janelas 
e outras aberturas, pela sua conceção e construção, devem evitar a 
acumulação de sujidade e dispor, quando abram para o exterior, de 
redes mosquiteiras, removíveis para permitir a sua limpeza, ou de outro 
sistema que previna a entrada de pragas.

2.2.10 — Vias normais e de emergência
Sem prejuízo do cumprimento dos requisitos técnicos fixados no 

Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios em Edifícios:
a) As vias normais e de emergência têm de estar permanentemente 

desobstruídas e em condições de utilização, devendo o respetivo traçado 
conduzir, o mais diretamente possível, a áreas ao ar livre ou a zonas 
de segurança.

b) A instalação de cada posto de trabalho deve permitir a evacuação 
rápida e em máxima segurança dos trabalhadores.

c) O número, a localização e as dimensões das vias e das saídas de 
emergência devem atender ao tipo de utilização, às características do 
local de trabalho, ao tipo de equipamento e ao número previsível de 
utilizadores em simultâneo.

d) As vias e as saídas de emergência que necessitem de iluminação 
artificial durante os períodos de trabalho devem dispor de ilumina-
ção de segurança alternativa para os casos de avaria da iluminação 
principal.

2.2.11 — Cais e rampas de carga
a) Os cais e as rampas de carga devem ser adequados à dimensão 

das cargas neles movimentados e devem permitir a circulação fácil e 
segura das pessoas.

b) Os cais de carga devem ter pelo menos, uma saída ou, quando o seu 
comprimento for superior a 25 m, uma saída em cada extremidade.

c) As vias de circulação destinadas a veículos devem estar distan-
ciadas das portas, dos portões, das passagens para peões, dos corre-
dores e das escadas de modo a não constituírem risco parar os seus 
utilizadores;

d) As vias de circulação destinadas a pessoas devem ter iluminação 
adequada e piso não escorregadio e antiderrapante.

2.2.12 — Instalações sociais
a) As instalações sanitárias:
• Devem ser separadas ou de utilização separada por sexo, não de-

vendo comunicar diretamente com os locais de manipulação de géneros 
alimentícios;

• Devem conter um lavatório fixo por cada grupo de 10 trabalhadores 
que cessem simultaneamente o trabalho;

• Destinadas ao sexo masculino, devem conter uma retrete e um urinol 
por cada grupo de 25 homens ou fração trabalhando simultaneamente; 
os urinóis devem dispor de dispositivos de descarga de água e estar 
separados por baias laterais distantes entre si de pelo menos 0,60 m;

• Destinadas ao sexo feminino, devem conter uma retrete por cada 
grupo de 15 trabalhadoras que cessem simultaneamente o trabalho.

b) Os compartimentos, onde estão instaladas as retretes, devem 
possuir tiragem de ar direta para o exterior, com porta independente a 
abrir para fora e provida de fecho.

c) Os lavatórios devem ser providos de detergente, não irritante, e 
de toalhetes individuais de papel ou dispositivo de secagem de mãos.

d) A zona destinada aos vestiários deve comunicar diretamente com 
as cabinas de chuveiro e os lavatórios, ser separada por sexos e dispor 
de armários individuais munidos de fechadura ou cadeado.

e) Os chuveiros devem existir na proporção de 1/10 trabalhadores 
que possam vir a utilizá -los simultaneamente, com água quente e fria, 
separados ou de utilização separada por sexo.

f) Os trabalhadores devem ter à sua disposição, na zona de vestiário, 
cacifos duplos construídos com materiais laváveis, resistentes à cor-
rosão, não porosos e impermeáveis, de forma a permitir a separação 
das roupas de uso pessoal e de trabalho, assim como de outros bens 
pessoais. As fardas de trabalho limpas são colocadas, à disposição dos 
trabalhadores, em equipamento adequado e localizado à entrada dos 
vestiários.

g) Refeitórios:
• Os estabelecimentos que empreguem 50 ou mais trabalhadores e 

aqueles em que lhe seja autorizado tomarem as suas refeições devem 

dispor de uma sala destinada exclusivamente a refeitório, com meios 
próprios para aquecer a comida, não comunicando diretamente com 
locais de trabalho, instalações sanitárias ou locais insalubres;

• A superfície dos refeitórios deve ser calculada em função do número 
máximo de pessoas que os possam utilizar simultaneamente, tendo em 
conta o seguinte:
▪ 18,5 m2 até 25 trabalhadores;
▪ 18,5 m2+ 0,65 m2 por pessoa a mais, entre 26 e 74 trabalhadores;
▪ 50 m2 + 0,55m2 por pessoa a mais, entre 75 e 149 trabalhadores;
▪ 92 m2 + 0,50 m2 por pessoa a mais, entre 150 e 499 trabalhadores;
▪ 225 m2 + 0,40 m2 por pessoa a mais, para 500 ou mais trabalhadores.

• Devem ter mesas e cadeiras ou bancos, em número correspondente 
ao máximo de trabalhadores que podem utilizá -los ao mesmo tempo.

h) Os lavatórios devem ser providos de detergente, não irritante e de 
toalhetes individuais de papel ou dispositivo de secagem de mãos.

2.2.13 — Iluminação
a) Deve ser assegurada uma correta intensidade de luz (natural e ou 

artificial) nas diferentes áreas do estabelecimento, incluindo nas zonas 
de armazenagem e nas vias de circulação interiores.

b) As lâmpadas existentes nas áreas de manipulação e armazenagem 
de géneros alimentícios devem possuir proteção antiqueda de partículas 
em caso de quebra.

2.2.14 — Ventilação
a) Todas as áreas do estabelecimento devem estar equipadas com 

sistemas de ventilação natural e ou forçada (mecânica) que garanta a 
exaustão de cheiros, fumos ou vapores e evite condensações e desen-
volvimento de bolores, devendo o caudal médio de ar puro (ventilação) 
ser de pelo menos 30 a 50 m3 por hora e por trabalhador.

b) O sistema de ventilação deve ser construído de forma a propor-
cionar um acesso fácil aos filtros e a outras partes que necessitem de 
limpeza ou de substituição.

c) Todos os gases, vapores, fumos, névoas ou poeiras que se produzam 
ou desenvolvam no decorrer das operações, devem ser captados, tanto 
quanto possível no seu ponto de formação ou eliminados pela utilização 
de outros meios, de modo a evitar a poluição da atmosfera dos locais 
de trabalho e sem causar prejuízo ou incómodos a terceiros.

2.2.15 — Instalação elétrica
A instalação elétrica deve cumprir as regras técnicas das instala-

ções elétricas previstas na legislação específica aplicável, incluindo 
as seguintes:

a) Todas as instalações deverão estar dotadas de terra de proteção;
b) Os quadros elétricos deverão:
• Ser de fácil acesso e estar permanentemente desobstruídos;
• Ter portas fechadas à chave e dotadas de sinalização de aviso de 

perigo de eletrocussão;
• Ser acedidos por pessoa competente;
• Estar instalados em local que não permita a entrada de água e 

afastados de substâncias combustíveis e ou inflamáveis;
• Estar equipados com um disjuntor diferencial para proteção das 

pessoas, bem como com disjuntores magnetotérmicos para proteção 
da instalação contra curto -circuitos e sobreaquecimentos;

• Estar equipados com disjuntores que permitam identificar o circuito 
por eles alimentado.

c) As tomadas e as fichas devem ser concebidas de forma a que não 
seja possível o contacto direto com as partes ativas antes, durante e 
depois da inserção da tomada. Nos locais onde se verifique a possibi-
lidade de contacto com a água, as infraestruturas elétricas deverão ser 
estanques e assegurar a proteção adequada.

d) A instalação elétrica deve encontrar -se em bom estado de conser-
vação, nomeadamente sem fios descarnados, sem ruturas nos cabos e 
sem fichas ou tomadas partidas.

e) Os equipamentos de trabalho (máquinas e ferramentas elétricas 
portáteis) devem garantir a proteção dos trabalhadores contra os riscos 
de contacto direto ou indireto com a eletricidade.

2.2.16 — Sinalização de segurança
O estabelecimento deve dispor de sinalização de segurança em todos 

os pontos convenientes, (sinais de saída e de emergência, sinais res-
peitantes a incêndios, sinais de obrigação, de proibição, de advertência 
de perigo, sinais para obstáculos, marcação de vias de circulação e 
iluminação de segurança).
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2.2.17 — Águas de abastecimento
a) O estabelecimento deve dispor de uma rede de água potável 

quente e fria que garanta o correto abastecimento a todos os lavatórios 
e dispositivos de lavagem.

b) A água não potável, se for usada (no combate a incêndios, produção 
de vapor ou refrigeração de equipamentos) deve circular em sistemas 
separados, devidamente identificados, sem que haja ligação ou refluxo 
para o sistema de água potável.

c) A utilização da água no estabelecimento deve ser otimizada de 
forma a reduzir os consumos de água e os volumes de águas residuais 
industriais produzidas.

d) As atividades agroindustriais devem promover o uso eficiente 
da água, particularmente tendo em consideração as linhas de orienta-
ção do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA), 
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/2005, de 
30 de junho.

2.2.18 — Águas residuais
a) O sistema de drenagem de águas residuais deve assegurar a correta 

drenagem dos pavimentos e estar munido de mecanismos que impeçam 
os refluxos.

b) Sempre que possível deve ser promovida a reutilização das 
águas residuais resultantes de processos de extração física (p. e., na 
indústria dos óleos vegetais), de lavagem de produtos alimentares 
em bruto e operações de lavagem de embalagens e vasilhame, para 
outros fins como sendo nas lavagens das instalações fabris, para o 
uso agrícola na rega e para o transporte das matérias alimentares a 
processar.

c) Sempre que possível deve ser promovida a reutilização de água 
com origem noutros processos existentes na unidade industrial ou no 
uso de água de qualidade inferior, para fins de lavagens de instalações 
e de equipamentos.

2.2.19 — Águas pluviais
Sempre que possível deve ser promovida a recolha e a utilização 

de águas pluviais, para fins de lavagens de instalações e de equipa-
mentos.

2.3 — REQUISITOS DOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
2.3.1 — Requisitos de instalação dos equipamentos
a) Os equipamentos devem estar instalados de forma a permitir a 

limpeza da área circundante, devendo os intervalos entre máquinas e 
outros materiais ter uma largura mínima de 0,60 m.

b) Sempre que sejam utilizadas estantes, designadamente nas áreas 
de armazenagem, estas devem estar estruturadas em função das cargas 
previstas e estar afixadas às paredes e pavimento de forma a garantir 
sua estabilidade.

c) Os equipamentos e máquinas ruidosas devem dispor de elementos 
para redução de ruído na fonte (silenciadores, atenuadores, blocos de 
inércia, elementos antivibráticos) e devem estar isolados.

2.3.2 — Lavatórios dos locais de manipulação dos géneros ali-
mentícios

a) Devem existir lavatórios de mãos localizados pelo menos nos 
seguintes locais: zonas de preparação, de embalagem e de venda ao 
público.

b) Os lavatórios devem ser dotados de água potável quente e fria 
e devem drenar diretamente para a rede de esgotos, mediante ligação 
dotada de sifão.

c) Junto dos lavatórios devem existir dispositivos dispensadores de 
detergente e desinfetante das mãos, toalhetes individuais de papel ou 
dispositivo de secagem de mãos. No caso de serem usados toalhetes 
individuais, deve existir um contentor para colocação dos mesmos 
após utilização.

2.3.3 — Dispensador de água potável
O estabelecimento deve dispor de dispensador de água potável, sendo 

proibido o uso de copos coletivos.

2.3.4 — Contentores para colocação de resíduos e subprodutos 
alimentares

O estabelecimento deve dispor de contentores para o acondiciona-
mento de resíduos e subprodutos alimentares, constituídos por ma-
teriais laváveis e desinfetáveis. Alternativamente, o estabelecimento 
pode dispor de sistemas de evacuação de resíduos e ou subprodutos 
alimentares.

2.3.5 — Equipamentos frigoríficos
As câmaras frigoríficas de conservação das matérias -primas, dos 

produtos acabados e de outros géneros alimentícios, devem dispor de:
a) Equipamentos frigoríficos capazes de manter as matérias -primas e 

os produtos finais refrigerados e congelados a temperaturas adequadas. 
Quando se tratar de produtos ultracongelados, esses equipamentos devem 
ser capazes de os manter a uma temperatura inferior ou igual a  -18°C;

b) Equipamento frigorífico capaz de provocar um abaixamento rá-
pido da temperatura, caso se proceda à distribuição de produto final 
refrigerado;

c) Equipamento frigorífico adequado à congelação ou ultracongelação 
de géneros alimentícios, caso se proceda a estas operações;

d) Dispositivos que permitam o controlo/leitura da temperatura a 
que os alimentos são conservados;

e) Dispositivo de registo da temperatura de armazenagem, no caso 
específico de alimentos ultracongelados;

f) Iluminação e espaço suficiente para a inspeção e a manutenção 
dos condensadores;

g) Portas com fechos que permitam a sua abertura tanto do exterior 
como do interior. No caso de disporem de fechadura, devem existir 
dispositivos de alarme, acionáveis no interior da câmara, que comu-
niquem com o exterior.

2.3.6 — Embalagens
Os materiais de acondicionamento e embalagem, quando reutilizá-

veis, devem ser fáceis de limpar e desinfetar.

2.3.7 — Caraterísticas dos materiais
Todos os utensílios, aparelhos e equipamentos que entrem em contacto 

com os alimentos devem ser fabricados com materiais adequados.

2.3.8 — Termoacumulador
Caso sejam instalados termoacumuladores, o industrial deverá estar 

na posse de termo de responsabilidade técnica de montagem, garantindo-
-se a utilização da proteção diferencial de alta sensibilidade.

2.3.9 — Equipamentos sob pressão
Se no estabelecimento forem instalados equipamentos sob pressão, 

deverá verificar -se se os mesmos se encontram abrangidos pelo Decreto-
-Lei n.º 90/2010, de 22 de julho e, se for caso disso, deverá proceder -se 
ao respetivo registo e ao respetivo licenciamento.

2.3.10 — Armazenagem de combustíveis
Se no estabelecimento for efetuada armazenagem de GPL, combus-

tíveis líquidos, outros derivados do petróleo, ou substituinte de produ-
tos de petróleo, deverá verificar -se o enquadramento no Decreto -Lei 
n.º 267/2002, de 26 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto-
-Lei n.º 217/2012, de 9 de outubro e, se for caso disso e em função da 
capacidade de armazenagem, obter -se o respetivo licenciamento ou 
apresentar -se o processo previsto no artigo 21.º da Portaria n.º 151/2007, 
de 30 de novembro, junto da câmara municipal competente.

2.3.11 — Equipamentos de trabalho (Máquinas, aparelhos, fer-
ramentas ou instalações utilizadas no trabalho)

Sem prejuízo do cumprimento dos requisitos fixados no Decreto -Lei 
n.º 50/2005, de 25 de fevereiro, relativo às prescrições mínimas de se-
gurança e saúde para a utilização pelos trabalhadores de equipamentos 
de trabalho, estes devem:

a) Satisfazer os requisitos mínimos de segurança, nomeadamente 
em relação a:

• Sistemas de comando;
• Arranque e paragem do equipamento;
• Estabilidade e rotura;
• Projeções e emanações;
• Riscos de contacto mecânico;
• Iluminação e temperatura;
• Dispositivos de alerta;
• Manutenção;
• Riscos elétricos, de incêndio e explosão;
• Fontes de energia;
• Sinalização de segurança;

b) Ter em conta as regras de utilização, em particular quanto a:
• Utilização de equipamentos móveis;
• Equipamentos de elevação de cargas;
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• Elevação de cargas não guiadas;
• Organização do trabalho na elevação de cargas;

Devem ser asseguradas verificações periódicas e extraordinárias 
dos equipamentos de trabalho, devendo estar disponíveis registos que 
evidenciem o cumprimento deste requisito, bem como os respetivos 
relatórios.

As máquinas deverão possuir declaração CE de conformidade, mar-
cação CE e manual de instruções em português.

2.3.12 — Equipamentos de proteção individual
Os equipamentos de proteção individual contra os riscos resultantes 

das operações efetuadas devem encontrar -se disponíveis para os traba-
lhadores. Estes equipamentos devem ser distribuídos individualmente e 
mantidos em adequadas condições de conservação e higiene.

2.3.13 — Material de primeiros socorros
O estabelecimento deve dispor de material de primeiros socorros de 

fácil acesso e devidamente sinalizado.

2.3.14 — Equipamentos de deteção e combate a incêndios
Sem prejuízo do cumprimento dos requisitos técnicos fixados no 

Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios em Edifícios e da 
adoção das medidas de autoproteção exigíveis, em função da categoria 
de risco por utilização -tipo:

a) Devem existir meios de deteção adequados em zonas de produção 
e armazenagem;

b) Os meios de combate a incêndios devem estar disponíveis, ser os 
adequados, encontrarem -se sinalizados e em condições operacionais.

c) Na ausência de outro critério de dimensionamento devidamente 
justificado, os extintores devem ser calculados à razão de:

• 18 L de agente extintor padrão por 500 m2 ou fração de área de 
pavimento do piso em que se situem;

• Um por cada 200 m2 de pavimento do piso ou fração, com um 
mínimo de dois por piso.

d) Os extintores devem ser convenientemente distribuídos, sinalizados 
sempre que necessário e instalados em locais bem visíveis, colocados 
em suporte próprio de modo a que o seu manípulo fique a uma altura 
não superior a 1,2 m do pavimento e localizados preferencialmente:

• Nas comunicações horizontais ou, em alternativa, no interior das 
câmaras corta -fogo, quando existam;

• No interior dos grandes espaços e junto às suas saídas.

e) As cozinhas devem ser dotadas de mantas ignífugas em comple-
mento dos extintores.

2.4 — ASPETOS OPERACIONAIS
2.4.1 — Higiene e Segurança Alimentar
2.4.1.1 — Procedimentos baseados no sistema HACCP (2)
O industrial deve estabelecer um procedimento ou procedimentos 

baseados nos princípios HACCP.
Deve existir uma abordagem fundamentada aos perigos envolvidos 

nas operações, nomeadamente a sua identificação, avaliação e formas 
de controlo e registo (3).

2.4.1.2 — Pré -requisitos do sistema HACCP
Para efeitos de execução do disposto do ponto anterior, o industrial deve:
▪ Definir um fluxograma, que inclua a descrição das operações;
▪ Dispor de planta com marcação dos circuitos funcionais de pessoal, 

géneros alimentícios (matérias -primas, produtos intermédios, produto 
final), matérias subsidiárias (lenha e material de acondicionamento e 
embalagem), subprodutos alimentares e da rede de águas e esgotos;
▪ Definir procedimentos de controlo de matérias -primas, que asse-

gurem que provêm de estabelecimentos aprovados (quando aplicável), 
que estão devidamente identificadas e ou rotuladas, que se apresentem 
a uma temperatura adequada e que não apresentem contaminações. No 
caso dos materiais de acondicionamento e embalagem, o controlo deve 
assegurar que os materiais são próprios para entrar em contacto com 
os géneros alimentícios;
▪ Definir procedimentos de higienização e desinfeção das instalações, 

equipamentos e utensílios;
▪ Definir procedimentos de controlo do acesso às instalações por 

parte de animais domésticos e pragas;
▪ Definir um plano de controlo analítico, de acordo com a análise de 

risco, de superfícies, utensílios e equipamentos, produtos finais e água;

▪ Definir procedimentos de supervisão e instrução e ou formação do 
pessoal que manuseia os alimentos, em matéria de higiene dos géneros 
alimentícios;
▪ Implementar boas práticas de fabrico.

2.4.1.3 — Rastreabilidade
O industrial deve definir procedimentos que permitam identifi-

car o fornecedor de um género alimentício, ou de qualquer outra 
substância destinada a ser incorporada num género alimentício ou 
com probabilidades de o ser e identificar outros operadores a quem 
tenham sido fornecidos os seus produtos, de forma a assegurar a 
rastreabilidade.

2.4.2 — Segurança e Saúde no Trabalho
2.4.2.1 — Organização dos serviços de saúde e segurança no 

trabalho
O industrial deve organizar os serviços de segurança e saúde no tra-

balho de acordo com as seguintes modalidades, previstas no artigo 74.º 
da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro:

a) Serviço externo (4), ou, quando legalmente admitido,
b) Regime simplificado (atividade de segurança exercida pelo em-

pregador ou por trabalhador designado). (5)
c) Serviço comum

O serviço comum deve ser instituído por acordo, que deve ser cele-
brado por escrito, entre várias empresas ou estabelecimentos (pertencen-
tes a sociedades que não se encontrem em relação de grupo nem sejam 
abrangidas pela obrigatoriedade de serviços internos) e contemplam 
exclusivamente os trabalhadores por cuja segurança e saúde os empre-
gadores subscritores do acordo sejam responsáveis.

O acordo referido, carece de autorização da Autoridade para as Con-
dições do Trabalho, (no âmbito da segurança no trabalho) e da Direção 
Geral da Saúde (no âmbito da saúde no trabalho).

d) Serviço interno
Este serviço deve ser instituído pelo empregador, abrange exclusi-

vamente os trabalhadores por cuja segurança aquele é responsável, faz 
parte da estrutura da empresa e funciona na sua dependência.

Esta modalidade é obrigatória para estabelecimentos com mais de 
400 trabalhadores ou (conjunto de estabelecimentos distanciados da-
quele que ocupa maior número de trabalhadores e que, com este, tenham 
pelo menos 400 trabalhadores) ou para estabelecimentos (ou conjunto 
de estabelecimentos) que desenvolvam atividades de risco elevado a 
que estejam expostos pelo menos 30 trabalhadores.

Qualquer que seja a modalidade adotada, a empresa ou o estabe-
lecimento, deve ter uma estrutura interna que assegure as atividades 
de primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação de 
instalações, as medidas que devem ser adotadas e a identificação dos 
trabalhadores responsáveis pela sua aplicação, bem como assegurar 
os contactos necessários com as entidades externas competentes para 
realizar aquelas operações e as de emergência médica.

2.4.2.2 — Condições de temperatura e humidade
Devem ser mantidas dentro dos limites convenientes, as condições 

de temperatura e humidade dos locais de trabalho, para evitar danos 
na saúde dos trabalhadores.

2.4.2.3 — Condições ergonómicas
a) A disposição e dimensionamento dos postos de trabalho devem 

ser adequados às exigências das tarefas a executar;
b) Devem ser adotados os meios técnicos e organizacionais para 

reduzir os esforços nas atividades de manuseamento de cargas, bem 
como a repetibilidade de tarefas

2.4.2.4 — Atmosferas explosivas
Na armazenagem e nos processos produtivos onde haja a possibili-

dade de formação de atmosferas explosivas (Ex: poeiras combustíveis, 
líquidos e gases inflamáveis), deve ser assegurado:

a) Classificação de áreas perigosas;
b) Avaliação de risco de explosão, com indicação de medidas de 

proteção técnica e organizacionais contra eventuais explosões;
c) Verificação e ou Seleção de aparelhos, equipamentos e Sistemas 

adequados a atmosferas explosivas;
d) Elaboração de um Manual de Proteção contra Explosões;
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2.4.2.5 — Espaços confinados
A existência de espaços confinados, obriga a autorizações de en-

trada para a realização de trabalhos nestes espaços. Estas autorizações, 
devem incluir:

a) Inspeção prévia do local
b) Avaliação de riscos, com identificação dos trabalhadores autoriza-

dos a aceder e com permissão para a presença nesse espaço.
c) Verificação e ou Seleção de aparelhos, equipamentos e Sistemas 

adequados a atmosferas explosivas;

2.4.2.6 — Radiações ionizantes e não ionizantes
a) Radiação ionizante
A utilização industrial de radiações ionizantes obriga a uma autori-

zação prévia para a sua utilização. Compete à Direção -Geral da Saúde 
conceder a autorização de práticas de licenciamento de instalações e 
equipamentos.

A segurança e a proteção dos trabalhadores devem ser de modo a 
que as doses individuais, o número de trabalhadores expostos e a pro-

babilidade de exposições potenciais, são mantidas a níveis tão baixos 
quanto possível.

b) Radiação não ionizante
Caso existam atividades suscetíveis de apresentarem risco de ex-

posição a radiação ótica de fontes artificiais, deverão ser avaliados, e 
medidos ou calculados se necessário, os níveis de radiação a que os 
trabalhadores possam estar expostos

2.4.2.7 — Prevenção de riscos profissionais
O estabelecimento deve dispor de um plano escrito de prevenção de 

riscos profissionais, integrando a todos os níveis e, para o conjunto das 
atividades da empresa, a avaliação dos riscos e as respetivas medidas 
de prevenção.

Deve ser assegurada a formação, informação e sensibilização dos 
trabalhadores em matéria de segurança e saúde no trabalho, em parti-
cular no que se refere à exposição ao risco profissional.

Na tabela seguinte, identificam -se as principais medidas pre-
ventivas, aplicáveis às atividades económicas abrangidas pelo 
presente TPI:

ATIVIDADES FATORES DE RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS

RECEÇÃO DE MATÉRIAS-
-PRIMAS E OUTROS MA-
TERIAIS.

ACONDICIONAMENTO, AR-
MAZENAGEM E EXPEDI-
ÇÃO.

MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS. . . . .
REPETITIVIDADE DE TAREFAS  . . . .
CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, EMPI-

LHADORES E CAMIÕES.
QUEDA DE OBJETOS . . . . . . . . . . . . . .

• UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA A MOVIMENTA-
ÇÃO MANUAL DE CARGAS;

• UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO MECÂNICA 
DE CARGAS;

• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (CIRCUITOS DAS MATÉRIAS PRIMAS 
E ROTATIVIDADE);

• DEFINIR E IMPLEMENTAR REGRAS DE ARMAZENAGEM;
• COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CORRETA ARMAZENAGEM 

DOS MATERIAIS;
• ADEQUADA ARMAZENAGEM E ROTULAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS;
• DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

ADEQUADOS AO RISCO
(POR EXEMPLO: VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO, LUVAS, MÁSCARA, BOTAS, 

PROTETORES AURICULARES, ÓCULOS PROTEÇÃO);
• VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA DAS CONDIÇÕES DE 

SEGURANÇA DOS EMPILHADORES E PROMOÇÃO DA SUA CONDU-
ÇÃO SEGURA;

• SEPARAÇÃO/DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE TRABALHO E DE CIR-
CULAÇÃO.

ATIVIDADES NAS LINHAS DE 
PRODUÇÃO.

MÁQUINAS COM ELEMENTOS MÓ-
VEIS

RUÍDO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIBRAÇÕES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RADIAÇÕES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AMBIENTE TÉRMICO INADEQUADO
CONDIÇÕES ERGONÓMICAS INADE-

QUADAS.
AGENTES BIOLÓGICOS, QUÍMICOS 

• INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO ADEQUADOS (FIXOS, 
MÓVEIS OU AMOVÍVEIS) COM ENCRAVAMENTOS ELÉTRICOS (SEM-
PRE QUE APLICÁVEL), COM OU SEM BLOQUEIO;

• VERIFICAÇÃO PERIÓDICA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DOS 
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO;

• ENCAPSULAMENTO DE EQUIPAMENTOS RUIDOSOS;
• COLOCAÇÃO DE MATERIAIS AMORTECEDORES;
• LIMITAÇÃO DE ACESSO ÀS ZONAS RUIDOSAS;
• DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE TRABALHO COM FONTES DE RADIAÇÃO;
• INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO EM AMBIENTES TÉR-

MICOS INADEQUADOS;
• ASSEGURAR BOA VENTILAÇÃO NATURAL E OU FORÇADA;
• IMPLEMENTAÇÃO DE CONDIÇÕES ERGONÓMICAS NOS POSTOS DE 

TRABALHO;
• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (PAUSAS CURTAS E FREQUENTES);
• PROMOÇÃO DA ROTATIVIDADE DE POSTOS DE TRABALHO PARA 

DIMINUIÇÃO DOS TEMPOS DE EXPOSIÇÃO;
• DESTRUIÇÃO DE AGENTES BIOLÓGICOS POR PROCESSOS DE ESTE-

RILIZAÇÃO OU PELO USO DE BIOCIDAS;
• UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE EXAUSTÃO LOCALIZADA, QUANDO 

JUSTIFICÁVEL (CAPTAÇÃO POEIRAS, FUMOS, VAPORES, GASES);
• DISPONIBILIZAÇÃO DE FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA DOS 

PRODUTOS QUÍMICOS PARA SEU CORRETO MANUSEAMENTO;
• DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

ADEQUADOS AO RISCO
(POR EXEMPLO: VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO, LUVAS, MÁSCARA, BOTAS, 

PROTETORES AURICULARES, ÓCULOS PROTEÇÃO);
• VIGILÂNCIA MÉDICA DOS TRABALHADORES.

EMBALAGEM  . . . . . . . . . . . . . MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS. . . . .
CIRCULAÇÃO DE EMPILHADORES 

NAS ÁREAS DE TRABALHO E CIR-
CULAÇÃO DE PESSOAS.

• UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO MECÂNICA 
DE CARGAS;

• UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA MOVIMENTAÇÃO 
MANUAL DE CARGAS;

• DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
ADEQUADOS AO RISCO

(POR EXEMPLO: VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO, LUVAS, MÁSCARA, BOTAS, 
PROTETORES AURICULARES, ÓCULOS PROTEÇÃO);
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ATIVIDADES FATORES DE RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS

• VERIFICAÇÃO PERIÓDICA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DOS 
EMPILHADORES;

• VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA DAS CONDIÇÕES DE 
SEGURANÇA DOS EMPILHADORES E PROMOÇÃO DA SUA CONDU-
ÇÃO SEGURA;

• SEPARAÇÃO/DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE TRABALHO E DE CIR-
CULAÇÃO.

LIMPEZA DE INSTALAÇÕES 
(UTILIZAÇÃO DE DESINFE-
TANTES E DETERGENTES).

PISOS ESCORREGADIOS MOVIMEN-
TAÇÃO DE CARGAS.

UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMI-
COS PERIGOSOS.

• UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA A MOVIMENTA-
ÇÃO MANUAL DE CARGAS;

• DISPONIBILIZAÇÃO DE FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA DOS 
PRODUTOS QUÍMICOS;

• ADEQUADA ROTULAGEM E MANUSEAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS;
• UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO COM FILTRAÇÃO ADE-

QUADA;
• DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

ADEQUADOS.

MANUTENÇÃO . . . . . . . . . . . . UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS 
MANUAIS

MOVIMENTAÇÃO MANUAL E MECÂ-
NICA DE CARGAS.

TRABALHOS DE CORTE E SOLDADURA
UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMI-

COS PERIGOSOS.
UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

RUIDOSOS.

• INSTRUÇÕES DE TRABALHO;
• MANUTENÇÃO E VERIFICAÇÃO ADEQUADAS DOS EQUIPAMENTOS 

DE TRABALHO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
• PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS EM ALTURA;
• UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE EXAUSTÃO LOCALIZADA;
• DISPONIBILIZAÇÃO DE FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA DOS 

PRODUTOS QUÍMICOS;
• ADEQUADA ROTULAGEM E MANUSEAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS;
• DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

ADEQUADOS AO RISCO
(POR EXEMPLO: VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO, LUVAS, MÁSCARA, BOTAS, 

PROTETORES AURICULARES, ÓCULOS PROTEÇÃO).

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DOTADOS DE VISOR.

• CONCEÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO DE MODO A SEREM RESPEI-
TADOS OS PRINCÍPIOS ERGONÓMICOS, DE CONFORTO TÉRMICO, 
ILUMINAÇÃO, VENTILAÇÃO E QUALIDADE DO AR.

2.4.3 — Ambiente
2.4.3.1 — Recursos hídricos
a) Caso o estabelecimento utilize água proveniente de captação 

própria de águas superficiais ou subterrâneas (6)deve dispor de título de 
utilização de recursos hídricos, ou do correspondente título padronizado, 
se aplicável, ou parecer positivo à comunicação prévia, emitido pela 
Agência Portuguesa do Ambiente.

b) O disposto na alínea anterior deve ter em consideração o artigo 2.º 
do Decreto -Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, uma vez que a quali-
dade da água utilizada para fabrico, transformação, conservação ou 
comercialização de produtos ou substâncias, assim como a utilizada na 
limpeza de superfícies, objetos e materiais que podem estar em contacto 
com os alimentos deve ser igual à exigida para o consumo humano, 
exceto quando a utilização dessa água não afeta a salubridade do género 
alimentício na sua forma acabada. A utilização de captações próprias 
para os processos que interfiram com a salubridade dos alimentos só 
é permitida se não houver a possibilidade de ligação à rede pública de 
abastecimento, devendo ser implementado neste caso um sistema de 
tratamento necessário, ou nos casos das indústrias já existentes desde 
que possuam um sistema de tratamento que comprovadamente produz 
uma água equiparada à definida no Decreto -Lei n.º 306/2007.

c) Se o estabelecimento estiver ligado ao sistema público de drenagem 
de águas residuais, deve dispor de autorização expressa da respetiva 
entidade gestora, conforme disposto no artigo 54.º do Decreto -Lei
n.º 226 -A/2007, de 31 de maio.

d) No caso de rejeição de águas residuais no meio hídrico ou no 
solo (sistema autónomo doméstico seguido de órgão de infiltração no 
terreno), o estabelecimento deve dispor de título de utilização de recur-
sos hídricos emitido pela Agência Portuguesa do Ambiente ou, no caso 
de rejeição águas residuais domésticas no solo, e se tal for a opção do 
industrial, do correspondente título padronizado, nos casos aplicáveis.

e) No caso do estabelecimento se localizar em terrenos do domínio 
hídrico deve dispor de título de utilização de recursos hídricos emitido 
pela Agência Portuguesa do Ambiente.

f) Os pedidos de emissão de título de utilização de recursos hídricos 
devem ser submetidos no Sistema Integrado de Licenciamento do 
Ambiente (SILiAmb) em https://siliamb.apambiente.pt.

2.4.3.2 — Resíduos
a) Sempre que o estabelecimento produza resíduos que não possam 

ser equiparados a resíduos urbanos (resíduos que pela sua natureza e 

composição são semelhantes aos resíduos provenientes de habitações 
e cuja produção diária não ultrapassa 1100 litros), deve ser assegurada, 
na gestão dos mesmos o cumprimento do disposto no Decreto -Lei 
n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto -Lei 
n.º 73/2011, de 17 de junho, nomeadamente:

i. Adoção de medidas de gestão de substâncias, materiais ou produtos, 
quando aplicável, destinadas a reduzir a quantidade, a perigosidade e os im-
pactes adversos no ambiente e na saúde humana dos resíduos produzidos;

ii. Separação dos resíduos na origem, por fluxos e fileiras, de forma 
a promover a sua valorização;

iii. Armazenamento dos resíduos produzidos de modo a não provocar 
danos para o ambiente, nem para a saúde humana, instalando -se, sempre 
que necessário, sistemas de contenção/retenção secundária de eventuais 
escorrências e ou derrames;

iv. Encaminhamento dos resíduos produzidos para operadores auto-
rizados para a sua valorização ou eliminação, assegurando que o seu 
transporte é acompanhado, até à entrada em vigor das e -GAR (Guia de 
Acompanhamento de Resíduos Eletrónica), por guia preenchida em tri-
plicado, em Modelo n.º 1428 da Imprensa Nacional — Casa da Moeda;

v) Registo no sistema integrado de registo eletrónico de resíduos 
(SIRER) a efetuar no prazo de um mês após o inicio da atividade ou do 
funcionamento do estabelecimento, bem como registo anual da infor-
mação relativa à produção de resíduos, por código da Lista Europeia de 
Resíduos, até 31 de março do ano seguinte ao do ano civil a reportar caso 
o estabelecimento produza qualquer quantidade de resíduos perigosos 
ou produza resíduos não urbanos e empregue mais de 10 trabalhadores;

b) Aderir a um sistema de gestão que assegure o cumprimento do 
princípio da responsabilidade alargada do produtor.

2.4.3.3 — Emissão para o ar
a) O estabelecimento encontra -se abrangido pelo Decreto -Lei 

n.º 78/2004, de 3 de abril, relativo à prevenção de poluentes para a 
atmosfera, e portarias regulamentares conexas, sempre que tenha fontes 
pontuais ou fontes difusas de emissão de poluentes para o ar devendo 
observar o constante nesses diplomas quanto:

I. Ao dimensionamento da chaminé cuja altura deve respeitar a resultante 
da metodologia de cálculo fixada na Portaria n.º 263/2005, de 17 de março;

II. Ao cumprimento dos valores limite de emissão (VLE) aplicáveis, 
estipulados nas Portarias n.º 675/2009, de 23 de junho, n.º 677/2009, 
de 23 de junho e ou n.º 286/93, de 12 de março;
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III. Ao autocontrolo das emissões de poluentes atmosféricos cujo 
regime de monitorização de cada poluente é determinado em função 
dos caudais mássicos, fixados na Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro 
alterado pela Portaria n.º 676/2009, de 23 de junho;

IV. Ao envio dos resultados da monitorização pontual para a Comis-
são de Coordenação e Desenvolvimento Regional competente e dos 
resultados da monitorização em contínuo (juntamente com os resultados 
pontuais dessa mesma empresa) para a Agência Portuguesa do Ambiente;

V. Às medidas especiais para a minimização das emissões difusas, 
previstas no Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de abril.

b) Especificamente para as atividades de extração de óleos vegetais 
e gorduras animais e refinação de óleos vegetais que utilizam solventes 
orgânicos com um consumo superior a 10 toneladas/ano, a atividade 
encontra -se abrangida pelo Decreto -Lei n.º 242/2001, de 31 de agosto.

2.4.3.4 — Ruído ambiente
O Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto -Lei 

n.º 9/2007, de 17 de janeiro, será aplicável às instalações agroindustriais caso 
estas consubstanciem, no caso de alterações de uma instalação existente, 
ou venham a consubstanciar, no caso de novas instalações, o conceito de 
"atividade ruidosa permanente" conforme definição constante da alínea a)
do artigo 3.º do RGR. Ou seja, o ruído produzido pela instalação existente, 
terá de ser, pelo menos, audível (avaliação qualitativa) junto de um ou mais 
recetores sensíveis (edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou 
espaço de lazer, com utilização humana). Caso a condição anterior se verifi-
que, deve evidenciar o cumprimento dos requisitos acústicos estabelecidos 
no n.º 1 do artigo 13.º do RGR, apresentando à entidade coordenadora do 
licenciamento uma avaliação acústica (n.º 9 do artigo 13.º do RGR) que 
reveste a forma de ensaio acústico a realizar junto do ou no recetor e, caso 
aplicável, a apresentação de medidas de prevenção e controlo do ruído.

Para novas instalações, terá que ser realizado um estudo previsional 
que demonstre a viabilidade do cumprimento dos requisitos acústicos 
estabelecidos no n.º 1 do artigo 13.º do RGR sob condições normais 
de funcionamento da instalação agroindustrial.

2.5 — FLEXIBILIDADE
Eventuais desvios às condições de instalação e exploração constantes 

do presente título poderão ser admitidos, uma vez demonstrada pelo 
industrial a sua compatibilidade com os objetivos relativos à segurança 
alimentar, segurança e saúde do trabalho e ambiente prosseguidos pela 
legislação aplicável.

(1) Os locais de manipulação de géneros alimentícios compreendem 
os locais onde os alimentos são manuseados, preparados e armazenados.

(2) HACCP — Hazard Analysis and Critical Control Points (em 
português "APPCC — Análise de Perigos e Pontos Críticos de Con-
trolo") é um método sistemático e documentado de controlo de segu-
rança alimentar, concebido para prevenir, eliminar e/ou detetar perigos.

(3) Devem ser consideradas as recomendações constantes no docu-
mento de orientação sobre a aplicação de procedimentos baseados nos 
princípios HACCP e sobre a simplificação da aplicação dos princípios 
HACCP, disponível em http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygie-
nelegislation/guidance_doc_haccp_pt.pdf.

(4) O serviço externo é desenvolvido por entidade autorizada pela 
ACT (no âmbito da segurança no trabalho) e pela DGS (no âmbito 
da saúde no trabalho) que, mediante contrato com o empregador, por 
escrito, realiza as atividades principais (descritas no artigo n.º 98.º 
da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro), que visam prevenir os ris-
cos profissionais e promover a segurança e saúde dos trabalhadores.

(5) No estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos distanciados 
até 50 km do de maior dimensão, que empregue no máximo 9 traba-
lhadores, as atividades de segurança no trabalho podem ser exercidas 
diretamente pelo próprio empregador, ou por um ou mais trabalhadores 
designados, se possuírem formação adequada, dispuserem de tempo e de 
meios e permanecerem habitualmente no estabelecimento. O exercício 
desta atividade depende de autorização expressa da ACT a requerer em 
modelo próprio disponível no sítio eletrónico desta entidade.

(6) No caso de abastecimento de água para consumo humano, só é 
admissível o recurso a este tipo de captação se a rede pública não se 
encontrar disponível, ou seja, se a mesma se encontrar a uma distância 
superior a 20 metros do estabelecimento a servir.

ANEXOS

I — ATIVIDADES CAE CONSIDERADAS (vide 1.1.)

CAE Atividade

10310 Preparação e conservação de batatas.
10320 Fabricação de sumos de frutos e de produtos hortícolas.

CAE Atividade

10391 Congelação de frutos e de produtos hortícolas.
10392 Secagem e desidratação de frutos e de produtos hortícolas.
10393 Fabricação de doces, compotas, geleias e marmelada.
10394 Descasque e transformação de frutos de casca rija comestíveis.
10395 Preparação e conservação de frutos e hortícolas por outros 

processos.
10412 Produção de azeite.
10413 Produção de óleos vegetais brutos (exceto azeite).
10414 Refinação de azeite, óleos e gorduras.
10520 Fabricação de gelados e sorvetes.
10611 Moagem de cereais.
10612 Descasque, branqueamento e outros tratamentos do arroz.
10613 Transformação de cereais e leguminosas.
10620 Fabricação de amidos, féculas e produtos afins.
10730 Fabricação de massas alimentícias, cuscuz e similares.
10810 Indústria do açúcar.
10821 Fabricação de cacau e de chocolate.
10822 Fabricação de produtos de confeitaria.
10830 Indústria do café e do chá.
10840 Fabricação de condimentos e temperos.
10891 Fabricação de fermentos, leveduras e adjuvantes para pa-

nificação.
11011 Fabricação de aguardentes preparadas.
11012 Fabricação de aguardentes não preparadas.
11013 Produção de licores e de outras bebidas destiladas.
11021 Produção de vinhos comuns e licorosos.
11022 Produção de vinhos espumantes e espumosos.
11030 Fabricação de cidra e outras bebidas fermentadas de frutos
11040 Fabricação de vermutes e de outras bebidas fermentadas 

não destiladas.
11050 Fabricação de cerveja.
11060 Fabricação de malte.
11071 Engarrafamento de águas minerais naturais e de nascente.
11072 Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não alcoó-

licas.

II — LEGISLAÇÃO (vide 2.1)
 SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL

• Decreto -Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto
Aprova o Sistema da Indústria Responsável (SIR)

 SEGURANÇA ALIMENTAR
• Regulamento (CE) n.º 178/2002, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 28 de janeiro
Estabelece os princípios e normas gerais da legislação alimentar, 

cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabe-
lece procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios

• Regulamento (CE) n.º 852/2004, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de abril,

Relativo à higiene dos géneros alimentícios

• Regulamento (CE) n.º 2073/2005, da Comissão, de 15 de novembro
Relativo a critérios microbiológicos aplicáveis aos géneros alimentícios

• Regulamento (CE) n.º 37/2005, da Comissão, de 12 de janeiro
Relativo ao controlo das temperaturas nos meios de transporte e nas 

instalações de depósito e armazenagem de alimentos ultracongelados 
destinados à alimentação humana

• Portaria n.º 1129/2009, de 1 de outubro
Relativa ao controlo metrológico dos instrumentos de medição e 

registo da temperatura a utilizar nos meios de transporte nas instalações 
de depósito e armazenagem dos alimentos a temperatura controlada

• Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de maio
Regime jurídico da utilização dos recursos hídricos

• Decreto -Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto
Estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo 

humano
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• Decreto -Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto
Estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de abasteci-

mento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e 
de gestão de resíduos sólidos

 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
• Portaria n.º 53/71 de 3 de fevereiro
Aprova o Regulamento Geral de Segurança e Higiene do Trabalho 

nos Estabelecimentos Industriais

• Portaria n.º 702/80, de 22 de setembro
Altera a Portaria n.º 53/71 de 03 de fevereiro, que aprova o Regula-

mento Geral de Segurança e Higiene do Trabalho nos Estabelecimentos 
Industriais

• Portaria n.º 1081/91, de 24 de outubro
Estabelece regras uniformes de fabrico e de montagem de termoa-

cumuladores elétricos

• Decreto -Lei n.º 347/93, de 1 de outubro
Transpõe a Diretiva n.º 89/654/CEE, do Conselho, de 30.10, relativa 

às prescrições mínimas de segurança e de saúde nos locais de trabalho

• Portaria n.º 987/93, de 6 de outubro
Estabelece a regulamentação das prescrições mínimas de segurança 

e saúde nos locais de trabalho

• Decreto -Lei n.º 330/93, de 25 de setembro
Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde na mo-

vimentação manual de cargas.

• Decreto -Lei n.º 348/93, de 1 de outubro
Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde dos 

trabalhadores na utilização de equipamentos de proteção individual

• Decreto -Lei n.º 141/95, de 14 de junho
Estabelece as prescrições mínimas para a sinalização de segurança 

e de saúde no trabalho

• Portaria n.º 1456 -A/95, de 11 de dezembro
Regulamenta as prescrições mínimas de colocação e utilização da 

sinalização de segurança e de saúde no trabalho

• Portaria n.º 460/2001, de 8 de maio
Aprova o Regulamento de Segurança das Instalações de Armazena-

gem de GPL com capacidade até 200 m3

• Despacho n.º 22 333/2001, de 30 de outubro
Aprova a instrução técnica complementar para reservatórios de GPL

• Decreto -Lei n.º 236/2003, de 30 de setembro
Estabelece as prescrições mínimas destinadas a promover a melhoria 

da proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores suscetíveis de 
exposição a riscos derivados de atmosferas explosivas no local de 
trabalho.

• Decreto -Lei n.º 50/2005, de 25 de fevereiro
Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde para a 

utilização pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho,

• Decreto -Lei n.º 226/2005, de 28 de dezembro
Estabelece os procedimentos de aprovação das regras técnicas das 

instalações elétricas de baixa tensão

• Portaria n.º 949 -A/2006, de 29 de dezembro
Aprova as Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão

• Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro
Estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndios em edi-

fícios, abreviadamente designado por SCIE

• Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro
Aprova o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em 

Edifícios (SCIE)

• Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro
Regulamenta o regime jurídico da promoção e prevenção da segu-

rança e saúde no trabalho

• Decreto -Lei n.º 90/2010, de 22 de julho
Aprova o novo regulamento de instalação, de funcionamento, de 

reparação e de alteração de equipamentos sob pressão

• Informação Técnica n.º 1/2010 da Direção -Geral de Saúde
Conteúdo da mala/caixa/armário de primeiros socorros (disponível 

em www.dgs.pt, micro site de saúde ocupacional)

• Documento de Referência da Segurança e Saúde do Trabalho 
(SST): ACT/DGS, dezembro, 2013

Atuação dos Industriais no âmbito do SIR

 AMBIENTE
▪ Recursos Hídricos
• Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e republicada pelo 

Decreto -Lei n.º 130/2012 de 22 de junho
Aprova a Lei da Água, estabelecendo as bases e o quadro institucional 

para a gestão sustentável das águas.

• Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de maio
Estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos

• Portaria n.º 1450/2007 de 12 de novembro
Fixa as regras do regime de utilização dos recursos hídricos

• Decreto -Lei n.º 97/2008 de 11 de junho
Estabelece o regime económico e financeiro dos recursos hídricos

• Decreto -Lei n.º 306/2007 de 27 de agosto
Estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo 

humano

▪ Resíduos
• Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republi-

cado pelo Decreto -Lei n.º 73/2011, de 17 de junho
Estabelece o regime geral da gestão de resíduos

• Portaria n.º 335/97, de 16 de maio
Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos dentro do 

território nacional

▪ Emissões para o ar
• Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de abril
Estabelece o regime jurídico sobre a prevenção e controlo das emis-

sões de poluentes para a atmosfera

• Portaria n.º 263/2005, de 17 de março
Fixa a metodologia de cálculo da altura das chaminés

• Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro
Fixa os limiares mássicos máximos e mínimos que definem as con-

dições de monitorização de poluentes para a atmosfera

• Portaria n.º 675/2009, de 23 de junho
Estabelece os valores limite de emissão de aplicação geral aplicáveis 

às instalações abrangidas pelo Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de abril

• Portaria n.º 676/2009, de 23 de junho
Substitui a tabela n.º 3 da Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro

• Portaria n.º 677/2009, de 23 de junho
Estabelece os valores limite de emissão aplicáveis às instalações de 

combustão abrangidas pelo Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de abril
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• Portaria n.º 286/93, de 12 de março
Estabelece os valores limite de emissão de aplicação sectorial
▪ Ruído Ambiente
• Decreto -Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro
Regulamento Geral do Ruído

 LICENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS
• Decreto -Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, alterado e repu-

blicado pelo Decreto -Lei n.º 217/2012, de 9 de outubro e Portaria 
n.º 151/2007, de 30 de novembro

Estabelece o regime de licenciamento de armazenagem de com-
bustíveis

• Decreto -Lei n.º 90/2010, de 22 de julho
Estabelece o regime de licenciamento de equipamentos sob pressão

SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL (SIR)

TÍTULO PADRONIZADO INTEGRADO (TPI)

PADARIA, PASTELARIA E FABRICAÇÃO DE BOLACHAS, 
BISCOITOS, TOSTAS E PASTELARIA DE CONSERVAÇÃO

NOTA PRÉVIA
• O Título Padronizado Integrado (TPI) de instalação e exploração 

de estabelecimento industrial de padaria, pastelaria e fabricação de 
bolachas, biscoitos, tostas e pastelaria de conservação (adiante desig-
nado por título), contém as condições padrão de instalação e exploração 
de estabelecimento industrial nos domínios da segurança alimentar, 
segurança e saúde no trabalho e ambiente para efeitos de exercício 
destas atividades.

• A adesão ao título de instalação e exploração de estabelecimento 
industrial de padaria, pastelaria e fabricação de bolachas, biscoitos, 
tostas e pastelaria de conservação constitui uma opção do industrial, a 
qual, uma vez exercida, o habilita ao exercício desta atividade mediante 
o cumprimento das condições padrão definidas no presente título, sem 
prejuízo da respetiva eficácia estar condicionada:
■ À obtenção prévia, do alvará de utilização emitido pela câmara 

territorialmente competente ou verificado o respetivo deferimento tácito. 
O título de utilização em referência deverá reportar expressamente o 
uso industrial da instalação, salvo os estabelecimentos industriais en-
quadráveis na parte 2 -A e ou 2 -B do Anexo I ao SIR, em que se aplicam 
os critérios fixados no n.º 6 e 7 do artigo 8.º do SIR;
■ À apreciação positiva de cópia da apólice de seguro de respon-

sabilidade civil aplicável aos estabelecimentos tipo 2, como previsto 
no artigo 4.º do SIR.

• A adesão ao título de instalação e exploração de estabelecimento 
industrial de padaria, pastelaria e fabricação de bolachas, biscoitos, 
tostas e pastelaria de conservação não dispensa, nos casos em que 
sejam utilizadas matérias -primas de origem animal não transforma-
das (como ovos em natureza ou ovos líquidos não pasteurizados), a 
aprovação do estabelecimento em causa pela autoridade responsável 
pela segurança alimentar, mediante vistoria a realizar previamente ao 
início de exploração, em cumprimento do disposto no artigo 4.º do 
Regulamento (CE) n.º 853/2004, do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 29 de abril.

• Pode solicitar a aplicação deste título, qualquer operador que sub-
meta um processo de licenciamento enquadrável nos regimes de co-
municação prévia com prazo e mera comunicação prévia.
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SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL
SEGURANÇA ALIMENTAR
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
AMBIENTE
LICENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS

II — FLUXOGRAMA DA ATIVIDADE (indicativo)
1 — ÂMBITO DE APLICAÇÃO
1.1 — O presente título é aplicável à atividade de panificação, 

enquadrável na CAE 10711, de pastelaria, enquadrável na CAE 
10712 e à atividade de fabricação de bolachas, biscoitos, tostas e 
pastelaria de conservação, enquadrável na CAE 10720, exercidas 
em estabelecimento industrial de tipo 2 ou tipo 3, na aceção do 
artigo 11.º do SIR.

1.2 — Quando o estabelecimento industrial se enquadrar no 
tipo 2 e se encontrar abrangido pelo regime de jurídico de emis-
são de gases com efeito de estufa, ou pelo regime jurídico das 
operações de gestão de resíduos, em caso de adesão ao presente 
título, deverá ainda obter, respetivamente, o título de emissão de 
gases com efeito de estufa (TEGEE) ou o alvará ou parecer para 
as operações de gestão de resíduos, nos termos das respetivas 
legislações aplicáveis.
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1.3 — Compreende o processo que se inicia com a receção das 
diferentes matérias -primas, incluindo as que carecem de temperatura 
controlada para a sua conservação, inclui a pesagem e mistura dos in-
gredientes, a preparação das massas, a pesagem de empelos (quantidade 
de massa para a divisora), o processamento térmico, o acabamento/de-
coração, o acondicionamento e ou embalamento e conclui -se com a 
expedição/distribuição.

2 — CONDIÇÕES PADRÃO DE INSTALAÇÃO E EXPLO-
RAÇÃO

2.1 — ENQUADRAMENTO LEGAL
A listagem da legislação de enquadramento das condições padrão 

abaixo definidas consta em anexo ao presente título.

2.2 — REQUISITOS DAS INSTALAÇÕES
2.2.1 — Princípios gerais
O estabelecimento industrial deve ser concebido de forma a assegurar 

a higiene e segurança dos géneros alimentícios, bem como a segurança e 
a saúde dos trabalhadores e a proteção do ambiente, devendo o respetivo 
projeto de construção ser elaborado na perspetiva de:

• Permitir a manutenção, limpeza e desinfeção adequadas;
• Facultar espaço de trabalho suficiente para a execução higiénica 

das operações;
• Evitar a contaminação por via atmosférica, a acumulação de su-

jidade, o contacto com materiais tóxicos, a queda de partículas nos 
géneros alimentícios bem como a formação de condensações e bolores 
nas superfícies;

• Possibilitar a aplicação de boas práticas de higiene e a existência 
de condições adequadas de manuseamento e de armazenagem a tem-
peratura controlada;

• Manutenção da cadeia de frio;
• Requisitos de higiene dos géneros alimentícios, em todas as fases 

do processo produtivo, desde a receção das matérias -primas à expedição 
dos produtos acabados;

• Higiene dos materiais e das operações de acondicionamento e 
embalagem;

• Higiene, supervisão e formação do pessoal que manuseia os ali-
mentos;

• Abastecimento da água (qualidade da água);
• Separação e encaminhamento de resíduos e subprodutos;
• Possibilitar o controlo de pragas e de animais indesejáveis;
• Garantir as condições de trabalho adequadas à prevenção dos riscos 

profissionais;
• Garantir a proteção e a promoção da saúde dos trabalhadores.

2.2.2 — Localização
O estabelecimento está localizado em zona livre de fontes de conta-

minação. A área circundante das instalações deve estar limpa.

2.2.3 — Conceção
O estabelecimento deve dispor de:
a) Uma zona de receção de matérias -primas, ingredientes e materiais 

subsidiários que permita a descarga dos mesmos de forma higiénica e a 
aplicação de boas práticas que evitem contaminações, nomeadamente 
através da entrada de gases do escape, de poeiras e de outros veículos 
de contaminação dos alimentos e a entrada de pessoas indevidamente 
fardadas e higienizadas;

b) Câmara(s) frigorífica(s) para a armazenagem de matérias -primas, 
se forem rececionadas matérias -primas que sejam armazenadas em 
refrigeração ou congelação;

c) Uma zona de armazenagem de produtos secos e de outros in-
gredientes que não carecem de temperatura controlada para a sua 
conservação, localizada de modo a permitir a ligação às zonas de 
preparação das massas e de fabrico sem passagem ou permanência 
em zonas onde possa haver risco de contaminação dos géneros ali-
mentícios. Estas áreas de armazenagem estão construídas e equipadas 
de forma a permitir a sua higienização e a prevenir a contaminação 
dos produtos alimentares;

d) Um local onde os subprodutos de origem animal (ver ponto 2.4.1.4) 
sejam armazenados, que salvaguarde a contaminação dos géneros 
alimentícios por aquelas matérias;

e) Um local para a armazenagem de lenha, no caso de os fornos serem 
aquecidos a lenha. A localização deste local e o circuito da lenha no 
estabelecimento devem evitar a contaminação dos alimentos;

f) Um local para armazenagem de materiais de acondicionamento 
e de embalagem. A sua localização deve permitir a ligação às zonas 
de acondicionamento e embalamento sem passagem pelas zonas de 
receção de matérias -primas e de preparação. As características do 

local de armazenagem devem permitir assegurar que os materiais de 
embalagem não são contaminados;

g) Um local, segregado da armazenagem dos géneros alimentícios, 
para armazenagem de detergentes, desinfetantes e outros produtos 
químicos, em condições de segurança;

h) Um local para armazenagem de materiais secos que exigem am-
biente controlado (temperatura, humidade e ventilação adequadas);

i) Silos ou estruturas com superfícies resistentes para armazenagem 
de materiais a granel, se aplicável;

j) Zonas de preparação e de confeção que permitem um acesso às 
zonas de armazenagem das matérias -primas sem passagem por áreas 
suscetíveis de contaminar os produtos;

k) Uma zona de preparação destinada a acabamentos/decoração, 
munida de equipamentos de refrigeração e controlo da temperatura, 
se estas atividades forem exercidas no estabelecimento;

l) Uma sala de lavagem dos utensílios e equipamentos, com um 
abastecimento de água quente e fria, localizada de forma a permitir 
a ligação entre as zonas de preparação/fabrico e a zona de expedição 
sem que os equipamentos sujos passem e permaneçam nas zonas de 
preparação e fabrico e de modo a permitir a entrada e higienização dos 
tabuleiros e outras embalagens reutilizáveis, antes da sua entrada nas 
zonas de produção;

m) Uma zona destinada à armazenagem dos utensílios depois de 
devidamente lavados e desinfetados, que deve ser limpa, seca e prote-
gida de contaminações;

n) Um local destinado ao acondicionamento e embalagem dos pro-
dutos finais, munido de mesa(s) de trabalho;

o) Se os produtos finais forem expedidos refrigerados, congelados 
ou ultracongelados, câmara(s) frigorífica(s) para armazenagem dos 
produtos finais;

p) Uma zona de expedição dos produtos finais, concebida de modo 
a minimizar a contaminação por via atmosférica, pela entrada de gases 
do escape, de poeiras e de insetos;

q) Uma sala especificamente destinada à venda ao público, caso este 
tipo de venda seja efetuada no estabelecimento, concebida de modo a 
impedir a entrada de pessoas indevidamente fardadas e higienizadas 
nas zonas de laboração;

r) Uma zona de vestiário e instalações sanitárias que, pela sua loca-
lização e conceção, asseguram o circuito adequado dos trabalhadores 
e permitem o seu fardamento e a sua higienização, antes da entrada das 
zonas de laboração (vide 2.2.11).

2.2.4 — Requisitos Dimensionais
a) A dimensão do estabelecimento e dos seus compartimentos deve 

facultar espaço de trabalho suficiente para a execução higiénica das 
operações e permitir a aplicação de boas práticas de higiene, não po-
dendo, em qualquer caso, a área mínima útil de trabalho ser inferior a 
1,80 m2 por trabalhador.

b) O pé direito mínimo do estabelecimento deve ser de 3 metros. 
Na zona dos fornos, caso haja necessidade de se efetuar correntemente 
trabalhos de reparação ou afinação na parte superior, deve dispor -se de 
uma distância mínima de 2 metros até ao teto ou às partes inferiores 
das coberturas.

c) As vias de circulação interiores, incluindo as de emergência, devem 
ter uma largura mínima de 0,90 m de modo a permitir a circulação fácil 
e segura das pessoas, sendo esta largura ajustada em função do número 
de trabalhadores de acordo com o Regulamento Técnico de Segurança 
Contra Incêndios em Edifícios. Se estas vias de circulação apresenta-
rem riscos de queda em altura, devem existir resguardos laterais com 
uma altura mínima de 0,90 m e, se necessário, rodapé com uma altura 
mínima de 0,14 m.

d) As escadas fixas devem ter uma largura mínima de 0,90 m e possuir 
corrimão não interrompido nos patamares, sendo os degraus em piso 
antiderrapante, ou contendo tiras abrasivas junto ao bordo, e proteções 
com uma altura mínima de 0,90 m.

e) Os intervalos entre máquinas, instalações ou materiais devem ter 
uma largura de, pelo menos, 0,60 m.

f) Os compartimentos onde estão instaladas as retretes devem ter as 
dimensões mínimas de 0,80 m de largura por 1,30 m de profundidade.

g) No caso de estabelecimentos que empreguem mais de 25 traba-
lhadores, as instalações de vestiário, cabinas de chuveiro e lavatórios 
anexos, no seu conjunto, devem dispor de uma área não inferior à 
correspondente a 1 m2 por utilizador.

2.2.5 — Pavimento
a) O pavimento do estabelecimento deve ser fixo, estável, antiderra-

pante e sem inclinações perigosas, saliências e cavidades.
b) As aberturas nos pavimentos devem estar protegidas com resguar-

dos fixos e resistentes.
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c) Nos locais de manipulação dos géneros alimentícios (1) o pavi-
mento deve ser constituído por materiais impermeáveis, não absorven-
tes, laváveis, desinfetáveis e não tóxicos e dispor de drenagem adequada, 
devendo apresentar uma inclinação ligeira e uniforme de 1 a 2 %.

d) Nas áreas adjacentes aos fornos e estufas, os pavimentos devem 
ainda ser construídos de materiais incombustíveis e resistentes ao 
fogo.

2.2.6 — Paredes
a) As paredes interiores do estabelecimento devem ser lisas, de fácil 

limpeza e pintadas de cores claras não brilhantes.
b) Nos locais de manipulação de géneros alimentícios, as paredes 

devem ainda ser revestidas de materiais impermeáveis, laváveis, não 
absorventes e não tóxicos.

c) As paredes e partes exteriores dos fornos e estufas devem estar 
isoladas termicamente ou protegidas de contacto acidental.

d) As divisórias, transparentes ou translúcidas existentes, devem 
estar assinaladas por forma a serem visíveis.

2.2.7 — Tetos
a) Os tetos devem apresentar -se lisos, de fácil limpeza, pintados ou 

revestidos de cor clara e de material incombustível.
b) Nos locais de manipulação de géneros alimentícios, os tetos e os 

equipamentos neles montados devem ser construídos de modo a facilitar 
a sua higienização, a evitar o desenvolvimento de fungos, a acumulação 
de poeiras e o desprendimento de partículas que de qualquer forma 
possam vir a contaminar os alimentos.

c) A junção entre o teto e as paredes não deve exibir aberturas des-
protegidas, de modo a minimizar a contaminação por via atmosférica, 
pela entrada de fumos, gases, poeiras, insetos e outros animais.

2.2.8 — Portas
a) Nos locais de manipulação de géneros alimentícios, as portas 

devem apresentar as seguintes características:
• Devem ser lisas, constituídas de materiais não absorventes, facil-

mente laváveis e desinfetáveis;
• Devem possuir sistemas de fecho adequado e eficiente de forma 

a permitir o seu ajuste ao pavimento e às paredes, sempre que abram 
diretamente para o exterior, designadamente as das zonas de receção 
de matérias -primas e de expedição;

• Devem ser isotérmicas nas ligações entre as zonas que carecem de 
temperatura controlada e as áreas quentes ou exteriores.

b) As portas e os portões que sejam de funcionamento mecânico 
devem possuir dispositivos de paragem de emergência facilmente iden-
tificáveis e acessíveis devendo, em caso de falha de energia, poder abrir-
-se automaticamente ou por comando manual. As portas e os portões 
basculantes devem ser transparentes ou possuir painéis transparentes 
com uma marca opaca a um nível facilmente identificável pelo olhar. 
As portas e portões automáticos devem estar dotados de sistemas de 
deteção de movimento (ex. células fotoelétricas) por forma a poderem 
parar automaticamente.

c) As portas e portões de correr devem possuir dispositivos de segu-
rança que os impeça de saltar das calhas ou cair.

d) Junto aos portões destinados à circulação de veículos devem existir 
portas para peões, sinalizadas e permanentemente desobstruídas.

e) As portas das vias de emergência deverão ser resistentes ao fogo 
e estar munidas de barras antipânico, abrir para o exterior e estarem 
devidamente sinalizadas e disporem de iluminação de segurança.

2.2.9 — Janelas
a) As características das janelas e das claraboias devem permitir o 

seu funcionamento em segurança, com isolamento térmico e possibi-
lidade de ajuste de abertura, dispondo de dispositivos de controlo da 
incidência dos raios solares.

b) Nos locais de manipulação de géneros alimentícios, as janelas 
e outras aberturas, pela sua conceção e construção, devem evitar a 
acumulação de sujidade e dispor, quando abram para o exterior, de 
redes mosquiteiras, removíveis para permitir a sua limpeza, ou de outro 
sistema que previna a entrada de pragas.

2.2.10 — Cais e rampas de carga
a) Os cais e as rampas de carga devem ser adequados à dimensão 

das cargas neles movimentados e devem permitir a circulação fácil e 
segura das pessoas.

b) Os cais de carga devem ter pelo menos, uma saída ou, quando o 
seu comprimento for superior a 25 m, uma saída em cada extremidade.

c) As vias de circulação destinadas a veículos devem estar distan-
ciadas das portas, dos portões, das passagens para peões, dos corre-
dores e das escadas de modo a não constituírem risco parar os seus 
utilizadores;

d) As vias de circulação destinadas a pessoas devem ter iluminação 
adequada e piso não escorregadio e antiderrapante.

2.2.11 — Instalações sociais
a) As instalações sanitárias:
• Devem ser separadas ou de utilização separada por sexo, não de-

vendo comunicar diretamente com os locais de manipulação de géneros 
alimentícios;

• Devem conter um lavatório fixo por cada grupo de 10 trabalhadores 
que cessem simultaneamente o trabalho;

• Destinadas ao sexo masculino, devem conter uma retrete e um urinol 
por cada grupo de 25 homens ou fração trabalhando simultaneamente; 
os urinóis devem dispor de dispositivos de descarga de água e estar 
separados por baias laterais distantes entre si de pelo menos 0,60 m;

• Destinadas ao sexo feminino, devem conter uma retrete por cada 
grupo de 15 trabalhadoras que cessem simultaneamente o trabalho.

b) Os compartimentos, onde estão instaladas as retretes, devem 
possuir tiragem de ar direta para o exterior, com porta independente a 
abrir para fora e provida de fecho.

c) Os lavatórios devem ser providos de detergente, não irritante, e 
de toalhetes individuais de papel ou dispositivo de secagem de mãos.

d) A zona destinada aos vestiários deve comunicar diretamente com 
as cabinas de chuveiro e os lavatórios, ser separada por sexos e dispor 
de armários individuais munidos de fechadura ou cadeado.

e) Os chuveiros devem existir na proporção de 1/10 trabalhadores 
que possam vir a utilizá -los simultaneamente, com água quente e fria, 
separados ou de utilização separada por sexo.

f) Os trabalhadores devem ter à sua disposição, na zona de vestiário, 
cacifos duplos construídos com materiais laváveis, resistentes à corro-
são, não porosos e impermeáveis, de forma a permitir a separação das 
roupas de uso pessoal e de trabalho, assim como de outros bens pessoais. 
As fardas de trabalho limpas são colocadas, à disposição dos trabalha-
dores, em equipamento adequado e localizado à entrada dos vestiários.

g) Refeitórios:
• Os estabelecimentos que empreguem 50 ou mais trabalhadores e 

aqueles em que lhe seja autorizado tomarem as suas refeições devem dis-
por de uma sala destinada exclusivamente a refeitório, não comunicando 
diretamente com locais de trabalho, instalações sanitárias ou locais 
insalubres, dotada equipamento mínimo necessário para conservação 
no frio e aquecimento de alimentos. Na eventualidade desta instalação 
possuir fogão, este deve estar localizado debaixo de uma cúpula, cuja 
conduta de exaustão tenha saída para o exterior na cumeeira do edifício 
(conforme Regulamento Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 38382 de 07 -08 -1951).

• A superfície dos refeitórios deve ser calculada em função do número 
máximo de pessoas que os possam utilizar simultaneamente, tendo em 
conta o seguinte:
■ 18,5 m2 até 25 trabalhadores;
■ 18,5 m2+ 0,65 m2 por pessoa a mais, entre 26 e 74 trabalhadores;
■ 50 m2 + 0,55 m2 por pessoa a mais, entre 75 e 149 trabalhadores;
■ 92 m2 + 0,50 m2 por pessoa a mais, entre 150 e 499 trabalhadores;
■ 225 m2 + 0,40 m2 por pessoa a mais, para 500 ou mais trabalha-

dores.

• Devem ter mesas e cadeiras ou bancos, em número correspondente 
ao máximo de trabalhadores que podem utilizá -los ao mesmo tempo.

• Deve ser um espaço iluminado e ventilado, os materiais a usar 
devem ser resistentes, impermeáveis e permitir a sua fácil higienização 
e as janelas devem ser dotadas de redes mosquiteiras de malha fina, 
facilmente removíveis para limpeza.

2.2.12 — Iluminação
a) Deve ser assegurada uma correta intensidade de luz (natural e ou 

artificial) nas diferentes áreas do estabelecimento, incluindo nas zonas 
de armazenagem e nas vias de circulação interiores.

b) As lâmpadas existentes nas áreas de manipulação, armazenagem 
de géneros alimentícios e refeitório devem possuir proteção antiqueda 
de partículas em caso de quebra.

2.2.13 — Ventilação
a) Todas as áreas do estabelecimento devem estar equipadas com 

sistemas de ventilação natural e ou forçada (mecânica) que garanta a 
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exaustão de cheiros, fumos ou vapores e evite condensações e desen-
volvimento de bolores, devendo o caudal médio de ar puro (ventilação) 
ser de pelo menos 30 a 50 m3 por hora e por trabalhador.

b) O sistema de ventilação deve ser construído de forma a propor-
cionar um acesso fácil aos filtros e a outras partes que necessitem de 
limpeza ou de substituição.

c) Na zona de fornos devem instalar -se cúpulas ou bocas de aspiração 
ligadas a condutas de evacuação.

d) Todos os gases, vapores, fumos, névoas ou poeiras que se produ-
zam ou desenvolvam no decorrer das operações, devem ser captados, 
tanto quanto possível no seu ponto de formação ou eliminados pela 
utilização de outros meios, de modo a evitar a poluição da atmos-
fera dos locais de trabalho e sem causar prejuízo ou incómodos a 
terceiros.

2.2.14 — Instalação elétrica
A instalação elétrica deve cumprir as regras técnicas das instala-

ções elétricas previstas na legislação específica aplicável, incluindo 
as seguintes:

a) Todas as instalações deverão estar dotadas de terra de proteção;
b) Os quadros elétricos deverão:
• Ser de fácil acesso e estar permanentemente desobstruídos;
• Ter portas fechadas à chave e dotadas de sinalização de aviso de 

perigo de eletrocussão;
• Ser acedidos por pessoa competente;
• Estar instalados em local que não permita a entrada de água e 

afastados de substâncias combustíveis e ou inflamáveis;
• Estar equipados com um disjuntor diferencial para proteção das 

pessoas, bem como com disjuntores magnetotérmicos para proteção da 
instalação contra curto -circuitos e sobreaquecimentos;

• Estar equipados com disjuntores que permitam identificar o circuito 
por eles alimentado.

c) As tomadas e as fichas devem ser concebidas de forma a que não 
seja possível o contacto direto com as partes ativas antes, durante e 
depois da inserção da tomada. Nos locais onde se verifique a possibi-
lidade de contacto com a água, as infraestruturas elétricas deverão ser 
estanques e assegurar a proteção adequada.

d) A instalação elétrica deve encontrar -se em bom estado de conser-
vação, nomeadamente sem fios descarnados, sem ruturas nos cabos e 
sem fichas ou tomadas partidas.

e) Os equipamentos de trabalho (máquinas e ferramentas elétricas 
portáteis) devem garantir a proteção dos trabalhadores contra os riscos 
de contacto direto ou indireto com a eletricidade.

2.2.15 — Sinalização de segurança
O estabelecimento deve dispor de sinalização de segurança em todos 

os pontos convenientes, (sinais de saída e de emergência, sinais res-
peitantes a incêndios, sinais de obrigação, de proibição, de advertência 
de perigo, sinais para obstáculos, marcação de vias de circulação e 
iluminação de segurança).

2.2.16 — Águas de abastecimento
a) O estabelecimento deve dispor de uma rede de água potável 

quente e fria que garanta o correto abastecimento a todos os lavatórios 
e dispositivos de lavagem.

b) A água não potável, se for usada (no combate a incêndios, produção 
de vapor ou refrigeração de equipamentos) deve circular em sistemas 
separados, devidamente identificados, sem que haja ligação ou refluxo 
para o sistema de água potável.

c) A utilização da água no estabelecimento deve ser otimizada de 
forma a reduzir os consumos de água e os volumes de águas residuais 
industriais produzidas.

d) As atividades agroindustriais devem promover o uso eficiente 
da água, particularmente tendo em consideração as linhas de orienta-
ção do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA), 
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/2005, de 
30 de junho.

2.2.17 — Águas residuais
a) O sistema de drenagem de águas residuais deve assegurar a correta 

drenagem dos pavimentos e estar munido de mecanismos que impeçam 
os refluxos.

b) Sempre que possível deve ser promovida a reutilização das águas 
residuais resultantes de processos de extração física (p. e., na indústria 
dos óleos vegetais), de lavagem de produtos alimentares em bruto e 
operações de lavagem de embalagens e vasilhame, para outros fins como 

sendo nas lavagens das instalações fabris, para o uso agrícola na rega 
e para o transporte das matérias alimentares a processar.

c) Sempre que possível deve ser promovida a reutilização de água 
com origem noutros processos existentes na unidade industrial ou no 
uso de água de qualidade inferior, para fins de lavagens de instalações 
e de equipamentos.

2.2.18 — Águas pluviais
Sempre que possível deve ser promovida a recolha e a utilização de 

águas pluviais, para fins de lavagens de instalações e de equipamentos.

2.3 — REQUISITOS DOS EQUIPAMENTOS
2.3.1 — Caraterísticas dos materiais
Todos os utensílios, aparelhos e equipamentos que entrem em con-

tacto com os alimentos devem ser fabricados com materiais adequados.

2.3.2 — Requisitos de instalação dos equipamentos
a) Os equipamentos devem estar instalados de forma a permitir a 

limpeza da área circundante, devendo os intervalos entre máquinas e 
outros materiais ter uma largura mínima de 0,60 m.

b) Sempre que sejam utilizadas estantes, designadamente nas áreas 
de armazenagem, estas devem estar estruturadas em função das cargas 
previstas e estar afixadas às paredes e pavimento de forma a garantir 
sua estabilidade.

c) Os equipamentos e máquinas ruidosas devem dispor de elementos 
para redução de ruído na fonte (silenciadores, atenuadores, blocos de 
inércia, elementos antivibráticos) e devem estar isolados.

2.3.3 — Lavatórios dos locais de manipulação dos géneros ali-
mentícios

a) Devem existir lavatórios de mãos localizados pelo menos nos se-
guintes locais: zonas de preparação, de embalagem e de venda ao público.

b) Os lavatórios devem ser dotados de água potável quente e fria, de 
sistema de acionamento não manual e devem drenar diretamente para 
a rede de esgotos, mediante ligação dotada de sifão.

c) Junto dos lavatórios devem existir dispositivos dispensadores de 
detergente e desinfetante das mãos, toalhetes individuais de papel ou 
dispositivo de secagem de mãos. No caso de serem usados toalhetes 
individuais, deve existir um contentor para colocação dos mesmos 
após utilização.

2.3.4 — Dispensador de água potável
O estabelecimento deve dispor de dispensador de água potável, sendo 

proibido o uso de copos coletivos.

2.3.5 — Contentores para colocação de subprodutos
O estabelecimento deve dispor de contentores para o acondiciona-

mento de subprodutos, constituídos por materiais laváveis e desinfe-
táveis que devem ser limpos e desinfetados após cada utilização. Os 
contentores devem ser estanques, munidos de tampa e devem ostentar 
a menção “Subprodutos de Categoria 3 — Não destinado ao consumo 
humano”.

2.3.6 — Fornos
As portas dos fornos devem ser concebidas por forma a que as ma-

nobras de abertura e fecho sejam fáceis e seguras, devendo permitir a 
sua imobilização na posição de abertura.

2.3.7 — Equipamentos frigoríficos
As câmaras frigoríficas de conservação das matérias -primas, dos 

produtos acabados e de outros géneros alimentícios, devem dispor de:
a) Equipamentos frigoríficos capazes de manter as matérias -primas e 

os produtos finais refrigerados e congelados a temperaturas adequadas. 
Quando se tratar de produtos ultracongelados, esses equipamentos devem 
ser capazes de os manter a uma temperatura inferior ou igual a  -18○C;

b) Equipamento frigorífico capaz de provocar um abaixamento rá-
pido da temperatura, caso se proceda à distribuição de produto final 
refrigerado;

c) Equipamento frigorífico adequado à congelação ou ultracongelação 
de géneros alimentícios, caso se proceda a estas operações;

d) Dispositivos que permitam o controlo/leitura da temperatura a 
que os alimentos são conservados;

e) Dispositivo de registo da temperatura de armazenagem, no caso 
específico de alimentos ultracongelados;

f) Iluminação e espaço suficiente para a inspeção e a manutenção 
dos condensadores;
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g) Portas com fechos que permitam a sua abertura tanto do exterior 
como do interior. No caso de disporem de fechadura, devem existir 
dispositivos de alarme, acionáveis no interior da câmara, que comu-
niquem com o exterior.

2.3.8 — Embalagens
Os materiais de acondicionamento e embalagem devem ser próprios 

para uso alimentar e, quando reutilizáveis, devem ser constituídos por 
materiais fáceis de limpar e desinfetar.

2.3.9 — Outros requisitos específicos em matéria de equipa-
mentos

2.3.9.1 — Equipamentos a gás/termoacumulador
• Os esquentadores devem ser instalados em locais ventilados, com 

exaustão de gases e fumos para o exterior e não devem ser instalados 
em locais fechados, nomeadamente em casas de banho, dispensas e 
garagens.

• A eventual armazenagem de garrafas de GPL deverá satisfazer as 
seguintes condições:
○ É apenas permitida a existência de garrafas de GPL amovíveis, 

cheias ou vazias, desde que a sua capacidade global não exceda 
1,500 dm3, por metro quadrado de área útil da oficina ou nave industrial;
○ No caso de utilização de garrafas amovíveis com capacidade 

unitária inferior a 30 dm3, estas não devem ser agrupadas em mais de 
quatro unidades por grupo.

• Está impedida a instalação de aparelhos de GPL, tal como de gar-
rafas de GPL nas caves, salvo em compartimentos semienterrados.

• Caso a quantidade de GPL armazenada esteja sujeita a controlo 
prévio/licenciamento, o mesmo deve ser obtido nos termos da legis-
lação aplicável.

• Caso seja instalado termoacumulador, o industrial deverá estar na 
posse de termo de responsabilidade técnica de montagem, garantindo -se 
a utilização da proteção diferencial de alta sensibilidade.

2.3.9.2 — Máquinas
As máquinas instaladas devem satisfazer as exigências essenciais de 

segurança e saúde aplicáveis, incluindo declaração CE de conformidade, 
marcação CE e manual de instruções em português.

2.3.9.3 — Elevação e transporte de materiais
Devem ser utilizados meios técnicos apropriados na carga, descarga, 

circulação, transporte e armazenagem de materiais de modo a evitar, 
tanto quanto possível os esforços físicos.

2.3.9.4 — Elementos móveis dos equipamentos de trabalho
Os elementos móveis dos equipamentos de trabalho que possam 

causar acidentes por contacto mecânico devem ter protetores que im-
peçam o acesso às zonas perigosas ou dispositivos que interrompam o 
movimento dos elementos móveis antes do acesso a essas zonas.

2.3.9.5 — Equipamentos de proteção individual
Os equipamentos de proteção individual contra os riscos resultantes 

das operações efetuadas devem encontrar -se disponíveis para os traba-
lhadores. Estes equipamentos devem ser distribuídos individualmente 
e, mantidos em adequadas condições de conservação e higiene.

2.3.9.6 — Material de primeiros socorros
O estabelecimento deve dispor de material de primeiros socorros de 

fácil acesso e devidamente sinalizado.

2.3.9.7 — Equipamentos de deteção e combate a incêndios
Sem prejuízo do cumprimento dos requisitos técnicos fixados no 

Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios em Edifícios e 
da adoção das medidas de autoproteção mínimas exigíveis, em função 
da categoria de risco por utilização -tipo:

a) Devem existir meios de deteção adequados em zonas de produção 
e armazenagem;

b) Os meios de combate a incêndios devem estar disponíveis, 
ser os adequados, encontrarem -se sinalizados e em condições ope-
racionais.

c) Na ausência de outro critério de dimensionamento devidamente 
justificado, os extintores devem ser calculados à razão de:
▪ 18 L de agente extintor padrão por 500 m2 ou fração de área de 

pavimento do piso em que se situem;

▪ Um por cada 200 m2 de pavimento do piso ou fração, com um 
mínimo de dois por piso.

d) Os extintores devem ser convenientemente distribuídos, sinalizados 
sempre que necessário e instalados em locais bem visíveis, colocados 
em suporte próprio de modo a que o seu manípulo fique a uma altura 
não superior a 1,2 m do pavimento e localizados preferencialmente:
▪ Nas comunicações horizontais ou, em alternativa, no interior das 

câmaras corta -fogo, quando existam;
▪ No interior dos grandes espaços e junto às suas saídas;

e) As cozinhas devem ser dotadas de mantas ignífugas em comple-
mento dos extintores.

2.3.9.8 — Armazenagem de combustíveis
Se no estabelecimento for efetuada armazenagem de GPL, combus-

tíveis líquidos, outros derivados do petróleo, ou substituinte de produ-
tos de petróleo, deverá verificar -se o enquadramento no Decreto -Lei 
n.º 267/2002, de 26 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto-
-Lei n.º 217/2012, de 9 de outubro e, se for caso disso e em função da 
capacidade de armazenagem, obter -se o respetivo licenciamento ou 
apresentar -se o processo previsto no artigo 21.º da Portaria n.º 151/2007, 
de 30 de novembro, junto da câmara municipal competente.

2.3.9.9 — Equipamentos sob pressão
Se no estabelecimento forem instalados equipamentos sob pressão, 

deverá verificar -se se os mesmos se encontram abrangidos pelo Decreto-
-Lei n.º 90/2010, de 22 de julho e, se for caso disso, deverá proceder -se 
ao respetivo registo e ao respetivo licenciamento.

2.4 — ASPETOS OPERACIONAIS
2.4.1 — Higiene e Segurança Alimentar
2.4.1.1 — Procedimentos baseados no sistema HACCP (2)
O industrial deve estabelecer um procedimento ou procedimentos 

baseados nos princípios HACCP.
Deve existir uma abordagem fundamentada aos perigos envolvidos 

nas operações, nomeadamente a sua identificação, avaliação e formas de 
controlo e registo (3). O tratamento térmico deve assegurar a eliminação 
dos perigos biológicos relevantes.

2.4.1.2 — Pré -requisitos do sistema HACCP
Para efeitos de execução do disposto do ponto anterior, o industrial 

deve:
■ Definir um fluxograma, que inclua a descrição das operações (4);
■ Dispor de planta com marcação dos circuitos funcionais de pessoal, 

géneros alimentícios (matérias -primas, produtos intermédios, produto 
final), matérias subsidiárias (lenha e material de acondicionamento e 
embalagem), subprodutos e da rede de águas e esgotos;
■ Definir procedimentos de controlo de matérias -primas, que asse-

gurem que provêm de estabelecimentos aprovados (quando aplicável), 
que estão devidamente identificadas e ou rotuladas, que se apresentem 
a uma temperatura adequada e que não apresentem contaminações. No 
caso dos materiais de acondicionamento e embalagem, o controlo deve 
assegurar que os materiais são próprios para entrar em contacto com 
os géneros alimentícios;
■ Definir procedimentos de higienização e desinfeção das instalações, 

equipamentos e utensílios;
■ Definir procedimentos de controlo do acesso às instalações por 

parte de animais domésticos e pragas;
■ Definir um plano de controlo analítico, de acordo com a análise de 

risco, de superfícies, utensílios e equipamentos, produtos finais e água;
■ Definir procedimentos de supervisão e instrução e ou formação 

do pessoal que manuseia os alimentos, em matéria de higiene dos 
géneros alimentícios;
■ Implementar boas práticas de fabrico.

2.4.1.3 — Rastreabilidade
O industrial deve definir procedimentos que permitam identificar o 

fornecedor de um género alimentício, ou de qualquer outra substância 
destinada a ser incorporada num género alimentício ou com probabi-
lidades de o ser e identificar outros operadores a quem tenham sido 
fornecidos os seus produtos, de forma a assegurar a rastreabilidade.

2.4.1.4 — Subprodutos de origem animal
Constituem subprodutos de origem animal as seguintes matérias:
a) Subprodutos resultantes do processo de fabrico (ex: cascas de ovo);
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b) Produtos de origem animal ou géneros alimentícios que conte-
nham produtos de origem animal (ex: leite, queijo, mel, produtos de 
charcutaria) que já não se destinem ao consumo humano por razões 
comerciais ou devido a problemas de fabrico, defeitos de empacota-
mento ou outros defeitos;

c) Restos dos alimentos não consumidos (bolos, bolachas, pães 
de leite, pães com chouriço, pizzas, etc.), nos estabelecimentos que 
disponham de um local de venda ao público.

Os subprodutos referidos nas alíneas a) e b) devem ser recolhidos 
e colocados em contentores (ponto 2.3.5). Os contentores devem ser 
retirados das zonas de laboração para local apropriado (alínea d) do 
ponto 2.2.3), pelo menos no final de cada dia de trabalho, de modo 
a evitar a contaminação das instalações e dos géneros alimentícios. 
Esses subprodutos devem ser encaminhados para estabelecimentos 
aprovados ou registados, que constam das listas divulgadas no sítio da 
Direção -Geral de Alimentação e Veterinária em:

http://www.dgv.min -agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/generic
os?generico=157838&cboui=157838

Durante o transporte, os subprodutos animais referidos no parágrafo 
anterior devem ser acompanhados da guia de acompanhamento de 
subprodutos de origem animal modelo 376/DGV, que deve ser emitida 
pelo estabelecimento de origem dos mesmos.

Até ao dia 31 de dezembro de 2014, os estabelecimentos que produ-
zem até 20 kg por semana de subprodutos referidos na alínea b), podem 
eliminar os mesmos como resíduos sólidos urbanos, por deposição 
no contentor de recolha municipal. Esta disposição não se aplica à 
eliminação de produtos crus de origem animal ou géneros alimentícios 
contendo produtos crus de origem animal.

Os subprodutos referidos na alínea c) são considerados restos de 
cozinha e de mesa e podem ser depositados no contentor de recolha 
municipal e eliminados como resíduos sólidos urbanos.

2.4.2 — Segurança e Saúde no Trabalho
2.4.2.1 — Organização dos serviços de saúde e segurança no 

trabalho
O industrial deve organizar os serviços de segurança e saúde no tra-

balho de acordo com as seguintes modalidades, previstas no artigo 74.º 
da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro:

a) Serviço externo (5), ou, quando legalmente admitido,
b) Regime simplificado (atividade de segurança exercida pelo em-

pregador ou por trabalhador designado) (6).
c) Serviço comum

O serviço comum deve ser instituído por acordo, que deve ser cele-
brado por escrito, entre várias empresas ou estabelecimentos (pertencen-

tes a sociedades que não se encontrem em relação de grupo nem sejam 
abrangidas pela obrigatoriedade de serviços internos) e contemplam 
exclusivamente os trabalhadores por cuja segurança e saúde os empre-
gadores subscritores do acordo sejam responsáveis.

O acordo referido, carece de autorização da Autoridade para as Con-
dições do Trabalho, (no âmbito da segurança no trabalho) e da Direção 
Geral da Saúde (no âmbito da saúde no trabalho).

d) Serviço interno
Este serviço deve ser instituído pelo empregador, abrange exclusi-

vamente os trabalhadores por cuja segurança aquele é responsável, faz 
parte da estrutura da empresa e funciona na sua dependência.

Esta modalidade é obrigatória para estabelecimentos com mais de 
400 trabalhadores ou (conjunto de estabelecimentos distanciados da-
quele que ocupa maior número de trabalhadores e que, com este, tenham 
pelo menos 400 trabalhadores) ou para estabelecimentos (ou conjunto 
de estabelecimentos) que desenvolvam atividades de risco elevado a 
que estejam expostos pelo menos 30 trabalhadores.

Qualquer que seja a modalidade adotada, a empresa ou o estabe-
lecimento, deve ter uma estrutura interna que assegure as atividades 
de primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação de 
instalações, as medidas que devem ser adotadas e a identificação dos 
trabalhadores responsáveis pela sua aplicação, bem como assegurar 
os contactos necessários com as entidades externas competentes para 
realizar aquelas operações e as de emergência médica.

2.4.2.2 — Verificações periódicas e extraordinárias dos equipa-
mentos de trabalho

Devem ser asseguradas verificações periódicas e extraordinárias dos 
equipamentos de trabalho, devendo estar disponíveis registos que eviden-
ciem o cumprimento deste requisito, bem como os respetivos relatórios.

2.4.2.3 — Condições de temperatura e humidade
As condições de temperatura e humidade dos locais de trabalho 

devem ser mantidas dentro dos limites convenientes para evitar danos 
na saúde dos trabalhadores.

2.4.2.4 — Prevenção de riscos profissionais
O estabelecimento deve dispor de um plano escrito de prevenção de 

riscos profissionais, integrando a todos os níveis e, para o conjunto das 
atividades da empresa, a avaliação dos riscos e as respetivas medidas 
de prevenção.

Na tabela seguinte, identificam -se as seguintes medidas preventivas:

ATIVIDADES MEDIDAS PREVENTIVAS

RECEÇÃO DE MATÉRIAS -PRIMAS E 
OUTROS MATERIAIS.

• UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA A MOVIMENTAÇÃO MANUAL 
DE CARGAS, QUANDO ESTA FOR SUPERIOR A 20 KG;

• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (CIRCUITOS DAS MATÉRIAS PRIMAS E ROTATIVI-
DADE);

• DEFINIR E IMPLEMENTAR REGRAS DE ARMAZENAGEM;
• COLOCAR EQUIPAMENTOS PARA CORRETA ARMAZENAGEM DOS MATERIAIS.

CONGELAÇÃO OU CONSERVAÇÃO NO 
FRIO.

• UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;
• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (CIRCUITOS DAS MATÉRIAS PRIMAS E ROTATIVI-

DADE);
• DISPONIBILIZAÇÃO DE VESTUÁRIO ADEQUADO AOS TRABALHADORES.

ARMAZENAGEM (INCLUI CÂMARAS 
FRIGORÍFICAS).

• ESTANTES E PRATELEIRAS ESTRUTURADAS E ESTABILIZADAS EM FUNÇÃO DAS 
CARGAS PREVISÍVEIS;

• O EMPILHAMENTO DE MATERIAIS, DEVE SER FEITO DE FORMA SEGURA, TENDO EM 
ATENÇÃO QUE OS MATERIAIS DEVEM SER EMPILHADOS SOBRE BASES RESISTEN-
TES, NÃO DEVENDO A SUA ALTURA COMPROMETER A ESTABILIDADE DA PILHA, 
A DISTRIBUIÇÃO DA LUZ NATURAL OU ARTIFICIAL, A CIRCULAÇÃO NAS VIAS DE 
PASSAGEM, O FUNCIONAMENTO EFICAZ DE EQUIPAMENTOS OU DE MATERIAL 
DE LUTA CONTRA INCÊNDIOS, E NÃO DEVENDO EXISTIR ELEMENTOS SALIENTES 
QUE POSSAM CAUSAR EMBATES OU TROPEÇÕES;

• UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;
• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (CIRCUITOS DAS MATÉRIAS PRIMAS E ROTATIVI-

DADE);
• DISPONIBILIZAÇÃO DE VESTUÁRIO ADEQUADO AOS TRABALHADORES.
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ATIVIDADES MEDIDAS PREVENTIVAS

CONFEÇÃO E TRATAMENTO TÉRMICO • VENTILAÇÃO DAS INSTALAÇÕES;
• DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL;
• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (PAUSAS CURTAS E FREQUENTES EM LOCAL MAIS 

FRESCO);
• COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRABALHO CORTANTE E PERFURANTE EM 

LOCAL RESERVADO;
• DISPONIBILIZAÇÃO DE LUVAS E VESTUÁRIO ADEQUADOS AOS TRABALHADORES;
• UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE EXAUSTÃO LOCALIZADA (CAPTAÇÃO POEIRAS);
• INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS COM DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO ADEQUADOS 

COM ENCRAVAMENTOS ELÉTRICOS (SEMPRE QUE POSSÍVEL), COM OU SEM BLO-
QUEIO.

ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM • DISPONIBILIZAÇÃO DE VESTUÁRIO ADEQUADO AOS TRABALHADORES;
• ALTURA DOS PLANOS DE TRABALHO (MESAS, BANCADAS) ADEQUADA ÀS TAREFAS 

E AOS OPERADORES.

ARMAZENAGEM E EXPEDIÇÃO A FRIO • DISPONIBILIZAÇÃO DE VESTUÁRIO ADEQUADO AOS TRABALHADORES.

LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E INSTA-
LAÇÕES (UTILIZAÇÃO DE DESINFE-
TANTES E DETERGENTES).

• DISPONIBILIZAÇÃO DE FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA DOS PRODUTOS;
• ADEQUADA ARMAZENAGEM E ROTULAGEM;
• UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO COM FILTRAÇÃO ADEQUADA;
• DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ADEQUADOS.

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS . . . . . . . • CONCEÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO DE MODO A SEREM RESPEITADOS OS 
PRINCÍPIOS ERGONÓMICOS, DE CONFORTO TÉRMICO, ILUMINAÇÃO E QUALIDADE 
DO AR.

2.4.2.5 — Controlo da qualidade da água para consumo humano
Quando ocorra a captação de água, atenta a segurança alimentar, a 

saúde pública e dos trabalhadores, o industrial deve:
• Preparar e submeter à apreciação do Delegado de Saúde respetivo, 

um plano anual de controlo da qualidade da água, de acordo com o 
Capítulo III do Decreto -Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto;

• Manter atualizado e disponível para consulta das entidades oficiais 
o plano de controlo de qualidade da água, considerando os controlos 
de rotinas fixados no Anexo II do Decreto -Lei n.º 306/2007, de 27 de 
agosto;

• Comunicar qualquer situação de incumprimento ao Delegado de 
Saúde respetivo, de acordo com o artigo 18.º do diploma acima men-
cionado;

• Manter a desinfeção da água distribuída, de modo a que em qualquer 
ponto da rede exista um residual de cloro entre 0.2 e 0.6 mg/l, o qual 
funcionará como barreira sanitária a qualquer contaminação.

2.4.3 — Ambiente
2.4.3.1 — Recursos hídricos
a) Caso o estabeleci mento utilize água proveniente de captação 

própria de águas superficiais ou subterrâneas (7) deve dispor de título de 
utilização de recursos hídricos, ou do correspondente título padronizado, 
se aplicável, ou parecer positivo à comunicação prévia, emitido pela 
Agência Portuguesa do Ambiente.

b) O disposto na alínea anterior deve ter em consideração o ar-
tigo 2.º do Decreto -Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, uma vez que 
a qualidade da água utilizada para fabrico, transformação, conser-
vação ou comercialização de produtos ou substâncias, assim como 
a utilizada na limpeza de superfícies, objetos e materiais que podem 
estar em contacto com os alimentos deve ser igual à exigida para o 
consumo humano, exceto quando a utilização dessa água não afeta a 
salubridade do género alimentício na sua forma acabada. A utilização 
de captações próprias para os processos que interfiram com a salubri-
dade dos alimentos só é permitida se não houver a possibilidade de 
ligação à rede pública de abastecimento, devendo ser implementado 
neste caso um sistema de tratamento necessário, ou nos casos das 
indústrias já existentes desde que possuam um sistema de tratamento 
que comprovadamente produz uma água equiparada à definida no 
Decreto -Lei n.º 306/2007.

c) Se o estabelecimento estiver ligado ao sistema público de drenagem 
de águas residuais, deve dispor de autorização expressa da respetiva 
entidade gestora, conforme disposto no artigo 54.º do Decreto -Lei
n.º 226 -A/2007, de 31 de maio.

d) No caso de rejeição de águas residuais no meio hídrico ou no 
solo (sistema autónomo doméstico seguido de órgão de infiltração 
no terreno), o estabelecimento deve dispor de título de utilização de 
recursos hídricos emitido pela Agência Portuguesa do Ambiente ou, 
no caso de rejeição águas residuais domésticas no solo, e se tal for a 
opção do industrial, do correspondente título padronizado, nos casos 
aplicáveis.

e) No caso do estabelecimento se localizar em terrenos do domínio 
hídrico deve dispor de título de utilização de recursos hídricos emitido 
pela Agência Portuguesa do Ambiente.

f) Os pedidos de emissão de título de utilização de recursos hídricos 
devem ser submetidos no Sistema Integrado de Licenciamento do 
Ambiente (SILiAmb) em https://siliamb.apambiente.pt.

2.4.3.2 — Resíduos
a) Sempre que o estabelecimento produza resíduos cuja gestão não 

seja da responsabilidade dos sistemas de gestão de resíduos urbanos 
(resíduos que pela sua natureza e composição são semelhantes aos re-
síduos provenientes de habitações e cuja produção diária ultrapassa os 
1100 litros), deve ser assegurada na gestão dos mesmos o cumprimento 
dos seguintes procedimentos:

i. Adoção de medidas de gestão de substâncias, materiais ou produtos, 
quando aplicável, destinadas a reduzir a quantidade, a perigosidade e 
os impactes adversos no ambiente e na saúde humana dos resíduos 
produzidos;

ii. Separação dos resíduos na origem, por fluxos e fileiras, de forma 
a promover a sua valorização;

iii. Armazenamento dos resíduos produzidos de modo a não provocar 
danos para o ambiente, nem para a saúde humana, instalando -se, sempre 
que necessário, sistemas de contenção/retenção secundária de eventuais 
escorrências e ou derrames;

iv. Encaminhamento dos resíduos produzidos para operadores auto-
rizados para a sua valorização ou eliminação, assegurando que o seu 
transporte é acompanhado, até à entrada em vigor das e -GAR (Guia de 
Acompanhamento de Resíduos Electrónica), por guia preenchida em 
triplicado, em Modelo n.º 1428 da Imprensa Nacional -Casa da Moeda;

v. Registo no sistema integrado de registo eletrónico de resíduos 
(SIRER) a efetuar no prazo de um mês após o inicio da atividade ou 
do funcionamento do estabelecimento, bem como registo anual da 
informação relativa à produção de resíduos, por código da Lista Eu-
ropeia de Resíduos, até 31 de março do ano seguinte ao do ano civil 
a reportar caso o estabelecimento produza qualquer quantidade de 
resíduos perigosos ou produza resíduos não urbanos e empregue mais 
de 10 trabalhadores;
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b) Aderir a um sistema de gestão que assegure o cumprimento do 
princípio da responsabilidade alargada do produtor.

2.4.3.3 — Emissões para o ar
O estabelecimento encontra -se abrangido pelo Decreto -Lei 

n.º 78/2004, de 3 de abril, relativo à prevenção de poluentes para a 
atmosfera, e portarias regulamentares conexas, sempre que tenha fontes 
pontuais ou fontes difusas de emissão de poluentes para o ar devendo 
observar o constante nesses diplomas quanto:

I. Ao dimensionamento da chaminé cuja altura deve respeitar a 
resultante da metodologia de cálculo fixada na Portaria n.º 263/2005, 
de 17 de março;

II. Ao cumprimento dos valores limite de emissão (VLE) aplicáveis, 
estipulados nas Portarias n.º 675/2009, de 23 de junho, n.º 677/2009, 
de 23 de junho e ou n.º 286/93, de 12 de março;

III. Ao autocontrolo das emissões de poluentes atmosféricos cujo 
regime de monitorização de cada poluente é determinado em função 
dos caudais mássicos, fixados na Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro 
alterado pela Portaria n.º 676/2009, de 23 de junho;

IV. Ao envio dos resultados da monitorização pontual para a Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional competente e dos resulta-
dos da monitorização em contínuo (juntamente com os resultados pon-
tuais dessa mesma empresa) para a Agência Portuguesa do Ambiente;

V. Às medidas especiais para a minimização das emissões difusas, 
previstas no Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de abril.

2.4.3.4 — Ruído ambiente
O Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto -Lei

n.º 9/2007, de 17 de janeiro, será aplicável às instalações agroindustriais 
caso estas consubstanciem, no caso de alterações de uma instalação 
existente, ou venham a consubstanciar, no caso de novas instalações, 
o conceito de “atividade ruidosa permanente” conforme definição 
constante da alínea a) do artigo 3.º do RGR. Ou seja, o ruído produzido 
pela instalação existente, terá de ser, pelo menos, audível (avaliação 
qualitativa) junto de um ou mais recetores sensíveis (edifício habita-
cional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização 
humana). Caso a condição anterior se verifique, deve evidenciar o cum-
primento dos requisitos acústicos estabelecidos no n.º 1 do artigo 13.º 
do RGR, apresentando à entidade coordenadora do licenciamento uma 
avaliação acústica (n.º 9 do artigo 13.º do RGR) que reveste a forma 
de ensaio acústico a realizar junto do ou no recetor e, caso aplicável, a 
apresentação de medidas de prevenção e controlo do ruído.

Para novas instalações, terá que ser realizado um estudo previsional 
que demonstre a viabilidade do cumprimento dos requisitos acústicos 
estabelecidos no n.º 1 do artigo 13.º do RGR sob condições normais 
de funcionamento da instalação agroindustrial.

2.5 — FLEXIBILIDADE
Eventuais desvios às condições de instalação e exploração constantes 

do presente título poderão ser admitidos, uma vez demonstrada pelo 
industrial a sua compatibilidade com os objetivos relativos à segurança 
alimentar, segurança e saúde no trabalho e ambiente prosseguidos pela 
legislação aplicável.

(1) Os locais de manipulação de géneros alimentícios compreendem 
os locais onde os alimentos são manuseados, preparados e armazenados.

(2) HACCP — Hazard Analysis and Critical Control Points (em 
português “APPCC — Análise de Perigos e Pontos Críticos de Con-
trolo”) é um método sistemático e documentado de controlo de segu-
rança alimentar, concebido para prevenir, eliminar e ou detetar perigos.

(3) Devem ser consideradas as recomendações constantes no docu-
mento de orientação sobre a aplicação de procedimentos baseados nos 
princípios HACCP e sobre a simplificação da aplicação dos princípios 
HACCP, disponível em http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygie-
nelegislation/guidance_doc_haccp_pt.pdf.

(4) O fluxograma constante no anexo II é meramente indicativo.
(5) O serviço externo é desenvolvido por entidade autorizada pela 

ACT (no âmbito da segurança no trabalho) e pela DGS (no âmbito 
da saúde no trabalho) que, mediante contrato com o empregador, por 
escrito, realiza as atividades principais (descritas no artigo n.º 98.º da 
Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro), que visam prevenir os riscos 
profissionais e promover a segurança e saúde dos trabalhadores.

(6) No estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos distanciados 
até 50 km do de maior dimensão, que empregue no máximo 9 traba-
lhadores, as atividades de segurança no trabalho podem ser exercidas 
diretamente pelo próprio empregador, ou por um ou mais trabalhadores 
designados, se possuírem formação adequada, dispuserem de tempo e de 
meios e permanecerem habitualmente no estabelecimento. O exercício 

desta atividade depende de autorização expressa da ACT a requerer em 
modelo próprio disponível no sítio eletrónico desta entidade.

(7) No caso de abastecimento de água para consumo humano, só é 
admissível o recurso a este tipo de captação se a rede pública não se 
encontrar disponível, ou seja, se a mesma se encontrar a uma distância 
superior a 20 metros do estabelecimento a servir.

ANEXOS

I — LEGISLAÇÃO (vide 2.1)
 SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL

• Decreto -Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto
Aprova o Sistema da Indústria Responsável (SIR)

SEGURANÇA ALIMENTAR
• Regulamento (CE) n.º 178/2002, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 28 de janeiro
Estabelece os princípios e normas gerais da legislação alimentar, 

cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabe-
lece procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios

• Regulamento (CE) n.º 852/2004, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de abril

Relativo à higiene dos géneros alimentícios

• Regulamento (CE) n.º 853/2004, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de abril

Estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros ali-
mentícios de origem animal

• Regulamento (CE) n.º 2073/2005, da Comissão, de 15 de no-
vembro

Relativo a critérios microbiológicos aplicáveis aos géneros alimen-
tícios

• Regulamento (CE) n.º 1069/2009, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de outubro

Define regras sanitárias relativas a subprodutos animais e produtos 
derivados não destinados ao consumo humano

• Regulamento (UE) n.º 142/2011, da Comissão, de 25 de fevereiro
Aplica o Regulamento (CE) n.º 1069/2009

• Regulamento (CE) n.º 37/2005, da Comissão, de 12 de janeiro
Relativo ao controlo das temperaturas nos meios de transporte e nas 

instalações de depósito e armazenagem de alimentos ultracongelados 
destinados à alimentação humana

• Portaria n.º 1129/2009, de 1 de outubro
Relativa ao controlo metrológico dos instrumentos de medição 

e registo da temperatura a utilizar nos meios de transporte nas ins-
talações de depósito e armazenagem dos alimentos a temperatura 
controlada

• Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de maio
Regime jurídico da utilização dos recursos hídricos

• Decreto -Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto
Estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo 

humano

• Decreto -Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto
Estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de abasteci-

mento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e 
de gestão de resíduos sólidos

 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
• Portaria n.º 53/71, de 3 de fevereiro
Aprova o Regulamento Geral de Segurança e Higiene do Trabalho 

nos Estabelecimentos Industriais
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• Portaria n.º 702/80, de 22 de setembro
Altera a Portaria n.º 53/71 de 03 de fevereiro, que aprova o Regula-

mento Geral de Segurança e Higiene do Trabalho nos Estabelecimentos 
Industriais

• Portaria n.º 1081/91, de 24 de outubro
Estabelece regras uniformes de fabrico e de montagem de termoa-

cumuladores elétricos

• Decreto -Lei n.º 347/93, de 1 de outubro
Transpõe a Diretiva n.º 89/654/CEE, do Conselho, de 30.10, re-

lativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde nos locais de 
trabalho

• Portaria n.º 987/93, de 6 de outubro
Estabelece a regulamentação das prescrições mínimas de segurança 

e saúde nos locais de trabalho

• Decreto -Lei n.º 330/93, de 25 de setembro
Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde na mo-

vimentação manual de cargas.

• Decreto -Lei n.º 348/93, de 1 de outubro
Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde dos 

trabalhadores na utilização de equipamentos de proteção individual

• Decreto -Lei n.º 141/95, de 14 de junho
Estabelece as prescrições mínimas para a sinalização de segurança 

e de saúde no trabalho

• Portaria n.º 1456 -A/95, de 11 de dezembro
Regulamenta as prescrições mínimas de colocação e utilização da 

sinalização de segurança e de saúde no trabalho

• Portaria n.º 460/2001, de 8 de maio
Aprova o Regulamento de Segurança das Instalações de Armazena-

gem de GPL com capacidade até 200 m3

• Despacho n.º 22 333/2001, de 30 de outubro
Aprova a instrução técnica complementar para reservatórios de GPL

• Decreto -Lei n.º 236/2003, de 30 de setembro
Estabelece as prescrições mínimas destinadas a promover a melhoria 

da proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores suscetíveis de ex-
posição a riscos derivados de atmosferas explosivas no local de trabalho.

• Decreto -Lei n.º 50/2005, de 25 de fevereiro
Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde para a 

utilização pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho,

• Decreto -Lei n.º 226/2005, de 28 de dezembro
Estabelece os procedimentos de aprovação das regras técnicas das 

instalações elétricas de baixa tensão

• Portaria n.º 949 -A/2006, de 29 de dezembro
Aprova as Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão

• Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro
Estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndios em edi-

fícios, abreviadamente designado por SCIE

• Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro
Aprova o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em 

Edifícios (SCIE)

• Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro
Regulamenta o regime jurídico da promoção e prevenção da segu-

rança e saúde no trabalho

• Decreto -Lei n.º 90/2010, de 22 de julho
Aprova o novo regulamento de instalação, de funcionamento, de 

reparação e de alteração de equipamentos sob pressão

• Informação Técnica n.º 1/2010, da Direção -Geral de Saúde
Conteúdo da mala/caixa/armário de primeiros socorros (disponível 

em www.dgs.pt, micro site de saúde ocupacional)

• Documento de Referência da Segurança e Saúde do Trabalho 
(SST): ACT/DGS, dezembro, 2013

Atuação dos Industriais no âmbito do SIR

 AMBIENTE
• Recursos hídricos
• Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e republicada pelo 

Decreto -Lei n.º 130/2012 de 22 de junho
Aprova a Lei da Água, estabelecendo as bases e o quadro institucional 

para a gestão sustentável das águas

• Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de maio
Estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos

■ Resíduos
• Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado 

pelo Decreto -Lei n.º 73/2011, de 17 de junho
Estabelece o regime geral da gestão de resíduos

• Portaria n.º 335/97, de 16 de maio
Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos dentro do 

território nacional

• Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro
Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de 

Registo Eletrónico de Resíduos

■ Emissões para o ar
• Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de abril
Estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de poluen-

tes para a atmosfera, fixando os princípios, objetivos e instrumentos 
apropriados à garantia da proteção do recurso natural ar, bem como as 
medidas, procedimentos e obrigações dos operadores das instalações 
abrangidas, com vista a evitar ou reduzir a níveis aceitáveis a poluição 
atmosférica originada nessas mesmas instalações

• Portaria 263/2005, de 17 de março
Fixa novas regras para o cálculo da altura de chaminés e define as 

situações em que devem para esse efeito ser realizados estudos de 
poluentes

• Portaria 675/2009, de 23 de junho
Fixa os valores limite de emissão de aplicação geral (VLE gerais) 

aplicáveis às instalações abrangidas pelo Decreto -Lei n.º 78/2004, de 
3 de abril

• Portaria 676/2009, de 23 de junho
Estabelece os limiares mássicos mínimos e máximos de poluentes 

atmosféricos

• Diretrizes relativas à descarga de poluentes na atmosfera, IA, 
Lisboa 2006

(disponível em http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subr
ef=82&sub2ref=314)

• Diretrizes relativas ao regime de monitorização (Decreto -Lei 
n.º 78/2004, de 3 de abril), APA, Amadora, 2008

(disponível em http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subr
ef=82&sub2ref=314)

■ Ruído ambiente
• Decreto -Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro
Aprova o Regulamento Geral sobre Ruído

• Decreto -Lei n.º 129/2002, de 11 de maio, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 96/2008, de 9 de junho

Projeto acústico dos recintos
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LICENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS
• Decreto -Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, alterado e repu-

blicado pelo Decreto -Lei n.º 217/2012, de 9 de outubro e Portaria 
n.º 151/2007, de 30 de novembro

Estabelece o regime de licenciamento de armazenagem de com-
bustíveis

• Decreto -Lei n.º 90/2010, de 22 de julho
Estabelece o regime de licenciamento de equipamentos sob pressão

II — FLUXOGRAMA DA ATIVIDADE (indicativo)

SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL (SIR)

TÍTULO PADRONIZADO INTEGRADO (TPI)

PREPARAÇÃO DE CARNES (CORTE E DESOSSA) 
E FABRICO DE CARNE PICADA E PREPARADOS DE CARNE

NOTA PRÉVIA
• O Título Padronizado Integrado (TPI) de instalação e exploração 

de estabelecimento industrial de preparação de carnes (corte e desossa), 
fabrico de carne picada e de preparados de carne (adiante designado 
por título), contém as condições padrão de instalação e exploração 
de estabelecimento industrial nos domínios da segurança alimentar, 
segurança e saúde no trabalho e ambiente para efeitos de exercício 
desta atividade.

• A adesão ao título de instalação e exploração de estabelecimento 
industrial de preparação de carnes (corte e desossa) constitui uma opção 
do industrial, a qual, uma vez exercida, o habilita ao exercício desta 
atividade mediante o cumprimento das condições padrão definidas no 
presente título, sem prejuízo da respetiva eficácia estar condicionada:
▪ À obtenção prévia, do alvará de utilização emitido pela câmara 

territorialmente competente ou verificado o respetivo deferimento tácito. 
O título de utilização em referência deverá reportar expressamente o 
uso industrial da instalação, salvo os estabelecimentos industriais en-
quadráveis na parte 2 -A e ou 2 -B do Anexo I ao SIR, em que se aplicam 
os critérios fixados no n.º 6 e 7 do artigo 8.º do SIR;
▪ À apreciação positiva de cópia da apólice de seguro de responsa-

bilidade civil aplicável aos estabelecimentos tipo 2, como previsto no 
artigo 4.º do SIR.

• A adesão ao título de instalação e exploração de estabelecimento 
industrial de preparação de carnes (corte e desossa), fabrico de carne 
picada e de preparados de carne não dispensa, em qualquer caso, a 
aprovação do estabelecimento em causa pela autoridade responsável 
pela segurança alimentar, mediante vistoria a realizar previamente ao 
início de exploração, em cumprimento do disposto no artigo 4.º do 
Regulamento (CE) n.º 853/2004, do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 29 de abril.

• Pode solicitar a aplicação deste título, qualquer operador que sub-
meta um processo de licenciamento enquadrável nos regimes de co-
municação prévia com prazo e mera comunicação prévia.
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ANEXOS
I — LEGISLAÇÃO

 SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL
 SEGURANÇA ALIMENTAR
 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
 AMBIENTE

II — FLUXOGRAMA
Texto de apoio ao Fluxograma
1 — ÂMBITO DE APLICAÇÃO
1.1 — O presente título é aplicável à atividade de preparação de 

carnes (corte e desossa) de aves e ungulados domésticos, enquadrável 
nas CAE 10120 e 10110, bem como à atividade de fabrico de prepara-
dos de carne refrigerados ou congelados, enquadrável na CAE 10130, 
exercidas em estabelecimentos industriais de tipo 2 e 3, na aceção do 
artigo 11.º do SIR.

1.2 — Quando o estabelecimento industrial se enquadrar no 
tipo 2 e se encontrar abrangido pelo regime de jurídico de emis-
são de gases com efeito de estufa, ou pelo regime jurídico das 
operações de gestão de resíduos, em caso de adesão ao presente 
título, deverá ainda obter, respetivamente, o título de emissão de 
gases com efeito de estufa (TEGEE) ou o alvará ou parecer para 
as operações de gestão de resíduos, nos termos das respetivas 
legislações aplicáveis.

1.3 — A atividade de preparação de carnes (corte e desossa) com-
preende o processo que se inicia com a receção de carcaças de aves e 
de ungulados domésticos, que prossegue com a desmancha das carnes, 
acondicionamento e ou embalagem da carne obtida e que se conclui 
com a expedição de carne refrigerada ou congelada. O fabrico de carne 
picada e preparados de carne compreende o processo que se inicia com a 
receção da carne e dos restantes ingredientes, prossegue com a picagem 
ou o fabrico dos preparados de carne (ex: salsicha fresca, hambúrgue-
res, almôndegas, espetadas e rolo de carne), o acondicionamento e ou 
embalagem e conclui -se com a expedição/distribuição dos produtos 
refrigerados ou congelados.

2 — CONDIÇÕES PADRÃO DE INSTALAÇÃO E EXPLO-
RAÇÃO

2.1 — ENQUADRAMENTO LEGAL
A listagem da legislação de enquadramento das condições padrão 

abaixo definidas consta em anexo ao presente título.

2.2 — REQUISITOS DAS INSTALAÇÕES
2.2.1 — Princípios gerais
O estabelecimento industrial deve ser concebido de forma a assegurar 

a higiene e segurança dos géneros alimentícios, bem como a segurança e 
a saúde dos trabalhadores e a proteção do ambiente, devendo o respetivo 
projeto de construção ser elaborado na perspetiva de:

a) Permitir o andamento contínuo das operações;
b) Garantir a separação entre diferentes lotes de produção;
c) Permitir a manutenção, limpeza e desinfeção adequadas;
d) Facultar espaço de trabalho suficiente para a execução higiénica 

das operações;
e) Evitar a contaminação por via atmosférica, a acumulação de su-

jidade, o contacto com materiais tóxicos, a queda de partículas nos 
géneros alimentícios bem como a formação de condensações e bolores 
nas superfícies;

f ) Possibilitar a aplicação de boas práticas de higiene e a existência 
de condições adequadas de manuseamento e de armazenagem a tem-
peratura controlada;

g) Possibilitar o controlo de pragas e de animais indesejáveis;
h) Garantir as condições de trabalho adequadas à prevenção dos 

riscos profissionais;
i) Garantir a proteção e a promoção da saúde dos trabalhadores

2.2.2 — Localização
O estabelecimento deve localizar -se em zona livre de fontes de con-

taminação. A área circundante das instalações deve estar limpa.

2.2.3 — Conceção
O estabelecimento deve dispor de:
a) Uma zona de receção de matérias -primas, concebida de modo a 

minimizar a contaminação por via atmosférica, pela entrada de gases 
do escape, de poeiras e de insetos e a evitar a entrada de pessoas inde-
vidamente fardadas e higienizadas;

b) Câmara(s) frigorífica(s) para a armazenagem separada da carne 
embalada e da carne exposta, exceto quando estas forem armazenadas 
em momentos diferentes ou de forma a que o material de embalagem 
e o modo de armazenagem não possam ser fonte de contaminação para 
a carne, dotada(s) de via(s) aérea(s) se forem armazenadas carcaças, 
meias carcaças ou quartos de carcaças, munidas de equipamentos de 
frigorificação que permitam a manutenção das carnes às temperaturas 
referidas no ponto 2.3.8.

c) Um local para armazenagem de materiais de acondicionamento 
e de embalagem. A sua localização deve permitir a ligação às zonas 
de acondicionamento e embalamento sem passagem pelas zonas de 
receção de carcaças e de preparação. As características do local de 
armazenagem devem permitir assegurar que os materiais de embalagem 
não são contaminados;

d) Um local para armazenagem de detergentes, desinfetantes e outros 
produtos químicos, em condições de segurança, segregado do armaze-
namento dos géneros alimentícios;

e) Uma sala de preparação (corte e desossa) das carnes, com mesas de 
trabalho e utensílios adequados, adjacente à(s) câmara(s) frigorífica(s) 
e zona de receção de matérias -primas. A conceção da sala deve permitir 
minimizar o risco de contaminação cruzada no caso de preparação de 
carnes de diferentes espécies animais;

f ) Uma sala destinada à limpeza, desinfeção e armazenagem dos 
utensílios e equipamentos, que deve dispor de um abastecimento ade-
quado de água potável quente e fria;

g) Um local destinado ao acondicionamento e embalagem dos pro-
dutos finais, munido de mesa(s) de trabalho. A conceção do local deve 
ser de forma a minimizar o risco de contaminação cruzada no caso 
de acondicionamento/embalagem de carnes de diferentes espécies 
animais;

h) Uma zona de expedição dos produtos finais, concebida de modo 
a minimizar a contaminação por via atmosférica, pela entrada de gases 
do escape, de poeiras e de insetos;

i) Um local para armazenagem de subprodutos de origem animal 
que permita assegurar que os mesmos não constituem uma fonte de 
contaminação. Se os subprodutos se destinarem ao fabrico de alimentos 
para animais e se não forem transportados e transformados no prazo de 
24 horas após a sua recolha, devem dispor de câmara(s) frigorífica(s) 
destinadas à sua armazenagem, de forma a evitar a sua decomposição 
ou deterioração;

j) Zona de vestiário e instalações sanitárias que, pela sua localização e 
conceção, asseguram o circuito adequado dos trabalhadores e permitem 
o seu fardamento e a sua higienização, antes da entrada das zonas de 
laboração (vide 2.2.10).

Se se proceder à remoção da coluna vertebral de bovinos com mais 
de 30 meses (1) o estabelecimento deve dispor ainda de:

k) Uma sala para a remoção da coluna vertebral, exceto se forem 
tomadas precauções para evitar a contaminação cruzada, nomeada-
mente por separação, no tempo, das operações relativas à remoção 
da coluna vertebral e à desmancha de carnes, intercalada com uma 
higienização.

l) Um local ou uma zona delimitada e marcada na(s) câmara(s) 
referida(s) na alínea i), destinados exclusivamente à armazenagem das 
matérias de risco especificadas (MRE).

Se se proceder ao aproveitamento da carne da cabeça de bovinos com 
mais de 12 meses (2) os estabelecimentos devem dispor ainda de:

m) Uma sala onde esta operação seja efetuada, a não ser que sejam 
tomadas precauções para evitar a contaminação cruzada, nomeadamente 
por separação, no tempo, das operações relativas à remoção da carne 
da cabeça e à desmancha de carnes, intercalada com uma higienização.

n) Um local ou uma zona delimitada e marcada na(s) câmara(s) 
referida(s) na alínea i), destinados exclusivamente à armazenagem das 
matérias de risco especificadas (MRE). Se se proceder ao fabrico de 
preparados de carne e carne picada, o estabelecimento deve também 
dispor de:

o) Nos casos aplicáveis, um local para a armazenagem de aditivos 
e condimentos, munido de armário ou prateleiras. Se os condimentos 
forem preparados neste local, deve existir uma mesa de trabalho;

p) No caso de serem utilizados vegetais no fabrico de preparados 
de carne;

• Um local para a sua armazenagem (distinto dos locais de armaze-
nagem das carnes);

• Um local para o seu tratamento prévio (lavagem e corte), a não ser 
que os mesmos sejam rececionados já lavados, cortados e embalados;

q) Uma sala destinada ao fabrico dos preparados de carne e de carne 
picada com as características referidas na alínea e), ou uma zona na 
sala referida na alínea e), desde que sejam tomadas medidas de forma 
a evitar a contaminação cruzada e a assegurar o cumprimentos dos 
requisitos de temperatura referidos no ponto 2.3.8.
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2.2.4 — Requisitos dimensionais
a) A dimensão do estabelecimento e dos seus compartimentos deve 

facultar espaço de trabalho suficiente para a execução higiénica das 
operações e permitir a aplicação de boas práticas de higiene, não po-
dendo, em qualquer caso, a área mínima útil de trabalho ser inferior a 
1,80 m2 por trabalhador.

b) O pé direito mínimo do estabelecimento deve ser de 3 metros sendo 
que, na zona dos fornos, deve dispor -se de uma distância mínima de 
2 metros até ao teto ou às partes inferiores das coberturas.

c) As vias de circulação interiores, incluindo as de emergência, devem 
ter uma largura mínima de 0,90 m de modo a permitir a circulação fácil 
e segura das pessoas. Se estas vias de circulação apresentarem riscos 
de queda em altura, devem existir resguardos laterais com uma altura 
mínima de 0,90 m e, se necessário, rodapé com uma altura mínima 
de 0,14 m.

d) As escadas fixas devem ter uma largura mínima de 0,90 m e possuir 
corrimão não interrompido nos patamares, sendo os degraus em piso 
antiderrapante, ou contendo tiras abrasivas junto ao bordo, e proteções 
com uma altura mínima de 0,90 m.

e) Os intervalos entre máquinas, instalações ou materiais devem ter 
uma largura de, pelo menos, 0,60 m.

f) Os compartimentos onde estão instaladas as retretes devem ter as 
dimensões mínimas de 0,80 m de largura por 1,30 m de profundidade.

g) No caso de estabelecimentos do tipo 2, que empreguem mais 
de 25 trabalhadores, as instalações de vestiário, cabinas de chuveiro 
e lavatórios anexos, no seu conjunto, devem dispor de uma área não 
inferior à correspondente a 1 m2 por utilizador.

2.2.5 — Pavimento
a) O pavimento do estabelecimento deve ser fixo, estável, antiderra-

pante e sem inclinações perigosas, saliências e cavidades.
b) Nos locais de manipulação dos géneros alimentícios (3), o pavi-

mento deve ser constituído por materiais impermeáveis, não absorven-
tes, laváveis, desinfetáveis e não tóxicos e dispor de drenagem adequada, 
devendo apresentar uma inclinação ligeira e uniforme de 1 a 2 %.

c) As aberturas nos pavimentos devem estar protegidas com resguar-
dos fixos e resistentes.

2.2.6 — Paredes
a) As paredes interiores do estabelecimento devem ser lisas, de fácil 

limpeza e pintadas de cores claras não brilhantes.
b) Nos locais de manipulação de géneros alimentícios, as paredes 

devem ainda ser revestidas de materiais impermeáveis, laváveis, não 
absorventes e não tóxicos.

c) As divisórias, transparentes ou translúcidas existentes, devem estar 
assinaladas por forma a serem visíveis.

2.2.7 — Tetos
a) Os tetos devem apresentar -se lisos, de fácil limpeza, pintados ou 

revestidos de cor clara e de material incombustível.
b) Nos locais de manipulação de géneros alimentícios, os tetos e os 

equipamentos neles montados devem ser construídos de modo a facilitar 
a sua higienização, a evitar o desenvolvimento de fungos, a acumulação 
de poeiras e o desprendimento de partículas que de qualquer forma 
possam vir a contaminar os alimentos.

c) A junção entre o teto e as paredes não deve exibir aberturas des-
protegidas, de modo a minimizar a contaminação por via atmosférica, 
pela entrada de fumos, gases, poeiras, insetos e outros animais.

2.2.8 — Portas
a) Nos locais de manipulação de géneros alimentícios, as portas 

devem apresentar as seguintes características:
• Devem ser lisas, constituídas de materiais não absorventes, facil-

mente laváveis e desinfetáveis;
• Devem possuir sistemas de fecho adequado e eficiente de forma 

a permitir o seu ajuste ao pavimento e às paredes, sempre que abram 
diretamente para o exterior, designadamente as das zonas de receção 
de matérias -primas e de expedição;

• Devem ser isotérmicas nas ligações entre as zonas que carecem 
de temperatura controlada e as áreas de temperatura não controlada 
ou exteriores.

b) As portas e os portões que sejam de funcionamento mecânico 
devem possuir dispositivos de paragem de emergência facilmente iden-
tificáveis e acessíveis devendo, em caso de falha de energia, poder abrir-
-se automaticamente ou por comando manual. As portas e os portões 
basculantes devem ser transparentes ou possuir painéis transparentes 

com uma marca opaca a um nível facilmente identificável pelo olhar. 
As portas e portões automáticos devem estar dotados de sistemas de 
deteção de movimento (ex. células fotoelétricas) por forma a poderem 
parar automaticamente.

c) As portas das vias de emergência deverão ser corta -fogo, estar 
munidas de barras antipânico, abrir para o exterior e estarem devida-
mente sinalizadas.

d) As portas e portões de correr devem possuir dispositivos de segu-
rança que os impeça de saltar das calhas ou cair.

e) Junto aos portões destinados à circulação de veículos devem existir 
portas para peões, sinalizadas e permanentemente desobstruídas.

2.2.9 — Janelas
a) As características das janelas e das claraboias devem permitir o 

seu funcionamento em segurança, com isolamento térmico e possibi-
lidade de ajuste de abertura, dispondo de dispositivos de controlo da 
incidência dos raios solares.

b) Nos locais de manipulação de géneros alimentícios, as janelas 
e outras aberturas, pela sua conceção e construção, devem evitar a 
acumulação de sujidade e dispor, quando abram para o exterior, de 
redes mosquiteiras, removíveis para permitir a sua limpeza, ou de outro 
sistema que previna a entrada de pragas.

2.2.10 — Cais e rampas de carga
a) Os cais e as rampas de carga devem ser adequados à dimensão 

das cargas neles movimentados e devem permitir a circulação fácil e 
segura das pessoas.

b) Os cais de carga devem ter pelo menos, uma saída ou, quando o 
seu comprimento for superior a 25 m, uma saída em cada extremidade.

c) As vias de circulação destinadas a veículos devem estar distan-
ciadas das portas, dos portões, das passagens para peões, dos corre-
dores e das escadas de modo a não constituírem risco parar os seus 
utilizadores;

d) As vias de circulação destinadas a pessoas devem ter iluminação 
adequada e piso não escorregadio e antiderrapante.

2.2.11 — Instalações sociais
a) As instalações sanitárias:
• Devem ser separadas ou de utilização separada por sexo, não de-

vendo comunicar diretamente com os locais de manipulação de géneros 
alimentícios;

• Devem conter um lavatório fixo por cada grupo de 10 trabalhadores 
que cessem simultaneamente o trabalho;

• Destinadas ao sexo masculino, devem conter uma retrete e um 
urinol;

• Destinadas ao sexo feminino, devem conter uma retrete por cada 
grupo de 15 trabalhadoras que cessem simultaneamente o trabalho.

b) Os compartimentos, onde estão instaladas as retretes, devem 
possuir tiragem de ar direta para o exterior, com porta independente a 
abrir para fora e provida de fecho.

c) Os lavatórios devem ser providos de detergente, não irritante, e 
de toalhetes individuais de papel ou dispositivo de secagem de mãos.

d) A zona destinada aos vestiários deve comunicar diretamente com 
as cabinas de chuveiro e os lavatórios, ser separada por sexos e dispor 
de armários individuais munidos de fechadura ou cadeado.

e) Os chuveiros devem existir na proporção de 1/10 trabalhadores 
que possam vir a utilizá -los simultaneamente, com água quente e fria, 
separados ou de utilização separada por sexo.

f ) Os trabalhadores devem ter à sua disposição, na zona de vestiário, 
cacifos duplos construídos com materiais laváveis, resistentes à cor-
rosão, não porosos e impermeáveis, de forma a permitir a separação 
das roupas de uso pessoal e de trabalho, assim como de outros bens 
pessoais. As fardas de trabalho limpas são colocadas, à disposição dos 
trabalhadores, em equipamento adequado e localizado à entrada dos 
vestiários.

g) Refeitórios:
• Os estabelecimentos que empreguem 50 ou mais trabalhadores e 

aqueles em que lhe seja autorizado tomarem as suas refeições devem 
dispor de uma sala destinada exclusivamente a refeitório, com meios 
próprios para aquecer a comida, não comunicando diretamente com 
locais de trabalho, instalações sanitárias ou locais insalubres;

• A superfície dos refeitórios deve ser calculada em função do número 
máximo de pessoas que os possam utilizar simultaneamente, tendo em 
conta o seguinte:
○ 18,5 m2 até 25 trabalhadores;
○ 18,5 m2 + 0,65 m2 por pessoa a mais, entre 26 e 74 trabalhadores;
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○ 50 m2 + 0,55 m2 por pessoa a mais, entre 75 e 149 trabalhadores;
○ 92 m2 + 0,50 m2 por pessoa a mais, entre 150 e 499 trabalhadores;
○ 225 m2 + 0,40 m2 por pessoa a mais, para 500 ou mais trabalha-

dores.

• Devem ter mesas e cadeiras ou bancos, em número correspondente 
ao máximo de trabalhadores que podem utilizá -los ao mesmo tempo, 
no caso de estabelecimento industrial tipo 2.

2.2.12 — Iluminação
a) Deve ser assegurada uma correta intensidade de luz (natural e ou 

artificial) nas diferentes áreas do estabelecimento, incluindo nas zonas 
de armazenagem e nas vias de circulação interiores.

b) As lâmpadas existentes nas áreas de manipulação e armazenagem 
de géneros alimentícios devem possuir proteção antiqueda de partículas 
em caso de quebra.

2.2.13 — Ventilação
a) Todas as áreas do estabelecimento devem estar equipadas com 

sistemas de ventilação natural e ou forçada (mecânica) que garanta a 
exaustão de cheiros e vapores e evite condensações e desenvolvimento 
de bolores, devendo o caudal médio de ar puro (ventilação) ser de pelo 
menos 30 a 50 m3 por hora e por trabalhador.

b) O sistema de ventilação deve ser:
• Concebido de forma a evitar a circulação do ar das zonas sujas 

para as zonas limpas;
• Construído de forma a proporcionar um acesso fácil aos filtros e a 

outras partes que necessitem de limpeza ou de substituição.

2.2.14 — Instalação elétrica
A instalação elétrica deve cumprir as regras técnicas das instala-

ções elétricas previstas na legislação específica aplicável, incluindo 
as seguintes:

a) Todas as instalações deverão estar dotadas de terra de proteção;
b) Os quadros elétricos deverão:
• Ser de fácil acesso e estar permanentemente desobstruídos;
• Ter portas fechadas à chave e dotadas de sinalização de aviso de 

perigo de eletrocussão;
• Ser acedidos por pessoa competente;
• Estar instalados em local que não permita a entrada de água e 

afastados de substâncias combustíveis e ou inflamáveis;
• Estar equipados com um disjuntor diferencial para proteção das 

pessoas, bem como com disjuntores magnetotérmicos para proteção 
da instalação contra curto -circuitos e sobreaquecimentos;

• Estar equipados com disjuntores que permitam identificar o circuito 
por eles alimentado.

c) As tomadas e as fichas devem ser concebidas de forma que não seja 
possível o contacto direto com as partes ativas antes, durante e depois 
da inserção da tomada. Nos locais onde se verifique a possibilidade de 
contacto com a água, as infraestruturas elétricas deverão ser estanques 
e assegurar a proteção adequada.

d) A instalação elétrica deve encontrar -se em bom estado de conser-
vação, nomeadamente sem fios descarnados, sem ruturas nos cabos e 
sem fichas ou tomadas partidas.

2.2.15 — Equipamentos de trabalho
Os equipamentos de trabalho (máquinas e ferramentas elétricas 

portáteis) devem garantir a proteção dos trabalhadores contra os riscos 
de contacto direto ou indireto com a eletricidade.

2.2.16 — Sinalização de segurança
O estabelecimento deve dispor de sinalização de segurança em todos 

os pontos convenientes, (sinais de saída e de emergência, sinais res-
peitantes a incêndios, sinais de obrigação, de proibição, de advertência 
de perigo, sinais para obstáculos, marcação de vias de circulação e 
iluminação de segurança).

2.2.17 — Águas de abastecimento
a) O estabelecimento deve dispor de uma rede de água potável 

quente e fria que garanta o correto abastecimento a todos os lavatórios 
e dispositivos de lavagem.

b) A água não potável, se for usada (no combate a incêndios, produção 
de vapor ou refrigeração de equipamentos) deve circular em sistemas 
separados, devidamente identificados, sem que haja ligação ou refluxo 
para o sistema de água potável.

c) A utilização da água no estabelecimento deve ser otimizada de 
forma a reduzir os consumos de água e os volumes de águas residuais 
industriais produzidas.

d) As atividades agroindustriais devem promover o uso eficiente 
da água, particularmente tendo em consideração as linhas de orienta-
ção do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA), 
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/2005, de 
30 de junho.

2.2.18 — Águas residuais
a) O sistema de drenagem de águas residuais deve assegurar a correta 

drenagem dos pavimentos e estar munido de mecanismos que impeçam 
os refluxos.

b) Sempre que possível deve ser promovida a reutilização das águas 
residuais resultantes de processos de extração física (p. e., na indústria 
dos óleos vegetais), de lavagem de produtos alimentares em bruto e 
operações de lavagem de embalagens e vasilhame, para outros fins como 
sendo nas lavagens das instalações fabris, para o uso agrícola na rega 
e para o transporte das matérias alimentares a processar.

c) Sempre que possível deve ser promovida a reutilização de água 
com origem noutros processos existentes na unidade industrial ou no 
uso de água de qualidade inferior, para fins de lavagens de instalações 
e de equipamentos.

2.2.19 — Águas pluviais
Sempre que possível deve ser promovida a recolha e a utilização de 

águas pluviais, para fins de lavagens de instalações e de equipamentos.

2.3 — REQUISITOS DOS EQUIPAMENTOS
2.3.1 — Caraterísticas dos materiais
Todos os utensílios, aparelhos, equipamentos e superfícies que entrem 

em contacto com os alimentos devem ser em material inoxidável, impu-
trescível, não poroso, não absorvente e não tóxico e devem apresentar 
uma superfície lisa, lavável e desinfetável.

2.3.2 — Requisitos de instalação dos equipamentos
a) Os equipamentos devem estar instalados de forma a permitir a 

limpeza da área circundante.
b) Sempre que sejam utilizadas estantes, designadamente nas áreas 

de armazenagem, estas devem estar estruturadas em função das cargas 
previstas e estar afixadas às paredes e pavimento de forma a garantir 
sua estabilidade.

c) Os equipamentos e máquinas ruidosas devem dispor de elementos 
para redução de ruído na fonte (silenciadores, atenuadores, blocos de 
inércia, elementos antivibráticos) e devem estar isolados, se possível.

2.3.3 — Lavatórios dos locais de manipulação dos géneros ali-
mentícios

a) Devem existir lavatórios de mãos localizados pelo menos nos 
seguintes locais: sala de preparação (corte e desossa), sala fabrico 
de carne picada e preparados de carne e sala de acondicionamento e 
embalagem.

b) Os lavatórios devem ser dotados de água potável quente e fria, de 
sistema de acionamento não manual e devem drenar diretamente para 
a rede de esgotos, mediante ligação dotada de sifão.

c) Junto dos lavatórios devem existir dispositivos dispensadores de 
detergente e desinfetante das mãos, toalhetes individuais de papel ou 
dispositivo de secagem de mãos. No caso de serem usados toalhetes 
individuais, deve existir um contentor para colocação dos mesmos 
após utilização.

2.3.4 — Dispensador de água potável
O estabelecimento deve dispor de dispensador de água potável, sendo 

proibido o uso de copos coletivos.

2.3.5 — Contentores para colocação de subprodutos
O estabelecimento deve dispor de contentores para o acondiciona-

mento de subprodutos, constituídos por materiais laváveis e desin-
fetáveis. Os contentores devem ser estanques, munidos de tampa e 
devem ostentar a menção, a azul, "Categoria 3 — Não destinado ao 
consumo humano".

Caso se proceda à remoção da coluna vertebral e/ao aproveita-
mento da carne da cabeça, o estabelecimento deve também dispor 
de contentores, com as mesmas características, identificados com 
a menção, a vermelho, "Categoria 1 — Destinado exclusivamente 
a eliminação".
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2.3.6 — Equipamento para lavagem e desinfeção do calçado
No circuito entre os vestiários e a entrada na zona de laboração deve 

existir um equipamento para lavagem e desinfeção do calçado, dotado 
de água potável corrente, munido de sistema de escoamento adequado.

2.3.7 — Utensílios
a) As salas de preparação das carnes devem dispor de sistema de 

desinfeção dos utensílios (facas e outros) com água quente que atinja, 
no mínimo, 82°C ou de um sistema alternativo de efeito equivalente.

b) As salas de preparação das carnes devem dispor de um local 
reservado para colocação dos utensílios (facas e outros) quando não 
estão em utilização.

c) Sempre que sejam desmanchadas carnes de mais do que uma 
espécie animal, devem existir mesas distintas para a desmancha 
de cada espécie, exceto se forem tomadas precauções para evitar 
a contaminação cruzada, nomeadamente por separação, no tempo, 
das operações relativas às diferentes espécies, intercalada com uma 
higienização.

2.3.8 — Equipamentos frigoríficos
a) O estabelecimento deve dispor de equipamentos frigoríficos ca-

pazes de manter:
• A carne de ungulados domésticos a uma temperatura inferior ou 

igual a 3°C, 7°C, consoante se trate de miudezas ou outras carnes 
refrigeradas, respetivamente;

• A carne de aves e de coelhos a uma temperatura inferior ou igual 
a 4° C;

• A carne picada a uma temperatura inferior ou igual a 2°C e  -18°C, 
consoante se trate de carne picada refrigerada ou ultracongelada, res-
petivamente;

• Os preparados de carne a uma temperatura inferior ou igual a 4°C 
e  -18°C, consoante se trate de preparados de carne refrigerados ou 
ultracongelados, respetivamente;

• As salas de preparação e de acondicionamento/embalagem das 
carnes, durante as operações, a uma temperatura ambiente máxima 
de 12°C.

b) O estabelecimento deve dispor de equipamentos adequados à 
congelação ou ultracongelação dos géneros alimentícios, caso se pro-
ceda a estas operações.

c) As câmaras frigoríficas devem dispor de:
• Dispositivos que permitam o controlo da temperatura a que os 

alimentos são conservados;
• Dispositivo de registo automático da temperatura de armazenagem, 

no caso específico de alimentos ultracongelados;
• Iluminação e espaço suficiente para a inspeção e a manutenção 

dos condensadores;
• Portas com fechos que permitam a sua abertura tanto do exterior 

como do interior, e no caso de disporem de fechadura, devem existir 
dispositivos de alarme, acionáveis no interior da câmara, que comu-
niquem com o exterior.

2.3.9 — Embalagens
Os materiais de acondicionamento e embalagem, quando reutilizá-

veis, devem ser constituídos por materiais fáceis de limpar e desinfetar.

2.3.10 — Outros requisitos específicos em matéria de equipa-
mentos

2.3.10.1 — Equipamentos a gás/termoacumulador
a) Os esquentadores devem ser instalados em locais ventilados, com 

exaustão de gases e fumos para o exterior e não devem ser instalados 
em locais fechados, nomeadamente em casas de banho, dispensas e 
garagens.

b) A eventual armazenagem de garrafas de GPL deverá satisfazer 
as seguintes condições:

• É apenas permitida a existência de garrafas de GPL amovíveis, cheias 
ou vazias, desde que a sua capacidade global não exceda 1,500 dm3, por 
metro quadrado de área útil da oficina ou nave industrial;

• No caso de utilização de garrafas amovíveis com capacidade unitária 
inferior a 30 dm3, estas não devem ser agrupadas em mais de quatro 
unidades por grupo;

• Caso a quantidade de GPL armazenada esteja sujeita a controlo 
prévio/licenciamento, o mesmo deve ser obtido nos termos da legis-
lação aplicável;

• Está impedida a instalação de aparelhos de GPL, tal como de gar-
rafas de GPL nas caves, salvo em compartimentos semienterrados.

c) Caso seja instalado termoacumulador, o industrial deverá estar na 
posse de termo de responsabilidade técnica de montagem, garantindo -se 
a utilização da proteção diferencial de alta sensibilidade.

2.3.10.2 — Máquinas
As máquinas instaladas devem satisfazer as exigências essenciais de 

segurança e saúde aplicáveis, incluindo declaração CE de conformidade, 
marcação CE e manual de instruções em português.

2.3.10.3 — Elevação e transporte de materiais
Devem ser utilizados meios técnicos apropriados na carga, descarga, 

circulação, transporte e armazenagem de materiais de modo a evitar, 
tanto quanto possível os esforços físicos.

2.3.10.4 — Elementos móveis dos equipamentos de trabalho
Os elementos móveis dos equipamentos de trabalho que possam 

causar acidentes por contacto mecânico devem ter protetores que 
impeçam o acesso às zonas perigosas ou dispositivos que inter-
rompam o movimento dos elementos móveis antes do acesso a 
essas zonas.

2.3.10.5 — Equipamentos de proteção individual
Os equipamentos de proteção individual contra os riscos resultantes 

das operações efetuadas devem encontrar -se disponíveis para os traba-
lhadores. Estes equipamentos devem ser distribuídos individualmente 
e, mantidos em adequadas condições de conservação e higiene.

2.3.10.6 — Material de primeiros socorros
O estabelecimento deve dispor de material de primeiros socorros de 

fácil acesso e devidamente sinalizado.

2.3.10.7 — Equipamentos de combate a incêndios
Sem prejuízo do cumprimento dos requisitos técnicos fixados no 

Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios em Edifícios e 
da adoção das medidas de autoproteção mínimas exigíveis, em função 
da categoria de risco por utilização -tipo:

a) Devem existir meios de deteção adequados em zonas de produção 
e armazenagem;

b) Os meios de combate a incêndios devem estar disponíveis, 
ser os adequados, encontrarem -se sinalizados e em condições ope-
racionais.

c) Na ausência de outro critério de dimensionamento devidamente 
justificado, os extintores devem ser calculados à razão de:

• 18 L de agente extintor padrão por 500 m2 ou fração de área de 
pavimento do piso em que se situem;

• Um por cada 200 m2 de pavimento do piso ou fração, com um 
mínimo de dois por piso.

d) Os extintores devem ser convenientemente distribuídos, sina-
lizados sempre que necessário e instalados em locais bem visíveis, 
colocados em suporte próprio de modo a que o seu manípulo fique 
a uma altura não superior a 1,2 m do pavimento e localizados pre-
ferencialmente:

• Nas comunicações horizontais ou, em alternativa, no interior das 
câmaras corta -fogo, quando existam;

• No interior dos grandes espaços e junto às suas saídas.

2.4 — ASPETOS OPERACIONAIS
2.4.1 — Higiene e Segurança Alimentar
2.4.1.1 — Procedimentos baseados no sistema HACCP (4)
O industrial deve estabelecer um procedimento ou procedimentos 

baseados nos princípios HACCP. Deve existir uma abordagem funda-
mentada aos perigos envolvidos nas operações, nomeadamente a sua 
identificação, avaliação e formas de controlo e registo (5).

2.4.1.2 — Pré -requisitos do sistema HACCP
Para efeitos de execução do disposto do ponto anterior, o industrial 

deve:
a) Definir um fluxograma, que inclua a descrição das operações (6);
b) Dispor de planta com marcação dos circuitos funcionais de pes-

soal, géneros alimentícios (matérias -primas, produtos intermédios, 
produto final), matérias subsidiárias (material de acondicionamento e 
embalagem) e da rede de águas e esgotos;
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c) Definir procedimentos de controlo de matérias -primas, que 
assegurem que provêm de estabelecimentos aprovados, que estão 
devidamente identificadas e ou rotuladas, que se apresentem a uma 
temperatura que cumpra os valores definidos na legislação em vi-
gor e que não apresentem contaminações. No caso dos materiais 
de acondicionamento e embalagem, o controlo deve assegurar que 
os materiais são próprios para entrar em contacto com os géneros 
alimentícios,

d) Definir procedimentos de higienização e desinfeção das instala-
ções, equipamentos e utensílios;

e) Definir procedimentos de controlo do acesso às instalações por 
parte de animais domésticos e pragas;

f) Definir um plano de controlo analítico, de acordo com a análise de 
risco, de superfícies, utensílios e equipamentos, produtos finais e água;

g) Definir um plano de controlo analítico para cumprimento dos 
critérios de higiene;

h) Definir procedimentos de supervisão e instrução e ou formação 
do pessoal que manuseia os alimentos, em matéria de higiene dos 
géneros alimentícios;

i) Implementar boas práticas de higiene e fabrico.

2.4.1.3 — Rastreabilidade
O industrial deve definir procedimentos que permitam identifi-

car o fornecedor de um género alimentício, ou de qualquer outra 
substância destinada a ser incorporada num género alimentício ou 
com probabilidades de o ser e identificar outros operadores a quem 
tenham sido fornecidos os seus produtos, de forma a assegurar a 
rastreabilidade.

2.4.1.4 — Subprodutos de origem animal
Constituem subprodutos de origem animal as seguintes matérias:
a) Aparas de carne, fragmentos, ossos, tendões, nervos e gorduras 

resultantes do processo de desmancha e que não se destinem ao con-
sumo humano;

b) Carnes e preparados de carne que não se destinem ao consumo 
humano, por razões comerciais, problemas de fabrico, defeitos de 
empacotamento ou outros defeitos;

c) Carnes e preparados de carne que não sejam próprias para consumo 
humano, mas que não revelem quaisquer sinais de doença transmissível 
a seres humanos ou animais.

d) As matérias de risco especificadas (MRE) — colunas vertebral 
dos bovinos com mais de 30 meses e cabeças de bovinos com mais 
de 12 meses.

Os subprodutos referidos nas alíneas a) a c) são classificados como 
matérias de categoria 3. Os subprodutos referidos na alínea d) são 
classificados como matéria de categoria 1.

Os subprodutos que resultam da laboração do estabelecimento 
devem ser recolhidos, colocados em contentores (vide 2.3.5) que 
devem ser limpos e desinfetados após cada utilização. Os contentores 
devem ser retirados das zonas de laboração para local apropriado 
(vide ponto 2.2.3 alínea i), pelo menos no final de cada dia de tra-
balho, de modo a evitar contaminação das instalações e dos géneros 
alimentícios.

Se os subprodutos animais se destinarem ao fabrico de alimen-
tos para animais e se não forem transportados e transformados 
no prazo de 24 horas após a sua recolha, devem ser armazenados 
refrigerados ou congelados, de forma a evitar a sua decomposição 
ou deterioração.

Os subprodutos devem ser encaminhados para estabelecimentos 
aprovados ou registados, que constam das listas divulgadas no sítio da 
Direção -Geral de Alimentação e Veterinária em:

http://www.dgv.min -agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/generic
os?generico=157838&cboui=157838

Os subprodutos devem ser transportados em contentores ou veícu-
los estanques cobertos, que devem ser limpos e secos antes de serem 
utilizados e limpos, lavados e ou desinfetados após cada utilização, 
para evitar a contaminação cruzada. Durante o transporte, deve ser 
aposto ao contentor ou veículo, um rótulo que indique a categoria dos 
subprodutos animais e a menção inscrita de forma visível e legível, para 
as matérias de categoria 3, «Categoria 3 — Não destinado ao consumo 
humano», para as matérias de categoria 1, «Categoria 1 — Destinado 
exclusivamente a eliminação».

O transporte de subprodutos animais destinados à produção de ma-
térias para alimentação animal ou de alimentos crus para animais de 
companhia deve ser efetuado a uma temperatura adequada, no máximo 
a 7°C. Os veículos utilizados no transporte refrigerado devem garantir 
a manutenção de uma temperatura adequada durante todo o transporte 
e permitir que a temperatura seja monitorizada.

Durante o transporte, os subprodutos animais referidos no parágrafo 
anterior devem ser acompanhados da guia de acompanhamento de 
subprodutos de origem animal modelo 376/DGV, que deve ser emitida 
pelo estabelecimento de origem dos mesmos.

2.4.2 — Segurança e Saúde no Trabalho
2.4.2.1 — Organização dos serviços de saúde e segurança no 

trabalho
O industrial deve organizar os serviços de segurança e saúde no tra-

balho de acordo com as seguintes modalidades, previstas no artigo 74.º 
da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro:

a) Serviço externo (7), ou, quando legalmente admitido,
b) Regime simplificado (atividade de segurança exercida pelo em-

pregador ou por trabalhador designado). (8)
c) Serviço comum
O serviço comum deve ser instituído por acordo, que deve ser cele-

brado por escrito, entre várias empresas ou estabelecimentos (pertencen-
tes a sociedades que não se encontrem em relação de grupo nem sejam 
abrangidas pela obrigatoriedade de serviços internos) e contemplam 
exclusivamente os trabalhadores por cuja segurança e saúde os empre-
gadores subscritores do acordo sejam responsáveis.

O acordo referido, carece de autorização da Autoridade para as Con-
dições do Trabalho, (no âmbito da segurança no trabalho) e da Direção 
Geral da Saúde (no âmbito da saúde no trabalho).

d) Serviço interno
Este serviço deve ser instituído pelo empregador, abrange 

exclusivamente os trabalhadores por cuja segurança aquele é 
responsável, faz parte da estrutura da empresa e funciona na sua 
dependência.

Esta modalidade é obrigatória para estabelecimentos com mais de 
400 trabalhadores ou (conjunto de estabelecimentos distanciados da-
quele que ocupa maior número de trabalhadores e que, com este, tenham 
pelo menos 400 trabalhadores) ou para estabelecimentos (ou conjunto 
de estabelecimentos) que desenvolvam atividades de risco elevado a 
que estejam expostos pelo menos 30 trabalhadores.

Qualquer que seja a modalidade adotada, a empresa ou o estabe-
lecimento, deve ter uma estrutura interna que assegure as atividades 
de primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação de 
instalações, as medidas que devem ser adotadas e a identificação dos 
trabalhadores responsáveis pela sua aplicação, bem como assegurar 
os contactos necessários com as entidades externas competentes para 
realizar aquelas operações e as de emergência médica.

2.4.2.2 — Verificações periódicas e extraordinárias dos equipa-
mentos de trabalho

Devem ser asseguradas verificações periódicas e extraordinárias 
dos equipamentos de trabalho, devendo estar disponíveis registos que 
evidenciem o cumprimento deste requisito, bem como os respetivos 
relatórios.

2.4.2.3 — Condições de temperatura e humidade
As condições de temperatura e humidade dos locais de trabalho 

devem ser mantidas dentro dos limites convenientes para evitar danos 
na saúde dos trabalhadores.

2.4.2.4 — Condições ergonómicas
A Ergonomia visa a conceção e ou correção de sistemas, máquinas e 

postos de trabalho que sejam seguros e eficientes, adaptando o trabalho 
ao Homem e tendo como objetivo fundamental, o aumento da segurança, 
saúde e conforto do trabalhador, contribuindo assim para o aumento da 
eficiência organizacional, pelo que:

a) A disposição e dimensionamento dos postos de trabalho devem 
ser adequados às exigências das tarefas a executar;

b) Devem ser adotados os meios técnicos e organizacionais para 
reduzir os esforços nas atividades de manuseamento de cargas, bem 
como a repetibilidade de tarefas.

2.4.2.5 — Prevenção de riscos profissionais
O estabelecimento deve dispor de um plano escrito de prevenção de 

riscos profissionais, integrando a todos os níveis e, para o conjunto das 
atividades da empresa, a avaliação dos riscos e as respetivas medidas 
de prevenção.

Deve ser assegurada a formação, informação e sensibilização dos 
trabalhadores em matéria de exposição ao risco profissional.
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Na tabela seguinte, identificam -se as seguintes medidas preventivas:

ATIVIDADES MEDIDAS PREVENTIVAS

RECEÇÃO DE MATÉRIAS -PRIMAS (CAR-
CAÇAS DE AVES E DE UNGULADOS 
DOMÉSTICOS).

• UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA A MOVIMENTAÇÃO MANUAL 
DE CARGAS, CUJO PESO

POSSA COMPROMETER A SEGURANÇA E SAÚDE DOS TRABALHADORES;
• FRACIONAMENTO DA CARGA OU EM ALTERNATIVA MOVIMENTAÇÃO POR MAIS 

DO QUE UMA PESSOA;
• FORMAÇÃO AOS TRABALHADORES DE MODO A ADOTAREM POSTURAS DE TRA-

BALHO ADEQUADAS;
• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (CIRCUITOS DAS MATÉRIAS -PRIMAS E ROTATIVI-

DADE).

DESMANCHA DA CARNE, PICAGEM/FA-
BRICO DOS PREPARADOS DE CARNE 
(SALSICHA FRESCA, HAMBÚRGUE-
RES, ALMÔNDEGAS, ESPETADAS E 
ROLO DE CARNE).

• ALTURA DOS PLANOS DE TRABALHO (MESAS, BANCADAS) ADEQUADA ÀS TAREFAS 
E AOS TRABALHADORES;

• UTILIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS CORTANTES ADEQUADOS (EX: FACAS, CUTELOS);
• UTILIZAÇÃO ADEQUADA DE MÁQUINAS DE CORTE (EX: SERRAS DE FITA, MÁQUINAS 

DE SERRAS CIRCULAR MÁQUINA DE CORTE COM LÂMINAS
ROTATIVAS);
• DISPONIBILIZAÇÃO DE LUVAS DE MALHA DE AÇO E OUTROS EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL ADEQUADOS;
• ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO COLETIVAS E INDIVIDUAIS QUANDO DA 

UTILIZAÇÃO DE
PRODUTOS QUÍMICOS (AMÓNIA.) E EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE (UV).

ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALA-
GEM (INCLUI EQUIPAMENTOS FRI-
GORÍFICOS).

• UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;
• ALTURA DOS PLANOS DE TRABALHO (MESAS, BANCADAS) ADEQUADAS ÀS TARE-

FAS E AOS TRABALHADORES;
• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (CIRCUITOS DAS MATÉRIAS PRIMAS E ROTATIVIDADE);
• DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ADEQUADOS;

EXPEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS 
PRODUTOS REFRIGERADOS/CON-
GELADOS.

• DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ADEQUADOS.

LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E INSTA-
LAÇÕES (UTILIZAÇÃO DE DESINFE-
TANTES E DETERGENTES).

• DISPONIBILIZAÇÃO DE FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA DOS PRODUTOS;
• ADEQUADA ARMAZENAGEM E ROTULAGEM;
• DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ADEQUADOS.

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS . . . . . . . • CONCEÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO DE MODO A SEREM RESPEITADOS OS 
PRINCÍPIOS ERGONÓMICOS, DE CONFORTO TÉRMICO, ILUMINAÇÃO E QUALIDADE 
DO AR;

2.4.3 — Ambiente
2.4.3.1 — Recursos hídricos
a) Caso o estabelecimento utilize água proveniente de captação 

própria de águas superficiais ou subterrâneas (9) deve dispor de título 
de utilização de recursos hídricos, ou do correspondente título padroni-
zado, se aplicável, ou parecer positivo à comunicação prévia, emitido 
pela Agência Portuguesa do Ambiente.

b) O disposto na alínea anterior deve ter em consideração o ar-
tigo 2.º do Decreto -Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, uma que a 
qualidade da água utilizada para fabrico, transformação, conserva-
ção ou comercialização de produtos ou substâncias, assim como a 
utilizada na limpeza de superfícies, objetos e materiais que podem 
estar em contacto com os alimentos deve ser igual à exigida para o 
consumo humano, exceto quando a utilização dessa água não afeta a 
salubridade do género alimentício na sua forma acabada. A utilização 
de captações próprias para os processos que interfiram com a salubri-
dade dos alimentos só é permitida se não houver a possibilidade de 
ligação à rede pública de abastecimento, devendo ser implementado 
neste caso um sistema de tratamento necessário, ou nos casos das 
indústrias já existentes desde que possuam um sistema de tratamento 
que comprovadamente produz uma água equiparada à definida no 
Decreto -Lei n.º 306/2007.

c) Se o estabelecimento estiver ligado ao sistema público de drenagem 
de águas residuais, deve dispor de autorização expressa da respetiva 
entidade gestora, conforme disposto no artigo 54.º do Decreto -Lei
n.º 226 -A/2007, de 31 de maio.

d) No caso de rejeição de águas residuais no meio hídrico ou no 
solo (sistema autónomo doméstico seguido de órgão de infiltração 
no terreno), o estabelecimento deve dispor de título de utilização de 
recursos hídricos emitido pela Agência Portuguesa do Ambiente ou, 
no caso de rejeição águas residuais domésticas no solo, e se tal for a 

opção do industrial, do correspondente título padronizado, nos casos 
aplicáveis.

e) No caso do estabelecimento se localizar em terrenos do domínio 
hídrico deve dispor de título de utilização de recursos hídricos emitido 
pela Agência Portuguesa do Ambiente.

f) Os pedidos de emissão de título de utilização de recursos hídricos 
devem ser submetidos no Sistema Integrado de Licenciamento do 
Ambiente (SILiAmb) em https://siliamb.apambiente.pt.

2.4.3.2 — Resíduos
a) Sempre que o estabelecimento produza resíduos que não possam 

ser equiparados a resíduos urbanos (resíduos que pela sua natureza e 
composição são semelhantes aos resíduos provenientes de habitações 
e cuja produção diária não ultrapassa 1100 litros), deve ser assegurada, 
na gestão dos mesmos o cumprimento do disposto no Decreto -Lei 
n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto -Lei 
n.º 73/2011, de 17 de junho, nomeadamente:

i) Adoção de medidas de gestão de substâncias, materiais ou produtos, 
quando aplicável, destinadas a reduzir a quantidade, a perigosidade e 
os impactes adversos no ambiente e na saúde humana dos resíduos 
produzidos;

ii) Separação dos resíduos na origem, por fluxos e fileiras, de forma 
a promover a sua valorização;

iii) Armazenamento dos resíduos produzidos de modo a não provo-
car danos para o ambiente, nem para a saúde humana, instalando -se, 
sempre que necessário, sistemas de contenção/retenção secundária de 
eventuais escorrências e ou derrames;

iv) Encaminhamento dos resíduos produzidos para operadores au-
torizados para a sua valorização ou eliminação, assegurando que o seu 
transporte é acompanhado, até à entrada em vigor das e -GAR (Guia 
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de Acompanhamento de Resíduos Eletrónica), por guia preenchida em 
triplicado, em Modelo n.º 1428 da Imprensa Nacional -Casa da Moeda;

v) Registo no sistema integrado de registo eletrónico de resíduos 
(SIRER) a efetuar no prazo de um mês após o inicio da atividade ou 
do funcionamento do estabelecimento, bem como registo anual da 
informação relativa à produção de resíduos, por código da Lista Eu-
ropeia de Resíduos, até 31 de março do ano seguinte ao do ano civil 
a reportar caso o estabelecimento produza qualquer quantidade de 
resíduos perigosos ou produza resíduos não urbanos e empregue mais 
de 10 trabalhadores;

b) Aderir a um sistema de gestão que assegure o cumprimento do 
princípio da responsabilidade alargada do produtor.

2.4.3.3 — Ruído ambiente
O Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto -Lei

n.º 9/2007, de 17 de janeiro, será aplicável às instalações agroindustriais 
caso estas consubstanciem, no caso de alterações de uma instalação 
existente, ou venham a consubstanciar, no caso de novas instalações, o 
conceito de "atividade ruidosa permanente" conforme definição cons-
tante da alínea a) do artigo 3.º do RGR. Ou seja, o ruído produzido 
pela instalação existente, terá de ser, pelo menos, audível (avaliação 
qualitativa) junto de um ou mais recetores sensíveis (edifício habita-
cional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização 
humana). Caso a condição anterior se verifique, deve evidenciar o cum-
primento dos requisitos acústicos estabelecidos no n.º 1 do artigo 13.º 
do RGR, apresentando à entidade coordenadora do licenciamento uma 
avaliação acústica (n.º 9 do artigo 13.º do RGR) que reveste a forma 
de ensaio acústico a realizar junto do ou no recetor e, caso aplicável, a 
apresentação de medidas de prevenção e controlo do ruído.

Para novas instalações, terá que ser realizado um estudo previsional 
que demonstre a viabilidade do cumprimento dos requisitos acústicos 
estabelecidos no n.º 1 do artigo 13.º do RGR sob condições normais 
de funcionamento da instalação agroindustrial.

2.5 — FLEXIBILIDADE
Eventuais desvios às condições de instalação e exploração constantes 

do presente título poderão ser admitidos, uma vez demonstrada pelo 
industrial a sua compatibilidade com os objetivos relativos à segurança 
alimentar, segurança e saúde no trabalho e ambiente prosseguidos pela 
legislação aplicável.

(1) Nos termos do Regulamento (CE) n.º 999/2001 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de maio

(2) Nos termos do Regulamento (CE) n.º 999/2001 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de maio

(3) Os locais de manipulação de géneros alimentícios compreendem 
os locais onde os alimentos são manuseados, preparados e armazenados.

(4) HACCP — Hazard Analysis and Critical Control Points (em por-
tuguês "APPCC — Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo") 
é um método sistemático e documentado de controlo de segurança 
alimentar, concebido para prevenir, eliminar e ou detetar perigos.

(5) Devem ser consideradas as recomendações constantes no docu-
mento de orientação sobre a aplicação de procedimentos baseados nos 
princípios HACCP e sobre a simplificação da aplicação dos princípios 
HACCP, disponível em http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygie-
nelegislation/guidance_doc_haccp_pt.pdf.

(6) O fluxograma constante no anexo II é meramente indicativo e 
inclui, complementarmente, um conjunto de boas práticas de higiene 
que devem ser observadas durante a laboração.

(7) O serviço externo é desenvolvido por entidade autorizada pela 
ACT (no âmbito da segurança no trabalho) e pela DGS (no âmbito 
da saúde no trabalho) que, mediante contrato com o empregador, por 
escrito, realiza as atividades principais (descritas no artigo n.º 98.º da 
Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro), que visam prevenir os riscos 
profissionais e promover a segurança e saúde dos trabalhadores.

(8) No estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos distan-
ciados até 50 km do de maior dimensão, que empregue no máximo 
9 trabalhadores, as atividades de segurança no trabalho podem ser 
exercidas diretamente pelo próprio empregador, ou por um ou mais 
trabalhadores designados, se possuírem formação adequada, dis-
puserem de tempo e de meios e permanecerem habitualmente no 
estabelecimento. O exercício desta atividade depende de autorização 
expressa da ACT a requerer em modelo próprio disponível no sítio 
eletrónico desta entidade.

(9) No caso de abastecimento de água para consumo humano, só é 
admissível o recurso a este tipo de captação se a rede pública não se 
encontrar disponível, ou seja, se a mesma se encontrar a uma distância 
superior a 20 metros do estabelecimento a servir.

ANEXOS

I — LEGISLAÇÃO

 SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL
• Decreto -Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto
Aprova o Sistema da Indústria Responsável (SIR)

 SEGURANÇA ALIMENTAR
• Regulamento (CE) n.º 178/2002, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 28 de janeiro
Estabelece os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria 

a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece 
procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios

• Regulamento (CE) n.º 852/2004, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de abril

Relativo à higiene dos géneros alimentícios

• Regulamento (CE) n.º 853/2004, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de abril

Estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros ali-
mentícios de origem animal

• Regulamento (CE) n.º 999/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de maio

Estabelece regras para a prevenção, o controlo e a erradicação de 
determinadas encefalopatias espongiformes transmissíveis

• Regulamento (CE) n.º 2073/2005, da Comissão, de 15 de no-
vembro

Relativo a critérios microbiológicos aplicáveis aos géneros alimen-
tícios

• Regulamento (CE) n.º 1069/2009, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de outubro

Define regras sanitárias relativas a subprodutos animais e produtos 
derivados não destinados ao consumo humano

• Regulamento (CE) n.º 37/2005, da Comissão, de 12 de janeiro
Relativo ao controlo das temperaturas nos meios de transporte e nas 

instalações de depósito e armazenagem de alimentos ultracongelados 
destinados à alimentação humana

• Portaria n.º 1129/2009, de 1 de outubro
Relativa ao controlo metrológico dos instrumentos de medição e 

registo da temperatura a utilizar nos meios de transporte nas instalações 
de depósito e armazenagem dos alimentos a temperatura controlada

 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
• Portaria n.º 53/71 de 3 de fevereiro
Aprova o Regulamento Geral de Segurança e Higiene do Trabalho 

nos Estabelecimentos Industriais

• Portaria n.º 702/80, de 22 de setembro
Altera a Portaria n.º 53/71 de 03 de fevereiro, que aprova o Regula-

mento Geral de Segurança e Higiene do Trabalho nos Estabelecimentos 
Industriais

• Portaria n.º 1081/91, de 24 de outubro
Estabelece regras uniformes de fabrico e de montagem de termoa-

cumuladores elétricos

• Decreto -Lei n.º 347/93, de 1 de outubro
Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde nos 

locais de trabalho

• Portaria n.º 987/93, de 6 de outubro
Estabelece a regulamentação das prescrições mínimas de segurança 

e saúde nos locais de trabalho
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• Decreto -Lei n.º 330/93, de 25 de setembro
Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde na mo-

vimentação manual de cargas.

• Decreto -Lei n.º 348/93, de 1 de outubro
Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde dos 

trabalhadores na utilização de equipamentos de proteção individual

• Decreto -Lei n.º 141/95, de 14 de junho
Estabelece as prescrições mínimas para a sinalização de segurança 

e de saúde no trabalho

• Portaria n.º 1456 -A/95, de 11 de dezembro
Regulamenta as prescrições mínimas de colocação e utilização da 

sinalização de segurança e de saúde no trabalho

• Portaria n.º 460/2001, de 8 de maio
Aprova o Regulamento de Segurança das Instalações de Armazena-

gem de GPL com capacidade até 200 m3

• Despacho n.º 22 333/2001, de 30 de outubro
Aprova a instrução técnica complementar para reservatórios de GPL

• Decreto -Lei n.º 236/2003, de 30 de setembro
Estabelece as prescrições mínimas destinadas a promover a melhoria 

da proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores suscetíveis de 
exposição a riscos derivados de atmosferas explosivas no local de 
trabalho.

• Decreto -Lei n.º 50/2005, de 25 de fevereiro
Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde para a 

utilização pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho,

• Decreto -Lei n.º 226/2005, de 28 de dezembro
Estabelece os procedimentos de aprovação das regras técnicas das 

instalações elétricas de baixa tensão

• Portaria n.º 949 -A/2006, de 29 de dezembro
Aprova as Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão

• Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro
Estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndios em edi-

fícios, abreviadamente designado por SCIE

• Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro
Aprova o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em 

Edifícios (SCIE)

• Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro
Regulamenta o regime jurídico da promoção e prevenção da segu-

rança e saúde no trabalho

• Decreto -Lei n.º 90/2010, de 22 de julho
Aprova o novo regulamento de instalação, de funcionamento, de 

reparação e de alteração de equipamentos sob pressão

• Informação Técnica n.º 1/2010 da Direção -Geral de Saúde
Conteúdo da mala/caixa/armário de primeiros socorros (disponível 

em www.dgs.pt, micro site de saúde ocupacional)

• Documento de Referência da Segurança e Saúde do Trabalho 
(SST): ACT/DGS, dezembro, 2013

Atuação dos Industriais no âmbito do SIR

 AMBIENTE
▪ Recursos Hídricos
• Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e republicada pelo 

Decreto -Lei n.º 130/2012 de 22 de junho
Aprova a Lei da Água, estabelecendo as bases e o quadro institucional 

para a gestão sustentável das águas.

• Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de maio

Estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos

• Portaria n.º 1450/2007 de 12 de novembro
Fixa as regras do regime de utilização dos recursos hídricos

• Decreto -Lei n.º 97/2008 de 11 de junho
Estabelece o regime económico e financeiro dos recursos hídricos

• Decreto -Lei n.º 306/2007 de 27 de agosto
Estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo 

humano

▪ Resíduos
• Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republi-

cado pelo Decreto -Lei n.º 73/2011, de 17 de junho
Estabelece o regime geral da gestão de resíduos

• Portaria n.º 335/97, de 16 de maio
Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos dentro do 

território nacional

▪ Ruído Ambiente
• Decreto -Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro
Regulamento Geral do Ruído

II — FLUXOGRAMA

Texto de apoio ao Fluxograma

Receção de matérias -primas
√ A receção das carnes deve possibilitar a sua transferência rápida 

para o local de armazenagem frigorífica, assegurando a manutenção 
da cadeia de frio.
√ No momento de receção, deve proceder -se ao controlo das matérias-

-primas, relativamente aos seguintes aspetos:
i. Inspeção sensorial, de forma a verificar se os alimentos se apre-

sentam em bom estado, sem apresentarem contaminações ou outras 
alterações que possam comprometer a sua utilização;
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ii. A temperatura das carnes deve apresentar -se a uma temperatura 
inferior ou igual aos seguintes valores:

• Carne refrigerada de ungulados: 7°C
• Miudezas refrigeradas de ungulados: 3°C
• Carne refrigerada de aves e coelhos: 4°C
• Miudezas refrigeradas de aves e coelhos: 4°C

iii. Verificada da documentação de acompanhamento;
iv. Verificação dos prazos de validade e da indicação do lote;
v. Verificação da marca de salubridade ou da marca de identificação 

das carnes e a rotulagem obrigatória da carne de bovino.

√ Os procedimentos de rastreabilidade começam na receção das 
matérias -primas, sendo importante proceder à verificação e registo 
do lote de origem.

Armazenagem
√ Após a receção, as carnes devem ser armazenadas numa câmara 

frigorífica que permita a sua conservação a temperatura adequada. 
A forma de colocação das carnes nas câmaras deve permitir que o ar 
circule entre as peças e sem que as mesmas sejam encostadas às pare-
des. A temperatura de conservação deve ser monitorizada e mantida 
sob controlo.
√ Nos locais onde são armazenados géneros alimentícios (incluindo 

condimentos, aditivos e vegetais), não devem ser armazenados materiais 
ou produtos que os possam contaminar.
√ A carne exposta deve ser armazenada separadamente da carne 

embalada, a menos que seja armazenada de forma a que o material de 
embalagem e o modo de armazenagem não possam ser uma fonte de 
contaminação para a carne.
√ No local onde são armazenados os produtos de limpeza e desinfe-

ção não devem ser armazenados ou manipulados géneros alimentícios, 
materiais de embalagem ou outros materiais que possam vir a entrar 
em contacto com os géneros alimentícios.

Congelação e descongelação
√ A carne destinada à congelação deve ser congelada sem demoras 

injustificadas.
√ A descongelação das carnes deve ocorrer numa câmara de refrige-

ração. Os líquidos de escorrimento resultantes da descongelação devem 
ser adequadamente drenados.

Preparação e fabrico de carne picada 
e preparados de carne

√ Os procedimentos devem ser concebidos e executados de modo a 
evitar a evitar ou minimizar a contaminação, nomeadamente:

i. A carne deve ser introduzida nas salas de trabalho à medida que 
for sendo necessário;

ii. Durante a preparação, o acondicionamento e a embalagem, a 
carne de ungulados, as miudezas de ungulados e a carne de aves e de 
coelhos devem manter -se a uma temperatura igual ou inferior a 7°C, 
3°C e 4°C, respetivamente;

iii. Se se proceder à preparação de carne de diferentes espécies, 
devem ser tomadas precauções para evitar a contaminação cruzada, 
se necessário por separação, no espaço ou no tempo, das operações 
relativas à diferentes espécies;

√ A preparação dos vegetais deve ser realizada de modo higi-
énico e todos os procedimentos devem evitar a contaminação do 
produto.
√ Após a preparação do aditivo, este deve ser acondicionado em 

material destinado a entrar em contacto com géneros alimentícios e 
armazenado em condições que não permitam a sua contaminação, caso 
não seja usado imediatamente.
√ Após a preparação do condimento, este deve ser acondicionado 

em material destinado a entrar em contacto com géneros alimentícios 
e armazenado em condições de refrigeração, caso não seja usado ime-
diatamente.
√ Quando tiver sido preparada a partir de carne refrigerada, a carne 

picada deve ser preparada:
i. No caso das aves de capoeira, num prazo que não exceda três dias 

após o abate;
ii. No caso de outros animais, num prazo que não exceda seis dias 

após o abate;
iii. Que não exceda 15 dias após o abate dos animais, no caso da 

carne de bovino desossada e embalada no vácuo.

Ultracongelação e congelação de carne picada 
e dos preparados de carne

√ Imediatamente após a sua produção, a carne picada e os preparados 
de carne devem ser acondicionados e embalados e:

i. Refrigerados até uma temperatura interna não superior a 2°C para 
a carne picada e a 4°C para os preparados de carne ou

ii. Congelados a uma temperatura interna não superior a – 18°C.

Aposição da marca de identificação
√ A marca de identificação, que contém o Número de Controlo 

Veterinário do estabelecimento, deve ser aposta antes de os produtos 
deixarem o estabelecimento;
√ A marca pode ser aposta diretamente nos produtos, no invólucro 

ou na embalagem, ou ser impressa num rótulo aposto no produto, no 
invólucro ou na embalagem. A marca pode também ser constituída por 
uma etiqueta não amovível feita de um material resistente.
√ No caso das embalagens que contenham carne cortada ou miu-

dezas, a marca deve ser aposta num rótulo fixado ou impresso na 
embalagem de forma a que seja destruído aquando da sua abertura. 
Todavia, este requisito não é necessário se o processo de abertura 
destruir a embalagem.
√ Para os produtos colocados em contentores de transporte ou em 

grandes embalagens e destinados a subsequente manuseamento, trans-
formação, acondicionamento ou embalagem noutro estabelecimento, 
a marca pode ser aposta na superfície externa do contentor ou da em-
balagem.
√ Quando a marca for diretamente aposta nos produtos de origem 

animal, as cores utilizadas devem ser autorizadas em conformidade 
com as regras comunitárias sobre a utilização de substâncias corantes 
nos géneros alimentícios.

Acondicionamento e embalagem
√ A montagem das caixas de embalagem deve ser executada numa 

zona em que não estejam presentes géneros alimentícios, de forma a 
não promover a sua contaminação.
√ As caixas de acondicionamento do produto devem ser introduzidas 

na zona de embalagem já montadas.

Expedição e transporte
√ A expedição e o transporte das carnes preparadas, da carne picada 

e dos preparados de carne devem ser efetuados de forma a não permitir 
a contaminação dos produtos.
√ As condições de temperatura das carnes preparadas, da carne 

picada e dos preparados de carne devem ser mantidas durante o seu 
transporte.
√ Até à fase em que os produtos são embalados e rotulados para 

o consumidor final ou utilizados para transformação ulterior, as in-
formações seguintes são postas à disposição do operador ao qual são 
fornecidos os produtos:

a) A data de produção;
b) A data de congelação, se for diferente da data de produção.

SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL (SIR)

TÍTULO PADRONIZADO INTEGRADO (TPI)

FABRICO DE PRODUTOS À BASE DE CARNE

NOTA PRÉVIA
• O Título Padronizado Integrado (TPI) de instalação e exploração 

de estabelecimento industrial de fabrico de produtos à base de carne 
(adiante designado por título), contém as condições padrão de instalação 
e exploração de estabelecimento industrial nos domínios da segurança 
alimentar, segurança e saúde no trabalho e ambiente para efeitos de 
exercício desta atividade.

• A adesão ao título de instalação e exploração de estabelecimento 
industrial de fabrico de produtos à base de carne constitui uma opção 
do industrial, a qual, uma vez exercida, o habilita ao exercício desta 
atividade mediante o cumprimento das condições padrão definidas no 
presente título, sem prejuízo da respetiva eficácia estar condicionada:
▪ À obtenção prévia, do alvará de utilização emitido pela câmara 

territorialmente competente ou verificado o respetivo deferimento tácito. 
O título de utilização em referência deverá reportar expressamente o 
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uso industrial da instalação, salvo os estabelecimentos industriais en-
quadráveis na parte 2 -A e ou 2 -B do Anexo I ao SIR, em que se aplicam 
os critérios fixados no n.º 6 e 7 do artigo 8.º do SIR;
▪ À apreciação positiva de cópia da apólice de seguro de responsa-

bilidade civil aplicável aos estabelecimentos tipo 2, como previsto no 
artigo 4.º do SIR.

• A adesão ao título de instalação e exploração de estabelecimento 
industrial de fabrico de produtos à base de carne não dispensa, em 
qualquer caso, a aprovação do estabelecimento em causa pela autori-
dade responsável pela segurança alimentar, mediante vistoria a realizar 
previamente ao início de exploração, em cumprimento do disposto no 
artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 853/2004, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 29 de abril.

• Pode solicitar a aplicação deste título, qualquer operador que sub-
meta um processo de licenciamento enquadrável nos regimes de co-
municação prévia com prazo e mera comunicação prévia.
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 SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL
 SEGURANÇA ALIMENTAR
 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
 AMBIENTE
 LICENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS

1 — ÂMBITO DE APLICAÇÃO
1.1 — O presente título é aplicável à atividade de fabrico de 

produtos à base de carne, enquadrável na CAE 10130, exercida em 
estabelecimento industrial de tipo 2 e 3, na aceção do artigo 11.º 
do SIR, com exceção do fabrico de produtos à base de carne em 
conserva.

1.2 — Quando o estabelecimento industrial se enquadrar no 
tipo 2 e se encontrar abrangido pelo regime jurídico de emis-
são de gases com efeito de estufa, ou pelo regime jurídico das 
operações de gestão de resíduos, em caso de adesão ao presente 
título, deverá ainda obter, respetivamente, o título de emissão de 
gases com efeito de estufa (TEGEE) ou o alvará ou parecer para 
as operações de gestão de resíduos, nos termos das respetivas 
legislações aplicáveis.

1.3 — A atividade de fabrico de produtos à base de carne compreende 
a receção de carnes e das outras matérias -primas, a sua preparação e 
transformação, seguida do acondicionamento e embalagem, armaze-
nagem e expedição dos produtos.

2 — CONDIÇÕES PADRÃO DE INSTALAÇÃO E EXPLO-
RAÇÃO

2.1 — ENQUADRAMENTO LEGAL
A listagem da legislação de enquadramento das condições padrão 

abaixo definidas consta em anexo ao presente título.

2.2 — REQUISITOS DAS INSTALAÇÕES
2.2.1 — Princípios gerais
O estabelecimento industrial deve ser concebido de forma a assegurar 

a higiene e segurança dos géneros alimentícios, bem como a segurança e 
a saúde dos trabalhadores e a proteção do ambiente, devendo o respetivo 
projeto de construção ser elaborado na perspetiva de:

a) Permitir a manutenção, limpeza e desinfeção adequadas;
b) Facultar espaço de trabalho suficiente para a execução higiénica 

das operações;
c) Evitar a contaminação por via atmosférica, a acumulação de su-

jidade, o contacto com materiais tóxicos, a queda de partículas nos 
géneros alimentícios bem como a formação de condensações e bolores 
nas superfícies;

d) Possibilitar a aplicação de boas práticas de higiene e a existência 
de condições adequadas de manuseamento e de armazenagem a tem-
peratura controlada;

e) Possibilitar o controlo de pragas e de animais indesejáveis;
f ) Garantir as condições de trabalho adequadas à prevenção dos 

riscos profissionais;
g) Garantir a proteção e a promoção da saúde dos trabalhadores.

2.2.2 — Localização
O estabelecimento deve localizar -se em zona livre de fontes de con-

taminação. A área circundante das instalações deve estar limpa.

2.2.3 — Conceção
O estabelecimento deve ser concebido de modo a permitir a marcha 

para diante das operações e impedir retrocessos ou cruzamentos.
O estabelecimento deve dispor de:
a) Uma zona de receção de matérias -primas, concebida de modo a 

minimizar a contaminação por via atmosférica, pela entrada de gases 
do escape, de poeiras e de insetos e a evitar a entrada de pessoas inde-
vidamente fardadas e higienizadas;

b) Câmara(s) frigorífica(s) para a armazenagem separada da carne 
embalada e da carne exposta, exceto quando estas forem armazenadas 
em momentos diferentes ou de forma a que o material de embalagem 
e o modo de armazenagem não possam ser fonte de contaminação para 
a carne, dotada(s) de via(s) aérea(s) se forem armazenadas carcaças, 
meias carcaças ou quartos de carcaças, munidas de equipamentos de 
frigorificação que permitam a manutenção das carnes às temperaturas 
referidas no ponto 2.3.7.;
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c) Um local para a armazenagem de condimentos, aditivos e outras 
matérias -primas, munido de armário ou prateleiras. Se os condimentos 
ou os aditivos forem preparados neste local, deve existir uma mesa 
de trabalho;

d) Um local para a armazenagem de lenha, no caso de os fumeiros 
serem aquecidos a lenha. A localização deste local e o circuito da lenha 
no estabelecimento devem evitar a contaminação dos alimentos;

e) Um local para armazenagem de materiais de acondicionamento 
e de embalagem. A sua localização deve permitir a ligação às zonas 
de acondicionamento e embalamento sem passagem pelas zonas de 
receção de carcaças e de preparação. As características do local de 
armazenagem devem permitir assegurar que os materiais de embalagem 
não são contaminados;

f) Um local para armazenagem de detergentes, desinfetantes e outros 
produtos químicos, em condições de segurança, segregado do armaze-
namento dos alimentos produzidos;

g) Uma sala para a desmancha, preparação, picagem das carnes e 
tempero, munida de meios de frigorificação que permitam que a carne 
se mantenha às temperaturas referidas no ponto 2.3.7.;

h) Uma sala destinada à fatiagem dos produtos finais, se esta operação 
for efetuada no estabelecimento;

i) Um local destinado ao acondicionamento e embalagem dos pro-
dutos finais, munido de mesa(s) de trabalho;

j) Uma zona de expedição dos produtos finais, concebida de modo 
a minimizar a contaminação por via atmosférica, pela entrada de ga-
ses do escape, de poeiras e de insetos e a evitar a entrada de pessoas 
indevidamente fardadas e higienizadas;

k) Câmara(s) frigorífica(s) para armazenagem dos produtos finais, 
se os produtos finais forem expedidos refrigerados;

l) Uma sala destinada à limpeza e desinfeção dos utensílios e equipa-
mentos, que deve dispor de um abastecimento adequado de água quente 
e fria e de um sistema de desinfeção dos utensílios (facas e outros) com 
água quente que atinja, no mínimo, 82°C ou de um sistema alternativo 
de efeito equivalente;

m) Um local para armazenagem dos utensílios depois de lavados;
n) Uma sala para a venda ao público, caso esta atividade seja efetuada 

no estabelecimento, concebida de modo a impedir a entrada de pessoas 
indevidamente fardadas e higienizadas nas zonas de laboração;

o) Uma zona de vestiário e instalações sanitárias que, pela sua loca-
lização e conceção, asseguram o circuito adequado dos trabalhadores 
e permitem o seu fardamento e a sua higienização, antes da entrada das 
zonas de laboração (vide 2.2.10).

Para o fabrico de enchidos curados, fumados ou escaldados, o esta-
belecimento deve dispor de:

p) Uma câmara de refrigeração para a maturação das massas;
q) Um local para dessalga da tripa salgada, se se proceder a esta 

operação;
r) Uma sala de enchimento, que poderá ser a mesma referida na 

alínea g) desde que o espaço e a implantação dos equipamentos per-
mitam a separação das operações e a marcha para diante;

s) Câmaras de secagem, câmaras de cura e ou fumeiros, consoante 
as operações realizadas no estabelecimento;

t) Uma zona destinada ao escaldão, munida de meios de extração de 
vapor, se se proceder a esta operação no estabelecimento;

u) Sala(s) de estabilização do produto acabado;
v) Um ou mais locais de armazenagem dos produtos acabados, que 

assegure a sua conservação à temperatura adequada.
Para o fabrico de alheiras, o estabelecimento deve dispor de:
w) Um local para a armazenagem do pão;
x) Um local destinado à preparação (onde a carne é desfiada e cozida 

e o pão é escaldado), munida de meios de extração de vapor;
y) Uma sala de enchimento que poderá ser a mesma referida na 

alínea anterior desde que o espaço e a implantação dos equipamentos 
permitam a separação das operações e a marcha para diante;

z) Uma sala destinada à fumagem/secagem;
aa) Câmara frigorífica de refrigeração, destinada à armazenagem 

do produto acabado.
Para o fabrico de produtos cozidos, o estabelecimento deve dispor de:
bb) Um local destinado à preparação da salmoura;
cc) Um local climatizado destinado à injeção e tenderização;
dd) Uma câmara frigorífica de refrigeração com bombos de massa-

gem ou um local climatizado, no caso de os bombos terem circuito de 
refrigeração incorporado;

ee) Um local climatizado, para o enchimento dos sacos ou das formas, 
consoante a tecnologia utilizada;

ff) Um local para a prensagem;
gg) Uma sala para as estufas de cozedura;
hh) Câmara frigorífica para o arrefecimento das formas após co-

zedura;

ii) Um local climatizado, para a desenformagem e acondicionamento 
dos fiambres que não sejam cozidos em saco;

jj) Câmara de refrigeração para armazenagem de produto final.
Para o fabrico de presunto, o estabelecimento deve dispor de:
kk) Um local para a armazenagem de sal;
ll) Uma câmara frigorífica de refrigeração destinada à salga;
mm) Um local para escovagem e lavagem pós salga;
nn) Um local para o arredondamento e aparagem;
oo) Câmaras de cura e ou câmaras de clima;
pp) Uma sala de limpeza dos presuntos e desossa;
qq) Um local para armazenagem de produto acabado.

2.2.4 — Requisitos Dimensionais
a) A dimensão do estabelecimento e dos seus compartimentos deve 

facultar espaço de trabalho suficiente para a execução higiénica das 
operações e permitir a aplicação de boas práticas de higiene, não po-
dendo, em qualquer caso, a área mínima útil de trabalho ser inferior a 
1,80 m2 por trabalhador.

b) O pé direito mínimo do estabelecimento deve ser de 3 metros sendo 
que, na zona dos fornos, deve dispor -se de uma distância mínima de 
2 metros até ao teto ou às partes inferiores das coberturas.

c) A cubagem mínima de ar por trabalhador é de 11,50 m3 podendo 
ser reduzida para 10,50 m3 caso se verifique uma boa renovação. 
Para determinação da cubagem mínima não são considerados os 
volumes de móveis, máquinas ou quaisquer outros materiais exis-
tentes no local.

d) As vias de circulação interiores, incluindo as de emergência, devem 
ter uma largura mínima de 0,90 m de modo a permitir a circulação fácil 
e segura das pessoas. Se estas vias de circulação apresentarem riscos 
de queda em altura, devem existir resguardos laterais com uma altura 
mínima de 0,90 m e, se necessário, rodapé com uma altura mínima 
de 0,14 m.

e) As escadas fixas devem ter uma largura mínima de 0,90 m e possuir 
corrimão não interrompido nos patamares, sendo os degraus em piso 
antiderrapante, ou contendo tiras abrasivas junto ao bordo, e proteções 
com uma altura mínima de 0,90 m.

f) Os intervalos entre máquinas, instalações ou materiais devem ter 
uma largura de, pelo menos, 0,60 m.

g) Os compartimentos onde estão instaladas as retretes devem ter 
as dimensões mínimas de 0,80 m de largura por 1,30 m de profun-
didade.

h) No caso de estabelecimentos que empreguem mais de 25 traba-
lhadores, as instalações de vestiário, cabinas de chuveiro e lavatórios 
anexos, no seu conjunto, devem dispor de uma área não inferior à 
correspondente a 1 m2 por utilizador.

2.2.5 — Pavimento
a) O pavimento do estabelecimento deve ser fixo, estável, antiderra-

pante e sem inclinações perigosas, saliências e cavidades.
b) Nos locais de manipulação dos géneros alimentícios (1) o pavi-

mento deve ser constituído por materiais impermeáveis, não absor-
ventes, laváveis, desinfetáveis e não tóxicos e dispor de drenagem 
adequada, devendo apresentar uma inclinação ligeira e uniforme 
de 1 a 2 %.

c) Nas áreas adjacentes aos fornos e estufas, os pavimentos devem 
ainda ser construídos de materiais incombustíveis e resistentes ao fogo.

2.2.6 — Paredes
a) As paredes interiores do estabelecimento devem ser lisas, de fácil 

limpeza e pintadas de cores claras não brilhantes.
b) Nos locais de manipulação de géneros alimentícios, as paredes 

devem ainda ser revestidas de materiais impermeáveis, laváveis, não 
absorventes e não tóxicos.

c) As paredes e partes exteriores dos fornos e estufas devem estar 
isoladas termicamente ou protegidas de contacto acidental.

2.2.7 — Tetos
a) Os tetos devem apresentar -se lisos, de fácil limpeza, pintados ou 

revestidos de cor clara e de material incombustível.
b) Nos locais de manipulação de géneros alimentícios, os tetos e os 

equipamentos neles montados devem ser construídos de modo a facilitar 
a sua higienização, a evitar o desenvolvimento de fungos, a acumulação 
de poeiras e o desprendimento de partículas que de qualquer forma 
possam vir a contaminar os alimentos.

c) A junção entre o teto e as paredes não deve exibir aberturas des-
protegidas, de modo a minimizar a contaminação por via atmosférica, 
pela entrada de fumos, gases, poeiras, insetos e outros animais.
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2.2.8 — Portas
a) Nos locais de manipulação de géneros alimentícios, as portas 

devem apresentar as seguintes características:
• Devem ser lisas, constituídas de materiais não absorventes, facil-

mente laváveis e desinfetáveis;
• Devem possuir sistemas de fecho adequado e eficiente de forma 

a permitir o seu ajuste ao pavimento e às paredes, sempre que abram 
diretamente para o exterior, designadamente as das zonas de receção 
de matérias -primas e de expedição;

• Devem ser isotérmicas nas ligações entre as zonas que carecem de 
temperatura controlada e as áreas quentes ou exteriores.

b) As portas e os portões que sejam de funcionamento mecânico 
devem possuir dispositivos de paragem de emergência facilmente iden-
tificáveis e acessíveis devendo, em caso de falha de energia, poder abrir-
-se automaticamente ou por comando manual. As portas e os portões 
basculantes devem ser transparentes ou possuir painéis transparentes 
com uma marca opaca a um nível facilmente identificável pelo olhar. 
As portas e portões automáticos devem estar dotados de sistemas de 
deteção de movimento (ex. células fotoelétricas) por forma a poderem 
parar automaticamente.

c) As portas das vias de emergência deverão ser corta -fogo, estar 
munidas de barras antipânico, abrir para o exterior e estarem devida-
mente sinalizadas.

d) As portas e portões de correr devem possuir dispositivos de segu-
rança que os impeça de saltar das calhas ou cair.

e) Junto aos portões destinados à circulação de veículos devem existir 
portas para peões, sinalizadas e permanentemente desobstruídas.

f) As portas das vias de emergência deverão ser resistentes ao fogo 
e estar munidas de barras antipânico, abrir para o exterior e estarem 
devidamente sinalizadas e disporem de iluminação de segurança.

2.2.9 — Janelas
a) As características das janelas e das claraboias devem permitir o 

seu funcionamento em segurança, com isolamento térmico e possibi-
lidade de ajuste de abertura, dispondo de dispositivos de controlo da 
incidência dos raios solares.

b) Nos locais de manipulação de géneros alimentícios, as janelas 
e outras aberturas, pela sua conceção e construção, devem evitar a 
acumulação de sujidade e dispor, quando abram para o exterior, de 
redes mosquiteiras, removíveis para permitir a sua limpeza, ou de outro 
sistema que previna a entrada de pragas.

2.2.10 — Instalações sociais
a) As instalações sanitárias:
• Devem ser separadas ou de utilização separada por sexo, não de-

vendo comunicar diretamente com os locais de manipulação de géneros 
alimentícios;

• Devem conter um lavatório fixo por cada grupo de 10 trabalhadores 
que cessem simultaneamente o trabalho;

• Destinadas ao sexo masculino, devem conter uma retrete e um 
urinol;

• Destinadas ao sexo feminino, devem conter uma retrete por cada 
grupo de 15 trabalhadoras que cessem simultaneamente o trabalho.

b) Os compartimentos, onde estão instaladas as retretes, devem 
possuir tiragem de ar direta para o exterior, com porta independente a 
abrir para fora e provida de fecho.

c) Os lavatórios devem ser providos de detergente, não irritante, e 
de toalhetes individuais de papel ou dispositivo de secagem de mãos.

d) A zona destinada aos vestiários deve comunicar diretamente com 
as cabinas de chuveiro e os lavatórios, ser separada por sexos e dispor 
de armários individuais munidos de fechadura ou cadeado.

e) Os chuveiros devem existir na proporção de 1/10 trabalhadores 
que possam vir a utilizá -los simultaneamente, com água quente e fria, 
separados ou de utilização separada por sexo.

f) Refeitórios:
• Os estabelecimentos que empreguem 50 ou mais trabalhadores e 

aqueles em que lhe seja autorizado tomarem as suas refeições devem 
dispor de uma sala destinada exclusivamente a refeitório, com meios 
próprios para aquecer a comida, não comunicando diretamente com 
locais de trabalho, instalações sanitárias ou locais insalubres;

• A superfície dos refeitórios deve ser calculada em função do número 
máximo de pessoas que os possam utilizar simultaneamente, tendo em 
conta o seguinte:
▪ 18,5 m2 até 25 trabalhadores;
▪ 18,5 m2+ 0,65 m2 por pessoa a mais, entre 26 e 74 trabalhadores;

▪ 50 m2 + 0,55 m2 por pessoa a mais, entre 75 e 149 trabalhadores;
▪ 92 m2 + 0,50 m2 por pessoa a mais, entre 150 e 499 trabalhadores;
▪ 225 m2 + 0,40 m2 por pessoa a mais, para 500 ou mais trabalhadores.

• Devem ter mesas e cadeiras ou bancos, em número correspondente 
ao máximo de trabalhadores que podem utilizá -los ao mesmo tempo.

2.2.11 — Iluminação
a) Deve ser assegurada uma correta intensidade de luz (natural e ou 

artificial) nas diferentes áreas do estabelecimento, incluindo nas zonas 
de armazenagem e nas vias de circulação interiores.

b) As lâmpadas existentes nas áreas de manipulação e armazenagem 
de géneros alimentícios devem possuir proteção antiqueda de partículas 
em caso de quebra.

2.2.12 — Ventilação
a) Todas as áreas do estabelecimento devem estar equipadas com 

sistemas de ventilação natural e ou forçada (mecânica) que garanta a 
exaustão de cheiros, fumos ou vapores e evite condensações e desen-
volvimento de bolores, devendo o caudal médio de ar puro (ventilação) 
ser de pelo menos 30 a 50 m3 por hora e por trabalhador.

b) O sistema de ventilação deve ser:
• Concebido de forma a evitar a circulação do ar das zonas sujas para 

as zonas limpas, designadamente da zona de preparação e condimen-
tação para a zona de transformação e embalagem;

• Construído de forma a proporcionar um acesso fácil aos filtros e a 
outras partes que necessitem de limpeza ou de substituição.

c) Nas zonas onde se procede à fumagem e cozedura devem instalar-
-se cúpulas ou bocas de aspiração ligadas a condutas de evacuação.

2.2.13 — Instalação elétrica
A instalação elétrica deve cumprir as regras técnicas das instala-

ções elétricas previstas na legislação específica aplicável, incluindo 
as seguintes:

a) Todas as instalações deverão estar dotadas de terra de proteção;
b) Os quadros elétricos deverão:
• Ser de fácil acesso e estar permanentemente desobstruídos;
• Ter portas fechadas à chave e dotadas de sinalização de aviso de 

perigo de eletrocussão;
• Ser acedidos por pessoa competente;
• Estar instalados em local que não permita a entrada de água e 

afastados de substâncias combustíveis e ou inflamáveis;
• Estar equipados com um disjuntor diferencial para proteção das 

pessoas, bem como com disjuntores magnetotérmicos para proteção 
da instalação contra curto -circuitos e sobreaquecimentos;

• Estar equipados com disjuntores que permitam identificar o circuito 
por eles alimentado.

c) As tomadas e as fichas devem ser concebidas de forma a que não 
seja possível o contacto direto com as partes ativas antes, durante e 
depois da inserção da tomada. Nos locais onde se verifique a possibi-
lidade de contacto com a água, as infraestruturas elétricas deverão ser 
estanques e assegurar a proteção adequada.

d) A instalação elétrica deve encontrar -se em bom estado de conser-
vação, nomeadamente sem fios descarnados, sem ruturas nos cabos e 
sem fichas ou tomadas partidas.

e) Os equipamentos de trabalho (máquinas e ferramentas elétricas 
portáteis) devem garantir a proteção dos trabalhadores contra os riscos 
de contacto direto ou indireto com a eletricidade.

2.2.14 — Sinalização de segurança
O estabelecimento deve dispor de sinalização de segurança em todos 

os pontos convenientes, (sinais de saída e de emergência, sinais res-
peitantes a incêndios, sinais de obrigação, de proibição, de advertência 
de perigo, sinais para obstáculos, marcação de vias de circulação e 
iluminação de segurança).

2.2.15 — Águas de abastecimento
a) O estabelecimento deve dispor de uma rede de água potável 

quente e fria que garanta o correto abastecimento a todos os lavatórios 
e dispositivos de lavagem.

b) A água não potável, se for usada (no combate a incêndios, produção 
de vapor ou refrigeração de equipamentos) deve circular em sistemas 
separados, devidamente identificados, sem que haja ligação ou refluxo 
para o sistema de água potável.
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c) A utilização da água no estabelecimento deve ser otimizada de 
forma a reduzir os consumos de água e os volumes de águas residuais 
industriais produzidas.

d) As atividades agroindustriais devem promover o uso eficiente 
da água, particularmente tendo em consideração as linhas de orienta-
ção do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA), 
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/2005, de 
30 de junho.

2.2.16 — Águas residuais
a) O sistema de drenagem de águas residuais deve assegurar a correta 

drenagem dos pavimentos e estar munido de mecanismos que impeçam 
os refluxos.

b) Sempre que possível deve ser promovida a reutilização das águas 
residuais resultantes de processos de extração física (p. e., na indústria 
dos óleos vegetais), de lavagem de produtos alimentares em bruto e 
operações de lavagem de embalagens e vasilhame, para outros fins como 
sendo nas lavagens das instalações fabris, para o uso agrícola na rega 
e para o transporte das matérias alimentares a processar.

c) Sempre que possível deve ser promovida a reutilização de água 
com origem noutros processos existentes na unidade industrial ou no 
uso de água de qualidade inferior, para fins de lavagens de instalações 
e de equipamentos.

2.2.17 — Águas pluviais
Sempre que possível deve ser promovida a recolha e a utilização 

de águas pluviais, para fins de lavagens de instalações e de equipa-
mentos.

2.3 — REQUISITOS DOS EQUIPAMENTOS
2.3.1 — Caraterísticas dos materiais
Todos os utensílios, aparelhos, equipamentos e superfícies que entrem 

em contacto com os alimentos devem ser em material inoxidável, impu-
trescível, não poroso, não absorvente e não tóxico e devem apresentar 
uma superfície lisa, lavável e desinfetável.

2.3.2 — Requisitos de instalação dos equipamentos
a) Os equipamentos devem estar instalados de forma a permitir a 

limpeza da área circundante.
b) Sempre que sejam utilizadas estantes, designadamente nas áreas 

de armazenagem, estas devem estar estruturadas em função das cargas 
previstas e estar afixadas às paredes e pavimento de forma a garantir 
a sua estabilidade.

c) Os equipamentos e máquinas ruidosas devem dispor de elementos 
para redução de ruído na fonte (silenciadores, atenuadores, blocos de 
inércia, elementos antivibráticos) e devem estar isolados, sempre que 
possível.

2.3.3 — Lavatórios dos locais de manipulação dos géneros ali-
mentícios

a) Devem existir lavatórios de mãos localizados pelo menos nos 
seguintes locais: zona de receção de carnes, salas de preparação e sala 
destinada à venda ao público;

b) Os lavatórios devem ser dotados de água potável quente e fria, de 
sistema de acionamento não manual e devem drenar diretamente para 
a rede de esgotos, mediante ligação dotada de sifão.

c) Junto dos lavatórios devem existir dispositivos dispensadores de 
detergente e desinfetante das mãos, toalhetes individuais de papel ou 
dispositivo de secagem de mãos. No caso de serem usados toalhetes 
individuais, deve existir um contentor para colocação dos mesmos 
após utilização.

2.3.4 — Dispensador de água potável
O estabelecimento deve dispor de dispensador de água potável, sendo 

proibido o uso de copos coletivos.

2.3.5 — Contentores para colocação de subprodutos
O estabelecimento deve dispor de contentores para o acondiciona-

mento de subprodutos, constituídos por materiais laváveis e desin-
fetáveis. Os contentores devem ser estanques, munidos de tampa e 
devem ostentar a menção, a azul, "Categoria 3 — Não destinado ao 
consumo humano".

2.3.6 — Equipamento para lavagem e desinfeção do calçado
No circuito entre os vestiários e a entrada na zona de laboração deve 

existir um equipamento para lavagem e desinfeção do calçado, dotado 
de água potável corrente, munido de sistema de escoamento adequado.

2.3.7 — Equipamentos frigoríficos
As câmaras frigoríficas devem dispor de:
a) Equipamentos frigoríficos capazes de manter a uma temperatura 

inferior ou igual a 4°C, 3°C ou 7°C a carne de aves, as miudezas de 
ungulados e as carnes de ungulados, respetivamente;

b) Equipamentos frigoríficos capazes de manter os produtos finais 
a temperaturas adequadas;

c) Equipamento frigorífico adequado à congelação de matéria -prima,
caso se proceda a esta operação;

d) Dispositivos que permitam o controlo da temperatura a que os 
alimentos são conservados;

e) Iluminação e espaço suficiente para a inspeção e a manutenção 
dos condensadores;

f) Portas com fechos que permitam a sua abertura tanto do exterior 
como do interior, e no caso de disporem de fechadura, devem existir 
dispositivos de alarme, acionáveis no interior da câmara, que comu-
niquem com o exterior.

2.3.8 — Embalagens
a) Os materiais de acondicionamento e embalagem, quando reu-

tilizáveis, devem ser constituídos por materiais fáceis de limpar e 
desinfetar.

b) Os materiais de acondicionamento e embalagem devem estar 
armazenados de forma a prevenir contaminações cruzadas.

2.3.9 — Outros requisitos específicos em matéria de equipa-
mentos

2.3.9.1 — Equipamentos a gás/termoacumulador
a) Os esquentadores devem ser instalados em locais ventilados, com 

exaustão de gases e fumos para o exterior e não devem ser instalados 
em locais fechados, nomeadamente em casas de banho, dispensas e 
garagens.

b) A eventual armazenagem de garrafas de GPL deverá satisfazer 
as seguintes condições:

• É apenas permitida a existência de garrafas de GPL amovíveis, cheias 
ou vazias, desde que a sua capacidade global não exceda 1,500 dm3, por 
metro quadrado de área útil da oficina ou nave industrial;

• No caso de utilização de garrafas amovíveis com capacidade unitária 
inferior a 30 dm3, estas não devem ser agrupadas em mais de quatro 
unidades por grupo.

c) Está impedida a instalação de aparelhos de GPL, tal como de 
garrafas de GPL em espaços situados abaixo do nível do solo.

d) Caso a quantidade de GPL armazenada esteja sujeita a controlo 
prévio/licenciamento, o mesmo deve ser obtido nos termos da legis-
lação aplicável.

e) Caso seja instalado termoacumulador, o industrial deverá estar na 
posse de termo de responsabilidade técnica de montagem, garantindo -se 
a utilização da proteção diferencial de alta sensibilidade.

2.3.9.2 — Máquinas
As máquinas instaladas devem satisfazer as exigências essenciais de 

segurança e saúde aplicáveis, incluindo declaração CE de conformidade, 
marcação CE e manual de instruções em português.

2.3.9.3 — Verificações periódicas e extraordinárias dos equipa-
mentos de trabalho

Devem ser asseguradas verificações periódicas e extraordinárias dos 
equipamentos de trabalho, incluindo o bom estado das fichas e o isola-
mento dos condutores, devendo estar disponíveis registos que eviden-
ciem o cumprimento deste requisito, bem como os respetivos relatórios.

2.3.9.4 — Elevação e transporte de materiais
Devem ser utilizados meios técnicos apropriados na carga, descarga, 

circulação, transporte e armazenagem de materiais de modo a evitar, 
tanto quanto possível os esforços físicos.

2.3.9.5 — Elementos móveis dos equipamentos de trabalho
Os elementos móveis dos equipamentos de trabalho que possam 

causar acidentes por contacto mecânico devem ter protetores que im-
peçam o acesso às zonas perigosas ou dispositivos que interrompam 
o movimento dos elementos móveis antes do acesso a essas zonas.

2.3.9.6 — Equipamentos de proteção individual
Os equipamentos de proteção individual contra os riscos resultantes 

das operações efetuadas devem encontrar -se disponíveis para os traba-
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lhadores. Estes equipamentos devem ser distribuídos individualmente 
e, mantidos em adequadas condições de conservação e higiene.

2.3.9.7 — Material de primeiros socorros
O estabelecimento deve dispor de material de primeiros socorros de 

fácil acesso e devidamente sinalizado.

2.3.9.8 — Equipamentos de deteção e combate a incêndios
Sem prejuízo do cumprimento dos requisitos técnicos fixados no 

Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios em Edifícios e 
da adoção das medidas de autoproteção mínimas exigíveis, em função 
da categoria de risco por utilização -tipo:

a) Devem existir meios de deteção adequados em zonas de produção 
e armazenagem;

b) Os meios de combate a incêndios devem estar disponíveis, ser os 
adequados, encontrarem -se sinalizados e em condições operacionais.

c) Na ausência de outro critério de dimensionamento devidamente 
justificado, os extintores devem ser calculados à razão de:

• 18 L de agente extintor padrão por 500 m2 ou fração de área de 
pavimento do piso em que se situem;

• Um por cada 200 m2 de pavimento do piso ou fração, com um 
mínimo de dois por piso.

d) Os extintores devem ser convenientemente distribuídos, sinalizados 
sempre que necessário e instalados em locais bem visíveis, colocados 
em suporte próprio de modo a que o seu manípulo fique a uma altura 
não superior a 1,2 m do pavimento e localizados preferencialmente:

• Nas comunicações horizontais ou, em alternativa, no interior das 
câmaras corta -fogo, quando existam;

• No interior dos grandes espaços e junto às suas saídas.

e) As cozinhas devem ser dotadas de mantas ignífugas em comple-
mento dos extintores.

2.3.9.9 — Armazenagem de combustíveis
Se no estabelecimento for efetuada armazenagem de GPL, combus-

tíveis líquidos, outros derivados do petróleo, ou substituinte de produ-
tos de petróleo, deverá verificar -se o enquadramento no Decreto -Lei
n.º 267/2002, de 26 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto-
-Lei n.º 217/2012, de 9 de outubro e, se for caso disso e em função da 
capacidade de armazenagem, obter -se o respetivo licenciamento ou 
apresentar -se o processo previsto no artigo 21.º da Portaria n.º 151/2007, 
de 30 de novembro, junto da câmara municipal competente.

2.3.9.10 — Equipamentos sob pressão
Se no estabelecimento forem instalados equipamentos sob pressão, 

deverá verificar -se se os mesmos se encontram abrangidos pelo Decreto-
-Lei n.º 90/2010, de 22 de julho e, se for caso disso, deverá proceder -se 
ao respetivo registo e ao respetivo licenciamento.

2.4 — ASPETOS OPERACIONAIS
2.4.1 — Higiene e Segurança Alimentar
2.4.1.1 — Procedimentos baseados no sistema HACCP (2)
O industrial deve estabelecer um procedimento ou procedimentos 

baseados nos princípios HACCP. Deve existir uma abordagem funda-
mentada aos perigos envolvidos nas operações, nomeadamente a sua 
identificação, avaliação e formas de controlo e registo (3). Os processos 
de transformação e de arrefecimento devem assegurar o controlo dos 
perigos biológicos relevantes.

2.4.1.2 — Pré -requisitos do sistema HACCP
Para efeitos de execução do disposto do ponto anterior, o industrial 

deve:
a) Definir um fluxograma, que inclua todas as etapas do processo 

de fabrico e a descrição pormenorizada das operações;
b) Dispor de planta com marcação dos circuitos funcionais de pessoal, 

géneros alimentícios (matérias -primas, produtos intermédios, produto 
final), matérias subsidiárias (lenha e material de acondicionamento e 
embalagem) e da rede de águas e esgotos;

c) Definir procedimentos de controlo de matérias -primas, que assegu-
rem que provêm de estabelecimentos aprovados, que estão devidamente 
identificadas e ou rotuladas, que se apresentem a uma temperatura que 
cumpra os valores definidos na legislação em vigor e que não apre-
sentem contaminações. No caso dos materiais de acondicionamento e 
embalagem, o controlo deve assegurar que os materiais são próprios 
para entrar em contacto com os géneros alimentícios;

d) Definir procedimentos de higienização e desinfeção das instala-
ções, equipamentos e utensílios;

e) Definir procedimentos de controlo do acesso às instalações por 
parte de animais domésticos e pragas;

f) Definir um plano de controlo analítico, de acordo com a análise de 
risco, de superfícies, utensílios e equipamentos, produtos finais e água;

g) Definir procedimentos de supervisão e instrução e ou formação 
do pessoal que manuseia os alimentos, em matéria de higiene dos 
géneros alimentícios;

h) Implementar boas práticas de fabrico.

2.4.1.3 — Rastreabilidade
O industrial deve definir procedimentos que permitam identificar o 

fornecedor de um género alimentício, ou de qualquer outra substância 
destinada a ser incorporada num género alimentício ou com probabi-
lidades de o ser e identificar outros operadores a quem tenham sido 
fornecidos os seus produtos, de forma a assegurar a rastreabilidade.

2.4.1.4 — Subprodutos de origem animal
Constituem subprodutos de origem animal as seguintes matérias:
a) Carnes e outros produtos de origem animal impróprios para con-

sumo humano;
b) Produtos de origem animal resultantes do processo de fabrico, que 

não se destinem ao consumo humano (ossos, aparas, gorduras);
c) Produtos à base de carne que não se destinem ao consumo humano 

por razões comerciais ou por problemas de fabrico.

Os subprodutos devem ser recolhidos e colocados em equipamen-
tos que devem ser limpos e desinfetados após cada utilização (vide
ponto 2.3.5).

Os subprodutos devem ser encaminhados para estabelecimentos 
aprovados ou registados, que constam das listas divulgadas no sítio da 
Direção Geral de Alimentação e Veterinária em:

http://www.dgv.min -agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/generic
os?generico=157838&cboui=157838

Até ao dia 31 de dezembro de 2014, os estabelecimentos que produ-
zem até 20 kg por semana de subprodutos referidos na alínea c) podem 
eliminar os mesmos como resíduos sólidos urbanos, por deposição no 
contentor de recolha municipal. Esta disposição não se aplica à elimi-
nação de carne fresca e de outros produtos crus de origem animal ou de 
géneros alimentícios contendo produtos crus de origem animal.

Durante o transporte, os subprodutos animais referidos no parágrafo 
anterior devem ser acompanhados da guia de acompanhamento de 
subprodutos de origem animal modelo 376/DGV, que deve ser emitida 
pelo estabelecimento de origem dos mesmos.

2.4.2 — Segurança e Saúde no Trabalho
2.4.2.1 — Organização dos serviços de saúde e segurança no 

trabalho
O industrial deve organizar os serviços de segurança e saúde no tra-

balho de acordo com as seguintes modalidades, previstas no artigo 74.º 
da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro:

a) Serviço externo (4), ou, quando legalmente admitido,
b) Regime simplificado (atividade de segurança exercida pelo em-

pregador ou por trabalhador designado). (5)
c) Serviço comum
O serviço comum deve ser instituído por acordo, que deve ser cele-

brado por escrito, entre várias empresas ou estabelecimentos (pertencen-
tes a sociedades que não se encontrem em relação de grupo nem sejam 
abrangidas pela obrigatoriedade de serviços internos) e contemplam 
exclusivamente os trabalhadores por cuja segurança e saúde os empre-
gadores subscritores do acordo sejam responsáveis.

O acordo referido, carece de autorização da Autoridade para as Con-
dições do Trabalho, (no âmbito da segurança no trabalho) e da Direção 
Geral da Saúde (no âmbito da saúde no trabalho).

d) Serviço interno
Este serviço deve ser instituído pelo empregador, abrange exclusi-

vamente os trabalhadores por cuja segurança aquele é responsável, faz 
parte da estrutura da empresa e funciona na sua dependência.

Esta modalidade é obrigatória para estabelecimentos com mais de 
400 trabalhadores ou (conjunto de estabelecimentos distanciados da-
quele que ocupa maior número de trabalhadores e que, com este, tenham 
pelo menos 400 trabalhadores) ou para estabelecimentos (ou conjunto 
de estabelecimentos) que desenvolvam atividades de risco elevado a 
que estejam expostos pelo menos 30 trabalhadores.
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Qualquer que seja a modalidade adotada, a empresa ou o estabe-
lecimento, deve ter uma estrutura interna que assegure as atividades 
de primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação de 
instalações, as medidas que devem ser adotadas e a identificação dos 
trabalhadores responsáveis pela sua aplicação, bem como assegurar 
os contactos necessários com as entidades externas competentes para 
realizar aquelas operações e as de emergência médica.

2.4.2.2 — Condições de temperatura e humidade
As condições de temperatura e humidade dos locais de trabalho 

devem ser mantidas dentro dos limites convenientes para evitar danos 
na saúde dos trabalhadores.

2.4.2.3 — Condições ergonómicas
A Ergonomia visa a conceção e ou correção de sistemas, máquinas e 

postos de trabalho que sejam seguros e eficientes, adaptando o trabalho 
ao Homem e tendo como objetivo fundamental, o aumento da segurança, 

saúde e conforto do trabalhador, contribuindo assim para o aumento da 
eficiência organizacional, pelo que:

a) A disposição e dimensionamento dos postos de trabalho devem 
ser adequados às exigências das tarefas a executar;

b) Devem ser adotados os meios técnicos e organizacionais para 
reduzir os esforços nas atividades de manuseamento de cargas, bem 
como a repetibilidade de tarefas.

2.4.2.4 — Prevenção de riscos profissionais
O estabelecimento deve dispor de um plano escrito de prevenção de 

riscos profissionais, integrando a todos os níveis e, para o conjunto das 
atividades da empresa, a avaliação dos riscos e as respetivas medidas 
de prevenção.

Deve ser assegurada a formação, informação e sensibilização dos 
trabalhadores em matéria de exposição ao risco profissional.

Na tabela seguinte, identificam -se as seguintes medidas pre-
ventivas:

ATIVIDADES MEDIDAS PREVENTIVAS

RECEÇÃO DE MATÉRIAS -PRIMAS . . . . • UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA A MOVIMENTAÇÃO MANUAL 
DE CARGAS, QUANDO ESTA FOR SUPERIOR A 20 KG;

• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (CIRCUITOS DAS MATÉRIAS PRIMAS E ROTATIVI-
DADE).

CONGELAÇÃO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;
• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (CIRCUITOS DAS MATÉRIAS PRIMAS E ROTATIVI-

DADE);
• DISPONIBILIZAÇÃO DE VESTUÁRIO ADEQUADO AOS TRABALHADORES.

ARMAZENAGEM (INCLUI CÂMARAS 
FRIGORIFICAS)

• ESTANTES E PRATELEIRAS ESTRUTURADAS E ESTABILIZADAS EM FUNÇÃO DAS 
CARGAS PREVISÍVEIS;

• O EMPILHAMENTO DE MATERIAIS, NOMEADAMENTE A LENHA, DEVE SER FEITO DE 
FORMA SEGURA, TENDO EM ATENÇÃO QUE OS MATERIAIS DEVEM SER EMPILHA-
DOS SOBRE BASES RESISTENTES, NÃO DEVENDO A SUA ALTURA COMPROMETER 
A ESTABILIDADE DA PILHA, A DISTRIBUIÇÃO DA LUZ NATURAL OU ARTIFICIAL, 
A CIRCULAÇÃO NAS VIAS DE PASSAGEM, O FUNCIONAMENTO EFICAZ DE EQUI-
PAMENTOS OU DE MATERIAL DE LUTA CONTRA INCÊNDIOS, E NÃO DEVENDO 
EXISTIR ELEMENTOS SALIENTES QUE POSSAM CAUSAR EMBATES OU TROPEÇÕES;

• UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;
• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (CIRCUITOS DAS MATÉRIAS PRIMAS E ROTATIVI-

DADE);
• DISPONIBILIZAÇÃO DE VESTUÁRIO ADEQUADO AOS TRABALHADORES).

PREPARAÇÃO DE CONDIMENTO . . . . . • ALTURA DOS PLANOS DE TRABALHO (MESAS, BANCADAS) ADEQUADA ÀS TAREFAS 
E AOS OPERADORES.

SALA DE PREPARAÇÃO DAS CARNES 
E DA CONDIMENTAÇÃO.

• COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRABALHO CORTANTE E PERFURANTE EM 
LOCAL RESERVADO E ADEQUADO.

TRATAMENTO TÉRMICO/FUMEIROS • VENTILAÇÃO DAS INSTALAÇÕES.

ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM • ALTURA DOS PLANOS DE TRABALHO (MESAS, BANCADAS) ADEQUADA ÀS TAREFAS 
E AOS OPERADORES.

ARMAZENAGEM E EXPEDIÇÃO A FRIO • DISPONIBILIZAÇÃO DE VESTUÁRIO ADEQUADO AOS TRABALHADORES.

LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E INSTA-
LAÇÕES (UTILIZAÇÃO DE DESINFE-
TANTES E DETERGENTES).

• DISPONIBILIZAÇÃO DE FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA DOS PRODUTOS;
• ADEQUADA ARMAZENAGEM E ROTULAGEM;
• DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ADEQUADOS.

2.4.3 — Ambiente
2.4.3.1 — Recursos hídricos

a) Caso o estabelecimento utilize água proveniente de captação pró-
pria de águas superficiais ou subterrâneas (6) deve dispor de título de 
utilização de recursos hídricos, ou do correspondente título padronizado, 
se aplicável, ou parecer positivo à comunicação prévia, emitido pela 
Agência Portuguesa do Ambiente.

b) O disposto na alínea anterior deve ter em consideração o artigo 2.º 
do Decreto -Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, uma que a qualidade da 
água utilizada para fabrico, transformação, conservação ou comercia-

lização de produtos ou substâncias, assim como a utilizada na limpeza 
de superfícies, objetos e materiais que podem estar em contacto com 
os alimentos deve ser igual à exigida para o consumo humano, exceto 
quando a utilização dessa água não afeta a salubridade do género ali-
mentício na sua forma acabada. A utilização de captações próprias 
para os processos que interfiram com a salubridade dos alimentos só 
é permitida se não houver a possibilidade de ligação à rede pública de 
abastecimento, devendo ser implementado neste caso um sistema de 
tratamento necessário, ou nos casos das indústrias já existentes desde 
que possuam um sistema de tratamento que comprovadamente produz 
uma água equiparada à definida no Decreto -Lei n.º 306/2007.
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c) Se o estabelecimento estiver ligado ao sistema público de drenagem 
de águas residuais, deve dispor de autorização expressa da respetiva 
entidade gestora, conforme disposto no artigo 54.º do Decreto -Lei
n.º 226 -A/2007, de 31 de maio.

d) No caso de rejeição de águas residuais no meio hídrico ou no 
solo (sistema autónomo doméstico seguido de órgão de infiltração no 
terreno), o estabelecimento deve dispor de título de utilização de recur-
sos hídricos emitido pela Agência Portuguesa do Ambiente ou, no caso 
de rejeição águas residuais domésticas no solo, e se tal for a opção do 
industrial, do correspondente título padronizado, nos casos aplicáveis.

e) No caso do estabelecimento se localizar em terrenos do domínio 
hídrico deve dispor de título de utilização de recursos hídricos emitido 
pela Agência Portuguesa do Ambiente.

f) Os pedidos de emissão de título de utilização de recursos hídricos 
devem ser submetidos no Sistema Integrado de Licenciamento do 
Ambiente (SILiAmb) em https://siliamb.apambiente.pt.

2.4.3.2 — Resíduos
a) Sempre que o estabelecimento produza resíduos que não possam 

ser equiparados a resíduos urbanos (resíduos que pela sua natureza e 
composição são semelhantes aos resíduos provenientes de habitações 
e cuja produção diária não ultrapassa 1100 litros), deve ser assegurada, 
na gestão dos mesmos o cumprimento do disposto no Decreto -Lei
n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto -Lei 
n.º 73/2011, de 17 de junho, nomeadamente:

i. Adoção de medidas de gestão de substâncias, materiais ou produtos, 
quando aplicável, destinadas a reduzir a quantidade, a perigosidade e 
os impactes adversos no ambiente e na saúde humana dos resíduos 
produzidos;

ii. Separação dos resíduos na origem, por fluxos e fileiras, de forma 
a promover a sua valorização;

iii. armazenamento dos resíduos produzidos de modo a não provocar 
danos para o ambiente, nem para a saúde humana, instalando -se, sempre 
que necessário, sistemas de contenção/retenção secundária de eventuais 
escorrências e ou derrames;

iv. Encaminhamento dos resíduos produzidos para operadores auto-
rizados para a sua valorização ou eliminação, assegurando que o seu 
transporte é acompanhado, até à entrada em vigor das e -GAR (Guia de 
Acompanhamento de Resíduos Eletrónica), por guia preenchida em tri-
plicado, em Modelo n.º 1428 da Imprensa Nacional — Casa da Moeda;

v. Registo no sistema integrado de registo eletrónico de resíduos 
(SIRER) a efetuar no prazo de um mês após o inicio da atividade ou 
do funcionamento do estabelecimento, bem como registo anual da 
informação relativa à produção de resíduos, por código da Lista Eu-
ropeia de Resíduos, até 31 de março do ano seguinte ao do ano civil 
a reportar caso o estabelecimento produza qualquer quantidade de 
resíduos perigosos ou produza resíduos não urbanos e empregue mais 
de 10 trabalhadores;

b) Aderir a um sistema de gestão que assegure o cumprimento do 
princípio da responsabilidade alargada do produtor.

2.4.3.3 — Emissão para o ar
O estabelecimento encontra -se abrangido pelo Decreto -Lei 

n.º 78/2004, de 3 de abril, relativo à prevenção de poluentes para a 
atmosfera, e portarias regulamentares conexas, sempre que tenha fontes 
pontuais ou fontes difusas de emissão de poluentes para o ar devendo 
observar o constante nesses diplomas quanto:

a) ao dimensionamento da chaminé cuja altura deve respeitar a 
resultante da metodologia de cálculo fixada na Portaria n.º 263/2005, 
de 17 de março;

b) ao cumprimento dos valores limite de emissão (VLE) aplicáveis, 
estipulados nas Portarias n.º 675/2009, de 23 de junho, n.º 677/2009, 
de 23 de junho e ou n.º 286/93, de 12 de março;

c) ao autocontrolo das emissões de poluentes atmosféricos cujo 
regime de monitorização de cada poluente é determinado em função 
dos caudais mássicos, fixados na Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro 
alterado pela Portaria n.º 676/2009, de 23 de junho;

d) ao envio dos resultados da monitorização pontual para a Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional competente e dos resulta-
dos da monitorização em contínuo (juntamente com os resultados pon-
tuais dessa mesma empresa) para a Agência Portuguesa do Ambiente;

e) às medidas especiais para a minimização das emissões difusas, 
previstas no Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de abril.

2.4.3.4 — Ruído ambiente
O Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto -Lei

n.º 9/2007, de 17 de janeiro, será aplicável às instalações agroindustriais 

caso estas consubstanciem, no caso de alterações de uma instalação 
existente, ou venham a consubstanciar, no caso de novas instalações, o 
conceito de "atividade ruidosa permanente" conforme definição cons-
tante da alínea a) do artigo 3.º do RGR. Ou seja, o ruído produzido 
pela instalação existente, terá de ser, pelo menos, audível (avaliação 
qualitativa) junto de um ou mais recetores sensíveis (edifício habita-
cional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização 
humana). Caso a condição anterior se verifique, deve evidenciar o cum-
primento dos requisitos acústicos estabelecidos no n.º 1 do artigo 13.º 
do RGR, apresentando à entidade coordenadora do licenciamento uma 
avaliação acústica (n.º 9 do artigo 13.º do RGR) que reveste a forma 
de ensaio acústico a realizar junto do ou no recetor e, caso aplicável, a 
apresentação de medidas de prevenção e controlo do ruído.

Para novas instalações, terá que ser realizado um estudo previsional 
que demonstre a viabilidade do cumprimento dos requisitos acústicos 
estabelecidos no n.º 1 do artigo 13.º do RGR sob condições normais 
de funcionamento da instalação agroindustrial.

2.5 — FLEXIBILIDADE
Eventuais desvios às condições de instalação e exploração constantes 

do presente título poderão ser admitidos, uma vez demonstrada pelo 
industrial a sua compatibilidade com os objetivos relativos à segurança 
alimentar, segurança e saúde no trabalho e ambiente prosseguidos pela 
legislação aplicável.

(1) Os locais de manipulação de géneros alimentícios compreendem 
os locais onde os alimentos são manuseados, preparados e armazenados.

(2) HACCP — Hazard Analysis and Critical Control Points (em 
português " APPCC — Análise de Perigos e Pontos Críticos de Con-
trolo") é um método sistemático e documentado de controlo de segu-
rança alimentar, concebido para prevenir, eliminar e ou detetar perigos.

(3) Devem ser consideradas as recomendações constantes no docu-
mento de orientação sobre a aplicação de procedimentos baseados nos 
princípios HACCP e sobre a simplificação da aplicação dos princípios 
HACCP, disponível em http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygie-
nelegislation/guidance_doc_haccp_pt.pdf.

(4) O serviço externo é desenvolvido por entidade autorizada pela 
ACT (no âmbito da segurança no trabalho) e pela DGS (no âmbito 
da saúde no trabalho) que, mediante contrato com o empregador, por 
escrito, realiza as atividades principais (descritas no artigo n.º 98.º da 
Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro), que visam prevenir os riscos 
profissionais e promover a segurança e saúde dos trabalhadores.

(5) No estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos distanciados 
até 50 km do de maior dimensão, que empregue no máximo 9 traba-
lhadores, as atividades de segurança no trabalho podem ser exercidas 
diretamente pelo próprio empregador, ou por um ou mais trabalhadores 
designados, se possuírem formação adequada, dispuserem de tempo e de 
meios e permanecerem habitualmente no estabelecimento. O exercício 
desta atividade depende de autorização expressa da ACT a requerer em 
modelo próprio disponível no sítio eletrónico desta entidade.

(6) No caso de abastecimento de água para consumo humano, só é 
admissível o recurso a este tipo de captação se a rede pública não se 
encontrar disponível, ou seja, se a mesma se encontrar a uma distância 
superior a 20 metros do estabelecimento a servir.

ANEXOS

I — LEGISLAÇÃO
SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL

• Decreto -Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto
Aprova o Sistema da Indústria Responsável (SIR)

 SEGURANÇA ALIMENTAR
• Regulamento (CE) n.º 178/2002, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 28 de janeiro
Estabelece os princípios e normas gerais da legislação alimentar, 

cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabe-
lece procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios

• Regulamento (CE) n.º 852/2004, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de abril,

Relativo à higiene dos géneros alimentícios

• Regulamento (CE) n.º 853/2004, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de abril

Estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros ali-
mentícios de origem animal
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• Regulamento (CE) n.º 2073/2005, da Comissão, de 15 de no-
vembro

Relativo a critérios microbiológicos aplicáveis aos géneros alimen-
tícios

• Regulamento (CE) n.º 1069/2009, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de outubro

Define regras sanitárias relativas a subprodutos animais e produtos 
derivados não destinados ao consumo humano

• Regulamento (UE) n.º 142/2011, da Comissão, de 25 de fevereiro
Aplica o Regulamento (CE) n.º 1069/2009

• Regulamento (CE) n.º 37/2005, da Comissão, de 12 de janeiro
Relativo ao controlo das temperaturas nos meios de transporte e nas 

instalações de depósito e armazenagem de alimentos ultracongelados 
destinados à alimentação humana

• Portaria n.º 1129/2009, de 1 de outubro
Relativa ao controlo metrológico dos instrumentos de medição 

e registo da temperatura a utilizar nos meios de transporte nas ins-
talações de depósito e armazenagem dos alimentos a temperatura 
controlada

 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
• Portaria n.º 53/71 de 3 de fevereiro
Aprova o Regulamento Geral de Segurança e Higiene do Trabalho 

nos Estabelecimentos Industriais

• Portaria n.º 702/80, de 22 de setembro
Altera a Portaria n.º 53/71 de 03 de fevereiro, que aprova o Regula-

mento Geral de Segurança e Higiene do Trabalho nos Estabelecimentos 
Industriais

• Portaria n.º 1081/91, de 24 de outubro
Estabelece regras uniformes de fabrico e de montagem de termoa-

cumuladores elétricos

• Decreto -Lei n.º 347/93, de 1 de outubro
Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde nos 

locais de trabalho

• Portaria n.º 987/93, de 6 de outubro
Estabelece a regulamentação das prescrições mínimas de segurança 

e saúde nos locais de trabalho

• Decreto -Lei n.º 330/93, de 25 de setembro
Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde na mo-

vimentação manual de cargas.

• Decreto -Lei n.º 348/93, de 1 de outubro
Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde dos 

trabalhadores na utilização de equipamentos de proteção individual

• Decreto -Lei n.º 141/95, de 14 de junho
Estabelece as prescrições mínimas para a sinalização de segurança 

e de saúde no trabalho

• Portaria n.º 1456 -A/95, de 11 de dezembro
Regulamenta as prescrições mínimas de colocação e utilização da 

sinalização de segurança e de saúde no trabalho

• Portaria n.º 460/2001, de 8 de maio
Aprova o Regulamento de Segurança das Instalações de Armazena-

gem de GPL com capacidade até 200 m3

• Despacho n.º 22 333/2001, de 30 de outubro
Aprova a instrução técnica complementar para reservatórios de GPL

• Decreto -Lei n.º 50/2005, de 25 de fevereiro
Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde para a 

utilização pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho,

• Decreto -Lei n.º 226/2005, de 28 de dezembro
Estabelece os procedimentos de aprovação das regras técnicas das 

instalações elétricas de baixa tensão

• Portaria n.º 949 -A/2006, de 29 de dezembro
Aprova as Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão

• Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro
Estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndios em edi-

fícios, abreviadamente designado por SCIE

• Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro
Aprova o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em 

Edifícios (SCIE)

• Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro
Regulamenta o regime jurídico da promoção e prevenção da segu-

rança e saúde no trabalho

• Decreto -Lei n.º 90/2010, de 22 de julho
Aprova o novo regulamento de instalação, de funcionamento, de 

reparação e de alteração de equipamentos sob pressão

• Informação Técnica n.º 1/2010 da Direção -Geral de Saúde
Conteúdo da mala/caixa/armário de primeiros socorros (disponível 

em www.dgs.pt, micro site de saúde ocupacional)

• Documento de Referência da Segurança e Saúde do Trabalho 
(SST): ACT/DGS, dezembro, 2013

Atuação dos Industriais no âmbito do SIR

 AMBIENTE
▪ Recursos Hídricos
• Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e republicada pelo 

Decreto -Lei n.º 130/2012 de 22 de junho
Aprova a Lei da Água, estabelecendo as bases e o quadro institucional 

para a gestão sustentável das águas.

• Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de maio
Estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos

• Portaria n.º 1450/2007 de 12 de novembro
Fixa as regras do regime de utilização dos recursos hídricos

• Decreto -Lei n.º 97/2008 de 11 de junho
Estabelece o regime económico e financeiro dos recursos hídricos

• Decreto -Lei n.º 306/2007 de 27 de agosto
Estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo 

humano

▪ Resíduos
• Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republi-

cado pelo Decreto -Lei n.º 73/2011, de 17 de junho
Estabelece o regime geral da gestão de resíduos

• Portaria n.º 335/97, de 16 de maio
Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos dentro do 

território nacional

▪ Emissões para o ar
• Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de abril
Estabelece o regime jurídico sobre a prevenção e controlo das emis-

sões de poluentes para a atmosfera

• Portaria n.º 263/2005, de 17 de março
Fixa a metodologia de cálculo da altura das chaminés

• Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro
Fixa os limiares mássicos máximos e mínimos que definem as con-

dições de monitorização de poluentes para a atmosfera
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• Portaria n.º 675/2009, de 23 de junho
Estabelece os valores limite de emissão de aplicação geral aplicáveis 

às instalações abrangidas pelo Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de abril

• Portaria n.º 676/2009, de 23 de junho
Substitui a tabela n.º 3 da Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro

• Portaria n.º 677/2009, de 23 de junho
Estabelece os valores limite de emissão aplicáveis às instalações de 

combustão abrangidas pelo Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de abril

• Portaria n.º 286/93, de 12 de março
Estabelece os valores limite de emissão de aplicação sectorial

▪ Ruído Ambiente
• Decreto -Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro
Regulamento Geral do Ruído

 LICENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS
• Decreto -Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, alterado e repu-

blicado pelo Decreto -Lei n.º 217/2012, de 9 de outubro e Portaria 
n.º 151/2007, de 30 de novembro

Estabelece o regime de licenciamento de armazenagem de com-
bustíveis

• Decreto -Lei n.º 90/2010, de 22 de julho
Estabelece o regime de licenciamento de equipamentos sob pressão

SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL (SIR)

TÍTULO PADRONIZADO INTEGRADO (TPI)

QUEIJARIAS

NOTA PRÉVIA
• O Título Padronizado Integrado (TPI) de instalação e exploração de 

estabelecimento de fabrico de queijo e requeijão (adiante designado por 
título), contém as condições padrão de instalação e exploração de esta-
belecimento industrial no domínio da segurança alimentar, segurança e 
saúde no trabalho e ambiente para efeitos de exercício destas atividades.

• A adesão ao título de instalação e exploração de estabelecimento de 
fabrico de queijo e requeijão constitui uma opção do industrial, a qual, 
uma vez exercida, o habilita ao exercício desta atividade mediante o 
cumprimento das condições definidas no presente título, sem prejuízo 
da respetiva eficácia estar condicionada:
▪ À obtenção prévia, do alvará de utilização emitido pela câmara 

territorialmente competente ou verificado o respetivo deferimento tácito. 
O título de utilização em referência deverá reportar expressamente o 
uso industrial da instalação, salvo os estabelecimentos industriais en-
quadráveis na parte 2 -A e ou 2 -B do Anexo I ao SIR, em que se aplicam 
os critérios fixados no n.º 6 e 7 do artigo 8.º do SIR;
▪ À apreciação positiva de cópia da apólice de seguro de responsa-

bilidade civil aplicável aos estabelecimentos tipo 2, como previsto no 
artigo 4.º do SIR.

• A adesão ao título de instalação e exploração de estabelecimento 
industrial de fabrico de queijo e requeijão não dispensa, em qualquer 
caso, a aprovação do estabelecimento em causa pela autoridade respon-
sável pela segurança alimentar, mediante vistoria a realizar previamente 
ao início de exploração, em cumprimento do disposto no artigo 4.º do 
Regulamento (CE) n.º 853/2004, do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 29 de abril.

• Pode solicitar a aplicação deste título qualquer operador que sub-
meta um processo de licenciamento enquadrável nos regimes de co-
municação prévia com prazo e mera comunicação prévia.
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1 — ÂMBITO DE APLICAÇÃO
1.1 — O presente título padronizado é aplicável à atividade de fa-

brico de queijo curado, semicurado, fresco e requeijão, enquadrável 
na CAE 10510, exercida em estabelecimento industrial de 2 ou 3, na 
aceção do artigo 11.º do SIR, não sendo aplicável ao fabrico de queijo 
fundido.

1.2 — Quando o estabelecimento industrial se enquadrar no 
tipo 2 e se encontrar abrangido pelo regime de jurídico de emis-
são de gases com efeito de estufa, ou pelo regime jurídico das 
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operações de gestão de resíduos, em caso de adesão ao presente 
título, deverá ainda obter, respetivamente, o título de emissão de 
gases com efeito de estufa (TEGEE) ou o alvará ou parecer para 
as operações de gestão de resíduos, nos termos das respetivas 
legislações aplicáveis.

1.3 — A atividade de fabrico de queijo e requeijão compreende o 
processo que se inicia com a receção do leite e outras matérias -primas,
inclui toda as fases de armazenagem, manipulação e ou transformação 
dos géneros alimentícios, o seu acondicionamento e embalagem e se 
conclui com a expedição/distribuição.

2 — CONDIÇÕES PADRÃO DE INSTALAÇÃO E EXPLO-
RAÇÃO

2.1 — ENQUADRAMENTO LEGAL
A listagem da legislação de enquadramento das condições padrão 

abaixo definidas consta em anexo ao presente título.

2.2 — REQUISITOS DAS INSTALAÇÕES
2.2.1 — Princípios gerais
O estabelecimento industrial deve ser concebido de forma a assegurar 

a higiene e segurança dos géneros alimentícios, bem como a segurança e 
saúde dos trabalhadores e a proteção do ambiente, devendo o respetivo 
projeto de construção ser elaborado na perspetiva de:

a) Permitir a manutenção, limpeza e desinfeção adequadas;
b) Facultar espaço de trabalho suficiente para a execução higiénica 

das operações;
c) Evitar a contaminação por via atmosférica, a acumulação de sujidade, 

o contacto com materiais tóxicos, a queda de partículas nos géneros alimen-
tícios bem como a formação de condensações e bolores nas superfícies;

d) Possibilitar a aplicação de boas práticas de higiene e a existência 
de condições adequadas de manuseamento e de armazenagem a tem-
peratura controlada;

e) Possibilitar o controlo de pragas e de animais indesejáveis;
f) Garantir as condições de trabalho adequadas à prevenção dos 

riscos profissionais;
g) Garantir a proteção e a promoção da saúde dos trabalhadores.

2.2.2 — Localização
O estabelecimento está localizado em zona livre de fontes de conta-

minação. A área circundante das instalações deve estar limpa.

2.2.3 — Conceção
O estabelecimento deve dispor de:
a) Uma zona para a receção do leite e de outras matérias -primas e 

materiais subsidiários, concebida de modo a minimizar a contamina-
ção por via atmosférica, pela entrada de gases do escape, de poeiras 
e de insetos e a evitar a entrada de pessoas indevidamente fardadas e 
higienizadas;

b) Local de armazenagem de ingredientes que não carecem de tem-
peratura controlada para a sua conservação, construídas e equipadas 
de forma a permitir a sua higienização e a prevenir a contaminação 
dos produtos alimentares;

c) Local para armazenagem de materiais de acondicionamento e de 
embalagem, cujas características permitam assegurar que os materiais 
de embalagem não são contaminados;

d) Um local para armazenagem de detergentes, desinfetantes e outros 
produtos químicos, em condições de segurança, segregado do armaze-
namento dos alimentos produzidos;

e) Zona(s) de fabrico que permite(m) um acesso às zonas de arma-
zenagem das matérias -primas e às salas de cura ou armazenagem, sem 
passagem por áreas suscetíveis de contaminar os produtos;

f) Local para o fabrico de requeijão, munido de meios de extração 
de vapor;

g) Local para lavagem dos queijos, se esta operação for realizada, 
que permita que a mesma seja efetuada de modo higiénico;

h) Sala(s) de maturação/cura dos queijos (curados ou semicurados);
i) Uma sala de lavagem dos utensílios e equipamentos com um 

abastecimento de água quente e fria;
j) Uma zona destinada à armazenagem dos utensílios depois de de-

vidamente lavados e desinfetados, que deve ser limpa, seca e protegida 
de contaminações;

k) Um local destinado ao acondicionamento e embalagem dos pro-
dutos finais;

l) Uma sala de armazenagem dos produtos finais, concebida de modo 
a assegurar a sua conservação à temperatura adequada;

m) Uma zona de expedição dos produtos finais, concebida de modo 
a minimizar a contaminação por via atmosférica, pela entrada de ga-

ses do escape, de poeiras e de insetos e a evitar a entrada de pessoas 
indevidamente fardadas e higienizadas;

n) Uma sala especificamente destinada à venda ao público, caso este 
tipo de venda seja efetuada no estabelecimento, concebida de modo a 
impedir a entrada de pessoas indevidamente fardadas e higienizadas 
nas zonas de laboração;

o) Uma zona de vestiário e instalações sanitárias que, pela sua loca-
lização e conceção, asseguram o circuito adequado dos trabalhadores 
e permitem o seu fardamento e a sua higienização, antes da entrada das 
zonas de laboração (vide 2.2.12).

2.2.4 — Requisitos Dimensionais
a) A dimensão do estabelecimento e dos seus compartimentos deve 

facultar espaço de trabalho suficiente para a execução higiénica das 
operações e permitir a aplicação de boas práticas de higiene, não po-
dendo, em qualquer caso, a área mínima útil de trabalho ser inferior a 
1,80 m2 por trabalhador.

b) O pé direito mínimo do estabelecimento deve ser de 3 metros.
c) A cubagem mínima de ar por trabalhador é de 11,50 m3 podendo 

ser reduzida para 10,50 m3 caso se verifique uma boa renovação. Para 
determinação da cubagem mínima não são considerados os volumes 
de móveis, máquinas ou quaisquer outros materiais existentes no local.

d) As vias de circulação interiores, incluindo as de emergência, devem 
ter uma largura mínima de 0,90 m de modo a permitir a circulação fácil 
e segura das pessoas, sendo esta largura ajustada em função do número 
de trabalhadores de acordo com o Regulamento Técnico de Segurança 
Contra Incêndios em Edifícios. Se estas vias de circulação apresenta-
rem riscos de queda em altura, devem existir resguardos laterais com 
uma altura mínima de 0,90 m e, se necessário, rodapé com uma altura 
mínima de 0,14 m.

e) As escadas fixas devem ter uma largura mínima de 0,90 m e possuir 
corrimão não interrompido nos patamares, sendo os degraus em piso 
antiderrapante, ou contendo tiras abrasivas junto ao bordo, e proteções 
com uma altura mínima de 0,90 m.

f) Os intervalos entre máquinas, instalações ou materiais devem ter 
uma largura de, pelo menos, 0,60 m.

g) Os compartimentos onde estão instaladas as retretes devem ter as 
dimensões mínimas de 0,80 m de largura por 1,30 m de profundidade.

h) No caso de estabelecimentos que empreguem mais de 25 traba-
lhadores, as instalações de vestiário, cabinas de chuveiro e lavatórios 
anexos, no seu conjunto, devem dispor de uma área não inferior à 
correspondente a 1 m2 por utilizador.

2.2.5 — Pavimentos
a) O pavimento do estabelecimento deve ser fixo, estável, antiderra-

pante e sem inclinações perigosas, saliências e cavidades.
b) As aberturas nos pavimentos devem estar protegidas com resguar-

dos fixos e resistentes.
c) Nos locais de manipulação dos géneros alimentícios (1) o pavi-

mento deve ser constituído por materiais impermeáveis, não absor-
ventes, laváveis, desinfetáveis e não tóxicos e dispor de drenagem 
adequada, devendo apresentar uma inclinação ligeira e uniforme de 1 
a 2 % e dotadas de grelha de escoamento com ralo sifonado.

2.2.6 — Paredes
a) As paredes interiores do estabelecimento devem ser lisas, de fácil 

limpeza e pintadas de cores claras não brilhantes.
b) Nos locais de manipulação de géneros alimentícios, as paredes 

devem ainda ser revestidas de materiais impermeáveis, laváveis, não 
absorventes e não tóxicos.

c) As divisórias, transparentes ou translúcidas existentes, devem estar 
assinaladas por forma a serem visíveis.

2.2.7 — Tetos
a) Os tetos devem apresentar -se lisos, de fácil limpeza, pintados ou 

revestidos de cor clara e de material incombustível.
b) Nos locais de manipulação de géneros alimentícios, os tetos e os 

equipamentos neles montados devem ser construídos de modo a facilitar 
a sua higienização, a evitar o desenvolvimento de fungos, a acumulação 
de poeiras e o desprendimento de partículas que de qualquer forma 
possam vir a contaminar os alimentos.

c) A junção entre o teto e as paredes não deve exibir aberturas des-
protegidas, de modo a minimizar a contaminação por via atmosférica, 
pela entrada de fumos, gases, poeiras, insetos e outros animais.

2.2.8 — Portas
a) Nos locais de manipulação de géneros alimentícios, as portas 

devem apresentar as seguintes características:
• Devem ser lisas, constituídas de materiais não absorventes, facil-

mente laváveis e desinfetáveis;
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• Devem possuir sistemas de fecho adequado e eficiente de forma 
a permitir o seu ajuste ao pavimento e às paredes, sempre que abram 
diretamente para o exterior, designadamente as das zonas de receção 
de matérias -primas e de expedição;

• Devem ser isotérmicas nas ligações entre as zonas que carecem de 
temperatura controlada e as áreas quentes ou exteriores.

b) As portas e os portões que sejam de funcionamento mecânico 
devem possuir dispositivos de paragem de emergência facilmente iden-
tificáveis e acessíveis devendo, em caso de falha de energia, poder abrir-
-se automaticamente ou por comando manual. As portas e os portões 
basculantes devem ser transparentes ou possuir painéis transparentes 
com uma marca opaca a um nível facilmente identificável pelo olhar. 
As portas e portões automáticos devem estar dotados de sistemas de 
deteção de movimento (ex. células fotoelétricas) por forma a poderem 
parar automaticamente.

c) As portas e portões de correr devem possuir dispositivos de segu-
rança que os impeça de saltar das calhas ou cair.

d) Junto aos portões destinados à circulação de veículos devem existir 
portas para peões, sinalizadas e permanentemente desobstruídas.

e) As portas das vias de emergência deverão ser resistentes ao fogo 
e estar munidas de barras antipânico, abrir para o exterior e estarem 
devidamente sinalizadas e disporem de iluminação de segurança.

2.2.9 — Janelas
a) As características das janelas e das claraboias devem permitir o 

seu funcionamento em segurança, com isolamento térmico e possibi-
lidade de ajuste de abertura, dispondo de dispositivos de controlo da 
incidência dos raios solares.

b) Nos locais de manipulação de géneros alimentícios, as janelas 
e outras aberturas, pela sua conceção e construção, devem evitar a 
acumulação de sujidade e dispor, quando abram para o exterior, de 
redes mosquiteiras, removíveis para permitir a sua limpeza, ou de outro 
sistema que previna a entrada de pragas.

2.2.10 — Vias normais e de emergência
Sem prejuízo do cumprimento dos requisitos técnicos fixados no 

Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios em edifícios:
a) As vias normais e de emergência têm de estar permanentemente 

desobstruídas e em condições de utilização, devendo o respetivo traçado 
conduzir, o mais diretamente possível, a áreas ao ar livre ou a zonas 
de segurança.

b) A instalação de cada posto de trabalho deve permitir a evacuação 
rápida e em máxima segurança dos trabalhadores.

c) O número, a localização e as dimensões das vias e das saídas de 
emergência devem atender ao tipo de utilização, às características do 
local de trabalho, ao tipo de equipamento e ao número previsível de 
utilizadores em simultâneo.

d) As vias e as saídas de emergência que necessitem de iluminação 
artificial durante os períodos de trabalho devem dispor de ilumina-
ção de segurança alternativa para os casos de avaria da iluminação 
principal.

2.2.11 — Cais e rampas de carga
a) Os cais e as rampas de carga devem ser adequados à dimensão 

das cargas neles movimentados e devem permitir a circulação fácil e 
segura das pessoas.

b) Os cais de carga devem ter pelo menos, uma saída ou, quando o 
seu comprimento for superior a 25 m, uma saída em cada extremidade.

c) As vias de circulação destinadas a veículos devem estar distan-
ciadas das portas, dos portões, das passagens para peões, dos corre-
dores e das escadas de modo a não constituírem risco parar os seus 
utilizadores;

d) As vias de circulação destinadas a pessoas devem ter iluminação 
adequada e piso não escorregadio e antiderrapante.

2.2.12 — Instalações sociais
a) As instalações sanitárias:
• Devem ser separadas ou de utilização separada por sexo, não de-

vendo comunicar diretamente com os locais de manipulação de géneros 
alimentícios;

• Devem conter um lavatório fixo por cada grupo de 10 trabalhadores 
que cessem simultaneamente o trabalho;

• Destinadas ao sexo masculino, devem conter uma retrete e um urinol 
por cada grupo de 25 homens ou fração trabalhando simultaneamente; 
os urinóis devem dispor de dispositivos de descarga de água e estar 
separados por baias laterais distantes entre si de pelo menos 0,60 m;

• Destinadas ao sexo feminino, devem conter uma retrete por cada 
grupo de 15 trabalhadoras que cessem simultaneamente o trabalho.

b) Os compartimentos, onde estão instaladas as retretes, devem 
possuir tiragem de ar direta para o exterior, com porta independente a 
abrir para fora e provida de fecho.

c) Os lavatórios devem ser providos de detergente, não irritante, e de 
toalhetes individuais de papel ou dispositivo de secagem de mãos.

d) A zona destinada aos vestiários deve comunicar diretamente com 
as cabinas de chuveiro e os lavatórios, ser separada por sexos e dispor 
de armários individuais munidos de fechadura ou cadeado.

e) Os chuveiros devem existir na proporção de 1/10 trabalhadores 
que possam vir a utilizá -los simultaneamente, com água quente e fria, 
separados ou de utilização separada por sexo.

f) Os trabalhadores devem ter à sua disposição, na zona de vestiário, 
cacifos duplos construídos com materiais laváveis, resistentes à corro-
são, não porosos e impermeáveis, de forma a permitir a separação das 
roupas de uso pessoal e de trabalho, assim como de outros bens pessoais. 
As fardas de trabalho limpas são colocadas, à disposição dos trabalha-
dores, em equipamento adequado e localizado à entrada dos vestiários.

g) Refeitórios:
• Os estabelecimentos que empreguem 50 ou mais trabalhadores e 

aqueles em que lhe seja autorizado tomarem as suas refeições devem 
dispor de uma sala destinada exclusivamente a refeitório, com meios 
próprios para aquecer a comida, não comunicando diretamente com 
locais de trabalho, instalações sanitárias ou locais insalubres;

• A superfície dos refeitórios deve ser calculada em função do número 
máximo de pessoas que os possam utilizar simultaneamente, tendo em 
conta o seguinte:
○ 18,5 m2 até 25 trabalhadores;
○ 18,5 m2 + 0,65 m2 por pessoa a mais, entre 26 e 74 trabalhadores;
○ 50 m2 + 0,55 m2 por pessoa a mais, entre 75 e 149 trabalhadores;
○ 92 m2 + 0,50 m2 por pessoa a mais, entre 150 e 499 trabalhadores;
○ 225 m2 + 0,40 m2 por pessoa a mais, para 500 ou mais trabalhadores.

• Devem ter mesas e cadeiras ou bancos, em número correspondente 
ao máximo de trabalhadores que podem utilizá -los ao mesmo tempo.

h) Os lavatórios devem ser providos de detergente, não irritante, e de 
toalhetes individuais de papel ou dispositivo de secagem de mãos.

2.2.13 — Iluminação
a) Deve ser assegurada uma correta intensidade de luz (natural e ou 

artificial) nas diferentes áreas do estabelecimento, incluindo nas zonas 
de armazenagem e nas vias de circulação interiores.

b) As lâmpadas existentes nas áreas de manipulação e armazenagem 
de géneros alimentícios devem possuir proteção antiqueda de partículas 
em caso de quebra.

2.2.14 — Ventilação
a) Todas as áreas do estabelecimento devem estar equipadas com 

sistemas de ventilação natural e ou forçada (mecânica) que garanta a 
exaustão de cheiros, fumos ou vapores e evite condensações e desen-
volvimento de bolores, devendo o caudal médio de ar puro (ventilação) 
ser de pelo menos 30 a 50 m3 por hora e por trabalhador.

b) O sistema de ventilação deve ser:
• Concebido de forma a evitar a circulação do ar das zonas sujas 

para as zonas limpas, e deste modo evitar eventual contaminação dos 
alimentos.

• Construído de forma a proporcionar um acesso fácil aos filtros e a 
outras partes que necessitem de limpeza ou de substituição.

2.2.15 — Instalação elétrica
A instalação elétrica deve cumprir as regras técnicas das instala-

ções elétricas previstas na legislação específica aplicável, incluindo 
as seguintes:

a) Todas as instalações deverão estar dotadas de terra de proteção;
b) Os quadros elétricos deverão:
• Ser de fácil acesso e estar permanentemente desobstruídos;
• Ter portas fechadas à chave e dotadas de sinalização de aviso de 

perigo de eletrocussão;
• Ser acedidos por pessoa competente;
• Estar instalados em local que não permita a entrada de água e 

afastados de substâncias combustíveis e ou inflamáveis;
• Estar equipados com um disjuntor diferencial para proteção das 

pessoas, bem como com disjuntores magnetotérmicos para proteção da 
instalação contra curto -circuitos e sobreaquecimentos;
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• Estar equipados com disjuntores que permitam identificar o circuito 
por eles alimentado.

c) As tomadas e as fichas devem ser concebidas de forma a que não 
seja possível o contacto direto com as partes ativas antes, durante e 
depois da inserção da tomada. Nos locais onde se verifique a possibi-
lidade de contacto com a água, as infraestruturas elétricas deverão ser 
estanques e assegurar a proteção adequada.

d) A instalação elétrica deve encontrar -se em bom estado de conser-
vação, nomeadamente sem fios descarnados, sem ruturas nos cabos e 
sem fichas ou tomadas partidas.

e) Os equipamentos de trabalho (máquinas e ferramentas elétricas 
portáteis) devem garantir a proteção dos trabalhadores contra os riscos 
de contacto direto ou indireto com a eletricidade.

f) Verificações regulares com vista a garantir o seu adequado fun-
cionamento.

2.2.16 — Sinalização de segurança
O estabelecimento deve dispor de sinalização de segurança em todos 

os pontos convenientes, (sinais de saída e de emergência, sinais res-
peitantes a incêndios, sinais de obrigação, de proibição, de advertência 
de perigo, sinais para obstáculos, marcação de vias de circulação e 
iluminação de segurança).

2.2.17 — Águas de abastecimento
a) O estabelecimento deve dispor de uma rede de água potável 

quente e fria que garanta o correto abastecimento a todos os lavatórios 
e dispositivos de lavagem.

b) A água não potável, se for usada (no combate a incêndios, produção 
de vapor ou refrigeração de equipamentos) deve circular em sistemas 
separados, devidamente identificados, sem que haja ligação ou refluxo 
para o sistema de água potável.

c) A utilização da água no estabelecimento deve ser otimizada de 
forma a reduzir os consumos de água e os volumes de águas residuais 
industriais produzidas.

d) As atividades agroindustriais devem promover o uso eficiente 
da água, particularmente tendo em consideração as linhas de orienta-
ção do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA), 
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/2005, de 
30 de junho.

2.2.18 — Águas residuais
a) O sistema de drenagem de águas residuais deve assegurar a correta 

drenagem dos pavimentos e estar munido de mecanismos que impeçam 
os refluxos.

b) Sempre que possível deve ser promovida a reutilização das águas 
residuais resultantes de processos de extração física (p. e., na indústria 
dos óleos vegetais), de lavagem de produtos alimentares em bruto e 
operações de lavagem de embalagens e vasilhame, para outros fins como 
sendo nas lavagens das instalações fabris, para o uso agrícola na rega 
e para o transporte das matérias alimentares a processar.

c) Sempre que possível deve ser promovida a reutilização de água 
com origem noutros processos existentes na unidade industrial ou no 
uso de água de qualidade inferior, para fins de lavagens de instalações 
e de equipamentos.

2.2.19 — Águas pluviais
Sempre que possível deve ser promovida a recolha e a utilização de 

águas pluviais, para fins de lavagens de instalações e de equipamentos.

2.3 — REQUISITOS DOS EQUIPAMENTOS
2.3.1 — Caraterísticas dos materiais
Todos os utensílios, aparelhos e equipamentos que entrem em 

contacto com os alimentos devem ser fabricados com materiais 
adequados.

2.3.2 — Requisitos de instalação dos equipamentos
a) Os equipamentos devem estar instalados de forma a permitir a 

limpeza da área circundante, devendo os intervalos entre máquinas e 
outros materiais ter uma largura mínima de 0,60 m.

b) Sempre que sejam utilizadas estantes, designadamente nas áreas 
de armazenagem, estas devem estar estruturadas em função das cargas 
previstas e estar afixadas às paredes e pavimento de forma a garantir 
sua estabilidade.

c) Os equipamentos e máquinas ruidosas devem dispor de elementos 
para redução de ruído na fonte (silenciadores, atenuadores, blocos de 
inércia, elementos antivibráticos) e devem estar isolados, sempre que 
possível.

2.3.3 — Lavatórios dos locais de manipulação dos géneros ali-
mentícios

a) Devem existir lavatórios de mãos localizados pelo menos nos 
seguintes locais: zona de receção de leite, de fabrico, de embalagem 
e de venda ao público.

b) Os lavatórios devem ser dotados de água potável quente e fria 
e devem drenar diretamente para a rede de esgotos, mediante ligação 
dotada de sifão.

c) Junto dos lavatórios devem existir dispositivos dispensadores de 
detergente e desinfetante das mãos, toalhetes individuais de papel ou 
dispositivo de secagem de mãos. No caso de serem usados toalhetes 
individuais, deve existir um contentor para colocação dos mesmos 
após utilização.

2.3.4 — Dispensador de água potável
O estabelecimento deve dispor de dispensador de água potável, sendo 

proibido o uso de copos coletivos.

2.3.5 — Pasteurizador ou outro equipamento de tratamento 
térmico

Caso produza queijo fresco, o estabelecimento deve dispor de pas-
teurizador ou de outro equipamento que assegure que o leite cru é 
submetido a um dos seguintes tratamentos térmicos, de modo a que os 
produtos mostrem uma reação negativa a um teste à fosfatase alcalina 
imediatamente após tal tratamento:

a) Pelo menos 72°C durante 15 segundos,
b) Pelo menos 63°C durante 30 minutos,
c) Qualquer outra combinação de condições de tempo e temperatura 

que obtenha um efeito equivalente.

2.3.6 — Equipamentos frigoríficos
O estabelecimento deve dispor de:
a) Equipamento frigorífico de armazenagem do leite com sistema de 

controlo/leitura de temperatura (tanques de refrigeração), instalado na 
zona de receção, que assegure que o leite seja rapidamente arrefecido 
a uma temperatura não superior a 6°C, exceto se a transformação tiver 
início nas quatro horas seguintes à admissão no estabelecimento de 
transformação.

b) Câmaras frigoríficas:
• Capazes de manter os produtos intermédios e os produtos finais a 

temperaturas adequadas;
• Munidas de dispositivos que permitam o controlo/leitura da tem-

peratura a que os alimentos são conservados;
• Com iluminação e espaço suficiente para a inspeção e a manutenção 

dos condensadores;
• Com portas com fechos que permitam a sua abertura tanto do 

exterior como do interior. No caso de disporem de fechadura, devem 
existir dispositivos de alarme, acionáveis no interior da câmara, que 
comuniquem com o exterior.

2.3.7 — Extrator de vapor
Caso produza requeijão, o estabelecimento deve dispor de equi-

pamento de extração de vapor, instalado no local onde esta operação 
decorre.

2.3.8 — Embalagens
Os materiais de acondicionamento e embalagem, quando reutilizá-

veis, devem ser constituídos por materiais fáceis de limpar e desinfetar.

2.3.9 — Outros requisitos específicos em matéria de equipa-
mentos

2.3.9.1 — Equipamentos a gás/termoacumulador
a) Os esquentadores devem ser instalados em locais ventilados, com 

exaustão de gases e fumos para o exterior e não devem ser instalados 
em locais fechados, nomeadamente em casas de banho, dispensas e 
garagens.

b) A eventual armazenagem de garrafas de GPL deverá satisfazer 
as seguintes condições:

• É apenas permitida a existência de garrafas de GPL amovíveis, cheias 
ou vazias, desde que a sua capacidade global não exceda 1,500 dm3, por 
metro quadrado de área útil da oficina ou nave industrial;

• No caso de utilização de garrafas amovíveis com capacidade unitária 
inferior a 30 dm3, estas não devem ser agrupadas em mais de quatro 
unidades por grupo.
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c) Está impedida a instalação de aparelhos de GPL, tal como de 
garrafas de GPL em espaços situados abaixo do nível do solo.

d) Caso a quantidade de GPL armazenada esteja sujeita a controlo 
prévio/licenciamento, o mesmo deve ser obtido nos termos da legis-
lação aplicável.

e) Caso seja instalado termoacumulador, o industrial deverá estar na 
posse de termo de responsabilidade técnica de montagem, garantindo -se 
a utilização da proteção diferencial de alta sensibilidade.

2.3.9.2 — Máquinas
As máquinas instaladas devem satisfazer as exigências essenciais de 

segurança e saúde aplicáveis, incluindo declaração CE de conformidade, 
marcação CE e manual de instruções em português.

2.3.9.3 — Verificações periódicas e extraordinárias dos equipa-
mentos de trabalho

Devem ser asseguradas verificações periódicas e extraordinárias dos 
equipamentos de trabalho, incluindo o bom estado das fichas e o isola-
mento dos condutores, devendo estar disponíveis registos que eviden-
ciem o cumprimento deste requisito, bem como os respetivos relatórios.

2.3.9.4 — Elevação e transporte de materiais
Devem ser utilizados meios técnicos apropriados na carga, descarga, 

circulação, transporte e armazenagem de materiais de modo a evitar, 
tanto quanto possível os esforços físicos.

2.3.9.5 — Elementos móveis dos equipamentos de trabalho
Os elementos móveis dos equipamentos de trabalho que possam 

causar acidentes por contacto mecânico devem ter protetores que im-
peçam o acesso às zonas perigosas ou dispositivos que interrompam o 
movimento dos elementos móveis antes do acesso a essas zonas.

2.3.9.6 — Equipamentos de proteção individual
Os equipamentos de proteção individual contra os riscos resultantes 

das operações efetuadas devem encontrar -se disponíveis para os traba-
lhadores. Estes equipamentos devem ser distribuídos individualmente 
e, mantidos em adequadas condições de conservação e higiene.

2.3.9.7 — Material de primeiros socorros
O estabelecimento deve dispor de material de primeiros socorros de 

fácil acesso e devidamente sinalizado.

2.3.9.8 — Equipamentos de deteção e combate a incêndios
Sem prejuízo do cumprimento dos requisitos técnicos fixados no 

Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios em Edifícios e 
da adoção das medidas de autoproteção mínimas exigíveis, em função 
da categoria de risco por utilização -tipo:

a) Devem existir meios de deteção adequados em zonas de produção 
e armazenagem;

b) Os meios de combate a incêndios devem estar disponíveis, ser os 
adequados, encontrarem -se sinalizados e em condições operacionais.

c) Na ausência de outro critério de dimensionamento devidamente 
justificado, os extintores devem ser calculados à razão de:

• 18 L de agente extintor padrão por 500 m2 ou fração de área de 
pavimento do piso em que se situem;

• Um por cada 200 m2 de pavimento do piso ou fração, com um 
mínimo de dois por piso.

d) Os extintores devem ser convenientemente distribuídos, sinalizados 
sempre que necessário e instalados em locais bem visíveis, colocados 
em suporte próprio de modo a que o seu manípulo fique a uma altura 
não superior a 1,2 m do pavimento e localizados preferencialmente:

• Nas comunicações horizontais ou, em alternativa, no interior das 
câmaras corta -fogo, quando existam;

• No interior dos grandes espaços e junto às suas saídas.

2.3.9.9 — Armazenagem de combustíveis
Se no estabelecimento for efetuada armazenagem de GPL, combus-

tíveis líquidos, outros derivados do petróleo, ou substituinte de produ-
tos de petróleo, deverá verificar -se o enquadramento no Decreto -Lei
n.º 267/2002, de 26 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto-
-Lei n.º 217/2012, de 9 de outubro e, se for caso disso e em função da 
capacidade de armazenagem, obter -se o respetivo licenciamento ou 
apresentar -se o processo previsto no artigo 21.º da Portaria n.º 151/2007, 
de 30 de novembro, junto da câmara municipal competente.

2.3.9.10 — Equipamentos sob pressão
Se no estabelecimento forem instalados equipamentos sob pressão, 

deverá verificar -se se os mesmos se encontram abrangidos pelo Decreto-
-Lei n.º 90/2010, de 22 de julho e, se for caso disso, deverá proceder -se 
ao respetivo registo e ao respetivo licenciamento.

2.4 — ASPETOS OPERACIONAIS
2.4.1 — Higiene e Segurança Alimentar
2.4.1.1 — Procedimentos baseados no sistema HACCP (2)
O industrial deve estabelecer um procedimento ou procedimentos 

baseados nos princípios HACCP. Deve existir uma abordagem funda-
mentada aos perigos envolvidos nas operações, nomeadamente a sua 
identificação, avaliação e formas de controlo e registo (2).

2.4.1.2 — Pré -requisitos do sistema HACCP
Para efeitos de execução do disposto do ponto anterior, o industrial 

deve:
a) Definir um fluxograma, que inclua a descrição das operações;
b) Dispor de planta com marcação dos circuitos funcionais de pessoal, 

géneros alimentícios (matérias -primas, produtos intermédios, produto 
final), matérias subsidiárias (lenha e material de acondicionamento e 
embalagem), subprodutos alimentares e da rede de águas e esgotos;

c) Definir procedimentos de controlo do leite cru, que incluam a 
verificação do estatuto sanitário das explorações de origem;

d) Definir procedimentos de controlo de outras matérias -primas,
que assegurem que provêm de estabelecimentos aprovados (quando 
aplicável), que estão devidamente identificadas e ou rotuladas, que se 
apresentem a uma temperatura adequada e que não apresentem conta-
minações. No caso dos materiais de acondicionamento e embalagem, 
o controlo deve assegurar que os materiais são próprios para entrar em 
contacto com os géneros alimentícios;

e) Definir procedimentos de higienização e desinfeção das instala-
ções, equipamentos e utensílios;

f) Definir procedimentos de controlo do acesso às instalações por 
parte de animais domésticos e pragas;

g) Definir um plano de controlo analítico, de acordo com a análise de 
risco, de superfícies, utensílios e equipamentos, produtos finais e água;

h) Definir procedimentos de supervisão e instrução e ou formação 
do pessoal que manuseia os alimentos, em matéria de higiene dos 
géneros alimentícios;

i) Implementar boas práticas de fabrico.

2.4.1.3 — Rastreabilidade
O industrial deve definir procedimentos que permitam identificar o 

fornecedor de um género alimentício, ou de qualquer outra substância 
destinada a ser incorporada num género alimentício ou com probabi-
lidades de o ser e identificar outros operadores a quem tenham sido 
fornecidos os seus produtos, de forma a assegurar a rastreabilidade.

2.4.1.4 — Subprodutos de origem animal
Constituem subprodutos de origem animal as seguintes matérias:
a) Leite impróprio para consumo humano por apresentar resíduos de 

substâncias autorizadas (ex: antibióticos) ou contaminantes (ex: afla-
toxinas) que excedam os níveis permitidos;

b) Leite e soro de leite que não se destinem ao consumo humano, 
por razões comerciais;

c) Queijos impróprios para consumo humano;
d) Queijos que não se destinem ao consumo humano, por razões 

comerciais ou por problemas de fabrico.

Os subprodutos devem ser recolhidos e colocados em equipamentos 
que devem ser limpos e desinfetados após cada utilização.

Os subprodutos devem ser encaminhados para estabelecimentos 
aprovados ou registados, que constam das listas divulgadas no sítio da 
Direção Geral de Alimentação e Veterinária em:

http://www.dgv.min -agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/generic
os?generico=157838&cboui=157838

Os subprodutos referidos na alínea a) e b) podem ser aplicados na 
terra, sem processamento, de acordo com as boas práticas agrícolas, 
desde que não constituam um risco de propagação de doença transmis-
sível aos seres humanos ou animais.

Os subprodutos referidos na alínea b) podem ser destinados a ali-
mentação animal em explorações autorizadas pela DGAV.

Até ao dia 31 de dezembro de 2014, os estabelecimentos que produ-
zem até 20 kg por semana de subprodutos referidos na alínea d) podem 
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eliminar os mesmos como resíduos sólidos urbanos, por deposição no 
contentor de recolha municipal.

Durante o transporte, os subprodutos animais referidos no parágrafo 
anterior devem ser acompanhados da guia de acompanhamento de 
subprodutos de origem animal modelo 376/DGV, que deve ser emitida 
pelo estabelecimento de origem dos mesmos.

2.4.2 — Segurança e Saúde no Trabalho
2.4.2.1 — Organização dos serviços de saúde e segurança no 

trabalho
O industrial deve organizar os serviços de segurança e saúde no tra-

balho de acordo com as seguintes modalidades, previstas no artigo 74.º 
da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro:

a) Serviço externo (3), ou, quando legalmente admitido,
b) Regime simplificado (atividade de segurança exercida pelo em-

pregador ou por trabalhador designado) (4).
c) Serviço comum
O serviço comum deve ser instituído por acordo, que deve ser cele-

brado por escrito, entre várias empresas ou estabelecimentos (pertencen-
tes a sociedades que não se encontrem em relação de grupo nem sejam 
abrangidas pela obrigatoriedade de serviços internos) e contemplam 
exclusivamente os trabalhadores por cuja segurança e saúde os empre-
gadores subscritores do acordo sejam responsáveis.

O acordo referido, carece de autorização da Autoridade para as Con-
dições do Trabalho, (no âmbito da segurança no trabalho) e da Direção 
Geral da Saúde (no âmbito da saúde no trabalho).

d) Serviço interno
Este serviço deve ser instituído pelo empregador, abrange exclusi-

vamente os trabalhadores por cuja segurança aquele é responsável, faz 
parte da estrutura da empresa e funciona na sua dependência.

Esta modalidade é obrigatória para estabelecimentos com mais de 
400 trabalhadores ou (conjunto de estabelecimentos distanciados da-
quele que ocupa maior número de trabalhadores e que, com este, tenham 
pelo menos 400 trabalhadores) ou para estabelecimentos (ou conjunto 
de estabelecimentos) que desenvolvam atividades de risco elevado a 
que estejam expostos pelo menos 30 trabalhadores.

Qualquer que seja a modalidade adotada, a empresa ou o estabe-
lecimento, deve ter uma estrutura interna que assegure as atividades 
de primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação de 
instalações, as medidas que devem ser adotadas e a identificação dos 
trabalhadores responsáveis pela sua aplicação, bem como assegurar 
os contactos necessários com as entidades externas competentes para 
realizar aquelas operações e as de emergência médica.

2.4.2.2 — Condições de temperatura e humidade
Embora esta atividade produtiva necessite de determinadas condições 

de temperatura e humidade, o ambiente térmico dos locais de trabalho 
deve ser mantido dentro dos limites convenientes para evitar danos na 
saúde dos trabalhadores.

2.4.2.3 — Condições ergonómicas
A Ergonomia visa a conceção e ou correção de sistemas, máquinas e 

postos de trabalho que sejam seguros e eficientes, adaptando o trabalho 
ao Homem e tendo como objetivo fundamental, o aumento da segurança, 
saúde e conforto do trabalhador, contribuindo assim para o aumento da 
eficiência organizacional, pelo que:

a) A disposição e dimensionamento dos postos de trabalho devem 
ser adequados às exigências das tarefas a executar;

b) Devem ser adotados os meios técnicos e organizacionais para 
reduzir os esforços nas atividades de manuseamento de cargas, bem 
como a repetibilidade de tarefas

2.4.2.4 — Prevenção de riscos profissionais
O estabelecimento deve dispor de um plano escrito de prevenção de 

riscos profissionais, integrando a todos os níveis e, para o conjunto das 
atividades da empresa, a avaliação dos riscos e as respetivas medidas 
de prevenção.

Nesta atividade em particular, para prevenção de riscos biológicos, 
especialmente a brucelose, deverá utilizar -se leite de animais vacinados 
e ter precauções na manipulação do leite.

Deve ser assegurada a formação, informação e sensibilização dos 
trabalhadores em matéria de exposição ao risco profissional.

Na tabela seguinte, identificam -se as seguintes medidas preventivas:

ATIVIDADES MEDIDAS PREVENTIVAS

RECEÇÃO E ARMAZENAGEM DA MATÉRIA -PRIMA E 
SUBSIDIÁRIAS.

• UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA A MOVIMENTAÇÃO MANUAL 
DE CARGAS, QUANDO ESTA FOR SUPERIOR A 20 KG.

• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (CIRCUITOS DAS MATÉRIAS PRIMAS E ROTATIVIDADE).
• DEFINIR E IMPLEMENTAR REGRAS DE ARMAZENAGEM.
• COLOCAR EQUIPAMENTOS PARA CORRETA ARMAZENAGEM.

ARMAZENAGEM DO LEITE EM TANQUES DE REFRI-
GERAÇÃO.

• UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS.
• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (CIRCUITOS DAS MATÉRIAS PRIMAS E ROTATIVIDADE).
• MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS TANQUES FRIGORÍFICOS.
• DISPONIBILIZAÇÃO DE VESTUÁRIO ADEQUADO AOS TRABALHADORES.

PASTEURIZAÇÃO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO EQUIPAMENTO DE PASTEURIZAÇÃO.
• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (CIRCUITOS DAS MATÉRIAS PRIMAS E ROTATIVIDADE).
• DISPONIBILIZAÇÃO DE VESTUÁRIO ADEQUADO AOS TRABALHADORES).

FABRICO DO QUEIJO COAGULAÇÃO -AQUECIMENTO 
E ADIÇÃO DE CARDO E SAL

• VENTILAÇÃO DAS INSTALAÇÕES.
• DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL.
• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (PAUSAS CURTAS E FREQUENTES EM LOCAL MAIS 

FRESCO).
• DISPONIBILIZAÇÃO DE LUVAS E VESTUÁRIO ADEQUADOS AOS TRABALHADORES

CORTE DA COALHADA E DES-
SORAMENTO.

• MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO EQUIPAMENTO.
• ALTURA DOS PLANOS DE TRABALHO (MESAS, BANCADAS) ADEQUADA ÀS TAREFAS 

E AOS OPERADORES.

MOLDAGEM E PRENSAGEM • MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO EQUIPAMENTO.
• ALTURA DOS PLANOS DE TRABALHO (MESAS, BANCADAS) ADEQUADA ÀS TAREFAS 

E AOS OPERADORES.
• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (CIRCUITOS DAS MATÉRIAS PRIMAS E ROTATIVIDADE).
• DISPONIBILIZAÇÃO DE VESTUÁRIO ADEQUADO AOS TRABALHADORES.

MATURAÇÃO E CURA. . . . . . . . • UTILIZAÇÃO DE VESTUÁRIO ADEQUADO PARA AS BAIXAS TEMPERATURAS.
• UTILIZAÇÃO DE CALÇADO ADEQUADO PARA LOCAIS HÚMIDOS.
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ATIVIDADES MEDIDAS PREVENTIVAS

ACONDICIONAMENTO, EMBALAGEM E ROTULAGEM • ALTURA DOS PLANOS DE TRABALHO (MESAS, BANCADAS) ADEQUADA ÀS TAREFAS 
E AOS OPERADORES.

• ESTANTES E PRATELEIRAS ESTRUTURADAS E ESTABILIZADAS EM FUNÇÃO DAS 
CARGAS PREVISÍVEIS.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO FI-
NAL EM AMBIENTE CLIMATIZADO (0°C A 5°C).

• ESTANTES E PRATELEIRAS ESTRUTURADAS E ESTABILIZADAS EM FUNÇÃO DAS 
CARGAS PREVISÍVEIS.

• UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS.
• UTILIZAÇÃO DE VESTUÁRIO ADEQUADO PARA AS BAIXAS TEMPERATURAS.

LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 
(UTILIZAÇÃO DE DESINFETANTES E DETER-
GENTES).

• DISPONIBILIZAÇÃO DE FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA DOS PRODUTOS.
• ADEQUADA ARMAZENAGEM E ROTULAGEM.
• DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ADEQUA-

DOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • CONCEÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO DE MODO A SEREM RESPEITADOS OS 
PRINCÍPIOS ERGONÓMICOS, DE CONFORTO TÉRMICO, ILUMINAÇÃO E QUALI-
DADE DO AR.

2.4.3 — Ambiente
2.4.3.1 — Recursos hídricos
a) Caso o estabelecimento utilize água proveniente de captação pró-

pria de águas superficiais ou subterrâneas (5) deve dispor de título de 
utilização de recursos hídricos, ou do correspondente título padronizado, 
se aplicável, ou parecer positivo à comunicação prévia, emitido pela 
Agência Portuguesa do Ambiente.

b) O disposto na alínea anterior deve ter em consideração o ar-
tigo 2.º do Decreto -Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, uma que a 
qualidade da água utilizada para fabrico, transformação, conserva-
ção ou comercialização de produtos ou substâncias, assim como a 
utilizada na limpeza de superfícies, objetos e materiais que podem 
estar em contacto com os alimentos deve ser igual à exigida para o 
consumo humano, exceto quando a utilização dessa água não afeta a 
salubridade do género alimentício na sua forma acabada. A utilização 
de captações próprias para os processos que interfiram com a salubri-
dade dos alimentos só é permitida se não houver a possibilidade de 
ligação à rede pública de abastecimento, devendo ser implementado 
neste caso um sistema de tratamento necessário, ou nos casos das 
indústrias já existentes desde que possuam um sistema de tratamento 
que comprovadamente produz uma água equiparada à definida no 
Decreto -Lei n.º 306/2007.

c) Se o estabelecimento estiver ligado ao sistema público de drenagem 
de águas residuais, deve dispor de autorização expressa da respetiva 
entidade gestora, conforme disposto no artigo 54.º do Decreto -Lei
n.º 226 -A/2007, de 31 de maio.

d) No caso de rejeição de águas residuais no meio hídrico ou no 
solo (sistema autónomo doméstico seguido de órgão de infiltração 
no terreno), o estabelecimento deve dispor de título de utilização de 
recursos hídricos emitido pela Agência Portuguesa do Ambiente ou, 
no caso de rejeição águas residuais domésticas no solo, e se tal for a 
opção do industrial, do correspondente título padronizado, nos casos 
aplicáveis.

e) No caso do estabelecimento se localizar em terrenos do domínio 
hídrico deve dispor de título de utilização de recursos hídricos emitido 
pela Agência Portuguesa do Ambiente.

f) Os pedidos de emissão de título de utilização de recursos hídricos 
devem ser submetidos no Sistema Integrado de Licenciamento do 
Ambiente (SILiAmb) em https://siliamb.apambiente.pt.

2.4.3.2 — Resíduos
a) Sempre que o estabelecimento produza resíduos que não possam 

ser equiparados a resíduos urbanos (resíduos que pela sua natureza e 
composição são semelhantes aos resíduos provenientes de habitações 
e cuja produção diária não ultrapassa 1100 litros), deve ser assegurada, 
na gestão dos mesmos o cumprimento do disposto no Decreto -Lei
n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto -Lei 
n.º 73/2011, de 17 de junho, nomeadamente:

I. Adoção de medidas de gestão de substâncias, materiais ou produtos, 
quando aplicável, destinadas a reduzir a quantidade, a perigosidade e 

os impactes adversos no ambiente e na saúde humana dos resíduos 
produzidos;

II. Separação dos resíduos na origem, por fluxos e fileiras, de forma 
a promover a sua valorização;

III. Armazenamento dos resíduos produzidos de modo a não provo-
car danos para o ambiente, nem para a saúde humana, instalando -se, 
sempre que necessário, sistemas de contenção/retenção secundária de 
eventuais escorrências e ou derrames;

IV. Encaminhamento dos resíduos produzidos para operadores au-
torizados para a sua valorização ou eliminação, assegurando que o seu 
transporte é acompanhado, até à entrada em vigor das e -GAR (Guia 
de Acompanhamento de Resíduos Eletrónica), por guia preenchida 
em triplicado, em Modelo n.º 1428 da Imprensa Nacional - Casa da 
Moeda;

V. Registo no sistema integrado de registo eletrónico de resíduos 
(SIRER) a efetuar no prazo de um mês após o inicio da atividade ou 
do funcionamento do estabelecimento, bem como registo anual da 
informação relativa à produção de resíduos, por código da Lista Eu-
ropeia de Resíduos, até 31 de março do ano seguinte ao do ano civil 
a reportar caso o estabelecimento produza qualquer quantidade de 
resíduos perigosos ou produza resíduos não urbanos e empregue mais 
de 10 trabalhadores.

b) Aderir a um sistema de gestão que assegure o cumprimento do 
princípio da responsabilidade alargada do produtor.

2.4.3.3 — Emissões para o ar
O estabelecimento encontra -se abrangido pelo Decreto -Lei 

n.º 78/2004, de 3 de abril, relativo à prevenção de poluentes para a 
atmosfera, e portarias regulamentares conexas, sempre que tenha fontes 
pontuais ou fontes difusas de emissão de poluentes para o ar devendo 
observar o constante nesses diplomas quanto:

a) Ao dimensionamento da chaminé cuja altura deve respeitar a 
resultante da metodologia de cálculo fixada na Portaria n.º 263/2005, 
de 17 de março;

b) Ao cumprimento dos valores limite de emissão (VLE) aplicáveis, 
estipulados nas Portarias n.º 675/2009, de 23 de junho, n.º 677/2009, 
de 23 de junho e ou n.º 286/93, de 12 de março;

c) Ao autocontrolo das emissões de poluentes atmosféricos cujo 
regime de monitorização de cada poluente é determinado em função 
dos caudais mássicos, fixados na Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro 
alterado pela Portaria n.º 676/2009, de 23 de junho;

d) Ao envio dos resultados da monitorização pontual para a 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional competente 
e dos resultados da monitorização em contínuo (juntamente com os 
resultados pontuais dessa mesma empresa) para a Agência Portuguesa 
do Ambiente;

e) Às medidas especiais para a minimização das emissões difusas, 
previstas no Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de abril.
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2.4.3.4 — Ruído ambiente
O Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto -Lei

n.º 9/2007, de 17 de janeiro, será aplicável às instalações agroindustriais 
caso estas consubstanciem, no caso de alterações de uma instalação 
existente, ou venham a consubstanciar, no caso de novas instalações, o 
conceito de "atividade ruidosa permanente" conforme definição cons-
tante da alínea a) do artigo 3.º do RGR. Ou seja, o ruído produzido 
pela instalação existente, terá de ser, pelo menos, audível (avaliação 
qualitativa) junto de um ou mais recetores sensíveis (edifício habita-
cional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização 
humana). Caso a condição anterior se verifique, deve evidenciar o cum-
primento dos requisitos acústicos estabelecidos no n.º 1 do artigo 13.º 
do RGR, apresentando à entidade coordenadora do licenciamento uma 
avaliação acústica (n.º 9 do artigo 13.º do RGR) que reveste a forma 
de ensaio acústico a realizar junto do ou no recetor e, caso aplicável, a 
apresentação de medidas de prevenção e controlo do ruído.

Para novas instalações, terá que ser realizado um estudo previsional 
que demonstre a viabilidade do cumprimento dos requisitos acústicos 
estabelecidos no n.º 1 do artigo 13.º do RGR sob condições normais 
de funcionamento da instalação agroindustrial.

2.5 — FLEXIBILIDADE
Eventuais desvios às condições de instalação e exploração constantes 

do presente título poderão ser admitidos, uma vez demonstrada pelo 
industrial a sua compatibilidade com os objetivos relativos à segurança 
alimentar, segurança e saúde no trabalho e ambiente prosseguidos pela 
legislação aplicável.

(1) Os locais de manipulação de géneros alimentícios compreendem 
os locais onde os alimentos são manuseados, preparados e armazenados.

(2) Devem ser consideradas as recomendações constantes no docu-
mento de orientação sobre a aplicação de procedimentos baseados nos 
princípios HACCP e sobre a simplificação da aplicação dos princípios 
HACCP, disponível em http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygie-
nelegislation/guidance_doc_haccp_pt.pdf.

(3) O serviço externo é desenvolvido por entidade autorizada pela 
ACT (no âmbito da segurança no trabalho) e pela DGS (no âmbito 
da saúde no trabalho) que, mediante contrato com o empregador, por 
escrito, realiza as atividades principais (descritas no artigo n.º 98.º da 
Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro), que visam prevenir os riscos 
profissionais e promover a segurança e saúde dos trabalhadores.

(4) No estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos distanciados 
até 50 km do de maior dimensão, que empregue no máximo 9 traba-
lhadores, as atividades de segurança no trabalho podem ser exercidas 
diretamente pelo próprio empregador, ou por um ou mais trabalhadores 
designados, se possuírem formação adequada, dispuserem de tempo e de 
meios e permanecerem habitualmente no estabelecimento. O exercício 
desta atividade depende de autorização expressa da ACT a requerer em 
modelo próprio disponível no sítio eletrónico desta entidade.

(5) No caso de abastecimento de água para consumo humano, só é 
admissível o recurso a este tipo de captação se a rede pública não se 
encontrar disponível, ou seja, se a mesma se encontrar a uma distância 
superior a 20 metros do estabelecimento a servir.

ANEXOS

I — LEGISLAÇÃO
 SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL

• Decreto -Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto
Aprova o Sistema da Indústria Responsável (SIR)

 SEGURANÇA ALIMENTAR
• Regulamento (CE) n.º 178/2002, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 28 de janeiro
Estabelece os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria 

a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece 
procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios

• Regulamento (CE) n.º 852/2004, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de abril,

Relativo à higiene dos géneros alimentícios

• Regulamento (CE) n.º 853/2004, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de abril

Estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros ali-
mentícios de origem animal

• Regulamento (CE) n.º 2073/2005, da Comissão, de 15 de no-
vembro

Relativo a critérios microbiológicos aplicáveis aos géneros alimen-
tícios

• Portaria n.º 1129/2009, de 1 de outubro
Relativa ao controlo metrológico dos instrumentos de medição 

e registo da temperatura a utilizar nos meios de transporte nas ins-
talações de depósito e armazenagem dos alimentos a temperatura 
controlada

• Portaria n.º 861/84, de 15 novembro
Proíbe a venda de queijo fresco feito com leite cru

• Regulamento (CE) n.º 1069/2009, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de outubro

Define regras sanitárias relativas a subprodutos animais e produtos 
derivados não destinados ao consumo humano

• Regulamento (UE) n.º 142/2011, da Comissão, de 25 de fevereiro
Aplica o Regulamento (CE) n.º 1069/2009

 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
• Portaria n.º 53/71 de 3 de fevereiro
Aprova o Regulamento Geral de Segurança e Higiene do Trabalho 

nos Estabelecimentos Industriais

• Portaria n.º 702/80, de 22 de setembro
Altera a Portaria n.º 53/71 de 03 de fevereiro, que aprova o Regula-

mento Geral de Segurança e Higiene do Trabalho nos Estabelecimentos 
Industriais

• Portaria n.º 1081/91, de 24 de outubro
Estabelece regras uniformes de fabrico e de montagem de termoa-

cumuladores elétricos

• Decreto -Lei n.º 347/93, de 1 de outubro
Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde nos 

locais de trabalho

• Portaria n.º 987/93, de 6 de outubro
Estabelece a regulamentação das prescrições mínimas de segurança 

e saúde nos locais de trabalho

• Decreto -Lei n.º 330/93, de 25 de setembro
Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde na mo-

vimentação manual de cargas.

• Decreto -Lei n.º 348/93, de 1 de outubro
Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde dos 

trabalhadores na utilização de equipamentos de proteção individual

• Decreto -Lei n.º 141/95, de 14 de junho
Estabelece as prescrições mínimas para a sinalização de segurança 

e de saúde no trabalho

• Portaria n.º 1456 -A/95, de 11 de dezembro
Regulamenta as prescrições mínimas de colocação e utilização da 

sinalização de segurança e de saúde no trabalho

• Portaria n.º 460/2001, de 8 de maio
Aprova o Regulamento de Segurança das Instalações de Armazena-

gem de GPL com capacidade até 200 m3

• Despacho n.º 22 333/2001, de 30 de outubro
Aprova a instrução técnica complementar para reservatórios de GPL

• Decreto -Lei n.º 50/2005, de 25 de fevereiro
Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde para a 

utilização pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho
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• Decreto -Lei n.º 226/2005, de 28 de dezembro
Estabelece os procedimentos de aprovação das regras técnicas das 

instalações elétricas de baixa tensão

• Portaria n.º 949 -A/2006, de 29 de dezembro
Aprova as Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão

• Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro
Estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndios em edi-

fícios, abreviadamente designado por SCIE

• Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro
Aprova o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em 

Edifícios (SCIE)

• Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro
Regulamenta o regime jurídico da promoção e prevenção da segu-

rança e saúde no trabalho

• Decreto -Lei n.º 90/2010, de 22 de julho
Aprova o novo regulamento de instalação, de funcionamento, de 

reparação e de alteração de equipamentos sob pressão

• Informação Técnica n.º 1/2010 da Direção -Geral de Saúde
Conteúdo da mala/caixa/armário de primeiros socorros (disponível 

em www.dgs.pt, micro site de saúde ocupacional)

• Documento de Referência da Segurança e Saúde do Trabalho 
(SST): ACT/DGS, dezembro, 2013

Atuação dos Industriais no âmbito do SIR

AMBIENTE
■ Recursos hídricos
• Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e republicada pelo 

Decreto -Lei n.º 130/2012 de 22 de junho
Aprova a Lei da Água, estabelecendo as bases e o quadro institucional 

para a gestão sustentável das águas.

• Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de maio
Estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos

• Portaria n.º 1450/2007 de 12 de novembro
Fixa as regras do regime de utilização dos recursos hídricos

• Decreto -Lei n.º 97/2008 de 11 de junho
Estabelece o regime económico e financeiro dos recursos hídricos

• Decreto -Lei n.º 306/2007 de 27 de agosto
Estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo 

humano

■ Resíduos
• Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republi-

cado pelo Decreto -Lei n.º 73/2011, de 17 de junho
Estabelece o regime geral da gestão de resíduos

• Portaria n.º 335/97, de 16 de maio
Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos dentro do 

território nacional

■ Emissões para o ar
• Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de abril
Estabelece o regime jurídico sobre a prevenção e controlo das emis-

sões de poluentes para a atmosfera

• Portaria n.º 263/2005, de 17 de março
Fixa a metodologia de cálculo da altura das chaminés

• Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro
Fixa os limiares mássicos máximos e mínimos que definem as con-

dições de monitorização de poluentes para a atmosfera

• Portaria n.º 675/2009, de 23 de junho
Estabelece os valores limite de emissão de aplicação geral aplicáveis 

às instalações abrangidas pelo Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de abril

• Portaria n.º 676/2009, de 23 de junho
Substitui a tabela n.º 3 da Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro

• Portaria n.º 677/2009, de 23 de junho
Estabelece os valores limite de emissão aplicáveis às instalações de 

combustão abrangidas pelo Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de abril

• Portaria n.º 286/93, de 12 de março
Estabelece os valores limite de emissão de aplicação sectorial

■ Ruído ambiente
• Decreto -Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro
Regulamento Geral do Ruído

II — FLUXOGRAMA

SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL (SIR)

TÍTULO PADRONIZADO INTEGRADO (TPI)

CENTROS DE CLASSIFICAÇÃO DE OVOS

NOTA PRÉVIA
• O Título Padronizado Integrado (TPI) de instalação e exploração 

de Centros de Embalagem e Classificação de Ovos (adiante designado 
por título), contém as condições padrão de instalação e exploração 
de estabelecimento industrial nos domínios da segurança alimentar, 
segurança e saúde no trabalho e ambiente para efeitos de exercício 
destas atividades.

• A adesão ao título de instalação e exploração de Centros de Em-
balagem e Classificação de Ovos constitui uma opção do industrial, a 
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qual, uma vez exercida, o habilita ao exercício desta atividade mediante 
o cumprimento das condições padrão definidas no presente título, sem 
prejuízo da respetiva eficácia estar condicionada:
▪ À obtenção prévia, do alvará de utilização emitido pela câmara 

territorialmente competente ou verificado o respetivo deferimento tácito. 
O título de utilização em referência deverá reportar expressamente o 
uso industrial da instalação, salvo os estabelecimentos industriais en-
quadráveis na parte 2 -A e ou 2 -B do Anexo I ao SIR, em que se aplicam 
os critérios fixados no n.º 6 e 7 do artigo 8.º do SIR;
▪ À apreciação positiva de cópia da apólice de seguro de responsa-

bilidade civil aplicável aos estabelecimentos tipo 2, como previsto no 
artigo 4.º do SIR.

• A adesão ao título de instalação e exploração de Centros de Em-
balagem e Classificação de Ovos não dispensa a aprovação do esta-
belecimento em causa pela autoridade responsável pela segurança 
alimentar, mediante vistoria a realizar previamente ao início de explo-
ração, em cumprimento do disposto no artigo 4.º do Regulamento (CE) 
n.º 853/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril.

• Pode solicitar a aplicação deste título qualquer operador que sub-
meta um processo de licenciamento enquadrável nos regimes de co-
municação prévia com prazo e mera comunicação prévia.
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trial de tipo 2 e 3, na aceção do artigo 11.º do SIR.

1.2 — A atividade de classificação de ovos compreende o processo 
que se inicia com a receção dos ovos e inclui as fases de seleção, ca-
libração, classificação, marcação, seguida do acondicionamento e ou 
embalamento e expedição dos ovos.

2 — CONDIÇÕES PADRÃO DE INSTALAÇÃO E EXPLO-
RAÇÃO

2.1 — ENQUADRAMENTO LEGAL
A listagem da legislação de enquadramento das condições padrão 

abaixo definidas consta em anexo ao presente título.

2.2 — REQUISITOS DAS INSTALAÇÕES
2.2.1 — Princípios gerais
O centro de embalagem e classificação de ovos deve ser concebido de 

forma a assegurar a higiene e segurança alimentar dos ovos, bem como 
a segurança e a saúde dos trabalhadores e a proteção do ambiente, de-
vendo o respetivo projeto de construção ser elaborado na perspetiva de:

a) Permitir a manutenção, limpeza e desinfeção adequadas;
b) Facultar espaço de trabalho suficiente para a execução higiénica 

das operações;
c) Evitar a contaminação por via atmosférica, a acumulação de su-

jidade, o contacto com materiais tóxicos, a queda de partículas nos 
géneros alimentícios bem como a formação de condensações e bolores 
nas superfícies;

d) Possibilitar a aplicação de boas práticas de higiene e a existência 
de condições adequadas de manuseamento e de armazenagem;

e) Possibilitar o controlo de pragas e de animais indesejáveis;
f) Garantir as condições de trabalho adequadas à prevenção dos 

riscos profissionais;
g) Garantir a proteção e a promoção da saúde dos trabalhadores.

2.2.2 — Localização
O estabelecimento está localizado em zona livre de fontes de conta-

minação. A área circundante das instalações deve estar limpa.

2.2.3 — Conceção
O estabelecimento deve dispor de:
a) Uma zona de receção de ovos que permita a descarga dos mesmos 

de forma higiénica e a aplicação de boas práticas que evitem conta-
minações, nomeadamente através da entrada de gases do escape, de 
poeiras e de outros veículos de contaminação dos alimentos e a entrada 
de pessoas indevidamente fardadas e higienizadas;

b) Uma zona de armazenagem dos ovos depois de rececionados, se 
não forem classificados imediatamente após a receção;

c) Uma zona para a seleção, calibração, classificação e marcação dos 
ovos equipada de forma a assegurar que os ovos estejam ao abrigo de 
variações de temperatura;

d) Uma zona de armazenagem dos ovos, depois de classificados e 
marcados, localizada de modo a não ter passagem ou permanência em 
zonas onde possa haver risco de contaminação;

e) Um local onde os subprodutos de origem animal (ovos e cascas de 
ovos) sejam armazenados, que salvaguarde a contaminação dos ovos 
destinados ao consumo humano por aquelas matérias;

f) Um local para armazenagem de materiais de acondicionamento e de 
embalagem. As características do local de armazenagem devem permitir 
assegurar que os materiais de embalagem não são contaminados;
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g) Um local para armazenagem de detergentes, desinfetantes e outros 
produtos químicos, em condições de segurança, segregado do armaze-
namento dos alimentos produzidos;

h) Um local para armazenagem de utensílios de lavagem e desinfeção;
i) Uma zona de lavagem dos utensílios e equipamentos, com um 

abastecimento de água quente e fria;
j) Uma zona destinada à armazenagem dos utensílios depois de de-

vidamente lavados e desinfetados, que deve ser limpa, seca e protegida 
de contaminações;

k) Um local destinado ao acondicionamento e embalagem dos ovos, 
munido de mesa(s) de trabalho ou suportes com altura adequada à 
tarefa dos operadores;

l) Uma zona de expedição, concebida de modo a minimizar a con-
taminação por via atmosférica, pela entrada de gases do escape, de 
poeiras e de insetos;

m) Uma sala especificamente destinada à venda ao público, caso este 
tipo de venda seja efetuada no estabelecimento, concebida de modo a 
impedir a entrada de pessoas indevidamente fardadas e higienizadas 
nas zonas de exploração;

n) Uma zona de vestiário e instalações sanitárias que, pela sua loca-
lização e conceção, asseguram o circuito adequado dos trabalhadores 
e permitem o seu fardamento e a sua higienização, antes da entrada das 
zonas de laboração (vide 2.2.11).

2.2.4 — Requisitos Dimensionais
a) A dimensão do estabelecimento e dos seus compartimentos deve 

facultar espaço de trabalho suficiente para a execução higiénica das 
operações e permitir a aplicação de boas práticas de higiene, não po-
dendo, em qualquer caso, a área mínima útil de trabalho ser inferior a 
1,80 m2 por trabalhador.

b) O pé direito mínimo do estabelecimento deve ser de 3 metros.
c) A cubagem mínima de ar por trabalhador é de 11,50 m3 podendo 

ser reduzida para 10,50 m3 caso se verifique uma boa renovação. Para 
determinação da cubagem mínima não são considerados os volumes 
de móveis, máquinas ou quaisquer outros materiais existentes no local.

d) As vias de circulação interiores, incluindo as de emergência, devem 
ter uma largura mínima de 0,90 m de modo a permitir a circulação fácil 
e segura das pessoas, sendo esta largura ajustada em função do número 
de trabalhadores de acordo com o Regulamento Técnico de Segurança 
Contra Incêndios em Edifícios. Se estas vias de circulação apresenta-
rem riscos de queda em altura, devem existir resguardos laterais com 
uma altura mínima de 0,90 m e, se necessário, rodapé com uma altura 
mínima de 0,14 m.

e) As escadas fixas devem ter uma largura mínima de 0,90 m e possuir 
corrimão não interrompido nos patamares, sendo os degraus em piso 
antiderrapante, ou contendo tiras abrasivas junto ao bordo, e proteções 
com uma altura mínima de 0,90 m.

f) Os intervalos entre máquinas, instalações ou materiais devem ter 
uma largura de, pelo menos, 0,60 m.

g) Os compartimentos onde estão instaladas as retretes devem ter as 
dimensões mínimas de 0,80 m de largura por 1,30 m de profundidade.

h) No caso de estabelecimentos que empreguem mais de 25 traba-
lhadores, as instalações de vestiário, cabinas de chuveiro e lavatórios 
anexos, no seu conjunto, devem dispor de uma área não inferior à 
correspondente a 1 m2 por utilizador.

2.2.5 — Pavimento
a) O pavimento do estabelecimento deve ser fixo, estável, antiderra-

pante e sem inclinações perigosas, saliências e cavidades.
b) As aberturas nos pavimentos devem estar protegidas com resguar-

dos fixos e resistentes.
c) Nos locais de laboração o pavimento deve ser constituído por 

materiais impermeáveis, não absorventes, laváveis, desinfetáveis e 
não tóxicos e dispor de drenagem adequada, devendo apresentar uma 
inclinação ligeira e uniforme de 1 a 2 % e dotadas de grelha de esco-
amento com ralo sifonado.

2.2.6 — Paredes
a) As paredes interiores do estabelecimento devem ser lisas, de fácil 

limpeza e pintadas de cores claras não brilhantes.
b) Nos locais de laboração, as paredes devem ainda ser revestidas de 

materiais impermeáveis, laváveis, não absorventes e não tóxicos.
c) As divisórias, transparentes ou translúcidas existentes, devem estar 

assinaladas por forma a serem visíveis.

2.2.7 — Tetos
a) Os tetos devem apresentar -se lisos, de fácil limpeza, pintados ou 

revestidos de cor clara e de material incombustível.

b) Nos locais de laboração, os tetos e os equipamentos neles mon-
tados devem ser construídos de modo a facilitar a sua higienização, 
a evitar o desenvolvimento de fungos, a acumulação de poeiras e o 
desprendimento de partículas que de qualquer forma possam vir a 
causar contaminação.

c) A junção entre o teto e as paredes não deve exibir aberturas des-
protegidas, de modo a minimizar a contaminação por via atmosférica, 
pela entrada de fumos, gases, poeiras, insetos e outros animais.

2.2.8 — Portas
a) Nos locais de laboração, as portas devem apresentar as seguintes 

características:
• Devem ser lisas, constituídas de materiais não absorventes, facil-

mente laváveis e desinfetáveis;
• Devem possuir sistemas de fecho adequado e eficiente de forma 

a permitir o seu ajuste ao pavimento e às paredes, sempre que abram 
diretamente para o exterior, designadamente as das zonas de receção 
de matérias -primas e de expedição;

b) As portas e os portões que sejam de funcionamento mecânico 
devem possuir dispositivos de paragem de emergência facilmente iden-
tificáveis e acessíveis devendo, em caso de falha de energia, poder abrir-
-se automaticamente ou por comando manual. As portas e os portões 
basculantes devem ser transparentes ou possuir painéis transparentes 
com uma marca opaca a um nível facilmente identificável pelo olhar. 
As portas e portões automáticos devem estar dotados de sistemas de 
deteção de movimento (ex. células fotoelétricas) por forma a poderem 
parar automaticamente.

c) As portas e portões de correr devem possuir dispositivos de segu-
rança que os impeça de saltar das calhas ou cair.

d) Junto aos portões destinados à circulação de veículos devem 
existir portas para peões, sinalizadas e permanentemente desobstruídas.

e) As portas das vias de emergência deverão ser resistentes ao fogo 
e estar munidas de barras antipânico, abrir para o exterior e estarem 
devidamente sinalizadas e disporem de iluminação de segurança.

2.2.9 — Janelas
a) As características das janelas e das claraboias devem permitir o 

seu funcionamento em segurança, com isolamento térmico e possibi-
lidade de ajuste de abertura, dispondo de dispositivos de controlo da 
incidência dos raios solares.

b) Nos locais de laboração, as janelas e outras aberturas, pela sua 
conceção e construção, devem evitar a acumulação de sujidade e dis-
por, quando abram para o exterior, de redes mosquiteiras, removíveis 
para permitir a sua limpeza, ou de outro sistema que previna a entrada 
de pragas.

2.2.10 — Vias normais e de emergência
Sem prejuízo do cumprimento dos requisitos técnicos fixados no 

Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios em edifícios:
a) As vias normais e de emergência têm de estar permanentemente 

desobstruídas e em condições de utilização, devendo o respetivo traçado 
conduzir, o mais diretamente possível, a áreas ao ar livre ou a zonas 
de segurança.

b) A instalação de cada posto de trabalho deve permitir a evacuação 
rápida e em máxima segurança dos trabalhadores.

c) O número, a localização e as dimensões das vias e das saídas de 
emergência devem atender ao tipo de utilização, às características do 
local de trabalho, ao tipo de equipamento e ao número previsível de 
utilizadores em simultâneo.

d) As vias e as saídas de emergência que necessitem de iluminação 
artificial durante os períodos de trabalho devem dispor de ilumina-
ção de segurança alternativa para os casos de avaria da iluminação 
principal.

2.2.11 — Cais e rampas de carga
a) Os cais e as rampas de carga devem ser adequados à dimensão 

das cargas neles movimentados e devem permitir a circulação fácil e 
segura das pessoas.

b) Os cais de carga devem ter pelo menos, uma saída ou, quando o 
seu comprimento for superior a 25 m, uma saída em cada extremidade.

c) As vias de circulação destinadas a veículos devem estar distan-
ciadas das portas, dos portões, das passagens para peões, dos corre-
dores e das escadas de modo a não constituírem risco parar os seus 
utilizadores;

d) As vias de circulação destinadas a pessoas devem ter iluminação 
adequada e piso não escorregadio e antiderrapante.
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2.2.12 — Instalações sociais
a) As instalações sanitárias:
• Devem ser separadas ou de utilização separada por sexo, não de-

vendo comunicar diretamente com os locais de exploração;
• Devem conter um lavatório fixo por cada grupo de 10 trabalhadores 

que cessem simultaneamente o trabalho;
• Destinadas ao sexo masculino, devem conter uma retrete e um urinol 

por cada grupo de 25 homens ou fração trabalhando simultaneamente; 
os urinóis devem dispor de dispositivos de descarga de água e estar 
separados por baias laterais distantes entre si de pelo menos 0,60 m;

• Destinadas ao sexo feminino, devem conter uma retrete por cada 
grupo de 15 trabalhadoras que cessem simultaneamente o trabalho.

b) Os compartimentos, onde estão instaladas as retretes, devem 
possuir tiragem de ar direta para o exterior, com porta independente a 
abrir para fora e provida de fecho.

c) Os lavatórios devem ser providos de detergente, não irritante, e 
de toalhetes individuais de papel ou dispositivo de secagem de mãos.

d) A zona destinada aos vestiários deve comunicar diretamente com 
as cabinas de chuveiro e os lavatórios, ser separada por sexos e dispor 
de armários individuais munidos de fechadura ou cadeado.

e) Os chuveiros devem existir na proporção de 1/10 trabalhadores 
que possam vir a utilizá -los simultaneamente, com água quente e fria, 
separados ou de utilização separada por sexo.

f) Os trabalhadores devem ter à sua disposição, na zona de vestiário, 
cacifos duplos construídos com materiais laváveis, resistentes à corro-
são, não porosos e impermeáveis, de forma a permitir a separação das 
roupas de uso pessoal e de trabalho, assim como de outros bens pessoais. 
As fardas de trabalho limpas são colocadas, à disposição dos trabalha-
dores, em equipamento adequado e localizado à entrada dos vestiários.

g) Refeitórios:
• Os estabelecimentos que empreguem 50 ou mais trabalhadores e 

aqueles em que lhe seja autorizado tomarem as suas refeições devem 
dispor de uma sala destinada exclusivamente a refeitório, com meios 
próprios para aquecer a comida, não comunicando diretamente com 
locais de trabalho, instalações sanitárias ou locais insalubres;

• A superfície dos refeitórios deve ser calculada em função do número 
máximo de pessoas que os possam utilizar simultaneamente, tendo em 
conta o seguinte:
○ 18,5 m2 até 25 trabalhadores;
○ 18,5 m2 + 0,65 m2 por pessoa a mais, entre 26 e 74 trabalhadores;
○ 50 m2 + 0,55 m2 por pessoa a mais, entre 75 e 149 trabalhadores;
○ 92 m2 + 0,50 m2 por pessoa a mais, entre 150 e 499 trabalhadores;
○ 225 m2+ 0,40 m2 por pessoa a mais, para 500 ou mais trabalhadores.

• Devem ter mesas e cadeiras ou bancos, em número correspondente 
ao máximo de trabalhadores que podem utilizá -los ao mesmo tempo.

h) Os lavatórios devem ser providos de detergente, não irritante, e de 
toalhetes individuais de papel ou dispositivo de secagem de mãos.

2.2.13 — Iluminação
a) Deve ser assegurada uma correta intensidade de luz (natural e ou 

artificial) nas diferentes áreas do estabelecimento, incluindo nas zonas 
de armazenagem e nas vias de circulação interiores.

b) As lâmpadas existentes nas áreas de manipulação e armazenagem 
de géneros alimentícios devem possuir proteção antiqueda de partículas 
em caso de quebra.

2.2.14 — Ventilação
a) Todas as áreas do estabelecimento devem estar equipadas com 

sistemas de ventilação natural e ou forçada (mecânica) que garanta a 
exaustão de cheiros, fumos ou vapores e evite condensações e desen-
volvimento de bolores, devendo o caudal médio de ar puro (ventilação) 
ser de pelo menos 30 a 50 m3 por hora e por trabalhador.

b) O sistema de ventilação deve ser construído de forma a propor-
cionar um acesso fácil aos filtros e a outras partes que necessitem de 
limpeza ou de substituição.

2.2.15 — Instalação elétrica
A instalação elétrica deve cumprir as regras técnicas das instala-

ções elétricas previstas na legislação específica aplicável, incluindo 
as seguintes:

a) Todas as instalações deverão estar dotadas de terra de proteção;
b) Os quadros elétricos deverão:
• Ser de fácil acesso e estar permanentemente desobstruídos;
• Ter portas fechadas à chave e dotadas de sinalização de aviso de 

perigo de eletrocussão;

• Ser acedidos por pessoa competente;
• Estar instalados em local que não permita a entrada de água e 

afastados de substâncias combustíveis e ou inflamáveis;
• Estar equipados com um disjuntor diferencial para proteção das 

pessoas, bem como com disjuntores magnetotérmicos para proteção 
da instalação contra curto -circuitos e sobreaquecimentos;

• Estar equipados com disjuntores que permitam identificar o circuito 
por eles alimentado.

c) As tomadas e as fichas devem ser concebidas de forma a que não 
seja possível o contacto direto com as partes ativas antes, durante e 
depois da inserção da tomada. Nos locais onde se verifique a possibi-
lidade de contacto com a água, as infraestruturas elétricas deverão ser 
estanques e assegurar a proteção adequada.

d) A instalação elétrica deve encontrar -se em bom estado de conser-
vação, nomeadamente sem fios descarnados, sem ruturas nos cabos e 
sem fichas ou tomadas partidas.

e) Os equipamentos de trabalho (máquinas e ferramentas elétricas 
portáteis) devem garantir a proteção dos trabalhadores contra os riscos 
de contacto direto ou indireto com a eletricidade.

f) Verificações regulares com vista a garantir o seu adequado fun-
cionamento.

2.2.16 — Sinalização de segurança
O estabelecimento deve dispor de sinalização de segurança em todos 

os pontos convenientes, (sinais de saída e de emergência, sinais res-
peitantes a incêndios, sinais de obrigação, de proibição, de advertência 
de perigo, sinais para obstáculos, marcação de vias de circulação e 
iluminação de segurança).

2.2.17 — Águas de abastecimento
a) O estabelecimento deve dispor de uma rede de água potável 

quente e fria que garanta o correto abastecimento a todos os lavatórios 
e dispositivos de lavagem.

b) A água não potável, se for usada (no combate a incêndios, produção 
de vapor ou refrigeração de equipamentos) deve circular em sistemas 
separados, devidamente identificados, sem que haja ligação ou refluxo 
para o sistema de água potável.

c) A utilização da água no estabelecimento deve ser otimizada de 
forma a reduzir os consumos de água e os volumes de águas residuais 
industriais produzidas.

d) As atividades agroindustriais devem promover o uso eficiente 
da água, particularmente tendo em consideração as linhas de orienta-
ção do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA), 
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/2005, de 
30 de junho.

2.2.18 — Águas residuais
a) O sistema de drenagem de águas residuais deve assegurar a correta 

drenagem dos pavimentos e estar munido de mecanismos que impeçam 
os refluxos.

b) Sempre que possível deve ser promovida a reutilização das águas 
residuais resultantes de processos de extração física (p. e., na indústria 
dos óleos vegetais), de lavagem de produtos alimentares em bruto e 
operações de lavagem de embalagens e vasilhame, para outros fins como 
sendo nas lavagens das instalações fabris, para o uso agrícola na rega 
e para o transporte das matérias alimentares a processar.

c) Sempre que possível deve ser promovida a reutilização de água 
com origem noutros processos existentes na unidade industrial ou no 
uso de água de qualidade inferior, para fins de lavagens de instalações 
e de equipamentos.

2.2.19 — Águas pluviais
Sempre que possível deve ser promovida a recolha e a utilização de 

águas pluviais, para fins de lavagens de instalações e de equipamentos.

2.3 — REQUISITOS DOS EQUIPAMENTOS
2.3.1 — Caraterísticas dos materiais
Todos os utensílios, aparelhos e equipamentos que entrem em con-

tacto com os alimentos devem ser fabricados com materiais adequados.

2.3.2 — Requisitos de instalação dos equipamentos
a) Os equipamentos devem estar instalados de forma a permitir a 

limpeza da área circundante, devendo os intervalos entre máquinas e 
outros materiais ter uma largura mínima de 0,60 m.

b) Sempre que sejam utilizadas estantes, designadamente nas áreas 
de armazenagem, estas devem estar estruturadas em função das cargas 
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previstas e estar afixadas às paredes e pavimento de forma a garantir 
sua estabilidade.

c) Os equipamentos e máquinas ruidosas devem dispor de elementos 
para redução de ruído na fonte (silenciadores, atenuadores, blocos de 
inércia, elementos antivibráticos) e devem estar isolados

2.3.3 — Lavatórios dos locais de manipulação dos géneros ali-
mentícios

a) Devem existir lavatórios de mãos localizados pelo menos nos 
seguintes locais: locais onde são manuseados e embalados os ovos e 
de venda ao público.

b) Os lavatórios devem ser dotados de água potável quente e fria, de 
sistema de acionamento não manual e devem drenar diretamente para 
a rede de esgotos, mediante ligação dotada de sifão.

c) Junto dos lavatórios devem existir dispositivos dispensadores de 
detergente e desinfetante das mãos, toalhetes individuais de papel ou 
dispositivo de secagem de mãos. No caso de serem usados toalhetes 
individuais, deve existir um contentor para colocação dos mesmos 
após utilização.

2.3.4 — Dispensador de água potável
O estabelecimento deve dispor de dispensador de água potável, sendo 

proibido o uso de copos coletivos.

2.3.5 — Contentores para colocação de subprodutos
O estabelecimento deve dispor de contentores para o acondiciona-

mento de subprodutos, constituídos por materiais laváveis e desinfetá-
veis. Os contentores devem ser estanques, munidos de tampa e devem 
ostentar a menção “Categoria 3” e “Não destinado ao consumo humano”.

2.3.6 — Equipamento técnico de classificação e manuseamento 
dos ovos

O estabelecimento deve estar munido dos seguintes equipamentos:
a) Equipamento de miragem, permanentemente assistido ou auto-

mático, que permite examinar separadamente a qualidade do ovo, ou 
outro equipamento adequado. Caso se utilize uma máquina automática 
que assegure a verificação luminosa, a triagem e a classificação, o 
equipamento deve incluir um ovoscópio autónomo;

b) Dispositivos de medição da altura da câmara -de -ar;
c) Equipamento para classificar os ovos em função do peso (exceto 

se trabalhar exclusivamente para a indústria alimentar e não alimentar);
d) Uma ou várias balanças homologadas para a pesagem de ovos;
e) Equipamento para marcação de ovos.

2.3.7 — Embalagens
Os materiais de acondicionamento e embalagem não são reutili-

záveis.

2.3.8 — Outros requisitos específicos em matéria de equipa-
mentos

2.3.8.1 — Equipamentos a gás/termoacumulador
a) Os esquentadores devem ser instalados em locais ventilados, com 

exaustão de gases e fumos para o exterior e não devem ser instalados em 
locais fechados, nomeadamente em casas de banho, dispensas e garagens.

b) A eventual armazenagem de garrafas de GPL deverá satisfazer 
as seguintes condições:

• É apenas permitida a existência de garrafas de GPL amovíveis, cheias 
ou vazias, desde que a sua capacidade global não exceda 1,500 dm3, por 
metro quadrado de área útil da oficina ou nave industrial;

• No caso de utilização de garrafas amovíveis com capacidade unitária 
inferior a 30 dm3, estas não devem ser agrupadas em mais de quatro 
unidades por grupo.

• É proibido o uso de garrafas de GPL em espaços situados abaixo 
da cota do piso 0, (caves ou subcaves) por força da sua densidade ser 
maior do que a do ar.

• Caso a quantidade de GPL armazenada esteja sujeita a controlo 
prévio/licenciamento, o mesmo deve ser obtido nos termos da legis-
lação aplicável.

c) Caso seja instalado termoacumulador, o industrial deverá estar na 
posse de termo de responsabilidade técnica de montagem, garantindo -se 
a utilização da proteção diferencial de alta sensibilidade.

2.3.8.2 — Máquinas
As máquinas instaladas devem satisfazer as exigências essenciais de 

segurança e saúde aplicáveis, incluindo declaração CE de conformidade, 
marcação CE e manual de instruções em português.

2.3.8.3 — Verificações periódicas e extraordinárias dos equipa-
mentos de trabalho

Devem ser asseguradas verificações periódicas e extraordinárias dos 
equipamentos de trabalho, incluindo o bom estado das fichas e o isola-
mento dos condutores, devendo estar disponíveis registos que eviden-
ciem o cumprimento deste requisito, bem como os respetivos relatórios.

2.3.8.4 — Elevação e transporte de materiais
Devem ser utilizados meios técnicos apropriados na carga, descarga, 

circulação, transporte e armazenagem de materiais de modo a evitar, 
tanto quanto possível os esforços físicos.

2.3.8.5 — Elementos móveis dos equipamentos de trabalho
Os elementos móveis dos equipamentos de trabalho que possam 

causar acidentes por contacto mecânico devem ter protetores que im-
peçam o acesso às zonas perigosas ou dispositivos que interrompam o 
movimento dos elementos móveis antes do acesso a essas zonas.

2.3.8.6 — Equipamentos de proteção individual
Os equipamentos de proteção individual contra os riscos resultantes 

das operações efetuadas devem encontrar -se disponíveis para os traba-
lhadores. Estes equipamentos devem ser distribuídos individualmente 
e, mantidos em adequadas condições de conservação e higiene.

2.3.8.7 — Material de primeiros socorros
O estabelecimento deve dispor de material de primeiros socorros de 

fácil acesso e devidamente sinalizado.

2.3.8.8 — Equipamentos de deteção e combate a incêndios
Sem prejuízo do cumprimento dos requisitos técnicos fixados no 

Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios em Edifícios e 
da adoção das medidas de autoproteção mínimas exigíveis, em função 
da categoria de risco por utilização -tipo:

a) Devem existir meios de deteção adequados em zonas de produção 
e armazenagem;

b) Os meios de combate a incêndios devem estar disponíveis, ser os 
adequados, encontrarem -se sinalizados e em condições operacionais.

c) Na ausência de outro critério de dimensionamento devidamente 
justificado, os extintores devem ser calculados à razão de:

• 18 L de agente extintor padrão por 500 m2 ou fração de área de 
pavimento do piso em que se situem;

• Um por cada 200 m2 de pavimento do piso ou fração, com um 
mínimo de dois por piso.

d) Os extintores devem ser convenientemente distribuídos, sinalizados 
sempre que necessário e instalados em locais bem visíveis, colocados 
em suporte próprio de modo a que o seu manípulo fique a uma altura 
não superior a 1,2 m do pavimento e localizados preferencialmente:

• Nas comunicações horizontais ou, em alternativa, no interior das 
câmaras corta -fogo, quando existam;

• No interior dos grandes espaços e junto às suas saídas.

2.4 — ASPETOS OPERACIONAIS
2.4.1 — Higiene e Segurança Alimentar
2.4.1.1 — Procedimentos baseados no sistema HACCP (1)
O industrial deve estabelecer um procedimento ou procedimentos 

baseados nos princípios HACCP. Deve existir uma abordagem funda-
mentada aos perigos envolvidos, nomeadamente a sua identificação, 
avaliação e formas de controlo e registo (2).

2.4.1.2 — Pré -requisitos do sistema HACCP
Para efeitos de execução do disposto do ponto anterior, o industrial deve:
a) Definir um fluxograma, que inclua a descrição das operações (3);
b) Dispor de planta com marcação dos circuitos funcionais de pessoal, 

géneros alimentícios, matérias subsidiárias (material de acondiciona-
mento e embalagem), subprodutos e da rede de águas e esgotos;

c) Definir procedimentos de controlo de receção dos ovos. No caso 
dos materiais de acondicionamento e embalagem, o controlo deve 
assegurar que os materiais são próprios para entrar em contacto com 
os géneros alimentícios;

d) Definir procedimentos de higienização e desinfeção das instala-
ções, equipamentos e utensílios;

e) Definir procedimentos de controlo do acesso às instalações por 
parte de animais domésticos e pragas;

f) Definir um plano de controlo analítico, de acordo com a análise 
de risco;
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g) Definir procedimentos de supervisão e instrução e ou formação 
do pessoal que manuseia os ovos, em matéria de higiene dos géneros 
alimentícios;

h) Implementar boas práticas de fabrico.

2.4.1.3 — Rastreabilidade
O industrial deve definir procedimentos que permitam identificar os 

fornecedores de ovos e identificar os operadores a quem tenham sido 
fornecidos os seus produtos, de forma a assegurar a rastreabilidade.

2.4.1.4 — Subprodutos
Constituem subprodutos de origem animal os ovos partidos, cascas de 

ovos, ovos impróprios para consumo e ovos que por razões comerciais 
não se destinem ao consumo humano.

Os subprodutos devem ser recolhidos e colocados em contentores que 
devem ser limpos e desinfetados após cada utilização (vide ponto 2.3.5).

Os subprodutos devem ser encaminhados para estabelecimentos 
aprovados ou registados, que constam das listas divulgadas no sítio da 
Direção -Geral de Alimentação e Veterinária em:

http://www.dgv.min -agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/generic
os?generico=157838&cboui=157838

O transporte de ovos partidos destinados à produção de matérias para 
alimentação animal deve ser efetuado a uma temperatura máxima de 
7°C. Os veículos utilizados no transporte refrigerado devem garantir a 
manutenção de uma temperatura adequada durante todo o transporte e 
permitir que a temperatura seja monitorizada.

Durante o transporte, os subprodutos animais referidos no parágrafo 
anterior devem ser acompanhados da guia de acompanhamento de 
subprodutos de origem animal modelo 376/DGV, que deve ser emitida 
pelo estabelecimento de origem dos mesmos.

2.4.1.5 — Disposições relativas ao controlo da Salmonela
O estabelecimento deve assegurar que apenas são recebidos ovos pro-

venientes de bandos negativos à Salmonela. Nos casos em que não seja 
possível evitar a receção de ovos provenientes de bandos sob restrições 
sanitárias, por questões estruturais inerentes aos pavilhões de produção, 
deve ser garantida a separação desses ovos em relação aos provenientes 
de bandos negativos, de modo a impedir a contaminação cruzada.

2.4.2 — Segurança e Saúde no Trabalho
2.4.2.1 — Organização dos serviços de saúde e segurança no 

trabalho
O industrial deve organizar os serviços de segurança e saúde no tra-

balho de acordo com as seguintes modalidades, previstas no artigo 74.º 
da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro:

a) Serviço externo (4),
ou, quando legalmente admitido,
b) Regime simplificado (atividade de segurança exercida pelo em-

pregador ou por trabalhador designado). (5)
c) Serviço comum
O serviço comum deve ser instituído por acordo, que deve ser cele-

brado por escrito, entre várias empresas ou estabelecimentos (pertencen-

tes a sociedades que não se encontrem em relação de grupo nem sejam 
abrangidas pela obrigatoriedade de serviços internos) e contemplam 
exclusivamente os trabalhadores por cuja segurança e saúde os empre-
gadores subscritores do acordo sejam responsáveis.

O acordo referido, carece de autorização da Autoridade para as Con-
dições do Trabalho, (no âmbito da segurança no trabalho) e da Direção 
Geral da Saúde (no âmbito da saúde no trabalho).

d) Serviço interno
Este serviço deve ser instituído pelo empregador, abrange exclusi-

vamente os trabalhadores por cuja segurança aquele é responsável, faz 
parte da estrutura da empresa e funciona na sua dependência.

Esta modalidade é obrigatória para estabelecimentos com mais de 
400 trabalhadores ou (conjunto de estabelecimentos distanciados da-
quele que ocupa maior número de trabalhadores e que, com este, tenham 
pelo menos 400 trabalhadores) ou para estabelecimentos (ou conjunto 
de estabelecimentos) que desenvolvam atividades de risco elevado a 
que estejam expostos pelo menos 30 trabalhadores.

Qualquer que seja a modalidade adotada, a empresa ou o estabe-
lecimento, deve ter uma estrutura interna que assegure as atividades 
de primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação de 
instalações, as medidas que devem ser adotadas e a identificação dos 
trabalhadores responsáveis pela sua aplicação, bem como assegurar 
os contactos necessários com as entidades externas competentes para 
realizar aquelas operações e as de emergência médica.

2.4.2.2 — Condições de temperatura e humidade
As condições de temperatura e humidade dos locais de trabalho 

devem ser mantidas dentro dos limites convenientes para evitar danos 
na saúde dos trabalhadores e a inviabilidade dos ovos.

2.4.2.3 — Condições ergonómicas
A Ergonomia visa a conceção e ou correção de sistemas, máquinas e 

postos de trabalho que sejam seguros e eficientes, adaptando o trabalho 
ao Homem e tendo como objetivo fundamental, o aumento da segurança, 
saúde e conforto do trabalhador, contribuindo assim para o aumento da 
eficiência organizacional, pelo que:

a) A disposição e dimensionamento dos postos de trabalho devem 
ser adequados às exigências das tarefas a executar;

b) Devem ser adotados os meios técnicos e organizacionais para 
reduzir os esforços nas atividades de manuseamento de cargas, bem 
como a repetibilidade de tarefas

2.4.2.4 — Prevenção de riscos profissionais
O estabelecimento deve dispor de um plano escrito de prevenção de 

riscos profissionais, integrando a todos os níveis e, para o conjunto das 
atividades da empresa, a avaliação dos riscos e as respetivas medidas 
de prevenção.

Deve ser assegurada a formação, informação e sensibilização dos 
trabalhadores em matéria de exposição ao risco profissional.

Na tabela seguinte, identificam -se as seguintes medidas preventivas:

ATIVIDADES MEDIDAS PREVENTIVAS

RECEÇÃO E ARMAZENAGEM DE OVOS E 
OUTROS MATERIAIS (EMBALAGENS)

• UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA A MOVIMENTAÇÃO MANUAL 
DE CARGAS, QUANDO ESTA FOR SUPERIOR A 20 KG;

• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (CIRCUITOS DAS MATÉRIAS PRIMAS E ROTATIVI-
DADE);

• DEFINIR E IMPLEMENTAR REGRAS DE ARMAZENAGEM (O EMPILHAMENTO DE 
MATERIAIS, DEVE SER FEITO DE FORMA SEGURA, TENDO EM ATENÇÃO QUE 
ESTES DEVEM SER EMPILHADOS SOBRE BASES RESISTENTES, NÃO DEVENDO 
A SUA ALTURA COMPROMETER A ESTABILIDADE DA PILHA, A DISTRIBUIÇÃO 
DA LUZ NATURAL OU ARTIFICIAL, A CIRCULAÇÃO NAS VIAS DE PASSAGEM, O 
FUNCIONAMENTO EFICAZ DE EQUIPAMENTOS OU DE MATERIAL DE LUTA CON-
TRA INCÊNDIOS, NÃO DEVENDO EXISTIR ELEMENTOS SALIENTES QUE POSSAM 
CAUSAR EMBATES OU TROPEÇÕES);

• COLOCAR EQUIPAMENTOS PARA CORRETA ARMAZENAGEM DOS MATERIAIS.

SELEÇÃO, CALIBRAÇÃO, CLASSIFI-
CAÇÃO.

• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (CIRCUITOS DAS MATÉRIAS PRIMAS E ROTATIVI-
DADE);

ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM • ALTURA DOS PLANOS DE TRABALHO (MESAS, BANCADAS, TAPETES ROLANTES) 
ADEQUADA ÀS TAREFAS E AOS OPERADORES.
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ATIVIDADES MEDIDAS PREVENTIVAS

ARMAZENAGEM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • O EMPILHAMENTO DE MATERIAIS, DEVE SER FEITO DE FORMA SEGURA, TENDO EM 
ATENÇÃO QUE OS MATERIAIS DEVEM SER EMPILHADOS SOBRE BASES RESISTEN-
TES, NÃO DEVENDO A SUA ALTURA COMPROMETER A ESTABILIDADE DA PILHA, 
A DISTRIBUIÇÃO DA LUZ NATURAL OU ARTIFICIAL, A CIRCULAÇÃO NAS VIAS DE 
PASSAGEM, O FUNCIONAMENTO EFICAZ DE EQUIPAMENTOS OU DE MATERIAL 
DE LUTA CONTRA INCÊNDIOS, E NÃO DEVENDO EXISTIR ELEMENTOS SALIENTES 
QUE POSSAM CAUSAR EMBATES OU TROPEÇÕES;

• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (CIRCUITOS DAS MATÉRIAS PRIMAS E ROTATIVI-
DADE).

LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E INSTA-
LAÇÕES (UTILIZAÇÃO DE DESINFE-
TANTES E DETERGENTES).

• DISPONIBILIZAÇÃO DE FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA DOS PRODUTOS;
• ADEQUADA ARMAZENAGEM E ROTULAGEM;
• UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO COM FILTRAÇÃO ADEQUADA;
• DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ADEQUADOS.

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS . . . . . . . • CONCEÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO DE MODO A SEREM RESPEITADOS OS 
PRINCÍPIOS ERGONÓMICOS, DE CONFORTO TÉRMICO, ILUMINAÇÃO E QUALIDADE 
DO AR.

2.4.3 — Ambiente
2.4.3.1 — Recursos hídricos
a) Caso o estabelecimento utilize água proveniente de captação pró-

pria de águas superficiais ou subterrâneas (6) deve dispor de título de 
utilização de recursos hídricos, ou do correspondente título padronizado, 
se aplicável, ou parecer positivo à comunicação prévia, emitido pela 
Agência Portuguesa do Ambiente.

b) O disposto na alínea anterior deve ter em consideração o artigo 2.º 
do Decreto -Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, uma que a qualidade da 
água utilizada para fabrico, transformação, conservação ou comercia-
lização de produtos ou substâncias, assim como a utilizada na limpeza 
de superfícies, objetos e materiais que podem estar em contacto com 
os alimentos deve ser igual à exigida para o consumo humano, exceto 
quando a utilização dessa água não afeta a salubridade do género ali-
mentício na sua forma acabada. A utilização de captações próprias 
para os processos que interfiram com a salubridade dos alimentos só 
é permitida se não houver a possibilidade de ligação à rede pública de 
abastecimento, devendo ser implementado neste caso um sistema de 
tratamento necessário, ou nos casos das indústrias já existentes desde 
que possuam um sistema de tratamento que comprovadamente produz 
uma água equiparada à definida no Decreto -Lei n.º 306/2007.

c) Se o estabelecimento estiver ligado ao sistema público de drenagem 
de águas residuais, deve dispor de autorização expressa da respetiva 
entidade gestora, conforme disposto no artigo 54.º do Decreto -Lei
n.º 226 -A/2007, de 31 de maio.

d) No caso de rejeição de águas residuais no meio hídrico ou no 
solo (sistema autónomo doméstico seguido de órgão de infiltração no 
terreno), o estabelecimento deve dispor de título de utilização de recur-
sos hídricos emitido pela Agência Portuguesa do Ambiente ou, no caso 
de rejeição águas residuais domésticas no solo, e se tal for a opção do 
industrial, do correspondente título padronizado, nos casos aplicáveis.

e) No caso do estabelecimento se localizar em terrenos do domínio 
hídrico deve dispor de título de utilização de recursos hídricos emitido 
pela Agência Portuguesa do Ambiente.

f) Os pedidos de emissão de título de utilização de recursos hídricos 
devem ser submetidos no Sistema Integrado de Licenciamento do 
Ambiente (SILiAmb) em https://siliamb.apambiente.pt.

2.4.3.2 — Resíduos
a) Sempre que o estabelecimento produza resíduos que não possam 

ser equiparados a resíduos urbanos (resíduos que pela sua natureza e 
composição são semelhantes aos resíduos provenientes de habitações 
e cuja produção diária não ultrapassa 1100 litros), deve ser assegurada, 
na gestão dos mesmos o cumprimento do disposto no Decreto -Lei
n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto -Lei 
n.º 73/2011, de 17 de junho, nomeadamente:

I. Adoção de medidas de gestão de substâncias, materiais ou produtos, 
quando aplicável, destinadas a reduzir a quantidade, a perigosidade e 
os impactes adversos no ambiente e na saúde humana dos resíduos 
produzidos;

II. Separação dos resíduos na origem, por fluxos e fileiras, de forma 
a promover a sua valorização;

III. Armazenamento dos resíduos produzidos de modo a não provo-
car danos para o ambiente, nem para a saúde humana, instalando -se, 
sempre que necessário, sistemas de contenção/retenção secundária de 
eventuais escorrências e ou derrames;

IV. Encaminhamento dos resíduos produzidos para operadores au-
torizados para a sua valorização ou eliminação, assegurando que o seu 
transporte é acompanhado, até à entrada em vigor das e -GAR (Guia de 
Acompanhamento de Resíduos Eletrónica), por guia preenchida em tri-
plicado, em Modelo n.º 1428 da Imprensa Nacional -Casa da Moeda;

V. Registo no sistema integrado de registo eletrónico de resíduos 
(SIRER) a efetuar no prazo de um mês após o inicio da atividade ou 
do funcionamento do estabelecimento, bem como registo anual da 
informação relativa à produção de resíduos, por código da Lista Eu-
ropeia de Resíduos, até 31 de março do ano seguinte ao do ano civil 
a reportar caso o estabelecimento produza qualquer quantidade de 
resíduos perigosos ou produza resíduos não urbanos e empregue mais 
de 10 trabalhadores.

b) Aderir a um sistema de gestão que assegure o cumprimento do 
princípio da responsabilidade alargada do produtor.

2.4.3.3 — Ruído ambiente
O Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto -Lei 

n.º 9/2007, de 17 de janeiro, será aplicável às instalações agroin-
dustriais caso estas consubstanciem, no caso de alterações de uma 
instalação existente, ou venham a consubstanciar, no caso de novas 
instalações, o conceito de "atividade ruidosa permanente" conforme 
definição constante da alínea a) do artigo 3.º do RGR. Ou seja, o ruído 
produzido pela instalação existente, terá de ser, pelo menos, audível 
(avaliação qualitativa) junto de um ou mais recetores sensíveis (edi-
fício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, 
com utilização humana). Caso a condição anterior se verifique, deve 
evidenciar o cumprimento dos requisitos acústicos estabelecidos no 
n.º 1 do artigo 13.º do RGR, apresentando à entidade coordenadora 
do licenciamento uma avaliação acústica (n.º 9 do artigo 13.º do 
RGR) que reveste a forma de ensaio acústico a realizar junto do ou 
no recetor e, caso aplicável, a apresentação de medidas de prevenção 
e controlo do ruído.

Para novas instalações, terá que ser realizado um estudo previsional 
que demonstre a viabilidade do cumprimento dos requisitos acústicos 
estabelecidos no n.º 1 do artigo 13.º do RGR sob condições normais 
de funcionamento da instalação agroindustrial.

2.5 — FLEXIBILIDADE
Eventuais desvios às condições de instalação e exploração constantes 

do presente título poderão ser admitidos, uma vez demonstrada pelo 
industrial a sua compatibilidade com os objetivos relativos à segurança 
alimentar, segurança e saúde no trabalho e ambiente prosseguidos pela 
legislação aplicável.

(1) HACCP — Hazard Analysis and Critical Control Points (em por-
tuguês "APPCC — Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo") 
é um método sistemático e documentado de controlo de segurança 
alimentar, concebido para prevenir, eliminar e ou detetar perigos.
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(2) Devem ser consideradas as recomendações constantes no docu-
mento de orientação sobre a aplicação de procedimentos baseados nos 
princípios HACCP e sobre a simplificação da aplicação dos princípios 
HACCP, disponível em http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygie-
nelegislation/guidance_doc_haccp_pt.pdf.

(3) O fluxograma constante no anexo II é meramente indicativo.
(4) O serviço externo é desenvolvido por entidade autorizada pela 

ACT (no âmbito da segurança no trabalho) e pela DGS (no âmbito 
da saúde no trabalho) que, mediante contrato com o empregador, por 
escrito, realiza as atividades principais (descritas no artigo n.º 98.º da 
Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro), que visam prevenir os riscos 
profissionais e promover a segurança e saúde dos trabalhadores.

(5) No estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos distanciados 
até 50 km do de maior dimensão, que empregue no máximo 9 traba-
lhadores, as atividades de segurança no trabalho podem ser exercidas 
diretamente pelo próprio empregador, ou por um ou mais trabalhadores 
designados, se possuírem formação adequada, dispuserem de tempo e de 
meios e permanecerem habitualmente no estabelecimento. O exercício 
desta atividade depende de autorização expressa da ACT a requerer em 
modelo próprio disponível no sítio eletrónico desta entidade.

(6) No caso de abastecimento de água para consumo humano, só é 
admissível o recurso a este tipo de captação se a rede pública não se 
encontrar disponível, ou seja, se a mesma se encontrar a uma distância 
superior a 20 metros do estabelecimento a servir.

ANEXOS

I — LEGISLAÇÃO
 SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL

• Decreto -Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto
Aprova o Sistema da Indústria Responsável (SIR)

 SEGURANÇA ALIMENTAR
• Regulamento (CE) n.º 178/2002, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 28 de janeiro
Estabelece os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria 

a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece 
procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios

• Regulamento (CE) n.º 852/2004, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de abril,

Relativo à higiene dos géneros alimentícios

• Regulamento (CE) n.º 853/2004, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de abril

Estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros ali-
mentícios de origem animal

• Regulamento (CE) n.º 2073/2005, da Comissão, de 15 de no-
vembro

Relativo a critérios microbiológicos aplicáveis aos géneros alimen-
tícios

• Regulamento (CE) n.º 1069/2009, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de outubro

Define regras sanitárias relativas a subprodutos animais e produtos 
derivados não destinados ao consumo humano

• Regulamento (UE) n.º 142/2011, da Comissão, de 25 de fevereiro
Aplica o Regulamento (CE) n.º 1069/2009

• Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do Conselho de 22 de outubro 
de 2007

Estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas e dis-
posições específicas para certos produtos agrícolas

• Regulamento (CE) n.º 589/2008 da Comissão de 23 de junho 2008
Estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 

no que respeita às normas de comercialização dos ovos

• Edital n.º 1 — Controlo de Salmonelas em ovos para consumo
Estabelece disposições em matéria de controlo de Salmonela em 

ovos para consumo

 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
• Portaria n.º 53/71 de 3 de fevereiro
Aprova o Regulamento Geral de Segurança e Higiene do Trabalho 

nos Estabelecimentos Industriais

• Portaria n.º 702/80, de 22 de setembro
Altera a Portaria n.º 53/71 de 03 de fevereiro, que aprova o Regula-

mento Geral de Segurança e Higiene do Trabalho nos Estabelecimentos 
Industriais

• Portaria n.º 1081/91, de 24 de outubro
Estabelece regras uniformes de fabrico e de montagem de termoa-

cumuladores elétricos

• Decreto -Lei n.º 347/93, de 1 de outubro
Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde nos 

locais de trabalho

• Portaria n.º 987/93, de 6 de outubro
Estabelece a regulamentação das prescrições mínimas de segurança 

e saúde nos locais de trabalho

• Decreto -Lei n.º 330/93, de 25 de setembro
Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde na mo-

vimentação manual de cargas.

• Decreto -Lei n.º 348/93, de 1 de outubro
Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde dos 

trabalhadores na utilização de equipamentos de proteção individual

• Decreto -Lei n.º 141/95, de 14 de junho
Estabelece as prescrições mínimas para a sinalização de segurança 

e de saúde no trabalho

• Portaria n.º 1456 -A/95, de 11 de dezembro
Regulamenta as prescrições mínimas de colocação e utilização da 

sinalização de segurança e de saúde no trabalho

• Portaria n.º 460/2001, de 8 de maio
Aprova o Regulamento de Segurança das Instalações de Armazena-

gem de GPL com capacidade até 200 m3

• Despacho n.º 22 333/2001, de 30 de outubro
Aprova a instrução técnica complementar para reservatórios de GPL

• Decreto -Lei n.º 236/2003, de 30 de setembro
Estabelece as prescrições mínimas destinadas a promover a melhoria 

da proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores suscetíveis de ex-
posição a riscos derivados de atmosferas explosivas no local de trabalho.

• Decreto -Lei n.º 50/2005, de 25 de fevereiro
Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde para a 

utilização pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho,

• Decreto -Lei n.º 226/2005, de 28 de dezembro
Estabelece os procedimentos de aprovação das regras técnicas das 

instalações elétricas de baixa tensão

• Portaria n.º 949 -A/2006, de 29 de dezembro
Aprova as Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão

• Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro
Estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndios em edi-

fícios, abreviadamente designado por SCIE

• Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro
Aprova o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em 

Edifícios (SCIE)

• Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro
Regulamenta o regime jurídico da promoção e prevenção da segu-

rança e saúde no trabalho

• Decreto -Lei n.º 90/2010, de 22 de julho
Aprova o novo regulamento de instalação, de funcionamento, de 

reparação e de alteração de equipamentos sob pressão
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• Informação Técnica n.º 1/2010 da Direção -Geral de Saúde

Conteúdo da mala/caixa/armário de primeiros socorros (disponível 
em www.dgs.pt, micro site de saúde ocupacional)

• Documento de Referência da Segurança e Saúde do Trabalho 
(SST): ACT/DGS, dezembro, 2013

Atuação dos Industriais no âmbito do SIR

 AMBIENTE
▪ Recursos Hídricos
• Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e republicada pelo 

Decreto -Lei n.º 130/2012 de 22 de junho
Aprova a Lei da Água, estabelecendo as bases e o quadro institucional 

para a gestão sustentável das águas.

• Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de maio
Estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos

• Portaria n.º 1450/2007 de 12 de novembro
Fixa as regras do regime de utilização dos recursos hídricos

• Decreto -Lei n.º 97/2008 de 11 de junho
Estabelece o regime económico e financeiro dos recursos hídricos

• Decreto -Lei n.º 306/2007 de 27 de agosto
Estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo 

humano

▪ Resíduos
• Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republi-

cado pelo Decreto -Lei n.º 73/2011, de 17 de junho
Estabelece o regime geral da gestão de resíduos

• Portaria n.º 335/97, de 16 de maio
Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos dentro do 

território nacional

▪ Ruído Ambiente
• Decreto -Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro
Regulamento Geral do Ruído

II — FLUXOGRAMA DA ATIVIDADE (indicativo)

Receção dos ovos

Seleção, calibração, classificação e marcação

Acondicionamento/embalamento

Armazenagem

Expedição/Venda

Receção dos ovos

Seleção, calibração, classificação e marcação

Acondicionamento/embalamento

Expedição/Venda

Armazenagem

SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL (SIR)

TÍTULO PADRONIZADO INTEGRADO (TPI)

FABRICO DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS 
QUE NÃO UTILIZE 

MATÉRIAS -PRIMAS DE ORIGEM ANIMAL

NOTA PRÉVIA
• O Título Padronizado Integrado (TPI) de instalação e exploração 

de estabelecimento industrial de fabrico de alimentos para animais que 
não utilize matérias -primas de origem animal (adiante designado por 
título), contém as condições padrão de instalação e exploração de esta-
belecimento industrial nos domínios da segurança alimentar, segurança 
e saúde no trabalho e ambiente para efeitos de exercício desta atividade.

• A adesão ao título de instalação e exploração de estabelecimento 
industrial de fabrico de alimentos para animais que não utilize matérias-
-primas de origem animal constitui uma opção do industrial, a qual, 
uma vez exercida, o habilita ao exercício desta atividade mediante o 
cumprimento das condições padrão definidas no presente título, sem 
prejuízo da respetiva eficácia estar condicionada:
▪ À obtenção prévia, do alvará de utilização emitido pela câmara 

territorialmente competente ou verificado o respetivo deferimento tácito. 
O título de utilização em referência deverá reportar expressamente o 
uso industrial da instalação, salvo os estabelecimentos industriais en-
quadráveis na parte 2 -A e ou 2 -B do Anexo I ao SIR, em que se aplicam 
os critérios fixados no n.º 6 e 7 do art.º 8.º do SIR;
▪ À apreciação positiva de cópia da apólice de seguro de responsa-

bilidade civil aplicável aos estabelecimentos tipo 2, como previsto no 
artigo 4.º do SIR.

• A adesão ao título de instalação e exploração de estabelecimento 
industrial de fabrico de alimentos para animais que não utilize matérias-
-primas de origem animal não dispensa a aprovação do estabelecimento 
em causa pela autoridade responsável, mediante vistoria a realizar 
previamente ao início de exploração, em cumprimento do disposto no 
artigo 13.º do Regulamento (CE) n.º 183/2005 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 12 de janeiro, no caso de fabrico de alimentos com-
postos que contenham aditivos das seguintes categorias:

(i) Aditivos zootécnicos, grupo funcional dos outros aditivos zoo-
técnicos e ou

(ii) Coccidiostáticos e histomonostáticos.

• Pode solicitar a aplicação deste título qualquer operador que sub-
meta um processo de licenciamento enquadrável nos regimes de co-
municação prévia com prazo e mera comunicação prévia.
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2.3.6.3 — Verificações periódicas e extraordinárias dos equipa-
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2.3.6.4 — Misturadoras
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2.3.6.6 — Elevação e transporte de materiais
2.3.6.7 — Equipamentos de proteção individual
2.3.6.8 — Material de primeiros socorros
2.3.6.9 — Equipamentos de deteção e combate a incêndios
2.4 — ASPETOS OPERACIONAIS
2.4.1 — Higiene e Segurança Alimentar
2.4.1.1 — Procedimentos baseados no sistema HACCP
2.4.1.2 — Pré -requisitos do sistema HACCP
2.4.1.3 — Rastreabilidade
2.4.2 — Segurança e Saúde no Trabalho
2.4.2.1 — Organização dos serviços de saúde e segurança no 

trabalho
2.4.2.2 — Condições de temperatura e humidade
2.4.2.3 — Condições ergonómicas
2.4.2.4 — Atmosferas explosivas
2.4.2.5 — Prevenção de riscos profissionais
2.4.3 — Ambiente
2.4.3.1 — Águas de abastecimento
2.4.3.2 — Resíduos
2.4.3.3 — Ruído ambiente
2.5 — FLEXIBILIDADE
ANEXOS
I — LEGISLAÇÃO

 SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL
 ALIMENTAÇÃO ANIMAL e SEGURANÇA ALIMENTAR
 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
 AMBIENTE

II — FLUXOGRAMA
Texto de apoio ao Fluxograma

1 — ÂMBITO DE APLICAÇÃO
1.1 — O presente título é aplicável à atividade de fabrico de ali-

mentos para animais que não contenham matérias -primas de origem 
animal, enquadrável nas CAE 10912, 10913 e 10920 exercidas em 
estabelecimento industrial de tipo 2 ou 3, na aceção do artigo 11.º 
do SIR.

1.2 — Quando o estabelecimento industrial se enquadrar no tipo 2 
e se encontrar abrangido pelo regime de jurídico de emissão de gases 
com efeito de estufa, ou pelo regime jurídico das operações de gestão 
de resíduos, em caso de adesão ao presente título, deverá ainda obter, 
respetivamente, o título de emissão de gases com efeito de estufa (TE-
GEE) ou o alvará ou parecer para as operações de gestão de resíduos, 
nos termos das respetivas legislações aplicáveis.

1.3 — A atividade de fabrico de alimentos para animais que não 
utilizem matérias -primas de origem animal compreende o processo 
que se inicia com a receção de matérias -primas para alimentação 
animal, que prossegue com a sua mistura de acordo com formula-
ção adequada, o respetivo processamento tecnológico, se aplicável, 
o embalamento, o armazenamento e a expedição/distribuição dos 
alimentos.

2 — CONDIÇÕES PADRÃO DE INSTALAÇÃO E EXPLO-
RAÇÃO

2.1 — ENQUADRAMENTO LEGAL
A listagem da legislação de enquadramento das condições padrão 

abaixo definidas consta em anexo ao presente título.

2.2 — REQUISITOS DAS INSTALAÇÕES
2.2.1 — Princípios gerais
O estabelecimento industrial deve ser concebido de forma a asse-

gurar a segurança e qualidade dos alimentos para animais produzidos, 
bem como a segurança e a saúde dos trabalhadores e a proteção do 
ambiente, devendo o respetivo projeto de construção ser elaborado 
na perspetiva de:

a) Permitir um circuito de marcha em frente;
b) Permitir uma correta circulação dos produtos, das operações e 

dos operadores;

c) Evitar contaminações externas e ou cruzadas;
d) Permitir a manutenção, limpeza e desinfeção adequadas;
e) Evitar a acumulação de sujidade, reduzir a formação de conden-

sações e o desenvolvimento de bolores indesejáveis;
f) Evitar o contacto com contaminantes passíveis de afetar a segurança 

e qualidade dos alimentos para animais;
g) Possibilitar a aplicação de boas práticas de higiene e a existência 

de condições adequadas de manuseamento e de armazenamento;
h) Possibilitar o controlo de pragas e de animais indesejáveis;
i) Garantir as condições de trabalho adequadas à prevenção dos 

riscos profissionais;
j) Garantir a proteção e a promoção da saúde dos trabalhadores.

Todos os materiais de construção utilizados nas infraestruturas das 
instalações e em particular os materiais utilizados nas estruturas internas 
devem ser lisos, impermeáveis, laváveis, resistentes, não absorventes, 
não tóxicos e de cor clara.

2.2.2 — Localização
O estabelecimento deve localizar -se em zona livre de fontes de 

contaminação. Como tal, devem ser evitadas:
a) Áreas poluídas e zonas industriais passíveis de constituir fonte de 

contaminação das matérias -primas;
b) Áreas localizadas em leito de cheia;
c) Áreas predispostas à presença de pragas, animais domésticos ou 

silvestres;
d) Áreas de difícil acesso para efeitos da remoção de resíduos sólidos 

ou líquidos;
e) Áreas com pouca drenagem ou com mau escoamento de águas 

pluviais.

O estabelecimento deve ainda localizar -se em local com boa acessi-
bilidade e a área circundante das instalações deve estar limpa.

2.2.3 — Conceção
O estabelecimento deve dispor de:
a) Uma zona de receção de matérias -primas concebida de modo a 

resguarda de intempéries e impedir ou minimizar a contaminação por 
poeiras, insetos ou outros animais;

b) Um local adequado ao armazenamento de grandes volumes de 
matérias -primas (silos e ou tulhas);

c) Um local destinado ao armazenamento de produtos embalados 
(matérias -primas, aditivos e pré -misturas de aditivos);

d) Uma área destinada à produção dos alimentos compostos, in-
cluindo o seu embalamento;

e) Um local para armazenamento de materiais de acondicionamento 
e de embalagem, preferencialmente com ligação às zonas de embala-
mento;

f) Um local de armazenamento do produto final;
g) Um local reservado ao armazenamento de produtos não -conformes;
h) Um local para armazenamento de detergentes, desinfetantes e 

outros produtos químicos, em condições de segurança, segregado do 
armazenamento dos alimentos produzidos;

i) Uma zona de vestiário e instalações sanitárias que, pela sua loca-
lização e conceção, asseguram o circuito adequado dos trabalhadores 
e permitem o seu fardamento e a sua higienização, antes da entrada das 
zonas de laboração (vide 2.2.10).

2.2.4 — Requisitos Dimensionais
a) A dimensão do estabelecimento e dos seus compartimentos deve 

facultar espaço de trabalho suficiente para a execução das operações 
e permitir a aplicação de boas práticas de fabrico, não podendo, em 
qualquer caso, a área mínima útil de trabalho ser inferior a 1,80 m2

por trabalhador;
b) O pé direito mínimo do estabelecimento deve ser de 3 metros.
c) A cubagem mínima de ar por trabalhador é de 11,50 m3 podendo 

ser reduzida para 10,50 m3 caso se verifique uma boa renovação. Para 
determinação da cubagem mínima não são considerados os volumes 
de móveis, máquinas ou quaisquer outros materiais existentes no local.

d) As vias de circulação interiores, incluindo as de emergência, devem 
ter uma largura mínima de 0,90 m de modo a permitir a circulação fácil 
e segura das pessoas. Se estas vias de circulação apresentarem riscos de 
queda em altura, devem existir resguardos laterais com uma altura mínima 
de 0,90 m e, se necessário, rodapé com uma altura mínima de 0,14 m.

e) As escadas fixas devem ter uma largura mínima de 0,90 m e possuir 
corrimão não interrompido nos patamares, sendo os degraus em piso 
antiderrapante, ou contendo tiras abrasivas junto ao bordo, e proteções 
com uma altura mínima de 0,90 m.
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f) Os intervalos entre máquinas, instalações ou materiais devem ter 
uma largura de, pelo menos, 0,60 m.

g) Os compartimentos onde estão instaladas as retretes devem ter as 
dimensões mínimas de 0,80 m de largura por 1,30 m de profundidade.

h) No caso de estabelecimentos que empreguem mais de 25 traba-
lhadores, as instalações de vestiário, cabinas de chuveiro e lavatórios 
anexos, no seu conjunto, devem dispor de uma área não inferior à 
correspondente a 1 m2 por utilizador.

2.2.5 — Pavimento
a) O pavimento do estabelecimento deve ser fixo, estável, antiderra-

pante e sem inclinações perigosas, saliências e cavidades.
b) O pavimento deve ser constituído por materiais impermeáveis, 

não absorventes, laváveis, desinfetáveis e não tóxicos e dispor de 
drenagem adequada, devendo apresentar uma inclinação ligeira e uni-
forme de 1 a 2 %.

2.2.6 — Paredes
a) As paredes interiores do estabelecimento devem ser lisas, de fácil 

limpeza e pintadas de cores claras não brilhantes;
b) Nos locais de manipulação de matérias -primas, de aditivos e pré-

-misturas de aditivos para alimentação animal e dos alimentos produzi-
dos, as paredes devem ainda ser revestidas de materiais impermeáveis, 
laváveis, não absorventes e não tóxicos.

c) As divisórias, transparentes ou translúcidas existentes, devem estar 
assinaladas por forma a serem visíveis.

2.2.7 — Tetos
a) Os tetos devem apresentar -se lisos, de fácil limpeza, pintados ou 

revestidos de cor clara e de material não combustível.
b) Nos locais de manipulação de matérias -primas, de aditivos e 

pré -misturas de aditivos e dos alimentos produzidos, os tetos e os equi-
pamentos neles montados devem ser construídos de modo a facilitar a 
sua higienização, a evitar condensações e desenvolvimento de fungos, 
acumulação de poeiras e o desprendimento de partículas que possam 
ser fonte de contaminação.

c) A junção entre o teto e as paredes não deve exibir aberturas des-
protegidas, de modo a minimizar a contaminação por via atmosférica, 
pela entrada de fumos, gases, poeiras, insetos e outros animais.

2.2.8 — Portas
a) Devem ser lisas, constituídas de materiais não absorventes, facil-

mente laváveis e desinfetáveis;
b) Devem possuir sistemas de fecho adequado e eficiente de forma 

a permitir o seu ajuste ao pavimento e às paredes, sempre que abram 
diretamente para o exterior;

c) As portas e os portões que sejam de funcionamento mecânico 
devem possuir dispositivos de paragem de emergência facilmente iden-
tificáveis e acessíveis devendo, em caso de falha de energia, poder abrir-
-se automaticamente ou por comando manual. As portas e os portões 
basculantes devem ser transparentes ou possuir painéis transparentes 
com uma marca opaca a um nível facilmente identificável pelo olhar. 
As portas e portões automáticos devem estar dotados de sistemas de 
deteção de movimento (ex. células fotoelétricas) por forma a poderem 
parar automaticamente;

d) As portas e portões de correr devem possuir dispositivos de segu-
rança que os impeça de saltar das calhas ou cair.

e) Junto aos portões destinados à circulação de veículos devem 
existir portas para peões, sinalizadas e permanentemente desobstruídas.

f) As portas das vias de emergência deverão ser resistentes ao fogo 
e estar munidas de barras antipânico, abrir para o exterior, estarem 
devidamente sinalizadas e disporem de iluminação de segurança.

2.2.9 — Janelas
a) As características das janelas e das claraboias devem permitir o 

seu funcionamento em segurança, com isolamento térmico e possibi-
lidade de ajuste de abertura, dispondo de dispositivos de controlo da 
incidência dos raios solares.

b) As janelas e outras aberturas, pela sua conceção e construção, 
devem evitar a acumulação de sujidade e dispor, quando abram para o 
exterior, de redes de proteção, removíveis para permitir a sua limpeza, 
ou de outro sistema que previna a entrada de pragas.

2.2.10 — Vias normais e de emergência
Sem prejuízo do cumprimento dos requisitos técnicos fixados no 

Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios em edifícios:
a) As vias normais e de emergência têm de estar permanentemente 

desobstruídas e em condições de utilização, devendo o respetivo traçado 

conduzir, o mais diretamente possível, a áreas ao ar livre ou a zonas 
de segurança.

b) A instalação de cada posto de trabalho deve permitir a evacuação 
rápida e em máxima segurança dos trabalhadores.

c) O número, a localização e as dimensões das vias e das saídas de 
emergência devem atender ao tipo de utilização, às características do 
local de trabalho, ao tipo de equipamento e ao número previsível de 
utilizadores em simultâneo.

d) As vias e as saídas de emergência que necessitem de iluminação 
artificial durante os períodos de trabalho devem dispor de ilumina-
ção de segurança alternativa para os casos de avaria da iluminação 
principal.

2.2.11 — Cais e rampas de carga
a) Os cais e as rampas de carga devem ser adequados à dimensão 

das cargas neles movimentados e devem permitir a circulação fácil 
e segura das pessoas.

b) Os cais de carga devem ter pelo menos, uma saída ou, quando o 
seu comprimento for superior a 25 m, uma saída em cada extremidade.

c) As vias de circulação destinadas a veículos devem estar distan-
ciadas das portas, dos portões, das passagens para peões, dos corre-
dores e das escadas de modo a não constituírem risco parar os seus 
utilizadores;

d) As vias de circulação destinadas a pessoas devem ter iluminação 
adequada e piso não escorregadio e antiderrapante.

2.2.12 — Silos
Caso o estabelecimento disponha de silos para armazenagem de 

materiais, deve ter -se o cuidado de:
a) Não sobrecarregar a carga para além da capacidade indicada 

para o silo;
b) Proceder à ventilação do seu interior, antes do acesso ao silo;
c) Os trabalhadores devem ter equipamentos de proteção adequados 

durante a limpeza e o acesso aos silos;
d) Nestes locais deve ser proibido fumar;
e) As escadas devem estar protegidas em toda a sua longitude, com 

aros de proteção e o piso deve ser antiderrapante.

Por ser um local com aberturas limitadas de entrada e saída, com ven-
tilação natural desfavorável e níveis deficientes de oxigénio, podendo 
conter ou produzir contaminantes químicos tóxicos ou inflamáveis e 
que não está concebido para uma ocupação contínua por trabalhadores, 
o trabalho desenvolvido nos Silos, é considerado trabalho em espaço 
confinado.

2.2.12.1 — Regras básicas de segurança a observar em espaços 
confinados

a) Deve identificar e avaliar os riscos existentes, definindo as medidas 
de prevenção adequadas, a implementar;

b) Deve identificar, sinalizar e interditar o acesso a trabalhadores 
não autorizados, em todos os espaços confinados;

c) Deve informar todos os trabalhadores envolvidos, dos resultados 
da avaliação de riscos e do planeamento dos trabalhos;

d) Deve implementar e testar os procedimentos de emergência e 
resgate, garantindo a formação do pessoal necessário e os meios ade-
quados;

e) Deve proceder à avaliação da atmosfera (qualidade do ar) do espaço 
confinado, antes e durante a realização dos trabalhos;

f) Deve proceder ao controlo efetivo das medidas de prevenção 
prevista, nomeadamente a autorização de entrada;

g) Deve garantir, antes da realização dos trabalhos, o bom estado de 
funcionamento dos equipamentos de trabalho e de medição.

2.2.13 — Instalações sociais
a) As instalações sanitárias:
• Devem ser separadas ou de utilização separada por sexo, não de-

vendo comunicar diretamente com os locais de fabrico;
• Devem conter um lavatório fixo por cada grupo de 10 trabalhadores 

que cessem simultaneamente o trabalho;
• Destinadas ao sexo masculino, devem conter uma retrete e um 

urinol;
• Destinadas ao sexo feminino, devem conter uma retrete por cada 

grupo de 15 trabalhadoras que cessem simultaneamente o trabalho.

b) Os compartimentos, onde estão instaladas as retretes, devem 
possuir tiragem de ar direta para o exterior, com porta independente a 
abrir para fora e provida de fecho.
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c) Os lavatórios devem ser providos de detergente, não irritante, e 
de toalhetes individuais de papel ou dispositivo de secagem de mãos.

d) A zona destinada aos vestiários deve comunicar diretamente com 
as cabinas de chuveiro e os lavatórios devem ser separados por sexos 
e dispor de armários individuais munidos de fechadura ou cadeado.

e) Os chuveiros devem existir na proporção de 1/10 trabalhadores 
que possam vir a utilizá -los simultaneamente, com água quente e fria, 
separados ou de utilização separada por sexo.

f) Os trabalhadores devem ter à sua disposição, na zona de vestiário, 
cacifos duplos construídos com materiais laváveis, resistentes à cor-
rosão, não porosos e impermeáveis, de forma a permitir a separação 
das roupas de uso pessoal e de trabalho, assim como de outros bens 
pessoais. As fardas de trabalho limpas são colocadas, à disposição dos 
trabalhadores, em equipamento adequado e localizado à entrada dos 
vestiários.

g) Refeitórios:
• Os estabelecimentos que empreguem 50 ou mais trabalhadores e 

aqueles em que lhe seja autorizado tomarem as suas refeições devem 
dispor de uma sala destinada exclusivamente a refeitório, com meios 
próprios para aquecer a comida, não comunicando diretamente com 
locais de trabalho, instalações sanitárias ou locais insalubres;

• A superfície dos refeitórios deve ser calculada em função do número 
máximo de pessoas que os possam utilizar simultaneamente, tendo em 
conta o seguinte:
○ 18,5 m2 até 25 trabalhadores;
○ 18,5 m2 + 0,65 m2 por pessoa a mais, entre 26 e 74 trabalhadores;
○ 50 m2 + 0,55 m2 por pessoa a mais, entre 75 e 149 trabalhadores;
○ 92 m2 + 0,50 m2 por pessoa a mais, entre 150 e 499 trabalhadores;
○ 225 m2 + 0,40 m2 por pessoa a mais, para 500 ou mais trabalhadores.

• Devem ter mesas e cadeiras ou bancos, em número correspondente 
ao máximo de trabalhadores que podem utilizá -los ao mesmo tempo.

• Os lavatórios devem ser providos de detergente, não irritante, e 
de toalhetes individuais de papel ou dispositivo de secagem de mãos.

2.2.14 — Iluminação
a) Deve ser assegurada uma correta intensidade de luz (natural e ou 

artificial) nas diferentes áreas do estabelecimento, incluindo nas zonas 
de armazenamento e nas vias de circulação interiores.

b) As lâmpadas existentes nas áreas de manipulação e de armaze-
namento dos alimentos devem possuir proteção antiqueda, em caso 
de quebra.

2.2.15 — Ventilação
a) As instalações devem ser devidamente ventiladas de modo a evitar 

a acumulação de humidade ou calor excessivo e a permitir a correta 
renovação do ar no estabelecimento, devendo o caudal médio de ar puro 
(ventilação) ser de pelo menos 30 a 50 m3 por hora e por trabalhador.

b) No caso de existir sistema de ventilação, este deve ser:
• Concebido de forma a evitar a circulação do ar das zonas sujas 

para as zonas limpas;
• Construído de forma a proporcionar um acesso fácil aos filtros e a 

outras partes que necessitem de limpeza ou de substituição.

c) Todos os gases, vapores, fumos, névoas ou poeiras que se produzam 
ou desenvolvam no decorrer das operações, devem ser captados, tanto 
quanto possível no seu ponto de formação ou eliminados pela utilização 
de outros meios, de modo a evitar a poluição da atmosfera dos locais 
de trabalho e sem causar prejuízo ou incómodos a terceiros.

2.2.16 — Instalação elétrica
A instalação elétrica deve cumprir com as regras técnicas das insta-

lações elétricas previstas na legislação específica aplicável, incluindo 
as seguintes:

a) Todas as instalações deverão estar dotadas de sistemas de proteção 
de ligação à terra;

b) Os quadros elétricos deverão:
• Ser de fácil acesso e estar permanentemente desobstruídos;
• Ter portas fechadas à chave e dotadas de sinalização de aviso de 

perigo de eletrocussão;
• Ser acedidos por pessoa competente;
• Estar instalados em local que não permita a entrada de água e 

afastados de substâncias combustíveis e ou inflamáveis;
• Estar equipados com um disjuntor diferencial para proteção das 

pessoas, bem como com disjuntores magnetotérmicos para proteção da 
instalação contra curto -circuitos e sobreaquecimentos;

• Estar equipados com disjuntores que permitam identificar o circuito 
por eles alimentado.

c) As tomadas e as fichas devem ser concebidas de forma que não seja 
possível o contacto direto com as partes ativas antes, durante e depois 
da inserção da tomada. Nos locais onde se verifique a possibilidade de 
contacto com a água, as infraestruturas elétricas deverão ser estanques 
e assegurar a proteção adequada.

d) A instalação elétrica deve encontrar -se em bom estado de conser-
vação, nomeadamente sem fios descarnados, sem ruturas nos cabos e 
sem fichas ou tomadas partidas.

e) Os equipamentos de trabalho devem garantir a proteção dos 
trabalhadores contra os riscos de contacto direto ou indireto com a 
eletricidade.

2.2.17 — Sinalização de segurança
O estabelecimento deve dispor de sinalização de segurança em todos 

os pontos convenientes (sinais de saída e de emergência, sinais respei-
tantes a incêndios, sinais de obrigação, de proibição, de advertência 
de perigo, sinais para obstáculos, marcação de vias de circulação e 
iluminação de segurança).

2.2.18 — Águas de abastecimento
a) O estabelecimento deve dispor de uma rede de água potável 

quente e fria que garanta o correto abastecimento a todos os lavatórios 
e dispositivos de lavagem.

b) A água não potável, se for usada (no combate a incêndios, produção 
de vapor ou refrigeração de equipamentos) deve circular em sistemas 
separados, devidamente identificados, sem que haja ligação ou refluxo 
para o sistema de água potável.

c) A utilização da água no estabelecimento deve ser otimizada de 
forma a reduzir os consumos de água e os volumes de águas residuais 
industriais produzidas.

d) As atividades agroindustriais devem promover o uso eficiente 
da água, particularmente tendo em consideração as linhas de orienta-
ção do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA), 
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/2005, de 
30 de junho.

2.2.19 — Águas residuais
a) O sistema de drenagem de águas residuais deve assegurar a correta 

drenagem dos pavimentos e estar munido de mecanismos que impeçam 
os refluxos.

b) Sempre que possível deve ser promovida a reutilização das águas 
residuais resultantes de processos de extração física (p. e., na indústria 
dos óleos vegetais), de lavagem de produtos alimentares em bruto e 
operações de lavagem de embalagens e vasilhame, para outros fins como 
sendo nas lavagens das instalações fabris, para o uso agrícola na rega 
e para o transporte das matérias alimentares a processar.

c) Sempre que possível deve ser promovida a reutilização de água 
com origem noutros processos existentes na unidade industrial ou no 
uso de água de qualidade inferior, para fins de lavagens de instalações 
e de equipamentos

2.2.20 — Águas pluviais
Sempre que possível deve ser promovida a recolha e a utilização 

de águas pluviais, para fins de lavagens de instalações e de equipa-
mentos.

2.3 — REQUISITOS DOS EQUIPAMENTOS
2.3.1 — Características dos materiais
Os equipamentos utilizados no processo de fabrico de alimentos 

compostos devem ser constituídos por materiais resistentes à corrosão, 
não porosos, não tóxicos e próprios para contactar com matérias -primas,
aditivos e pré -misturas de aditivos para alimentação animal.

2.3.2 — Requisitos de instalação dos equipamentos
a) Os equipamentos devem estar instalados de forma a permitir a 

limpeza da área circundante, devendo os intervalos entre máquinas e 
outros materiais ter uma largura mínima de 0,60 m;

b) Sempre que sejam utilizadas estantes, designadamente nas áreas 
de armazenamento, estas devem estar estruturadas em função das car-
gas previstas e estar afixadas ao pavimento, de forma a garantir sua 
estabilidade.

c) Os equipamentos e máquinas ruidosas devem dispor de elementos 
para redução de ruído na fonte (silenciadores, atenuadores, blocos de 
inércia, elementos antivibráticos) e devem estar isolados.
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2.3.3 — Dispensador de água potável
Caso o estabelecimento forneça água potável aos seus trabalhadores 

mediante dispensador, é proibido o uso de copos coletivos.

2.3.4 — Equipamento para lavagem e desinfeção do calçado
No caso do estabelecimento industrial estar inserido numa unidade 

pecuária, deve existir um equipamento para lavagem e desinfeção 
do calçado, dotado de água potável corrente, munido de sistema de 
escoamento adequado.

2.3.5 — Acondicionamento
Os materiais de acondicionamento de alimentos para animais a gra-

nel, nomeadamente silos, devem ser constituídos por materiais fáceis 
de limpar.

2.3.6 — Outros requisitos específicos em matéria de equipa-
mentos

2.3.6.1 — Balanças e equipamentos de medição
As balanças e equipamentos de medição devem ser adequados à 

gama de pesos e volumes a medir, devendo estar prevista a sua testa-
gem regular.

2.3.6.2 — Máquinas
As máquinas instaladas devem satisfazer as exigências essenciais de 

segurança e saúde aplicáveis, incluindo a declaração CE de conformi-
dade, a marcação CE e o respetivo manual de instruções em português.

2.3.6.3 — Verificações periódicas e extraordinárias dos equipa-
mentos de trabalho

Devem ser asseguradas verificações periódicas e extraordinárias dos 
equipamentos de trabalho, incluindo o bom estado das fichas e o isola-
mento dos condutores, devendo estar disponíveis registos que eviden-
ciem o cumprimento deste requisito, bem como os respetivos relatórios.

2.3.6.4 — Misturadoras
As misturadoras devem ser adequadas à gama de pesos e volumes 

a misturar e capazes de produzir misturas homogéneas. Devem estar 
previstos testes de homogeneidade que permitam demonstrar a eficácia 
das misturadoras no que se refere a este requisito.

2.3.6.5 — Sistema de proteção dos equipamentos
Os equipamentos que possam causar acidentes por contacto mecânico, 

devem ter protetores que impeçam o acesso às zonas perigosas e ou dis-
positivos que interrompam o movimento antes do acesso a essas zonas.

2.3.6.6 — Elevação e transporte de materiais
Devem ser utilizados meios técnicos apropriados na carga, descarga, 

circulação, transporte e armazenagem de materiais de modo a evitar, 
tanto quanto possível os esforços físicos.

2.3.6.7 — Equipamentos de proteção individual
Os equipamentos de proteção individual contra os riscos resultan-

tes das operações efetuadas devem encontrar -se disponíveis para os 
trabalhadores e visitantes. Estes equipamentos devem ser distribuídos 
individualmente e, mantidos em adequadas condições de conservação 
e higiene.

2.3.6.8 — Material de primeiros socorros
O estabelecimento deve dispor de material de primeiros socorros de 

fácil acesso e devidamente sinalizado.

2.3.6.9 — Equipamentos de deteção e combate a incêndios
Sem prejuízo do cumprimento dos requisitos técnicos fixados no 

Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios em Edifícios e 
da adoção das medidas de autoproteção mínimas exigíveis, em função 
da categoria de risco por utilização -tipo:

a) Devem existir meios de deteção adequados em zonas de produção 
e armazenagem;

b) Os meios de combate a incêndios devem estar disponíveis, ser os 
adequados, encontrarem -se sinalizados e em condições operacionais.

c) Na ausência de outro critério de dimensionamento devidamente 
justificado, os extintores devem ser calculados à razão de:

d) 18 L de agente extintor padrão por 500 m2 ou fração de área de 
pavimento do piso em que se situem;

e) Um por cada 200 m2 de pavimento do piso ou fração, com um 
mínimo de dois por piso.

f) Os extintores devem ser convenientemente distribuídos, sinalizados 
sempre que necessário e instalados em locais bem visíveis, colocados 
em suporte próprio de modo a que o seu manípulo fique a uma altura 
não superior a 1,2 m do pavimento e localizados preferencialmente:

• Nas comunicações horizontais ou, em alternativa, no interior das 
câmaras corta -fogo, quando existam;

• No interior dos grandes espaços e junto às suas saídas.

2.4 — ASPETOS OPERACIONAIS
2.4.1 — Higiene e Segurança Alimentar
2.4.1.1 — Procedimentos baseados no sistema HACCP (1)
O industrial deve estabelecer um procedimento ou procedimentos 

baseados nos princípios HACCP. Deve existir uma abordagem funda-
mentada aos perigos envolvidos nas operações, nomeadamente a sua 
identificação, avaliação e formas de controlo e registo (2).

2.4.1.2 — Pré -requisitos do sistema HACCP
Para efeitos de execução do disposto do ponto anterior, o industrial 

deve implementar um programa de pré -requisitos baseado nos requisitos 
de higiene dos alimentos para animais, nomeadamente:

a) Definir um organograma funcional que englobe as qualificações 
e as responsabilidades do pessoal;

b) Definir procedimentos de controlo do acesso às instalações, in-
cluindo a presença de animais domésticos;

c) Prever a implementação de um sistema de controlo de pragas;
d) Definir procedimentos de limpeza e manutenção das instalações 

e equipamentos e respetivos registos;
e) Definir um fluxograma de fabrico que inclua a descrição das 

operações (3);
f) Definir procedimentos escritos de fabrico que incluam as medidas 

de caráter técnico ou organizacional adotadas, que evitem contamina-
ções cruzadas, arrastamento e erros;

g) Definir um plano de controlo de qualidade, que abranja:
• O controlo dos pontos críticos definidos no processo de fabrico;
• Os processos e a frequência de recolha de amostras;
• Os tipos de alimentos para animais considerados;
• As determinações, métodos e frequência das análises, incluindo 

testes de homogeneidade e de contaminação cruzada/arrastamento;
• O respeito das especificações dos produtos, desde as matérias-

-primas até aos produtos acabados e o respetivo destino, em caso de 
desrespeito.

h) Definir um procedimento para registo e análise de reclamações, 
incluindo a retirada rápida do mercado de produtos considerados não 
conformes ou suspeitos de não conformidade, bem como o seu destino 
quando não satisfizerem os requisitos de segurança.

i) Definir procedimentos de supervisão e instrução e ou formação do 
pessoal que manuseia as matérias -primas, os aditivos, as pré -misturas 
de aditivos e os produtos finais, em matéria de higiene.

j) Implementar boas práticas de higiene e fabrico.

2.4.1.3 — Rastreabilidade
O industrial deve definir procedimentos que permitam identificar 

os fornecedores de matérias -primas, de aditivos e de pré -misturas 
de aditivos destinados a ser incorporados nos alimentos compostos. 
Da mesma forma deverão ser definidos procedimentos que permitam 
identificar os destinatários finais a quem tenham sido fornecidos os 
alimentos produzidos no estabelecimento, de forma a assegurar a ade-
quada rastreabilidade.

2.4.2 — Segurança e Saúde no Trabalho
2.4.2.1 — Organização dos serviços de saúde e segurança no 

trabalho
O industrial deve organizar os serviços de segurança e saúde no tra-

balho de acordo com as seguintes modalidades, previstas no artigo 74.º 
da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro:

a) Serviço externo (4),
ou, quando legalmente admitido,
b) Regime simplificado (atividade de segurança exercida pelo em-

pregador ou por trabalhador designado) (5).
c) Serviço comum
O serviço comum deve ser instituído por acordo, que deve ser cele-

brado por escrito, entre várias empresas ou estabelecimentos (pertencen-
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tes a sociedades que não se encontrem em relação de grupo nem sejam 
abrangidas pela obrigatoriedade de serviços internos) e contemplam 
exclusivamente os trabalhadores por cuja segurança e saúde os empre-
gadores subscritores do acordo sejam responsáveis.

O acordo referido, carece de autorização da Autoridade para as Con-
dições do Trabalho, (no âmbito da segurança no trabalho) e da Direção 
Geral da Saúde (no âmbito da saúde no trabalho).

d) Serviço interno
Este serviço deve ser instituído pelo empregador, abrange exclusi-

vamente os trabalhadores por cuja segurança aquele é responsável, faz 
parte da estrutura da empresa e funciona na sua dependência.

Esta modalidade é obrigatória para estabelecimentos com mais de 
400 trabalhadores ou (conjunto de estabelecimentos distanciados da-
quele que ocupa maior número de trabalhadores e que, com este, tenham 
pelo menos 400 trabalhadores) ou para estabelecimentos (ou conjunto 
de estabelecimentos) que desenvolvam atividades de risco elevado a 
que estejam expostos pelo menos 30 trabalhadores.

Qualquer que seja a modalidade adotada, a empresa ou o estabe-
lecimento, deve ter uma estrutura interna que assegure as atividades 
de primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação de 
instalações, as medidas que devem ser adotadas e a identificação dos 
trabalhadores responsáveis pela sua aplicação, bem como assegurar 
os contactos necessários com as entidades externas competentes para 
realizar aquelas operações e as de emergência médica.

2.4.2.2 — Condições de temperatura e humidade

Embora esta atividade produtiva necessite de determinadas condições 
de temperatura e humidade, o ambiente térmico dos locais de trabalho 
deve ser mantido dentro dos limites convenientes para evitar danos na 
saúde dos trabalhadores.

2.4.2.3 — Condições ergonómicas
A Ergonomia visa a conceção e ou correção de sistemas, máquinas e 

postos de trabalho que sejam seguros e eficientes, adaptando o trabalho 
ao Homem e tendo como objetivo fundamental, o aumento da segurança, 
saúde e conforto do trabalhador, contribuindo assim para o aumento da 
eficiência organizacional, pelo que:

a) A disposição e dimensionamento dos postos de trabalho devem 
ser adequados às exigências das tarefas a executar;

b) Devem ser adotados os meios técnicos e organizacionais para 
reduzir os esforços nas atividades de manuseamento de cargas, bem 
como a repetibilidade de tarefas

2.4.2.4 — Atmosferas explosivas
Dada a possibilidade de formação de atmosferas explosivas, em 

locais onde há manipulação de rações (poeiras combustíveis), deve 
ser assegurado:

a) Classificação de áreas perigosas;
b) Avaliação de risco de explosão;
c) Adoção de medidas de proteção técnica e organizacionais contra 

eventuais explosões;
d) Verificação e ou Seleção de aparelhos, equipamentos e Sistemas 

adequados a atmosferas explosivas;
e) Elaboração de um Manual de Proteção contra Explosões.

2.4.2.5 — Prevenção de riscos profissionais
O estabelecimento deve dispor de um plano escrito de prevenção de 

riscos profissionais, integrando a todos os níveis e, para o conjunto das 
atividades da empresa, a avaliação dos riscos e as respetivas medidas 
de prevenção.

Deve ser assegurada a formação, informação e sensibilização dos 
trabalhadores em matéria de exposição ao risco profissional.

Na tabela seguinte, identificam -se as seguintes medidas preventivas:

ATIVIDADES MEDIDAS

RECEÇÃO DE MATÉRIAS -PRIMAS . . . . • UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA A MOVIMENTAÇÃO MANUAL 
DE CARGAS, QUANDO ESTA FOR SUPERIOR A 20 KG;

• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (CIRCUITOS DAS MATÉRIAS PRIMAS E ROTATIVI-
DADE).

ARMAZENAMENTO. . . . . . . . . . . . . . . . . • ESTANTES E PRATELEIRAS ESTRUTURADAS E ESTABILIZADAS EM FUNÇÃO DAS 
CARGAS PREVISÍVEIS;

• O EMPILHAMENTO DE MATERIAIS, DEVE SER FEITO DE FORMA SEGURA, TENDO EM 
ATENÇÃO QUE OS MATERIAIS DEVEM SER EMPILHADOS SOBRE BASES RESISTEN-
TES, NÃO DEVENDO A SUA ALTURA COMPROMETER A ESTABILIDADE DA PILHA, 
A DISTRIBUIÇÃO DA LUZ NATURAL OU ARTIFICIAL, A CIRCULAÇÃO NAS VIAS DE 
PASSAGEM, O FUNCIONAMENTO EFICAZ DE EQUIPAMENTOS OU DE MATERIAL 
DE LUTA CONTRA INCÊNDIOS, E NÃO DEVENDO EXISTIR ELEMENTOS SALIENTES 
QUE POSSAM CAUSAR EMBATES OU TROPEÇÕES;

• UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;
• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (CIRCUITOS DAS MATÉRIAS PRIMAS E ROTATIVI-

DADE);
• DISPONIBILIZAÇÃO DE VESTUÁRIO E EPI’S ADEQUADO AOS TRABALHADORES.

DOSEAMENTO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS PARA PROTEÇÃO INDIVI-
DUAL;

• ALTURA DOS PLANOS DE TRABALHO (MESAS, BANCADAS) ADEQUADA ÀS TAREFAS 
E AOS OPERADORES;

• VENTILAÇÃO DAS INSTALAÇÕES: UTILIZAR SISTEMA DE EXAUSTÃO (CAPTAÇÃO 
DE POEIRAS), LOCALIZADO.

ACONDICIONAMENTO E EXPEDIÇÃO • ESTANTES E PRATELEIRAS ESTRUTURADAS E ESTABILIZADAS EM FUNÇÃO DAS 
CARGAS PREVISÍVEIS;

• O EMPILHAMENTO DO PRODUTO FINAL DEVE SER FEITO DE FORMA SEGURA, TENDO 
EM ATENÇÃO QUE AS EMBALAGENS DEVEM SER EMPILHADAS SOBRE BASES 
RESISTENTES, NÃO DEVENDO A SUA ALTURA COMPROMETER A ESTABILIDADE 
DA PILHA, A DISTRIBUIÇÃO DA LUZ NATURAL OU ARTIFICIAL, A CIRCULAÇÃO 
NAS VIAS DE PASSAGEM, O FUNCIONAMENTO EFICAZ DE EQUIPAMENTOS OU DE 
MATERIAL DE LUTA CONTRA INCÊNDIOS, E NÃO DEVENDO EXISTIR ELEMENTOS 
SALIENTES QUE POSSAM CAUSAR EMBATES OU TROPEÇÕES;

• UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;
• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO;
• DISPONIBILIZAÇÃO DE VESTUÁRIO E EPI’S ADEQUADO AOS TRABALHADORES.
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ATIVIDADES MEDIDAS

LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E INSTA-
LAÇÕES (UTILIZAÇÃO DE DESINFE-
TANTES E DETERGENTES).

• DISPONIBILIZAÇÃO DE FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA DOS PRODUTOS DE 
LIMPEZA HOMOLOGADOS;

• ADEQUADO ARMAZENAMENTO E ROTULAGEM;
• DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ADEQUADOS.

POSTOS DE TRABALHO COM ECRÃS 
DE VISUALIZAÇÃO.

• CONCEÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO DE MODO A SEREM RESPEITADOS OS 
PRINCÍPIOS ERGONÓMICOS, CONFORTO TÉRMICO, ILUMINAÇÃO E QUALIDADE 
DO AR.

2.4.3 — Ambiente
2.4.3.1 — Águas de abastecimento
a) Caso o estabelecimento utilize água proveniente de captação pró-

pria de águas superficiais ou subterrâneas (6) deve dispor de título de 
utilização de recursos hídricos, ou do correspondente título padronizado, 
se aplicável, ou parecer positivo à comunicação prévia, emitido pela 
Agência Portuguesa do Ambiente.

b) O disposto na alínea anterior deve ter em consideração o artigo 2.º 
do Decreto -Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, uma que a qualidade da 
água utilizada para fabrico, transformação, conservação ou comercia-
lização de produtos ou substâncias, assim como a utilizada na limpeza 
de superfícies, objetos e materiais que podem estar em contacto com 
os alimentos deve ser igual à exigida para o consumo humano, exceto 
quando a utilização dessa água não afeta a salubridade do género ali-
mentício na sua forma acabada. A utilização de captações próprias 
para os processos que interfiram com a salubridade dos alimentos só 
é permitida se não houver a possibilidade de ligação à rede pública de 
abastecimento, devendo ser implementado neste caso um sistema de 
tratamento necessário, ou nos casos das indústrias já existentes desde 
que possuam um sistema de tratamento que comprovadamente produz 
uma água equiparada à definida no Decreto -Lei n.º 306/2007.

c) Se o estabelecimento estiver ligado ao sistema público de drena-
gem de águas residuais, deve dispor de autorização expressa da respe-
tiva entidade gestora, conforme disposto no art.° 54° do Decreto -Lei 
n.º 226 -A/2007, de 31 de maio.

d) No caso de rejeição de águas residuais no meio hídrico ou no 
solo (sistema autónomo doméstico seguido de órgão de infiltração 
no terreno), o estabelecimento deve dispor de título de utilização de 
recursos hídricos emitido pela Agência Portuguesa do Ambiente ou, 
no caso de rejeição águas residuais domésticas no solo, e se tal for a 
opção do industrial, do correspondente título padronizado, nos casos 
aplicáveis.

e) No caso do estabelecimento se localizar em terrenos do domínio 
hídrico deve dispor de título de utilização de recursos hídricos emitido 
pela Agência Portuguesa do Ambiente.

f) Os pedidos de emissão de título de utilização de recursos hídricos 
devem ser submetidos no Sistema Integrado de Licenciamento do 
Ambiente (SILiAmb) em https://siliamb.apambiente.pt.

2.4.3.2 — Resíduos
a) Sempre que o estabelecimento produza resíduos que não possam 

ser equiparados a resíduos urbanos (resíduos que pela sua natureza e 
composição são semelhantes aos resíduos provenientes de habitações 
e cuja produção diária não ultrapassa 1100 litros), deve ser assegurada, 
na gestão dos mesmos o cumprimento do disposto no Decreto -Lei
n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto -Lei 
n.º 73/2011, de 17 de junho, nomeadamente:

I. Adoção de medidas de gestão de substâncias, materiais ou produtos, 
quando aplicável, destinadas a reduzir a quantidade, a perigosidade e 
os impactes adversos no ambiente e na saúde humana dos resíduos 
produzidos;

II. Separação dos resíduos na origem, por fluxos e fileiras, de forma 
a promover a sua valorização;

III. Armazenamento dos resíduos produzidos de modo a não provo-
car danos para o ambiente, nem para a saúde humana, instalando -se, 
sempre que necessário, sistemas de contenção/retenção secundária de 
eventuais escorrências e ou derrames;

IV. Encaminhamento dos resíduos produzidos para operadores au-
torizados para a sua valorização ou eliminação, assegurando que o seu 
transporte é acompanhado, até à entrada em vigor das e -GAR (Guia 
de Acompanhamento de Resíduos Eletrónica), por guia preenchida em 
triplicado, em Modelo n.º 1428 da Imprensa Nacional -Casa da Moeda;

V. Registo no sistema integrado de registo eletrónico de resíduos 
(SIRER) a efetuar no prazo de um mês após o inicio da atividade ou 

do funcionamento do estabelecimento, bem como registo anual da 
informação relativa à produção de resíduos, por código da Lista Eu-
ropeia de Resíduos, até 31 de março do ano seguinte ao do ano civil 
a reportar caso o estabelecimento produza qualquer quantidade de 
resíduos perigosos ou produza resíduos não urbanos e empregue mais 
de 10 trabalhadores.

b) Aderir a um sistema de gestão que assegure o cumprimento do 
princípio da responsabilidade alargada do produtor.

2.4.3.3 — Ruído ambiente
O Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto -Lei 

n.º 9/2007, de 17 de janeiro, será aplicável às instalações agroindustriais 
caso estas consubstanciem, no caso de alterações de uma instalação 
existente, ou venham a consubstanciar, no caso de novas instalações, 
o conceito de “atividade ruidosa permanente” conforme definição 
constante da alínea a) do artigo 3.º do RGR. Ou seja, o ruído produzido 
pela instalação existente, terá de ser, pelo menos, audível (avaliação 
qualitativa) junto de um ou mais recetores sensíveis (edifício habita-
cional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização 
humana). Caso a condição anterior se verifique, deve evidenciar o cum-
primento dos requisitos acústicos estabelecidos no n.º 1 do artigo 13.º 
do RGR, apresentando à entidade coordenadora do licenciamento uma 
avaliação acústica (n.º 9 do artigo 13.º do RGR) que reveste a forma 
de ensaio acústico a realizar junto do ou no recetor e, caso aplicável, a 
apresentação de medidas de prevenção e controlo do ruído.

Para novas instalações, terá que ser realizado um estudo previsional 
que demonstre a viabilidade do cumprimento dos requisitos acústicos 
estabelecidos no n.º 1 do artigo 13.º do RGR sob condições normais 
de funcionamento da instalação agroindustrial.

2.5 — FLEXIBILIDADE
Eventuais desvios às condições de instalação e exploração constantes 

do presente título poderão ser admitidos, uma vez demonstrada pelo 
industrial a sua compatibilidade com os objetivos relativos à segurança 
alimentar, segurança e saúde no trabalho e ambiente, prosseguidos pela 
legislação aplicável.

(1) HACCP — Hazard Analysis and Critical Control Points (em por-
tuguês “APPCC — Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo”) 
é um método sistemático e documentado de controlo de segurança 
alimentar, concebido para prevenir, eliminar e ou detetar perigos.

(2) Documento de orientação da COM: http://ec.europa.eu/food/food/
biosafety/hygienelegislation/guidance doc haccp pt.pdf

(3) O fluxograma constante no Anexo II é meramente indicativo e 
inclui, complementarmente, um conjunto de boas práticas de higiene 
que devem ser observadas durante a laboração.

(4) O serviço externo é desenvolvido por entidade autorizada pela 
ACT (no âmbito da segurança no trabalho) e pela DGS (no âmbito 
da saúde no trabalho) que, mediante contrato com o empregador, por 
escrito, realiza as atividades principais (descritas no artigo n.º 98.º 
da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro), que visam prevenir os ris-
cos profissionais e promover a segurança e saúde dos trabalhadores.

(5) No estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos distanciados 
até 50km do de maior dimensão, que empregue no máximo 9 traba-
lhadores, as atividades de segurança no trabalho podem ser exercidas 
diretamente pelo próprio empregador, ou por um ou mais trabalhadores 
designados, se possuírem formação adequada, dispuserem de tempo e de 
meios e permanecerem habitualmente no estabelecimento. O exercício 
desta atividade depende de autorização expressa da ACT a requerer em 
modelo próprio disponível no sítio eletrónico desta entidade.

(6) No caso de abastecimento de água para consumo humano, só é 
admissível o recurso a este tipo de captação se a rede pública não se 
encontrar disponível, ou seja, se a mesma se encontrar a uma distância 
superior a 20 metros do estabelecimento a servir.
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ANEXOS

I — LEGISLAÇÃO
SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL

• Decreto -Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto
Aprova o Sistema da Indústria Responsável (SIR)

ALIMENTAÇÃO ANIMAL e SEGURANÇA ALIMENTAR
• Regulamento (CE) n.º 178/2002, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 28 de janeiro
Estabelece os princípios e normas gerais da legislação alimentar, 

cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabe-
lece procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios

• Regulamento (CE) n.º 1831/2003, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de setembro

Relativo aos aditivos destinados à alimentação animal

• Regulamento (CE) n.º 183/2005, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de janeiro

Estabelece requisitos de higiene dos alimentos para animais

• Regulamento (CE) n.º 767/2009, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de julho

Relativo à colocação no mercado e à utilização de alimentos para 
animais

• Regulamento (UE) n.º 68/2013, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de janeiro

Relativo ao catálogo de matérias -primas para alimentação animal

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
• Portaria n.º 53/71 de 3 de fevereiro
Aprova o Regulamento Geral de Segurança e Higiene do Trabalho 

nos Estabelecimentos Industriais

• Portaria n.º 702/80, de 22 de setembro
Altera a Portaria n.º 53/71 de 3 de fevereiro, que aprova o Regula-

mento Geral de Segurança e Higiene do Trabalho nos Estabelecimentos 
Industriais

• Portaria n.º 1081/91, de 24 de outubro
Estabelece regras uniformes de fabrico e de montagem de termoa-

cumuladores elétricos

• Decreto -Lei n.º 347/93, de 1 de outubro
Transpõe a Diretiva n.º 89/654/CEE, do Conselho, de 30.10, re-

lativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde nos locais de 
trabalho

• Portaria n.º 987/93, de 6 de outubro
Estabelece a regulamentação das prescrições mínimas de segurança 

e saúde nos locais de trabalho

• Decreto -Lei n.º 330/93, de 25 de setembro
Transpõe a Diretiva n.º 90/269/CEE, do Conselho, de 29.05, relativa 

às prescrições mínimas de segurança e de saúde na movimentação 
manual de cargas.

• Decreto -Lei n.º 348/93, de 1 de outubro
Transpõe a Diretiva 89/656/CEE, de 30.11, relativa às prescrições 

mínimas de segurança e de saúde dos trabalhadores na utilização de 
equipamentos de proteção individual

• Decreto -Lei n.º 141/95, de 14 de junho
Transpõe a Diretiva n.º 92/58/CEE, de 24.06, relativa às prescrições 

mínimas para a sinalização de segurança e de saúde no trabalho

• Portaria n.º 1456 -A/95, de 11 de dezembro
Regulamenta as prescrições mínimas de colocação e utilização da 

sinalização de segurança e de saúde no trabalho

• Portaria n.º 460/2001, de 8 de maio
Aprova o Regulamento de Segurança das Instalações de Armazena-

gem de GPL com capacidade até 200 m3

• Decreto -Lei n.º 236/2003, de 30 de setembro
Transpõe a Diretiva n.º 1999/92/CE, relativa às prescrições míni-

mas destinadas a promover a melhoria da proteção da segurança e da 
saúde dos trabalhadores suscetíveis de exposição a riscos derivados de 
atmosferas explosivas no local de trabalho.

• Decreto -Lei n.º 50/2005, de 25 de fevereiro
Transpõe a Diretiva n.º 2001/45/CE, de 27.06, relativa às prescrições 

mínimas de segurança e de saúde para a utilização pelos trabalhadores 
de equipamentos de trabalho,

• Decreto -Lei n.º 226/2005, de 28 de dezembro
Estabelece os procedimentos de aprovação das regras técnicas das 

instalações elétricas de baixa tensão

• Portaria n.º 949 -A/2006, de 29 de dezembro
Aprova as Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão

• Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro
Estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndios em edi-

fícios, abreviadamente designado por SCIE

• Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro
Aprova o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em 

Edifícios (SCIE)

• Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro
Regulamenta o regime jurídico da promoção e prevenção da segu-

rança e saúde no trabalho

• Informação Técnica n.º 1/2010 da Direção -Geral de Saúde
Conteúdo da mala/caixa/armário de primeiros socorros (disponível 

em www.dgs.pt, micro site de saúde ocupacional)

• Documento de Referência da Segurança e Saúde do Trabalho 
(SST): ACT/DGS, dezembro, 2013

Atuação dos Industriais no âmbito do SIR

AMBIENTE
■ Recursos Hídricos
• Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e republicada pelo 

Decreto -Lei n.º 130/2012 de 22 de junho
Aprova a Lei da Água, estabelecendo as bases e o quadro institucional 

para a gestão sustentável das águas.

• Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de maio
Estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos

• Portaria n.º 1450/2007 de 12 de novembro
Fixa as regras do regime de utilização dos recursos hídricos

• Decreto -Lei n.º 97/2008 de 11 de junho
Estabelece o regime económico e financeiro dos recursos hídricos

• Decreto -Lei n.º 306/2007 de 27 de agosto
Estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo 

humano

■ Resíduos
• Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republi-

cado pelo Decreto -Lei n.º 73/2011, de 17 de junho
Estabelece o regime geral da gestão de resíduos

• Portaria n.º 335/97, de 16 de maio
Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos dentro do 

território nacional
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■ Ruído Ambiente
○ Decreto -Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro
Regulamento Geral do Ruído

II — FLUXOGRAMA

RECEÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS 
SÓLIDAS DE ORIGEM VEGETAL  

OU MINERAL

ARMAZENAMENTO

TRITURAÇÃO/
MOAGEM

DOSEAMENTO

MISTURA

ARREFECIMENTO

ADIÇÃO E MISTURA PÓS 
GRANULAÇÃO

ACONDICIONAMENTO 
(ENSAQUE OU GRANEL)

EXPEDIÇÃO

GRANULAÇÃO OU 
OUTRO 

PROCESSAMENTO

RECEÇÃO DE ADITIVOS E 
PRÉ-MISTURAS

ARMAZENAMENTO

MISTURA PRÉVIA

RECEÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS 
LIQUIDAS DE ORIGEM NÃO 

ANIMAL

ARMAZENAMENTO

DOSEAMENTO

DOSEAMENTO

Texto de apoio ao Fluxograma

Receção de matérias -primas, de aditivos 
e pré -misturas de aditivos

√ A descarga de matérias -primas, de aditivos e de pré -misturas de 
aditivos deve processar -se de modo a possibilitar a sua transferência 
para os respetivos locais de armazenamento, de acordo com as suas 
características.

Armazenamento
√ Nos locais onde são armazenados as matérias -primas, os aditivos 

e as pré -misturas de aditivos não devem ser armazenados materiais ou 
produtos que os possam contaminar.
√ Os aditivos e as pré -misturas de aditivos devem ser armazenados 

em local próprio, devidamente identificado e com acesso reservado.
√ No local onde são armazenados os produtos de limpeza e desin-

feção não devem ser armazenados ou manipulados matérias -primas, 
os aditivos e as pré -misturas de aditivos, materiais de embalagem ou 
outros materiais que possam vir a entrar em contacto com os alimentos 
produzidos.

Mistura prévia de aditivos e ou pré -misturas
√ Sempre que haja lugar à mistura prévia de aditivos e ou pré -misturas

de aditivos, esta deve ser feita de acordo com formulação específica, 
respeitando sempre os procedimentos que evitem erros e contamina-
ções cruzadas.

Trituração/Moagem
√ A fase de moagem visa a redução da dimensão das partículas de 

matérias -primas sólidas, tendo em consideração a fase tecnológica 
seguinte e a espécie/fase animal à qual se destina o alimento.

Doseamento
√ As balanças utilizadas devem estar limpas, calibradas e devem ser 

adequadas à gama de pesos e volumes a medir.

√ Deve ser feito de acordo com formulação específica, respeitando 
sempre os procedimentos que evitem erros e contaminações cruzadas.

Mistura
√ As misturadoras utilizadas devem estar limpas e devem ser ade-

quadas à gama de pesos e volumes a misturar.
√ A mistura deve feita durante o tempo necessário à obtenção de 

uma homogeneidade adequada, tendo em consideração as indicações 
específicas do equipamento.

Granulação
√ O processo de granulação consiste na modelação da mistura através 

de uma matriz. As matrizes utilizadas devem estar limpas e devem 
conferir uma forma e tamanho de granulado adequado à espécie/fase 
animal à qual se destina o alimento.

Arrefecimento
√ O processo de arrefecimento que se segue à granulação tem como 

objetivo a redução de temperatura, no sentido de favorecer a sua con-
servação.
√ Os arrefecedores devem estar limpos e secos.

Adição e mistura pós -granulação
√ Esta operação pode realizar -se após o arrefecimento do granulado, 

sempre que haja lugar à adição de matérias -primas líquidas e ou aditivos 
que não suportem temperaturas elevadas.

Acondicionamento e Expedição
√ O acondicionamento do produto final pode ser feito em sacos ou a 

granel. Em qualquer dos casos a sua expedição deve respeitar sempre 
o princípio PEPS relativo à validade do alimento (“primeiro a expirar, 
primeiro a sair”).

Títulos de Utilização de Recursos 
Hídricos Padronizados

Índice
Pesquisa e captação de águas subterrâneas

• Minuta — Pedido de pesquisa e captação de águas subterrâneas
• Minuta Tipo — Título a emitir (SILiAmb) — Captação de águas 

subterrâneas particulares

Rejeição de águas residuais domésticas
• Minuta — Pedido de Rejeição de águas residuais domésticas
• Minuta Tipo — Título a emitir (SILiAmb) — Licença de rejeição 

de águas residuais domésticas

Rejeição de águas pluviais contaminadas
• Minuta — Pedido de rejeição de águas pluviais contaminadas
• Minuta Tipo — Título a emitir (SILiAmb) — Licença de rejeição 

de águas pluviais contaminadas

Rejeição de águas de arrefecimento
• Minuta — Pedido de rejeição de águas de arrefecimento
• Minuta Tipo — Título a emitir (SILiAmb) — Licença de rejeição 

de águas de arrefecimento

Título utilização recursos hídricos padronizado
Pesquisa e captação de águas subterrâneas

Minuta
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Análise físico-química e bacteriológica (aplicável apenas quando a finalidade é o consumo humano)
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Título utilização recursos hídricos padronizado
Rejeição de águas residuais domésticas
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4 Condição a verificar enquanto vigorar as disposições do n.º 4 do artigo 48.º do Decreto-lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio
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Minuta tipo de título a emitir (SILiAmb)
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Título utilização recursos hídricos padronizado
Rejeição de águas pluviais contaminadas
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6 A utilização de água residual tratada para rega de espaços verdes públicos ou rega de espaços agrícolas e florestais não se 
enquadra no âmbito do presente título, devendo para o efeito ser requerida autorização à APA-ARH, a qual está dependente de 
parecer favorável prévio da Direção Regional de Agricultura e Pescas e Entidade de Saúde Pública, territorialmente competentes,
conforme o disposto no art.º 58º, do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.

Minuta tipo de título a emitir (SILiAmb)

Licença de rejeição de águas pluviais contaminadas

�	�����"���
�������������������
���������
������������������*���
�	����������������

#�����
��(������H�N����	�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

*����
�����		��H��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.
������������
��-���������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(�����������
��-�K������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

0��������������
�������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

0��������������
����K������:������������������������C�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

0��
����	�W����	�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Fh� )� ��K������ 
�� ���	� ��	�
��	� 	���� �;��	��������� �������
�� ��� ������ �� ��	� ���
����	� ��
���
�	� ��	���
��������������	���
���������
�	����	��������	���K�����	�
���������	���������������
��	���������
��
	���������������������
������
�
����������
�������

?h� �� ��������3�����	�� �� ������� �� 
�	��	��� ��� ���	����� ��������� 3��� ����� ��
�	� �	� ���	� �� ����������	�
�������	������������������6��������������������	�������6�����	����3����
�	�������	�	�	�
�	��	����	�
	��6���������������������	�
������	����3�������	����7����	�������������	�K������������	��

=h���������������	K������
������
��������*�������(�����<�Bj@?GG>��
��FF�
��K�6����������������
��+�;��

�� -���	�	� T5
����	� :+-TC� ������
�� 
�� ����
�� ���� �� 	������� �]����H� +-T� Q� '� {� ��� ��� ��H� '� |�
��K������
���������	���|���������
��
��5�����93�����65
�����
��'	��
���	�������������

Oh�)������������3������
�������������'���
��������
������3�	�����)��;��|�#��������
����������������
�������������

Mh� $��� ���K5��� 
�	� 	�����	� ���������	�� 	������ ��� �� ����	��� �������
�� 
�	� ������	� 
�� �������������
������
��������	���Oh������	�K���������������������
���
�
��
�����
�����(���������������������'�	����
������
�����
������3�	���	���������5	����	�
����������3������	��3�����
�	�������K�����

Nh� �� ���������� 
�� ��;�� 
�� ����	�	� 65
����	� 
���
�� �� ������
�� ��� ���� 	������� 7����� �� ��� �� ��;��
��	������ ���� ��� ������ 
�	��	��� ��� ����� 
�� (���
����� ��	�������� �� ��
�� 	��� ������ 
�� ����
�� ���� ��
�����	�������9�����F�
���������FN<�
��*�������(�����<���<�Bj@?GG>��
��FF�
��K�6���

jh�)�������
������������������
�������	K������� K��	�
�������7���;�� �������������������������
�	������
�9�����M�
���������FN<�
��*�������(�����<�Bj@?GG>��
��FF�
��K�6����

>h�#����������	�
����	��������������	����������������������3����
�������������7	�����
�
�	�����������	���	���
���������3�������������		��7����������	�����	�������������	��������		����
�	��

Bh�)	�
�	��	�	�������	�����	��;�����
������	� ��������	�7����		���
�	��� ������������	���� ��	�������
��
����������	�K	������
�	��	�����	�����
�	������	����������

FGh�)����	���������������
��	�������	�����������
����	���	�	������	��	���	�������	�?><���=?<�
��*�������
(�����<�??N�)@?GGj��
��=F�
����������

FFh� )� ����
�
�� ��������
���� ��	����� �� 
������� 
�� ��	�������� �;�������������� �� ������� 
�� ���������� 
�	�
����	�	� 65
����	�� ���� ���5�
�� �� 
������� ��� 	������	� 
�� �����L������ �����
������� 	���	�� �6���	� ��
���
����	��

F?h�)� ��������	]���
����	��� ����	����
����
�����������������
������
�
�� ��������
����
������
��������

�	��	�������������?N<�
��*�������(�����<�??N�)@?GGj��
��=F�
��������

F=h� )� �������� 	]� ��
���� 	��� ����	������
�� �� ���������������� ��
�
����
������ ����������� 
������
�
��
��������
����
������
��������
�	��	�������������?j<�
��*�������(�����<�??N�)@?GGj��
��=F�
��������

FOh�)�����������
�����	����
����	������	��	�����������==<�
��*�������(�����<�??N�)@?GGj��
��=F�
��������

FMh�����������3�����	����	���������������������
�	���������������������
��N���	�	�����	�
��	�����������	��
	��������6����	����
����	����
��������������	������3������

FNh�'	�����������������������
������	�������������		��	��������������������	����	������	�
������	������
���������

Fjh����������������3����
�������������������
�
����������
����������������;����
��?O�6���	��
���������
���
����������������������
����	���	�������	�����������������������
�	����
����	���
���
�	���	���
���������

F>h� '�� ��	�� 
�� ������������� 
�� ���	����� ��������� �� 	�� ������� ����� 	K����� 7	� 	�����	� �����	��	� ���
*�������(�����<�??N�)@?GGj��
��=F�
��������

FBh� �� ������� 
������ ��	������� ��
�	� �	� ���	� �� ����������	� ���������	� �� �����	�� 
�� ���	���� ����	�
�������	��;��5���	���������	�'���
�
�	��

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

0��
����	�'	���5����	�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Fh�I������������������� �������������
��	�	������ ��	�������������K
�����	� ���
����	� ����	��	�
��	������������
����	����������
��7�����
�
����������
�������������
��������
��	��

?h� �� ������� �3�����	�� �� �		���� �� ��	���	�3���
�
�� ����� �����L����� 
�� �����		�� 
�� ����������� �@��
�����
������	� ��� �
����� ���� ��	��� �� ���������� �	� ������	� 
���������	� 
�� ��K������ 
�� �������	��
����
��
��7	�����		�
�
�	�
�����	��������
����3��������
��
���	��
��	�9
���93������

=h�)���K������
�	����	���	�
��	�������6��
����������
�����������������������
��	������
�
��������6��
��� ��	��� �	� 	�	� 	�	� �� ���� 
�� 	��� �����
�� 
�� ��
�� �� ���� ���K
����� �� �	��������� ������� 
��
�����������������������3�����������������
�	���	��	�
�����	������������������
��������
�
����	�����
��
	�	�������	���	��������������
��
�	���
�
�	����	�
���
�	�����		����	�����������������
��	���������
���������

Oh� �� ������� �3�����	�� �� ������� �� 	�	����� 
�� ����������� �
���
�� ��� 3��� �	��
�� 
�� ������������� ��
���	���������

Mh�����������3�����	�����3	��������
�	��	���������	������	������������������	�����������	����
����	5
�	�
�� ���	�������� 
�� �������� �� ���3��� �� ����	������ �� �	� ����������	� �	���5����	� 
�	� �����
�
�	�
�������������	����	�����������������6�����	���
�	�������
�	�����������

jh�����������3�����	�������������
�		������������
��������
���	�D��6�	�
��*�
�	�
��$��������
����
�	�
�	�	3	�4����	��@������������	�������	�	�������
�	��
���
���������
���
�	�����5����������	�����

>h�����������3�����	�����������������	���
�
�	�
������������
�����
����	���
�������L�����
�	�����	����
���K�����

Bh����������
�� ��������
������	��������	����
����	�
����K������ ��
���
�	����)��;���������
��
���������
������� ��������� 
���3���
�� 
�� 
������� 
�	� ���	� ��	�
��	�� )� ���������� 
�� ��������
�
�� ��

��������
������3�	����	����4�����	�
�����
�	����

FGh�����������3�����	�����������������	���������	�
����������������
����������������
����������������

�	�����	����)��;�������������7�����
�
����������
�����	�
�
�	��3��
�	����������������������
���
�
��

�����
�	������	����

FFh� �� ������� �3�����	�� �� ������� �� ����	��� �������
�� 
�	� ������	� 
�� ������������� ����� ������	� 
��
��	������ �� ��	���������� ���� ������ 
�	� ����
�
�	� ����������	�� ��������� �� ��
���� ����	����
�� ���
)��;����

F?h� �	� ��������	� 
�� ������������ �� 
�� �������������� 
�� ����� �������� ��
����� ���� �� 	��� ������
�	� ���
������
�	���	���
�	�
����������������
����������
������
�
��
����������������

F=h� �� ������� �3�����	�� �� ��	������� ����	� ���������	� 
�	� ����	�	� 65
����	� 
���
������� �����
�	�� 3���
��������	������	������	�
���������������������

FOh�D����������������������
�����	������5������
�	��	����;�	���������
�	�������������6����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����	�0��
����	�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Fh������������;����
��=G�
��	���]	���
����
������3�����
�����	������5�����
������	�������	����
�����
��]�����
��	����������	��
��������������������
��XXXXXXXX}���������
������
�
����������
����������
����������� ��3�������� 
�� ����
�� �� ��	� �����	� �����	��	� ��� �9����� ?� 
�� ������� OB<� �� ��5���� )C� 
��
)��;��.�
��*�������(�����<�??N�)@?GGj��
��=F�
�������������������������������
����
���������	�����



23046  Diário da República, 2.ª série — N.º 170 — 4 de setembro de 2014 

  

�������	�
���	���	�
�	���������	������		��	�
�����K������������������7�
���������������������
��
��������������7�
���������������������
���������	�������� �������������
�	�
�	��	����	� �����	���
������������	�����������������:�����	�
�	���5���	����	5����
��)�L�����#�����	��
��)�3�������.�#�����
������������```�����3���������|�.�	�������	�~�(�������������
�	����������	�
�	�����	�	�65
����	�~�
���������	C��

��

Fh�"�
�	���	�
��������	��������
����]�����
��	����������	��
�����������������������������3�������
��	������	�
��
�	��	����������<�??<�
��*�������(�����<�??N�)@?GGj��
��=F�
������������	����������	�
�����
��
�	� ����� *�������(��� ��<� >?@?GFG�� 
�� ?� 
�� K�6��� :)� �����
���� ��	� ��	�� ��� ��� 6�K�� ����� ��

�	���	�� 
�� ������ ���� 6����� 	�
�� ���	���5
�� ��������� ����������� ��� 4�3���� 
�� ������� K�5
���� 
��
��	���	�3���
�
����3������C�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)��;��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(�����������
������������

:.���������
��
�������������������������	�����
��C�

#������
���������������
�	��6�	������������������	�
�	�]����	�
�������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

0��
����	�
����K������
�	����	���	�
��	�������
����	�������	�
���������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)	� ���
����	� 
�� ��K������
�� �������� ������� 
�� ����
�� ���� �� 
�	��	��� ��� ����	������ ����������� �� ��	�������
������������
����������	����	�	������	H�

#��4����� &(' (���	���������������
�T� N���B��'	�����
��

$����	���
)��;��w&...�
��*�������������<�?=N@B>��
��F�
��)��	���

0J�M� OG���@(��?� )��;��w&...�
��*�������������<�?=N@B>��
��F�
��)��	���

0I�� FMG���@(��?� )��;��w&...�
��*�������������<�?=N@B>��
��F�
��)��	���

�������	� MG���@(���=� )��;��w&...�
��*�������������<�?=N@B>��
��F�
��)��	���

)��������������� FG���@(��TO� )��;��w&...�
��*�������������<�?=N@B>��
��F�
��)��	���

#������ FG���@(�#� )��;��w&...�
��*�������������<�?=N@B>��
��F�
��)��	���

D��]�	� G�M���@(� )��;��w...�
��*�������������<�?=N@B>��
��F�
��)��	���

����	������
��	� FM���@(� )��;��w&...�
��*�������������<�?=N@B>��
��F�
��)��	���

$$+� NG���@(� )��;��w&...�
��*�������������<�?=N@B>��
��F�
��)��	���

0�����-�	�
���(����� G�M���@(� )��;��w&...�
��*�������������<�?=N@B>��
��F�
��)��	���

$�����	� ?GGG���@(�$�O� )��;��w&...�
��*�������������<�?=N@B>��
��F�
��)��	���

$������	� F���@(�$� )��;��w&...�
��*�������������<�?=N@B>��
��F�
��)��	���

*���������	�:	������

����������	]
��C�

?���@(� )��;��w&...�
��*�������������<�?=N@B>��
��F�
��)��	���

�

)���������
����������
�
��:
�	�������
�	���������	�
�����������C��

��������
�������
��������
������3�	���������	���������	���������
��������	�
���
�	�������
��
������
�����5�
��
����������������6���	��������
�����;��
�����
�3���
����������
������	���:�����	�������
���5�
��
����������������6���	�
������	��������	������
����������������������
��
�	������
�	����	�
��	�
��	����
��
�	C��

�����	��
�	�
���������	�����������
���
������������
�����;��
�����
�3���
����������
������	����

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

#��������
����������������������������

#����
���
�
��
���������H�

�	���	���
�	�
�����������
���������������3���������	��]���	�
�	�3������	�����5����	�����
���
�������
	����������
�	�7�'���
�
��(�������
�������$�	�����.������
��
��(�������������
��)�3������:$.(�)�3C����
��
��	������
�
��������	�
����
������������]�����6���H@@	�����3�����3�����������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

0�
������	���:�=@�L	C��

)	� 
�����������	� ����5����	� ���
�����	� 7� ������������ 
�� ����������� 
�� ���	����� ��������� 
��
������������
�����	����������������������������
�	�������3����]���	�����
���
�	����������������
����
���
��	���	�����	���	�	��	����������
�	�������3����]���	����������6�����	�	�����
�����������
������
�
��
����5�����
���
�������
�������
�����������
���)	�
�����������	�����5����	�
�������
��������������7�
*�������� ?GGB@BG@0'�� ����	��	��� ����� 
������� �������� ����� *�������(��� ��<� >=@?GFF�� 
�� ?G� 
�� K�6��� �	�
3������	�����5����	�������
�������������6�
�	�
�� ��
�������
�	� ������	�
��
��������
�����������������
��
�����������

�	� �����
������	� 
�� ���	������� 
������� 	��� �����
�	� �������
�� 3��	� �������	� �������������	� 
��
��3����]����������
����
��������5�������
����
�����
�	����	���	������������6��������������	���

(�����
��
���	�������

#��4����� 8���
������5���� D���L�����
�����	������ +����
��
���	�������

0��;��
�������6��

�����	���	���
K	�����
��
	�	�����
��
�����������

�T�
0J�M�
0I��
�������
)�����)���������
�������	�
#������

����	������
��	�
$$+�
0�����-�	�
���
(�����
�

8���
�������
�������������
��������
�
��������

�	��	������
����	�����������������

������
��������
*���������
?GGB@BG@0'��
����	��	��������

��������������������
*�������(�����<�
>=@?GFF��
��?G�
��
K�6���

8��	��@J����	��@+����	����
:���
������
��7������L�����

��������������C�

)��	�������
�����	�����
�����	���������
��
������	�
���

�	�������
���
�����6�
��
������
�����5�
��
��?O�
6�������3���
�����
�5�������L	�
���5�
�	�
�����	�

�	�����	��������	�j�
���	�?F�6���	��

0��;��
�������6��

�����	���	���
K	�����
��
	�	�����
��
�����������

D��]�	�
$�����	�
$������	�
*���������	�
:	������
��������
��	]
��C�

8���
�������
�������������
��������
�
��������

�	��	������
����	�����������������

������
��������
*���������
?GGB@BG@0'��
����	��	��������

��������������������
*�������(�����<�
>=@?GFF��
��?G�
��
K�6���

8��	��@J����	��@+����	����
:���
������
��7������L�����

��������������C�

)��	�������
�����	�����
�����	���������
��
������	�
���

�	�������
���
�����6�
��
������
�����5�
��
��?O�
6�������3���
�����
�5�������L	�
���5�
�	�
�����	�

�	�����	��������	�j�
���	�?F�6���	��

)������	��
�	����4�����	���K�	���	���
�	�����5����	�	�������������	�
��	���������	����	�
������
�
��
��

�5�����	���������������	�����������
��������������)���
��	���
�	���	�
���

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

#��������
����������������
�����������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�	���	���
�	�
�����������
����������������3���������	��]���	�
�	�3������	�����5����	������
���
�������
	����������
�	�7�'���
�
��(�������
�������$�	�����.������
��
��(�������������
��)�3������:$.(�)�3C����
��
��	������
�
��������	�
����
������������]�����6���H@@	�����3�����3�����������

�����������
����������������
���������������
���������������	����
�������	�	������	����
����	���

#��4�����	 8���
������5���� D���L�����
�����	������ �3	�������	
�T
0J�M�
0I��
�������
)�����)���������
�������	�

8���
��������������������
��������
�
��������

�	��	����������	���������
��������
������
��������
*���������?GGB@BG@0'��
����	��	��������
�������
�������������*�������(�����<�
>=@?GFF��
��?G�
��K�6��

8��	��@J����	��@+����	����
:���
������
��7������L�����

��������������C�

8�
����������������
������
��=G�����K	�����

��������
����K������

�����������������������������������������������������������
7 Limite de quantificação em concordância com o previsto no decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, i.e., pelo menos 30% inferior ao 
VLE. 

#��4�����	 8���
������5���� D���L�����
�����	������ �3	�������	
#������

D��]�	�
����	������
��	�
$$+�
$�����	�
$������	�
*���������	�:	������
��
��������	]
��C�
�

)������	��
�	����4�����	���K�	���	���
�	�����5����	��������������K����
��	�������������	�
��	���������	�

���	�
������
�
��
���5�����	���������������	�����������
��������������*���
��	���
�	���	�
���

� �

�����������������������������������������������������������
8 Limite de quantificação em concordância com o previsto no decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, i.e., pelos menos 30% inferior à 
norma de qualidade. 



Diário da República, 2.ª série — N.º 170 — 4 de setembro de 2014  23047

  

Título utilização recursos hídricos padronizado
Rejeição de águas de arrefecimento
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10 A utilização de água residual tratada para rega de espaços verdes públicos ou rega de espaços agrícolas e florestais não se 
enquadra no âmbito do presente título, devendo para o efeito ser requerida autorização à APA-ARH, a qual está dependente de 
parecer favorável prévio da Direção Regional de Agricultura e Pescas e Entidade de Saúde Pública, territorialmente competentes,
conforme o disposto no art.º 58º, do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.


����	��������������������������������
����������
��		��	������������	��

8������ �� ������ 
�� ��K������ 
�	� ���	� 
�� �������������� ��� ����������� ������ �3��
�� ��� .�������� :�;�����H�
```����������@����6�Z�6���H@@���	����������@���	�Z�6���H@@����	�	��������������������
���

8��]����
�	��������
�����K�����

#������
���������������
�	��6�	������������������	�
�	�]����	�
�������������

Minuta tipo de título a emitir (SILiAmb)

Licença de rejeição de águas de arrefecimento

�	�����"���
�������������������
���������
������������������*���
�	����������������

#�����
��(������H�FG����	�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

*����
�����		��H��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.
������������
��-���������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(�����������
��-�K������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

0��������������
�������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

0��������������
����K�������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

0��
����	�W����	�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Fh�)���K������
�����	�
����������������	�����;��	����������������
���������������	����
����	���
���
�	�
��	�����������������	���
���������
�	����	��������	���K�����	�
���������	���������������
��	���
������
��	���������������������
������
�
����������
������

?h� �� ��������3�����	�� �� ������� �� 
�	��	��� ��� ���	����� ��������� 3��� ����� ��
�	� �	� ���	� �� ����������	�
�������	������������������6��������������������	�������6�����	����3����
�	�������	�	�	�
�	��	����	�
	��6���������������������	�
������	����3�������	����7����	�������������	�K������������	����

=h�#����������	�
����	��������������	����������������������3����
�������������7	�����
�
�	�����������	���	���
���������3�������������		��7����������	�����	�������������	��������		����
�	����

Oh�)	�
�	��	�	�������	�����	��;�����
������	� ��������	�7����		���
�	��� ������������	���� ��	�������
��
����������	�K	������
�	��	�����	�����
�	������	������������

Mh�)����	���������������
��	�������	�����������
����	���	�	������	��	���	�������	�?><���=?<�
��*�������(���
��<�??N�)@?GGj��
��=F�
����������

Nh� )� ����
�
�� ��������
���� ��	����� �� 
������� 
�� ��	�������� �;�������������� �� ������� 
�� ���������� 
�	�
����	�	�65
����	���������5�
����
�����������	������	�
�������L�����������
�������	���	���6���	���
���
����	����

jh� )� �������� 	]� ��
���� 	��� ����	����
�� ��
������ ����������� 
�� ����
�
�� ��������
���� 
�� ����
�� ���� ��

�	��	�������������?N<�
��*�������(�����<�??N�)@?GGj��
��=F�
����������

>h� )� �������� 	]� ��
���� 	��� ����	������
�� �� ���������������� ��
�
�� ��
������ ����������� 
�� ����
�
��
��������
����
������
��������
�	��	�������������?j<�
��*�������(�����<�??N�)@?GGj��
��=F�
����������

Bh�)�����������
�����	����
����	������	��	�����������==<�
��*�������(�����<�??N�)@?GGj��
��=F�
����������

FGh�����������3�����	����	���������������������
�	���������������������
��N���	�	�����	�
��	�����������	��
	��������6����	����
����	����
��������������	������3��������

FFh�'	�����������������������
������	�������������		��	��������������������	����	������	�
������	������
�����������

F?h����������������3����
�������������������
�
����������
����������������;����
��?O�6���	��
���������
���
�����������������	��
��
�	����	����

F=h� '�� ��	�� 
�� ������������� 
�� ���	����� ��������� �� 	�� ������� ����� 	K����� 7	� 	�����	� �����	��	� ���
*�������(�����<�??N�)@?GGj��
��=F�
����������

FOh� �� ������� 
������ ��	������� ��
�	� �	� ���	� �� ����������	� ���������	� �� �����	�� 
�� ���	���� ����	�
�������	��;��5���	���������	�'���
�
�	����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

0��
����	�'	���5����	�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Fh�I������������������� �������������
��	�	������ ��	�������������K
�����	� ���
����	� ����	��	�
��	������������
����	����������
��7�����
�
����������
�������������
��������
��	����

?h� �� ������� �3�����	�� �� �		���� �� ��	���	�3���
�
�� ����� �����L����� 
�� �����		�� 
�� ����������� �@��
�����
������	� ��� �
������ ���� ��	��� �� ���������� �	� ������	� 
���������	� 
�� ��K������ 
�� �������	��
����
��
��7	�����		�
�
�	�
�����	��������
����3��������
��
���	��
��	�9
���93�������

=h�)���K������
�	����	�
����������������������6��
����������
�����������������������
��	������
�
��
������6�������	����	�	�	�	�	�������
��	��������
��
����
�����������K
��������	����������������

�������������������������3�����������������
�	���	��	�
�����	������������������
��������
�
����	�����

��	�	�������	���	��������������
��
�	���
�
�	����	�
���
�	�����		����	�����������������
��	�������
�����������

Oh�����������3�����	�����3	��������
�	��	���������	������	������������������	�����������	����
����	5
�	�
�� ���	�������� 
�� �������� �� ���3��� �� ����	������ �� �	� ����������	� �	���5����	� 
�	� �����
�
�	�
�������������	����	�����������������6�����	���
�	�������
�	�������������

Mh� �� ������� �3�����	�� �� ������� �� 	�	����� 
�� ����������� �
���
�� ��� 3��� �	��
�� 
�� ������������� ��
���	���������

jh�)���K������
�	����	�
��������������������
�����������������������
���	��
��
�	����	��������������
����������� ��� ����� ��������� ���	� 
�� ��� =� <� 0�� ��
�
�� ��	� �����	� �;���		�	� ��� )��;�� w&...� 
��

�������������<�?=N@B>��
��F�
��)��	�����

>h�����������3�����	�����������������	���������	�
����������������
����������������
����������������

�	�����	����)��;�������������7�����
�
����������
�����	�
�
�	��3��
�	����������������������
���
�
��

�����
�	������	������

Bh�����������3�����	�����������������	����������
��
�	�������	�
��������������������������	�
����	������
����	��������������������
�	�����
�
�	�����������	���������������
��������	����
�����)��;�����



23048  Diário da República, 2.ª série — N.º 170 — 4 de setembro de 2014 

  

FGh� �� ������� �3�����	�� �� ��	������� ����	� ���������	� 
�	� ����	�	� 65
����	� 
���
������� �����
�	�� 3���
��������	������	������	�
���������������������

FFh�D����������������������
�����	������5������
�	��	����;�	���������
�	�������������6����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����	�0��
����	�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Fh������������;����
��=G�
��	���]	���
����
������3�����
�����	������������
������	�������	����
�����
��]����� 
�� 	����� �� ���	��
�� ��� ������ ��� ������ 
�� XXXX� }XXXX� �� ������ 
�� )#)�� .�#��� �����
����������� ��3�������� 
�� ����
�� �� ��	� �����	� �����	��	� ��� �9����� ?� 
�� ������� OB<� �� ��5���� )C� 
��
)��;��.�
��*�������(�����<�??N�)@?GGj��
��=F�
�������������������������������
����
���������	�����
�������	�
���	���	�
�	���������	������		��	�
�����K������������������7�
���������������������
��
�������	���������������������
�	�
�	��	����	������	���������������	�������������������

��

Fh�"�
�	���	�
��������	��������
����]�����
��	����������	��
�����������������������������3�������
��	������	�
��
�	��	����������<�??<�
��*�������(�����<�??N�)@?GGj��
��=F�
������������	����������	�
�����
��
�	� ����� *�������(��� ��<� >?@?GFG�� 
�� ?� 
�� K�6��� �:� ����������� ��
� �
�� ������� "#� ����� �
��
	��
� ��� ������ 	��� "*��� 
���� ���
����<�� ������ (�������� ��� ,�!���� ��� ������� #��<����� ��
��
	��
!��������!�������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)��;��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(�����������
������������

:.���������
��
�������������������������	�����
��C�

*��������
���������������:��	���5��
������	��	]��
�C�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

0��
����	�
����K������
�	����	���	�
��	�������
����	�������	�
���������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)	����
����	�
����K������
�����������������
������
��������
�	��	����������	���������������������	�������
������������
����������	����	�	������	H�

#��4����� &(' (���	���������������
�T N���B�'	�����
��$����	�� )��;��w&...�
��*�������������<�?=N@B>��
��F�
��

)��	���
+��������� )������
��=<0���������������� )��;��w&...�
��*�������������<�?=N@B>��
��F�
��

)��	���
�

)���������
����������
�
���

)������������
�����������������]	�����K������
��������	�
������
�
����=G��������������������	���;�	����
��������������	��	5������������
�	�4�������K	�����
��������
����K���������
��
������������
����;��
���
����������
������	���
��?<�0�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

#��������
����������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

0�
������	���:�=@�L	C�

#����
���
�
��
���������H�

�	���	���
�	�
�����������
�������������3���������	��]���	�
�	�3������	�����5����	�����
���
�������	���
�������
�	� 7� '���
�
�� (�������
���� ��� $�	����� .������
�� 
�� (������������� 
�� )�3������ :$.(�)�3C� ���
��
��	������
�
��������	�
����
������������]�����6���H@@	�����3�����3�����������

*�	�������
�������������
�������������	����
�H���

(�����
��
���	�������

#��4����� 8���
������5���� D���L�����
�����	������ +����
��
���	�������

'�������������
:���	�
��
��������������
��K����
�	C�

�T '����������� $������@I�������@8��	�� 0����	����
�����	���������
��
��
����������
��
��3�������

'�������������
:���	�
��
��������������
��K����
�	C�

+��������� +���������� $������@I�������@8��	�� 0����	����
�����	���������
��
��
����������
��
��3�������

�
#��������
����������������
�����������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�	���	���
�	�
�����������
����������������3���������	��]���	�
�	�3������	�����5����	������
���
�������
	����������
�	�7�'���
�
��(�������
�������$�	�����.������
��
��(�������������
��)�3������:$.(�)�3C����
��
��	������
�
��������	�
����
������������]�����6���H@@	�����3�����3�����������

�����������
����������������
���������������
���������������	����
�������	�	������	����
����	���

#��4����� 8���
������5���� D���L�����
�����	������ �3	�������	
�T '����������� $������@I�������@8��	�� 8�
����������������

������
��=G�����K	�����

��������
����K������

+��������� +���������� $������@I�������@8��	�� 8�
����������������
������
��=G�����K	�����

��������
����K������

Condições Padrão

Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa

Sector Cerâmico e subsector tijolo e telha 
(cerâmica estrutural)

Nota Prévia
• As condições padrão constantes no presente documento são apli-

cáveis à monitorização das emissões de GEE no âmbito do regime do 
Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE), estabelecido no 
Decreto -Lei n.º 38/2013, de 15 de março.

• A adesão a estas condições padrão constitui uma opção do indus-
trial e habilita ao exercício desta atividade mediante o cumprimento 
das presentes condições, dispensando a apresentação do pedido de 
Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa (TEGEE) por parte 
do operador, previsto no artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 38/2013, de 15 
de março.

• Pode solicitar a adesão a estas condições padrão, qualquer industrial 
que se encontre sujeito a licenciamento nos termos do regime jurídico 
supramencionado.

Índice
1 — Enquadramento
2 — Âmbito de Aplicação
3 — Requisitos
3.1 — Fluxos -Fonte, Fontes de Emissão e Pontos de Emissão
3.2 — Monitorização por Fluxos -Fonte: Dados de Atividade e 

Fatores de Cálculo
3.2.1 — Emissões de Combustão — Gás Natural
3.2.2 — Emissões de Combustão — Fuelóleo
3.2.3 — Emissões de Combustão — Biomassa
3.2.4 — Emissões de Combustão — Mistura de Biomassa (com-

bustíveis mistos)
3.2.5 — Emissões de Processo — Argila
3.2.6 — Emissões de Processo — Carbonatos
3.3 — Procedimentos
3.4 — Documentação Específica
Anexo
Legislação aplicável
1 — Enquadramento
O regime do comércio europeu de licenças de emissão de gases 

com efeito de estufa (CELE) foi criado pela Diretiva n.º 2003/87/
CE, do Parlamento Europeu e do Conselho e constitui uma das 
ferramentas fundamentais na política do ambiente na temática das 
alterações climáticas, sendo o primeiro instrumento de mercado 
intracomunitário de regulação de emissões de gases com efeito de 
estufa (GEE).

O regime CELE foi implementado a 1 de janeiro de 2005, atualmente 
está a decorrer o terceiro período deste regime, que decorre entre 2013 
e 2020 e caracteriza -se pela existência de novas regras, verificando -se 
também um alargamento do âmbito com a introdução de novos gases 
e setores industriais, bem como de novos requisitos no que respeita à 
monitorização das emissões de GEE.

As regras para o período 2013 -2020 encontram -se estabelecidas na 
Diretiva n.º 2009/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de abril de 2009, entretanto transposta para o direito nacional através do 
Decreto -Lei n.

º
 38/2013, de 15 de março (Diploma CELE). O Anexo II 

do referido Diploma apresenta as atividades que são abrangidas pelo 
presente regime.

As instalações que se encontram abrangidas pelo regime CELE, 
de acordo com o artigo 6.º do Diploma CELE, têm de ser detentoras 
de um Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa (TEGEE) 
que estabelece o plano de monitorização de emissões que deverá 
ser cumprido pelas instalações no que respeita à determinação das 
emissões de GEE.

Os requisitos relativos à monitorização e comunicação de informa-
ções sobre as emissões de GEE encontram -se estabelecidos no RMC 
(UE) n.º 601/2012 da Comissão, de 21 de junho (doravante designado 
por RMC).

2 — Âmbito de Aplicação
As condições padrão constantes do presente título aplicam -se à mo-

nitorização das emissões de dióxido de carbono (CO2) para uma insta-
lação pertencente ao setor Cerâmico e subsetor tijolo e telha (cerâmica 
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estrutural). Este tipo de instalação caracteriza -se com o CAE 23322 
 -Fabricação de telhas.

Estas instalações são abrangidas pelo regime CELE se exercem a 
atividade constante do anexo II do Diploma CELE "Produção de vidro, 
incluindo fibras de vidro, com uma capacidade de fusão superior a 
20 toneladas por dia. Dióxido de carbono Fabrico de produtos cerâmicos 
por cozedura, nomeadamente telhas, tijolos, tijolos refratários, ladrilhos, 
produtos de grés ou porcelanas, com uma capacidade de produção 
superior a 75 toneladas por dia" (do anexo II do Diploma CELE).

Para a contabilização das emissões de CO2, devem ser considerados: 
combustíveis para forno, calcinação de calcário/dolomite e outros carbo-
natos nas matérias -primas, calcário e outros carbonatos para a redução 
dos poluentes atmosféricos e a depuração de outros gases de combustão, 
aditivos fósseis/da biomassa para induzir a porosidade.

Devem ser monitorizadas as emissões de CO2 de todos os tipos 
de processos de combustão na instalação — caldeiras, queimadores, 
turbinas, aquecedores, fornos, secadores, motores, flares. Sempre que 
sejam utilizados combustíveis no processo, são aplicáveis as regras 
utilizadas para as emissões de combustão.

Por outro lado, as emissões de processo provenientes da utilização de 
matérias -primas (exemplo, argilas, carbonatos) devem ser monitorizadas 
como emissões de processo.

A depuração de gases de combustão deve ser monitorizada de acordo 
com as regras de emissões de combustão.

3 — Requisitos
3.1 — Fluxos -Fonte, Fontes de Emissão e Pontos de Emissão
• O operador considera todos os fluxos — fonte que são utilizados 

na instalação bem como os respetivos equipamentos em que são uti-
lizados (fontes de emissão), para posteriormente estabelecer as regras 
de monitorização para cada um dos fluxos -fonte, de acordo com a 
metodologia definida no presente documento.

É necessário considerar as orientações do RMC 601/2012, bem como 
as definições constantes do seu artigo 3.º:

Fluxo -fonte — “Um tipo específico de combustível, matéria -prima ou 
produto cujo consumo ou produção gera emissões de gases com efeito 
de estufa relevantes a partir de uma ou mais fontes de emissão”.

Fonte de emissão — “uma parte identificável separadamente numa 
instalação ou um processo no interior de uma instalação, a partir da 
qual são emitidos gases com efeito de estufa relevantes”.

Os equipamentos de emergência (exemplo, gerador de emergên-
cia, bomba de água), e os equipamentos destinados a serviços sociais 
(exemplo, caldeiras de balneários) também deverão ser indicados como 
fontes de emissão;

• O operador associa aos fluxos -fonte e fontes de emissão, os respe-
tivos pontos de emissão (chaminés, pontos de exaustão).

3.2 — Monitorização por Fluxos -Fonte: Dados de Atividade e 
Fatores de Cálculo

Apresenta -se, de seguida, os requisitos de monitorização que têm 
de ser cumpridos por fluxo -fonte. Realça -se que, neste documento 
constam os fluxos -fonte mais comuns numa instalação de produção de 
telha e tijolos. Caso existam na instalação fluxos -fonte que não estão 
contemplados neste documento, o operador deverá solicitar orientações 
adicionais à Agência Portuguesa do Ambiente.

3.2.1 — Emissões de Combustão — Gás Natural
• Se a instalação utiliza gás natural — combustível gasoso ou líquido 

(e.g. secador e forno) o operador monitoriza o consumo deste com-
bustível a partir dos montantes das faturas emitidas por um parceiro 
comercial, que resultam da contabilização de um contador de gás natural 
(totalizador) associado a conversores de pressão e temperatura normal);

• O operador fornece provas que o equipamento utilizado na fatu-
ração se encontra calibrado de acordo com a legislação específica de 
metrologia legal aplicável a este equipamento;

• O operador deve proceder à avaliação de incerteza associada aos 
dados de atividade, de acordo com o RMC e tendo em consideração o 
Guia n.º 4 (avaliação de incerteza);

• O operador deve cumprir a incerteza máxima admissível estabelecida 
no RMC para a determinação dos dados de atividade, sendo de 1,5 %;

• Os valores de poder calorífico inferior, o fator de emissão e o fator de 
oxidação têm de ser determinados por análises laboratoriais e o operador 
deverá dar cumprimento aos artigos 32.º, 33.º, 34.º e 35.º do RMC;

• O operador deve elaborar um plano de amostragem do gás natural, 
de acordo com o artigo 33.º do RMC e tendo em consideração o Guia 
n.º 5 (Amostragem e análises);

• Especificamente para os cromatógrafos, o operador deve proce-
der a uma validação anual por um laboratório acreditado pela norma 
EN ISO 17025:2005, utilizando a norma EN ISO 17023: 1995.

3.2.2 — Emissões de Combustão — Fuelóleo
• Caso a instalação utilize fuelóleo — combustível normalizado 

(e.g. secador e forno) o operador monitoriza o consumo deste com-
bustível a partir dos montantes das faturas emitidas por um parceiro 
comercial. Estas faturas podem ter a sua origem na báscula do forne-
cedor ou na báscula da instalação;

• O operador fornece provas que o equipamento utilizado na fatu-
ração se encontra calibrado de acordo com a legislação específica de 
metrologia legal aplicável a este equipamento;

• O operador considera as alterações relevantes das existências (ar-
mazenamento). Para este efeito, a quantidade de combustível anual 
será igual à quantidade de combustível adquirido durante esse período, 
menos a quantidade de combustível exportado da instalação (caso 
aplicável), mais as existências de combustível no início do período de 
informação, menos as existências de combustível no fim do período;

• O operador procede à avaliação de incerteza associada aos dados 
de atividade, de acordo com o RMC e tendo em consideração o Guia 
n.º 4 (avaliação de incerteza);

• A incerteza relacionada com alterações das existências deve ser 
incluída na avaliação de incerteza, referida no número anterior, se as 
instalações de armazenamento puderem conter, pelo menos, 5 % da 
quantidade anual utilizada do combustível;

• O operador cumpre a incerteza máxima admissível estabelecida 
no RMC para a determinação dos dados de atividade, sendo de 1,5 %;

• Os valores de poder calorífico inferior, o fator de emissão e o fator 
de oxidação são determinados por análises laboratoriais e o operador 
deverá dar cumprimento aos artigos 32.º, 33.º, 34.º e 35.º do RMC;

• O operador elabora um plano de amostragem do fuelóleo, de acordo 
com o artigo 33.ºdo RMC e tendo em consideração o Guia n.º 5 (Amos-
tragem e análises).

3.2.3 — Emissões de Combustão — Biomassa
• Caso a instalação utilize biomassa — combustível sólido (e.g. se-

cador e forno), na aceção da definição constante do artigo 3.ºdo RMC, 
isto é, “a fração biodegradável de produtos, resíduos e detritos de origem 
biológica provenientes da agricultura (incluindo substâncias de origem 
vegetal e animal), da exploração florestal e de indústrias afins, incluindo 
da pesca e da aquicultura, bem como a fração biodegradável dos resí-
duos industriais e urbanos; inclui os biolíquidos e os biocombustíveis”, 
considera -se biomassa pura (fração de biomassa no combustível/mate-
rial misto que carateriza este fluxo -fonte ser igual ou superior a 97 %);

• O operador verifica se são aplicáveis os critérios de sustentabili-
dade ao tipo de biomassa utilizado, de acordo com as orientações do 
Guia n.º 3 (Questões relacionadas com biomassa). Realça -se que para 
as instalações fixas, os biolíquidos são o único caso de aplicação dos 
critérios de sustentabilidade;

• Na situação de biomassa e não sendo necessária a verificação dos 
critérios de sustentabilidade, o operador é autorizado a utilizar um fator 
de emissão igual a 0;

• Na situação de biomassa e sendo necessária a verificação dos crité-
rios de sustentabilidade, o operador procede à avaliação dos critérios de 
sustentabilidade e apenas caso esses critérios sejam cumpridos, poderá 
ser utilizado o valor zero para o fator de emissão;

• O poder calorífico inferior deve ser sempre determinado para efeitos 
de memória;

• O operador monitoriza o consumo de biomassa, não sendo neces-
sária a avaliação de incerteza;

• O operador fornece provas à Agência Portuguesa do Ambiente que 
a biomassa utilizada não se encontra contaminada com outros materiais 
ou combustíveis.

3.2.4 — Emissões de Combustão — Mistura de Biomassa (com-
bustíveis mistos)

• Caso a instalação utilize combustíveis mistos, o operador monitoriza 
o consumo deste combustível a partir dos montantes das faturas emitidas 
por um parceiro comercial. Estas faturas podem ter a sua origem na 
báscula do fornecedor ou na báscula da instalação;

• O operador fornece provas que o equipamento utilizado na fatu-
ração se encontra calibrado de acordo com a legislação específica de 
metrologia legal aplicável a este equipamento;

• O operador considera as alterações relevantes das existências (ar-
mazenamento). Para este efeito, a quantidade de combustível anual 
será igual à quantidade de combustível adquirido durante esse período, 
menos a quantidade de combustível exportado da instalação (caso 
aplicável), mais as existências de combustível no início do período de 
informação, menos as existências de combustível no fim do período;

• O operador procede à avaliação de incerteza associada aos dados 
de atividade, de acordo com o RMC e tendo em consideração o Guia 
n.º 4 (avaliação de incerteza);
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• A incerteza relacionada com alterações das existências deve ser 
incluída na avaliação de incerteza, referida no número anterior, se as 
instalações de armazenamento puderem conter, pelo menos, 5 % da 
quantidade anual utilizada do combustível;

• O operador deve cumprir a incerteza máxima admissível estabe-
lecida no RMC para a determinação dos dados de atividade, sendo 
de 1,5 %;

• Os valores de poder calorífico inferior, fração de biomassa e o fator 
de emissão (preliminar) são determinados por análises laboratoriais 
e o operador deve dar cumprimento aos artigos 32.º, 33.º, 34.º e 35.º 
do RMC;

• O operador elabora um plano de amostragem para o combustível 
misto, de acordo com o artigo 33.º do RMC e tendo em consideração 
o Guia n.º 5 (Amostragem e análises).

3.2.5 — Emissões de Processo — Argila
• Caso a instalação utilize argila no seu processo, o operador monito-

riza o consumo desta matéria -prima a partir dos montantes das faturas 
emitidas por um parceiro comercial. Estas faturas podem ter a sua 
origem na báscula do fornecedor ou na báscula da instalação;

• O operador fornece provas que o equipamento utilizado na fatu-
ração se encontra calibrado de acordo com a legislação específica de 
metrologia legal aplicável a este equipamento;

• O operador considera as alterações relevantes das existências 
(armazenamento). Para este efeito, a quantidade de matéria -prima 
anual será igual à quantidade adquirida durante esse período, menos 
a quantidade exportado da instalação (caso aplicável), mais as exis-
tências no início do período de informação, menos as existências no 
fim do período;

• O operador procede à avaliação de incerteza associada aos dados 
de atividade, de acordo com o RMC e tendo em consideração o Guia 
n.º 4 (avaliação de incerteza);

• A incerteza relacionada com alterações das existências deve ser 
incluída na avaliação de incerteza, referida no número anterior, se as 
instalações de armazenamento puderem conter, pelo menos, 5 % da 
quantidade anual utilizada do combustível;

• O operador cumpre a incerteza máxima admissível estabelecida 
no RMC para a determinação dos dados de atividade, sendo de 1,5 %;

• A determinação da composição da matéria -prima deve ser efetuada 
em conformidade com os artigos 32.º, 33.º, 34.º e 35.º do RMC;

• O operador elabora um plano de amostragem para a argila, de 
acordo com o artigo 33.º do RMC e tendo em consideração o Guia 
n.º 5 (Amostragem e análises).

3.2.6 — Emissões de Processo — Carbonatos
• Caso a instalação utilize carbonatos no seu processo, o operador 

deverá monitorizar o consumo individual de cada tipo de carbonato a 
partir dos montantes das faturas emitidas por um parceiro comercial. 
Estas faturas podem ter a sua origem na báscula do fornecedor ou na 
báscula da instalação;

• O operador fornece provas que o equipamento utilizado na fatu-
ração se encontra calibrado de acordo com a legislação específica de 
metrologia legal aplicável a este equipamento;

• O operador considera as alterações relevantes das existências (ar-
mazenamento). Para este efeito, a quantidade de carbonatos anual será 
igual à quantidade adquirida durante esse período, menos a quantidade 
exportado da instalação (caso aplicável), mais as existências no início 
do período de informação, menos as existências no fim do período;

• O operador procede à avaliação de incerteza associada aos dados 
de atividade, de acordo com o RMC e tendo em consideração o Guia 
n.º 4 (avaliação de incerteza);

• A incerteza relacionada com alterações das existências deve ser 
incluída na avaliação de incerteza, referida no número anterior, se as 
instalações de armazenamento puderem conter, pelo menos, 5 % da 
quantidade anual utilizada do combustível.

• O operador cumpre a incerteza máxima admissível estabelecida 
no RMC para a determinação dos dados de atividade, sendo de 1,5 %;

• A determinação da composição dos carbonatos deve ser efetuada 
em conformidade com os artigos 32.º, 33.º, 34.º e 35.º do RMC;

• O operador elabora um plano de amostragem para os carbonatos 
de acordo com o artigo 33.º do RMC e tendo em consideração o Guia 
n.º 5 (Amostragem e análises).

3.3 — Procedimentos
A organização interna da instalação deve incluir os seguintes pro-

cedimentos:
• Procedimento para estimar as existências no início/final do ano de 

incidência da comunicação (caso aplicável);

• Procedimento para manter um registo dos instrumentos da instalação 
utilizados para determinação dos dados de atividade;

• Procedimento para gerir a atribuição de responsabilidades de mo-
nitorização e comunicação na instalação e para gerir as competências 
do pessoal responsável, de acordo com o artigo 58.º, n.º 3, alínea c),
do RMC;

• Procedimento para a avaliação periódica da adequação do plano 
de monitorização, o qual deve, nomeadamente, contemplar medidas 
destinadas a melhorar a metodologia de monitorização;

• Procedimentos para gerir atividades de fluxo de dados em confor-
midade com o artigo 57.º do RMC;

• Procedimentos para avaliar os riscos inerentes e os riscos de con-
trolo, em conformidade com o artigo 58.º do RMC;

• Procedimentos para garantir a qualidade do equipamento de medi-
ção, em conformidade com os artigos 58.º e 59.º do RMC;

• Procedimentos para garantir a qualidade das tecnologias da infor-
mação utilizadas nas atividades de fluxo de dados, em conformidade 
com os artigos 58.º e 60.º do RMC;

• Procedimentos para garantir a revisão e validação internas perió-
dicas dos dados, em conformidade com os artigos 58.º e 62.º do RMC;

• Procedimentos para efetuar correções e tomar medidas corretivas, 
em conformidade com os artigos 58.º e 63.º do RMC;

• Procedimentos para controlar os processos em outsourcing, em 
conformidade com os artigos 59.º e 64.º do RMC (caso aplicável)

• Procedimentos para gerir a manutenção de registos e a documenta-
ção, em conformidade com os artigos 58.º e 66.º do RMC;

• Procedimento para garantir a realização de revisões periódicas 
destinadas a identificar quaisquer alterações previstas ou efetivas à 
capacidade, ao nível de atividade ou ao funcionamento da instalação 
que tenham impacto na atribuição de licenças de emissão gratuitas à 
instalação em causa.

3.4 — Documentação Específica

O operador deverá elaborar a seguinte documentação e anexar ao 
presente documento.

• Uma descrição da instalação e das atividades CELE exercidas e que 
devem ser monitorizadas, com uma lista das fontes de emissão e dos 
fluxos -fonte a monitorizar para cada atividade realizada na instalação 
(Anexo I do RMC);

• Diagrama simples das fontes de emissão, dos fluxos -fonte, dos 
pontos de amostragem e dos equipamentos de medição — Diagrama 
de Fluxos -fonte (Anexo I do RMC);

• Provas para cada fluxo -fonte e fonte de emissões que demons-
trem a conformidade com os limiares de incerteza para os dados da 
atividade — Avaliação de Incerteza (artigo 12.º do RMC);

• Os resultados de uma avaliação dos riscos que provem que as 
atividades de controlo propostas e os procedimentos que lhes são apli-
cáveis são consentâneos com os riscos inerentes e os riscos de controlo 
(artigo 12.º do RMC);

• Deverá ser elaborado um plano de amostragem por cada fluxo -fonte
utilizado na instalação (artigo 33.º do RMC).

ANEXO

Legislação aplicável

• Decreto -Lei n.º 38/2012, de 15 de março (Diploma CELE);
• Requisitos do Regulamento (UE) N.º 601/2012 da Comissão, de 

21 de junho de 2012, relativo à monitorização e comunicação de in-
formações relativos à emissão de GEE;

• Guias de apoio elaborados pela Comissão;
- Guia n.º 1: Orientações gerais para as Instalações
- Guia n.º 3: Questões relacionadas com biomassa
- Guia n.º 4: Avaliação da incerteza
- Guia n.º 5: Amostragem e análises
- Aplicação mencionada no ponto 4.2 do Guia n.º 5
- Guia n.º 6: Atividades de fluxo de dados e sistema de controlo
• “Nota sobre o novo RMC de monitorização e comunicação 

de emissões”, elaborada pela APA e disponível no seu sítio da 
internet;

• “Notas para preenchimento do formulário de pedido de TEGEE”, 
elaborada pela APA e disponível no seu sítio da internet;

A documentação referida encontra -se disponível no sítio de internet 
da APA, em: http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=29
5&sub2ref=549&sub3ref=752.
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SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL (SIR)

CONDIÇÕES PADRÃO PARA A ARMAZENAGEM 
DE RESÍDUOS (TRATADOS OU PRODUZIDOS) 

EM ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS

NOTA PRÉVIA
• As condições padrão constantes no presente documento são apli-

cáveis à armazenagem de resíduos para valorização e ou eliminação 
em estabelecimentos industriais, independentemente da tipologia em 
que o estabelecimento se enquadre nos termos do Sistema da Indústria 
Responsável (SIR).
■ A adesão a estas condições padrão constitui uma opção do industrial 

e habilita ao exercício desta atividade mediante o cumprimento das 
mesmas dispensando o parecer previsto no artigo 42.º do Decreto -Lei
n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-
-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho (Regime Geral Aplicável à Prevenção, 
Produção e Gestão de Resíduos).

• Pode solicitar a adesão a estas condições padrão, qualquer industrial 
que se encontre sujeito a licenciamento nos termos do regime jurídico 
mencionado.

Índice
1 — ÂMBITO DE APLICAÇÃO
2 — CONDIÇÕES PADRÃO DE INSTALAÇÃO E EXPLO-

RAÇÃO
2.1 — Enquadramento legal
2.2 — Requisitos das instalações e equipamentos
2.3 — Condições de Exploração
2.3.1 — Emissões gasosas
2.3.2 — Águas Residuais
2.3.3 — Especificidades do Armazenamento de certos tipos de re-

síduos
2.4 — Segurança e Saúde no Trabalho
2.5 — Registo no sistema integrado de registo eletrónico de resíduos 

(SIRER)
2.6 — Transporte de resíduos
3 — FLEXIBILIDADE
ANEXOS
I — Legislação (vide 2.1)

 SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL
 AMBIENTE

1 — ÂMBITO DE APLICAÇÃO
As condições padrão constantes no presente documento são aplicáveis 

à armazenagem de resíduos:
a) Tratados, por valorização, nos estabelecimentos industriais, ou
b) Produzidos em resultado da laboração dos estabelecimentos in-

dustriais e armazenados por períodos superiores a um ano,

independentemente da tipologia em que o estabelecimento se enquadre 
nos termos do Sistema da Indústria Responsável (SIR).

2 — CONDIÇÕES PADRÃO DE INSTALAÇÃO E EXPLO-
RAÇÃO

2.1 — Enquadramento legal
A listagem da legislação de enquadramento das condições padrão 

abaixo definidas consta em anexo ao presente título.
Na cessação da atividade, deverá ser evidenciado que a cessação 

da atividade de operação de gestão de resíduos (OGR) não pro-
duzirá qualquer passivo ambiental, de acordo com o artigo 409 
do Regime Geral Aplicável à Prevenção, Produção e Gestão de 
Resíduos (RGGR).

2.2 — Requisitos das instalações e equipamentos
1 — Os locais de armazenagem devem ser implantados longe de 

linhas de água ou de zonas das instalações mais sensíveis a condições 
meteorológicas adversas, não obstante as diferentes unidades terem de 
ser implantadas tendo em conta a retenção de escorrências, derrames 
ou fugas, que quando ocorram devem ser adequadamente tratadas. 
As bacias de retenção serão impermeáveis e resistentes aos materiais 
armazenados.

2 — As águas pluviais limpas devem circular por sistemas de dre-
nagem independente.

3 — A instalação contra incêndios deve ser adequada à tipologia dos 
resíduos, em todas as zonas de armazenamento.

4 — O pavimento da área envolvente da instalação, incluindo vias 
de circulação e locais de parqueamento deve ter revestimento adequado 
para evitar a contaminação de solos e aquíferos e é mantido em condi-
ções de higiene e limpeza.

5 — Deve ser assegurada a estanquicidade das zonas de armaze-
namento, com drenagens internas para caixas de recolha. As zonas 
impermeabilizadas do pavimento onde possam ocorrer derrames devem 
permitir a drenagem dos resíduos para locais de onde os mesmos podem 
ser retirados para tratamento.

6 — Quando manuseados resíduos líquidos perigosos, as áreas de 
carga e descarga de camiões e cisternas devem estar providas de fossas 
estanques, com capacidade para a totalidade do volume dos meios de 
transporte.

7 — Quando os resíduos a manusear possuam potencial de emissão 
de compostos orgânicos voláteis (COV):

a) Devem ser colocados absorvedores de gases, ligados às cisternas 
na carga e na descarga, e

b) As zonas de classificação e armazenamento deverão, sempre que 
possível, estar em depressão, por aspiração de ventiladores ligados a 
filtros de carvão ativado.

8 — Nas zonas de possível emissão de poeiras, deve proceder -se à sua 
captação, por depressão sempre que possível, e tratamento adequado.

9 — Sempre que os sistemas de segurança das instalações não reve-
lem ser suficientes para garantir as melhores condições de salvaguarda 
da saúde pública e do ambiente, os resíduos líquidos orgânicos de maior 
inflamabilidade deverão ser armazenados sob atmosfera inerte de azoto.

10 — Deverá haver uma etiquetagem de tanques e tubagens, com 
indicação da natureza do material de que são feitos e do tipo de resíduos 
a processar, bem como de todos os reservatórios de resíduos, indicando o 
respetivo conteúdo e volumetria e ainda o limite inferior da temperatura 
de inflamação dos resíduos processados.

11 — Os contentores que aguardem amostragem ou esvaziamento 
deverão ser armazenados em áreas cobertas e ventiladas. Os contentores 
que contenham substâncias sensíveis à luz e ao calor devem ser arma-
zenados em zonas igualmente cobertas e protegidas da luz e do calor.

12 — É obrigatória a impermeabilização do fundo e das paredes de 
todos os tanques destinados a armazenar resíduos perigosos quando 
se trate de unidades situadas em recintos com pavimentos não imper-
meabilizados.

13 — As ligações entre depósitos devem poder ser fechadas por vál-
vulas e as linhas de transbordo devem escorrer para bacias de retenção 
ou para outros depósitos ou contentores.

14 — Deve ser evitada a formação de lamas ou espumas que afetem 
as medidas dos níveis dos tanques, por recurso a agentes antiespuma.

15 — Os tanques e depósitos devem dispor de sistemas de controlo 
de emissões de compostos voláteis bem como de sistemas automáticos 
de alarme de nível.

16 — Caso não exista um segundo sistema de retenção, o operador 
deve verificar se o sistema não está a ter perdas. Deverá também ser 
verificado se o tanque está projetado para receber a carga — se tem 
resistência estrutural suficiente e se é compatível com a natureza da 
carga. A avaliação deve ter em conta:

a) Se o equipamento obedece a uma construção normalizada;
b) Qual o sistema de proteção contra a corrosão;
c) O tempo de uso (idade) do tanque;
d) O destino de eventuais derrames.

17 — Os tanques localizados em recintos não impermeabilizados 
devem ser dotados de bacias de retenção que obedeçam aos seguintes 
requisitos:

a) Devem ser revestidas com materiais compatíveis com os resíduos 
armazenados, com espessura e resistência suficiente para assegurar que 
os derrames não poderão disseminar -se pelo solo;

b) Terem fundações capazes de suportar as cargas aplicadas sem 
fissurar;

c) Serem operados de forma a garantir a deteção de fugas de modo 
a revelar, num período máximo de 24 horas, a presença de resíduos 
derramados na bacia de retenção;

d) Serem dotadas de um sistema de evacuação que permita retirar os 
líquidos derramados num período máximo de 6 horas.

18 — Os resíduos reativos ou inflamáveis não podem ser armaze-
nados em tanques, salvo em situações de emergência e se os resíduos 
tiverem sido previamente tratados ou imediatamente misturados de tal 
forma que deixem de ser reativos ou inflamáveis:

a) A forma de armazenamento permitir comprovadamente evitar a 
sua inflamação ou reação,
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b) For garantida a distância de segurança em relação a quaisquer 
espaços públicos, como estradas, ruas ou outras instalações.

2.3 — Condições de Exploração
1 — Os resíduos produzidos deverão ser armazenados tendo em 

consideração a respetiva classificação em termos dos códigos da Lista 
Europeia de Resíduos — LER (Portaria n.º 209/2004, de 3 de março), 
as suas características físicas e químicas, bem como as características 
que lhe conferem perigosidade.

2 — Os dispositivos de armazenamento deverão permitir a fácil 
identificação dos resíduos acondicionados, mediante rótulo indelével 
onde conste a identificação dos resíduos em causa de acordo com os 
códigos LER, o local de produção e, sempre que possível/aplicável, a 
indicação de nível de quantidade, das características que lhes conferem 
perigosidade e da respetiva classe de perigosidade associada.

3 — Resíduos mal cheirosos devem ser manuseados e armazenados 
em recintos fechados apropriados e os gases de exaustão devem ser 
captados e tratados nas unidades que os geram, ou noutras criadas para 
o efeito. Medidas idênticas se devem aplicar à transferência de lamas 
ou resíduos sólidos que possam gerar odores, poeiras ou COV.

4 — Os operadores devem colocar resíduos contendo materiais com 
características de ignescência, reatividade, ou corrosibilidade, longe de 
fontes de ignição. Este tipo de proteção implica a colocação de avisos 
como «proibido fumar» e «proibido o uso de telemóveis». Iguais pre-
cauções devem ser exercidas sobre a armazenagem, num mesmo local, 
de resíduos que sejam incompatíveis ou que possam reagir facilmente 
entre si, mesmo quando armazenados em locais distintos mas próximos, 
devido à potencial mistura de escorrências ou derrames.

5 — Apenas em situações de emergência é admissível a acumulação 
de resíduos sólidos perigosos em pilhas, e apenas pelo período mínimo 
compatível com a duração dessa emergência. Caso tenha lugar, a utili-
zação de pilhas temporárias deve ser registada, com indicação do tipo 
de resíduo, quantidades e tempo de permanência, e comunicada sem 
demora à entidade coordenadora (EC).

6 — O operador da unidade de armazenagem de resíduos perigosos 
deve ter um programa de inspeção diária que preveja a verificação da 
existência de fugas através da leitura dos instrumentos de monitorização. 
Pelo menos uma vez por semana devem ser procurados indícios de 
corrosão ou problemas em vedantes e juntas. A área envolvente deve 
ser observada com periodicidade semanal para deteção de eventuais 
fugas que tenham deixado sinais de escorrimento. Deverá prevenir -se 
a hipótese de serem misturados resíduos incompatíveis entre si ou 
incompatíveis com os materiais do tanque. Os resíduos não devem ser 
colocados em tanques sem que tenham sido removidos resíduos anterio-
res incompatíveis e sem que tenha sido efetuada a necessária lavagem.

7 — Tendo sido detetada qualquer fuga, esta deve ser reparada no 
período máximo de 15 dias. As bombas utilizadas para trabalhar com re-
síduos líquidos orgânicos perigosos devem ser providas de dispositivos 
de selagem, utilizando fluidos adequados como barreira de isolamento 
e sensores que permitam monitorizar a existência de fugas.

8 — O operador em causa será responsável pelas consequências da 
eventual escorrência de resíduos ou lixiviados e nomeadamente pela 
contaminação do solo, obrigando -se a providenciar, logo que possível, 
as necessárias operações de recuperação ambiental.

2.3.1 — Emissões gasosas
1 — Os sistemas de extração de gases, quando existentes, devem 

estar dimensionados para a globalidade das instalações que abarcam, 
em função do volume das mesmas bem como dos tanques, cisternas e 
outros equipamentos que neles existam, ou, em alternativa, deverá haver 
sistemas individuais de extração para os diferentes recipientes.

2 — Todo o sistema de extração ou de emissão de gases deve ter uma 
exploração e manutenção adequadas, de modo a reduzir ao mínimo os 
períodos de indisponibilidade e a permitir um nível de eficiência elevado.

3 — Todo o sistema de extração ou de emissão de gases deve ser 
verificado pelo menos uma vez por ano, por inspeção das juntas sol-
dadas, vedantes e falanges, procurando identificar nomeadamente a 
existência de fissuras nas tubagens.

4 — As emissões durante os períodos de carga e descarga de equi-
pamentos e as fugas em tubagens devem ser reduzidas ao mínimo e 
devidamente controladas pelos operadores.

5 — Para evitar fugas diretas de compostos voláteis para a atmosfera, 
deve ser limitado o uso de tanques, bidões, reservatórios e bacias abertos.

6 — Sem prejuízo doutras disposições aplicáveis em matéria de 
construção e de exploração das instalações, nem das normas sobre saúde, 
higiene e segurança, o operador deve adotar as seguintes medidas para 
minimizar as emissões difusas:

a) Captar e canalizar para um sistema de exaustão as emissões difu-
sas de poluentes atmosféricos, sempre que técnica e economicamente 
viável;

b) Confinar, por regra, a armazenagem de resíduos de características 
pulverulentas ou voláteis;

c) Equipar com dispositivos de captação e exaustão, os equipamentos 
de manipulação, trasfega, transporte e armazenagem, desde que técnica 
e economicamente viável;

d) Quando, em situações de emergência ou no caso de unidades 
destinadas à resolução de um passivo ambiental, se verifique o armaze-
namento de resíduos ao ar livre, providenciar os meios de pulverização 
de água ou outros aditivos que minimizem as emissões difusas para 
a atmosfera.

2.3.2 — Águas Residuais
1 — Sempre que possível, os resíduos devem ser acondicionados à 

prova de água e armazenados em recintos cobertos e impermeabilizados.
2 — Os locais de armazenagem devem possuir rede de recolha e 

drenagem de efluentes ligada à rede de drenagem do estabelecimento, 
ou a bacia estanque.

3 — Todas as águas que entraram em contacto com resíduos, de-
vem ser recolhidas e monitorizadas para determinar a necessidade de 
envio para tratamento ou alternativamente ligadas à rede de recolha 
de águas residuais.

4 — Todos os efluentes devem ser sujeitos a tratamento adequado, 
função da composição química dos mesmos e dos critérios de descarga.

2.3.3 — Especificidades do Armazenamento de certos tipos de 
resíduos

2.3.3.1 — Resíduos líquidos
1 — Um derrame ou escorrência de um tanque deve obrigar à sua 

imediata desativação:
a) Interrompendo de imediato as operações de enchimento;
b) Efetuando a remoção dos resíduos existentes no tanque no prazo 

máximo de 24 horas ou, no caso de tal não ser comprovadamente possí-
vel, efetuando a remoção parcial no menor período de tempo, de forma 
a evitar a continuação do derrame, no caso de resíduos perigosos;

c) Se houver acumulação na bacia de retenção, os resíduos devem 
ser removidos num prazo máximo de 24 horas;

d) Deve ser feita uma inspeção na área envolvente, de forma a garantir 
que não haja um acréscimo de migração do derrame para o solo, que 
deve ser removido se tal se tiver verificado; o mesmo deve ser feito se 
existir água acumulada com vestígios de resíduos.

2.3.3.2 — Resíduos perigosos
1 — A unidade deverá dispor de fichas de segurança com indicação 

do nome dos resíduos, da sua natureza, das características físicas e 
químicas, dos equipamentos de proteção individual e das normas de 
atuação no caso de incêndios e primeiros socorros.

2 — Deverão ser adotados procedimentos de receção de resíduos com 
a definição de critérios de admissibilidade de resíduos na instalação, 
designadamente em termos das suas características de perigosidade e 
condições de acondicionamento.

2.3.3.3 — Resíduos Biodegradáveis
1 — Os resíduos biodegradáveis ou de rápida degradação (nome-

adamente alguns dos constantes nos subcapítulos 02 e 20) deverão 
estar acondicionados em recipientes fechados, estanques e não poderão 
permanecer armazenados na instalação por período superior a 2 dias.

2.3.3.4 — Pneus Usados
1 — Os pneus usados não podem ser armazen ados misturados com 

outros resíduos ou materiais e devem cumprir os seguintes requisitos 
de armazenagem:

a) A instalação deve ser protegida de ações adversas externas de 
modo a impedir a dispersão dos pneus armazenados e a nidificação 
de insetos e roedores.

b) O armazenamento deverá ser efetuado em filas, ou seja, dividido em 
ruas possibilitando isolar áreas que originaram incidentes ou acidentes.

c) As pilhas de pneus usados devem ter no máximo 6 metros de altura, 
76 metros de comprimento e 15 metros de largura; devem ser dispostas 
de modo a evitar possíveis danos às pessoas alocadas à instalação.

d) As pilhas de pneus deverão estar arrumadas de forma a permitir 
a circulação entre si e em relação às paredes da instalação, bem como 
permitir o acesso de equipamento e veículos de emergência.

2.3.3.5 — Baterias e acumuladores
1 — Os resíduos de baterias e acumuladores devem ser acondi-

cionados em recipientes estanques, cujo material não reaja com os 
componentes dos referidos resíduos, e armazenados com o líquido no 
seu interior e na posição vertical, com aberturas fechadas e voltadas 
para cima.
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2.3.3.6 — Óleos usados
1 — Deve ser assegurada a adequada ventilação do local de armaze-

nagem temporária; O sistema de ventilação deverá ser dimensionado de 
forma a impedir a acumulação de gases inflamáveis em concentrações 
suscetíveis de causar danos para a saúde humana e para o ambiente, 
devendo ser considerados os quantitativos máximos de óleos usados 
armazenados, bem como as características de construção do local;

2 — Deverá ser dada especial atenção à resistência e capacidade 
de contenção das embalagens em que os óleos usados são acondi-
cionados, bem como às questões relacionadas com o empilhamento 
dessas embalagens (ex.: bidões). A armazenagem em altura não deverá 
ultrapassar as 3 paletes, devendo as pilhas ser arrumadas de forma a 
permitir a circulação entre si e em relação às paredes da instalação, 
bem como a permitir o necessário acesso de equipamento e veículos 
de emergência.

3 — Qualquer local destinado à armazenagem de óleos usados de-
verá estar devidamente identificado. Todos os locais de acesso devem 
ostentar avisos relativos à proibição de fumar, atear fogo ou utilizar 
equipamentos suscetíveis de provocar faíscas ou calor;

4 — Os locais de armazenagem temporária de óleos usados deverão 
ser dotados de extintores e ou outros meios de combate a incêndios; 
Estes meios deverão ser devidamente dimensionados devendo ser 
considerados os quantitativos máximos de óleos usados armazenados, 
bem como as características de construção do local.

5 — Os óleos usados devem ser armazenados em reservatórios 
separados, relativamente a outros resíduos, nomeadamente resíduos 
facilmente inflamáveis. Os óleos usados devem ser armazenados de 
modo a que não seja possível a sua contaminação, nomeadamente por 
águas ou poeiras.

2.3.3.7 — Óleos alimentares usados
1 — Os OAU devem ser armazenados em recipientes próprios her-

meticamente fechados, prevenindo eventuais derrames, devendo -se
evitar a colocação de óleo quente no recipiente e a mistura com subs-
tâncias ou resíduos perigosos (ex.: óleos minerais), que inviabilizam 
a sua valorização.

2.4 — Segurança e Saúde no Trabalho
1 — Os locais de armazenagem de resíduos deverão ser integrados 

na identificação de perigos e avaliação de riscos a que a empresa está 
obrigada nos termos da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, devendo 
encontrar -se expressamente identificadas as medidas de prevenção e 
ou proteção que se afigurem necessárias.

2 — No caso da atividade de gestão de resíduos estar a ser assegurada 
por empresa terceira, deverá ser demonstrada e clarificada a formali-
zação e a verificação das obrigações de cada um dos empregadores 
em matéria de segurança e saúde no trabalho, bem como deverão, os 
diversos intervenientes presentes, tendo em conta as atividades que cada 
um desenvolve, demonstrar como se encontram a cooperar no sentido 
da salvaguarda da segurança e da saúde dos trabalhadores.

2.5 — Registo no sistema integrado de registo eletrónico de re-
síduos (SIRER)

1 — O industrial deverá efetuar o registo no sistema integrado de 
registo eletrónico de resíduos (SIRER), de acordo com o disposto com 
o artigo 48.º do Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado 
e republicado pelo Decreto -Lei n.º 73/2011, de 17 de junho (RGGR), 
regulamentado pela Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro, através 
da plataforma SILiamb da Agência Portuguesa do Ambiente, IP)

2 — O industrial deverá proceder ao preenchimento anual do mapa 
integrado de registo de resíduos (MIRR) relativo aos resíduos rececio-
nados para valorização ou eliminação no estabelecimento, de acordo 
com o previsto no artigo 49, efetivando:

a) O registo de dados como operador de tratamento de resíduos a 
título profissional, de acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 48.º do 
RGGR, através do preenchimento dos formulários C1 e C2 (quando 
aplicável);

b) O registo de dados como produtor de resíduos, de acordo com as 
alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 48.º do RGGR, através do preenchi-
mento do formulário B.

2.6 — Transporte de resíduos
1 — Aquando da saída dos resíduos do estabelecimento, deverá 

garantir -se que o respetivo destinatário está devidamente autorização 
para a sua valorização e ou eliminação, sendo que, até à entrada em 
vigor das e -GAR (Guia de Acompanhamento de Resíduos Eletrónica), 
o transporte de resíduos deve ser acompanhado por guia preenchida em 
triplicado, em Modelo n.º 1428 da Imprensa Nacional -Casa da Moeda, 
conforme Portaria n.º 335/97, de 16 de maio.

2 — As entidades que podem efetuar o transporte rodoviário de 
resíduos, dentro do território nacional, de acordo com o artigo 2.º da 
Portaria n.º 335/97, de 16 de maio, são:

a) O produtor ou detentor do resíduo;
b) Os operadores de resíduos licenciados para o resíduo em causa;
c) As empresas licenciadas pelo Instituto da Mobilidade e dos Trans-

porte (IMT) para o transporte rodoviário de mercadorias por conta de 
outrem.

3 — O operador de gestão de resíduos só pode proceder ao transporte 
de resíduos, para os quais está licenciado como operador de gestão 
de resíduos, ou que resultem da sua atividade, enquanto produtor de 
resíduos. Os resíduos recolhidos junto dos seus clientes terão que ter 
como destino a sua instalação. Após serem sujeitos à operação de 
gestão de resíduos prevista na guia de acompanhamento de resíduos, 
pode o operador em causa transportá -los, com nova guia, para outro 
destinatário devidamente licenciado.

3 — FLEXIBILIDADE
Eventuais desvios às condições padrão constantes no presente do-

cumento poderão ser admitidos, uma vez demonstrada pelo industrial 
a sua compatibilidade com os objetivos prosseguidos pela legislação 
aplicável.

ANEXOS

I — Legislação (vide 2.1)
SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL

• Decreto -Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto
Aprova o Sistema da Indústria Responsável (SIR)

AMBIENTE
■ Resíduos
• Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republi-

cado pelo Decreto -Lei n.º 73/2011, de 17 de junho
Estabelece o Regime Geral Aplicável à Prevenção, Produção e Gestão 

de Resíduos (RGGR)

• Portaria n.º 209/2004, de 3 de março
Estabelece a Lista Europeia de Resíduos

• Decreto -Lei n.º 267/2009, de 29 de setembro
Regime Jurídico da Gestão de Óleos Alimentares Usados (OAU)

Regulamento das Unidades de Gestão de resíduos Perigosos 
não CIRVER

Disponível em:
http://www.apambiente.pt/_zdata/Regulamento%20das%20Unida

des%20de%20Gestao%20de%20residuos%20Perigosos%20no%20
CIRVER.pdf)

Documento de referência: Atuação dos Industriais 
no âmbito do Sir (Segurança e Saúde do Trabalho)

Lista de abreviaturas e siglas
AC — Autoridade Competente
ACT — Autoridade para as Condições do Trabalho
API — Autorização Prévia Individualizada
APP — Autorização Prévia Padronizada
DGAE — Direção -Geral das Atividades Económicas
DGS — Direção -Geral da Saúde
DSPSST — Direção de Serviços para a Promoção da Segurança e 

Saúde no Trabalho
EA — Entidade Acreditada
EC — Entidade Coordenadora
IPAC — Instiuto Português de Acreditação
QAI — Qualidade do Ar Interior
RAC — Relatório de Avaliação da Conformidade
REAI — Regime de Exercício da Atividade Industrial
RJUE — Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação
RJAIA — Regime jurídico de avaliação de impacte ambiental
RJPCIP.  — Regime jurídico de prevenção e controlo integrados 

de poluição
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RPAG.  — Regime de prevenção de acidentes graves
SCIE — Segurança Contra Incêndios em Edifícios
SIR — Sistema da Indústria Responsável
SIRJUE — Sistema Informático do Regime Jurídico da Urbanização 

e Edificação
SST — Segurança e Saúde do Trabalho
ZER — Zonas Empresariais Responsáveis

ÍNDICE
1 — Introdução
2 — Objetivos
3 — Regimes de licenciamento
4 — Licenciamento industrial — Elementos instrutórios
4.1 — Introdução
4.2 — Elementos instrutórios e requisitos de análise
4.2.1 — Estabelecimento tipo 1 — Regime de autorização prévia 

individualizada
4.2.2 — Estabelecimento tipo 1 — Regime de autorização prévia 

padronizada
4.2.3 — Estabelecimento tipo 2 — Comunicação prévia com prazo
4.3 — Conformidade dos elementos instrutórios com os requisitos 

legais
4.4 — Fase de vistoria
5 — Informação técnica sobre os requisitos legais em matéria de 

Segurança e Saúde do Trabalho (SST)
5.1 — Principais obrigações e responsabilidades do empregador e 

do trabalhador
5.2 — Política de Segurança e Saúde do Trabalho
5.3 — Organização do Serviço de Segurança e Saúde do Trabalho
5.3.1 — Modalidades de organização
5.3.1.1 — Serviço interno
5.3.1.2 — Serviço externo
5.3.1.3 — Serviço comum
5.3.2 — Estrutura orgânica
5.3.3 — Objetivos do Serviço
5.3.4 — Recursos humanos
5.3.5 — Requisitos de garantia das condições de exercício
5.4 — Principais atividades do Serviço de Saúde e Segurança do 

Trabalho
5.5 — Fatores de Risco Profissional
5.5.1 — Fatores de risco profissional de natureza biológica

5.5.2 — Fatores de risco profissional de natureza física
5.5.3 — Fatores de risco profissional de natureza química
5.5.4 — Fatores de risco profissional de natureza psicossocial
5.5.5 — Fatores de risco profissional relativos à atividade de tra-

balho
5.5.6 — Fatores de risco profissional mecânicos
5.6 — Gestão do Risco Profissional
6 — Anexos
Anexo 1 — Fluxogramas
Anexo 2 — Listas de Verificação
Anexo 3 — Matriz de riscos profissionais
Anexo 4 — Relatório de avaliação de riscos profissionais
Anexo 5 — Mapas auxiliares para elementos instrutórios
Anexo 6 — Documento de suporte à descrição dos serviços de SST
Anexo 7 — Legislação

1 — Introdução
O Sistema da Indústria Responsável (SIR), aprovado pelo Decreto-

-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, consolida, num único diploma, o 
regime de exercício da atividade industrial, o regime jurídico de ins-
talação e exploração de Zonas Empresariais Responsáveis (ZER) e o 
regime de intervenção das entidades acreditadas no âmbito do processo 
de licenciamento industrial, criando um novo quadro legal para o setor 
da indústria e revogando os diplomas parcelares vigentes até à data.

O SIR, entre outras medidas, prevê um regime simplificado de mera 
comunicação prévia para as micro e pequenas empresas, as quais podem 
iniciar a respetiva exploração após a comunicação. Promove ainda a 
adoção, pelas entidades públicas, de condições técnicas de segurança e 
saúde padronizadas por tipos de atividade e ou operação, que permitem 
que o industrial possa vir a obter o título de exploração emitido com 
base na declaração de cumprimento integral das condições predefinidas.

De acordo com o novo quadro jurídico, os estabelecimentos indus-
triais classificam -se em três tipos, em função do princípio da proporcio-
nalidade ao risco para a pessoa humana e para o ambiente (sendo o do 
tipo 1 o de risco mais elevado e o do tipo 3 o de risco menos elevado). 
Tal princípio, além de determinar a classificação do estabelecimento, 
determina também, e por consequência, o procedimento a ter em conta 
com vista à obtenção do respetivo licenciamento. Para a instalação e 
exploração destes estabelecimentos temos então os regimes de insta-
lação e exploração constantes na Tabela 1.

Tabela 1 — Tipologias dos estabelecimentos industriais

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Estabelecimentos industriais cujos 
projetos de instalação se encontrem 
abrangidos por, pelo menos, um dos 
seguintes regimes jurídicos:
— RJAIA
— RJPCIP
— RPAG

Estabelecimentos industriais não incluídos no tipo 1 desde que abrangidos 
por pelo menos um dos seguintes regimes jurídicos ou circunstâncias:
a) Potência elétrica contratada igual ou superior a 99 kVA;
b) Potência térmica superior a 12 x 106 kJ/h;
c) Número de trabalhadores superior a 20;
d) Necessidade de obtenção de TEGEE;
e) Necessidade de obtenção de alvará ou parecer para operações de 

gestão de resíduos, nos termos do Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de 
setembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto, 
pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, e pelos Decretos -Leis 
n.os 183/2009, de 10 de agosto, e 73/2011, de 17 de junho.

Estabelecimentos industriais 
não abrangidos pelos ti-
pos 1 e 2.

Sempre que num estabelecimento industrial se verifiquem circunstâncias a que correspondam tipos diferentes, o estabelecimento é incluído 
no tipo mais exigente.

Os Regimes procedimentais para instalação e exploração de estabelecimento industrial a que as instalações ficam sujeitas estão definidos na 
Tabela 2:

Tabela 2 — Regimes procedimentais do licenciamento industrial

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Autorização prévia Comunicação prévia com prazo Mera comunicação prévia

Individualizada Padronizada

Na área técnica da segurança e saúde do trabalho, e nos regimes de licenciamento para os estabelecimentos industriais incluídos no tipo 1 e 2, 
podem ser consultadas as entidades públicas competentes (ACT — domínio da Segurança do trabalho e DGS — domínio da Saúde do trabalho),
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sempre que a entidade coordenadora assim o entenda, sendo esta a 
única entidade interlocutora do industrial em todos os contactos con-
siderados necessários à boa instrução e apreciação dos procedimentos 
previstos no SIR.

São dispensadas de consulta as entidades públicas competentes em 
matéria de segurança e saúde do trabalho, nos seguintes casos:

1 — Existência de licenças ou autorizações padronizadas, por 
tipos de atividade e ou operação, que constitua objeto de autori-
zação;

2 — Quando o processo de autorização prévia individualizada 
ou comunicação prévia com prazo for instruído com um relatório 
da avaliação da conformidade com a legislação aplicável na área 
da segurança e saúde do trabalho, elaborado por Entidades Acre-
ditadas;

3 — Na vistoria, aquando da emissão do título de exploração, e a 
pedido do industrial nos casos em que a autoridade competente não a 
tenha efetuado no prazo previsto na lei.

As Entidades Acreditadas, cujos mecanismos de intervenção estão 
previstos no SIR, são entidades reconhecidas formalmente pelo orga-
nismo nacional de acreditação, no âmbito do Sistema Português da 
Qualidade, com competência para realizar atividades específicas que 
lhes sejam solicitadas ou atribuídas ou ainda delegadas pelas entidades 
com atribuições no âmbito do SIR.

O regime procedimental de mera comunicação prévia é aplicável 
à instalação e ou exploração de estabelecimentos incluídos no tipo 3. 
Esta comunicação significa a aceitação de um termo de responsabi-
lidade no qual o industrial declara conhecer e cumprir as exigências 
legais aplicáveis, à sua atividade, em matéria de segurança e saúde 
do trabalho.

2 — Objetivos

O Sistema da Indústria Responsável (SIR) tem como principais ob-
jetivos a celeridade e desmaterialização procedimental, a normalização 
administrativa e a diminuição dos encargos financeiros associados ao 
processo de licenciamento.

Este Guia pretende ser um referencial para a atuação do industrial 
no âmbito do SIR, no domínio da segurança e saúde do trabalho, de 
forma a garantir a boa instrução do processo e a conformidade com 
todos os requisitos legais.

O presente documento contém assim a informação que permite ao 
industrial avaliar a conformidade do estabelecimento industrial com os 
requisitos legais em matéria de segurança e saúde do trabalho bem como 
a compilação dos elementos instrutórios, para a submissão do pedido 
de autorização ou alteração da instalação, ou ainda para a submissão 
do pedido de autorização de exploração.

3 — Regimes de licenciamento

As etapas que descrevem a articulação entre diferentes entidades no 
processo de licenciamento industrial encontram -se esquematizadas no 
Anexo I para cada regime de licenciamento, e para as tipologias 1 e 2 
de estabelecimento industrial.

REGIME DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 
INDIVIDUALIZADA E PADRONIZADA

A instalação e exploração de estabelecimentos do tipo 1 está sujeita 
a duas modalidades de licenciamento distintas:

• A Autorização Prévia Individualizada (API), caso o industrial 
opte por um regime regular; nesta situação o procedimento é ini-
ciado com a apresentação do formulário de pedido de autoriza-
ção individualizada e respetivos elementos instrutórios, à Entidade 
Coordenadora (EC);

• A Autorização Prévia Padronizada (APP), caso o industrial opte por 
um regime mais simplificado. Este regime permite a adoção de condi-
ções técnicas padronizadas preestabelecidas pela Autoridade Compe-
tente (AC) por tipos de atividade e ou operação. Permite que o industrial 
possa vir a obter o título de exploração, emitido com base numa decla-
ração de cumprimento integral de tais condições técnicas predefinidas.

Independentemente do regime adotado, se houver a participação da 
Entidade Acreditada (EA), esta ocorre nos seguintes moldes:

a) Autorização de instalação
Numa fase prévia à apresentação do pedido de autorização de 

instalação, o industrial pode requerer a uma EA a avaliação da con-

formidade do processo (elementos instrutórios) com a legislação 
aplicável nas áreas de Segurança e Saúde do Trabalho (SST). Nestes 
casos a análise do projeto pela EA resultará na produção de um Rela-
tório de Avaliação da Conformidade (RAC) que deverá acompanhar 
o pedido de autorização individualizada e que substitui a emissão 
de parecer pelas autoridades competentes em matéria de segurança 
e saúde do trabalho.

b) Título de exploração

A decisão final da EC sobre o pedido de emissão de título de explo-
ração depende da realização de vistoria prévia.

O Decreto -Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, prevê que nas situações 
em que a vistoria não seja realizada pela AC dentro do prazo previsto, 
por motivo não imputável ao requerente, este possa recorrer à EA para 
proceder à sua realização.

Nestas situações a EA assegurará a vistoria para efeitos de produção 
de RAC que será tido em consideração para efeitos de aprovação pelas 
autoridades competentes em matéria de segurança e saúde do trabalho 
e de decisão final da EC.

REGIME DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA COM PRAZO

O regime de comunicação prévia com prazo é aplicável à instalação 
e exploração de estabelecimentos do tipo 2.

No domínio da segurança e saúde do trabalho, a decisão final so-
bre a comunicação prévia com prazo, não depende da realização de 
vistoria.

REGIME DE MERA COMUNICAÇÃO PRÉVIA

O regime procedimental de mera comunicação prévia é aplicável 
à instalação e ou exploração de estabelecimentos incluídos no tipo 3. 
Trata -se de um regime simplificado no qual o industrial apresenta 
apenas o formulário e respetivos elementos instrutórios. Esta co-
municação significa a aceitação de um termo de responsabilidade 
no qual o industrial declara conhecer e cumprir as exigências legais 
aplicáveis, à sua atividade, em matéria de segurança e saúde do 
trabalho.

Sempre que a atividade ou operação a exercer esteja abrangida por 
uma licença/autorização padronizada no domínio da segurança e saúde 
do trabalho, a mera comunicação prévia significa a aceitação do termo 
de responsabilidade no qual o industrial declara conhecer e cumprir 
todas as exigências aí constantes.

4 — Licenciamento industrial — Elementos instrutórios
4.1 — Introdução

No processo de licenciamento industrial, previsto no atual quadro 
jurídico, o industrial poderá recorrer, numa fase prévia à apresentação 
do pedido de autorização, a uma EA a qual procederá à avaliação da 
conformidade do processo com a legislação aplicável nas áreas de 
segurança e saúde do trabalho. Esta avaliação implica:

A verificação dos elementos instrutórios e requisitos de análise;
A verificação da conformidade dos elementos com os requisitos 

legais;
A elaboração de um relatório de avaliação da conformidade com 

a legislação aplicável em matéria de segurança e saúde do trabalho.

Não havendo recurso a tais entidades acreditadas, deverá o industrial, 
assegurar o cumprimento dos requisitos legais em matéria de segurança 
e saúde do trabalho podendo, para o efeito, utilizar o presente docu-
mento de referência.

4.2 — Elementos instrutórios e requisitos de análise

Os elementos instrutórios, nos termos definidos na portaria 
n.º 302/2013, de 16 de outubro, e que a seguir se indicam, devem 
obrigatoriamente constar no processo.

4.2.1 — Estabelecimento tipo 1 — Regime de autorização prévia 
individualizada

Enumeram -se na tabela 3 os elementos instrutórios do pedido de 
autorização prévia individualizada, bem como informação adicional 
sobre os mesmos.
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Tabela 3 — Elementos Instrutórios — Estabelecimentos tipo 1

Elementos de informação Informação adicional

Identificação do requerente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O requerente poderá ser pessoa singular ou coletiva, devendo estar indicado:
• Nome, endereço (sede social, com Rua, porta/n.º, Localidade, CP, Concelho, Distrito), NIPC/NIF, 

endereço postal (se diferente da sede), e -mail, n.º telefone, n.º fax, código de acesso à certidão 
permanente de registo comercial (se pessoa coletiva sujeita a registo comercial), consentimento 
de consulta da declaração de inicio de atividade, se pessoa singular;

• Nome, endereço (Rua, porta/n.º, Localidade, CP, Concelho, Distrito), e -mail, n.º telefone, n.º fax, 
do representante do industrial;

• Nome, endereço (Rua, porta/n.º, Localidade, CP, Concelho, Distrito), e -mail, n.º telefone, n.º fax, 
do responsável técnico do projeto.

Localização do estabelecimento industrial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deverá ser apresentada a localização do estabelecimento/instalação, industrial, através do endereço postal 
(Rua, porta/n.º, Localidade, CP, Concelho, Distrito), contactos (e -mail, n.º telefone) e identificação 
(nome e cargo) da pessoa de contacto.

Caracterização das ati-
vidades.

Código(s) CAE da(s) atividade(s) exercida(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deverá ser apresentada a indicação das CAE principal e secundárias (com base no anexo I do Decreto-
-Lei n.º 169/2012, de 01 -08).

Projeto de instalação Memória descritiva  . . . Descrição detalhada da ativi-
dade industrial a desenvolver

• Deverão ser indicadas:
— As capacidades a instalar, os processos tecnológicos e diagramas de fabrico, especificando as melho-

res técnicas disponíveis e os princípios e práticas de ecoeficiência e de ecoinovação adotados;
— As matérias -primas e subsidiárias, com indicação do consumo anual previsto e capacidade de 

armazenagem, para cada uma;
— Os produtos (intermédios e finais) a fabricar.

• Deverá ser apresentada a lista de máquinas e outros equipamentos a instalar, com identificação dos 
elementos constantes no mapa 2, do anexo 5.

• Deverá ser referido o regime de laboração, com indicação da hora de início e fim do período de labo-
ração, n.º de dias por semana, n.º de turnos, períodos de paragem anual (data de inicio e fim).

• Deverá ser indicado o n.º de trabalhadores previsto, por género e por turno e ainda por área de ativi-
dade (mapa 1 do anexo 5).

Segurança e saúde do trabalho • Deverá ser apresentada uma descrição das instalações de caráter social — refeitório, locais de des-
canso, vestiários (armários individuais duplos), balneários, lavabos, instalações sanitárias separadas 
por sexo — com referência, relativamente a cada um e quando aplicável, a: tipo de pavimento, cor e 
revestimento das paredes e tetos, dimensões (área e pé direito), n.º de lugares (no refeitório), n.º de 
cabinas de banho, n.º de lavatórios, n.º de retretes, n.º de urinóis.

• Deverá ser descrita a organização e funcionamento dos serviços de segurança e saúde do trabalho, de 
acordo com o documento do anexo 6.

• Caso seja implementado um sistema de gestão de segurança do trabalho, deverá ser indicado o refe-
rencial (Diretrizes práticas da OIT, OHSAS 18001, NP 4397), referência à integração e articulação, 
ou não, com outros sistemas de gestão e quais e uma breve descrição do mesmo, com indicação, 
nomeadamente, da política, estrutura organizacional, responsabilidades, procedimentos, processos e 
recursos que permitam pôr em prática a política de segurança e saúde do trabalho.

Documentos de suporte à 
memória descritiva.

Relatório de avaliação de poten-
ciais riscos profissionais.

Deverá ser apresentado o relatório de avaliação de potenciais riscos profissionais, de acordo com o 
modelo constante do anexo 4.
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Elementos de informação Informação adicional

Peças desenhadas . . . . . . . . . . Deverão ser apresentadas as seguintes plantas:
• Planta, a escala não inferior a 1:2000, do estabelecimento, abrangendo toda a área afeta ao mesmo, 

indicando a localização das diferentes áreas: administrativa, produção, armazéns, oficinas, depó-
sitos, circuitos exteriores.

• Planta, devidamente legendada, em escala não inferior a 1:200, com a localização de: máquinas e 
outro equipamento produtivo; armazenagem de matérias -primas, combustíveis líquidos, sólidos ou 
gasosos e de produtos acabados; instalações de queima, de força motriz, ou de produção de vapor, 
de recipientes e gases sob pressão e instalações de produção de frio; instalações de caráter social 
(vestiários, locais de descanso, refeitório, lavabos, balneários e instalações sanitárias), escritórios 
e do serviço de saúde do trabalho.

4.2.2 — Estabelecimento tipo 1 — Regime de autorização prévia padronizada

O pedido de autorização prévia padronizada, é instruído com:

• Os elementos indicados na autorização prévia individualizada cuja licença ou autorização padronizada não permita dispensar;
• Identificação da licença/autorização padronizada no domínio da segurança e saúde do trabalho;
• Declaração de responsabilidade de cumprimento integral das obrigações e condições constantes da licença/autorização padronizada.

4.2.3 — Estabelecimento tipo 2 — Comunicação prévia com prazo

Enumeram -se na tabela 4 os elementos instrutórios da comunicação prévia com prazo, bem como os requisitos de análise.

Tabela 4 — Elementos Instrutórios — Estabelecimentos tipo 2

Elementos de informação Informação adicional

Identificação do requerente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O requerente poderá ser pessoa singular ou coletiva, devendo estar indicado:
• Nome, endereço (sede social, com Rua, porta/n.º, Localidade, CP, Concelho, Distrito), NIPC/NIF, 

endereço postal (se diferente da sede), e -mail, n.º telefone, n.º fax, código de acesso à certidão 
permanente de registo comercial (se pessoa coletiva sujeita a registo comercial), consentimento 
de consulta da declaração de inicio de atividade, se pessoa singular.

• Nome, endereço (Rua, porta/n.º, Localidade, CP, Concelho, Distrito), e -mail, n.º telefone, n.º fax, do 
representante do industrial Nome, endereço (Rua, porta/n.º, Localidade, CP, Concelho, Distrito), 
e -mail, n.º telefone, n.º fax, do responsável técnico do projeto.

Localização do estabelecimento industrial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deverá ser apresentada a localização do estabelecimento/instalação, industrial, através do endereço postal 
(Rua, porta/n.º, Localidade, CP, Concelho, Distrito), contactos (e -mail, n.º telefone) e identificação 
(nome e cargo) da pessoa de contacto.

Caracterização das ati-
vidades.

Código(s) CAE da(s) atividade(s) exercida(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deverá ser apresentada a indicação das CAE principal e secundárias (com base no anexo I do Decreto-
-Lei n.º 169/2012, de 01 -08)
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Elementos de informação Informação adicional

Projeto de instalação Memória descritiva  . . . Descrição genérica da atividade 
industrial a desenvolver.

• Deverão ser indicadas:
— As capacidades a instalar;
— As matérias -primas e subsidiárias, com indicação do consumo anual previsto e capacidade de 

armazenagem, para cada uma;
— Os produtos (intermédios e finais) a fabricar.

• Deverá ser apresentada a lista de máquinas e outros equipamentos a instalar, com identificação dos 
elementos constantes no mapa 2, do anexo 5.

• Deverá ser referido o regime de laboração, com indicação da hora de início e fim do período de labo-
ração, n.º de dias por semana, n.º de turnos, períodos de paragem anual (data de inicio e fim).

• Deverá ser indicado o n.º de trabalhadores previsto, por género e por turno e ainda por área de ativi-
dade (mapa 1 do anexo 5).

Segurança e saúde do trabalho • Deverá ser apresentada uma descrição das instalações de caráter social — refeitório, locais de des-
canso, vestiários (armários individuais duplos), balneários, lavabos, instalações sanitárias separadas 
por sexo — com referência, relativamente a cada um e quando aplicável, a: tipo de pavimento, cor e 
revestimento das paredes e tetos, dimensões (área e pé direito), n.º de lugares (no refeitório), n.º de 
cabinas de banho, n.º de lavatórios, n.º de retretes, n.º de urinóis.

• Deverá ser descrita a organização e funcionamento dos serviços de segurança e saúde do trabalho, de 
acordo com o documento do anexo 6.

Documentos de suporte à 
memória descritiva.

Relatório de avaliação de poten-
ciais riscos profissionais.

Deverá ser apresentado o relatório de avaliação de potenciais riscos profissionais, de acordo com o 
modelo constante do anexo 4.

Peças desenhadas . . . . . . . . . . Deverão ser apresentadas as seguintes plantas:
• Planta, a escala não inferior a 1:2000, de localização do estabelecimento.
• Planta, devidamente legendada, em escala não inferior a 1:200, com a localização de: máquinas e 

outro equipamento produtivo; armazenagem de matérias -primas, combustíveis líquidos, sólidos ou 
gasosos e de produtos acabados; instalações de queima, de força motriz, ou de produção de vapor, 
de recipientes e gases sob pressão e instalações de produção de frio; instalações de caráter social 
(lavabos, balneários e instalações sanitárias), escritórios e do serviço de saúde do trabalho.
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Poderá haver dispensa da entrega dos elementos instrutórios se:
• A comunicação prévia com prazo for instruída com título de auto-

rização de utilização para indústria, não envolvendo a exploração do 
estabelecimento industrial a realização de qualquer operação urbanística 
sujeita a controlo prévio, nos termos previstos no regime jurídico da 
urbanização e da edificação (RJUE);

• O estabelecimento industrial descrito não se encontrar abrangido 
pelos regimes jurídicos relativos à utilização de recursos hídricos, 
à emissão de gases com efeito de estufa, às emissões de compostos 
orgânicos voláteis para o ambiente ou às operações de gestão de re-
síduos ou foram juntos ao pedido os títulos e ou pareceres exigidos 
naqueles regimes.

4.3 — Conformidade dos elementos instrutórios com os requi-
sitos legais

A avaliação da conformidade com os requisitos legais, poderá ter 
como base de apoio o preenchimento das listas de verificação, cons-
tantes no anexo 2, relativamente às condições infraestruturais e fun-
cionais do estabelecimento, tendo em atenção as especificidades de 
cada atividade.

4.4 — Fase de vistoria
Não sendo realizada a vistoria no prazo previsto no n.º 1 do artigo 35.º 

do Decreto -Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto por motivos não imputáveis 
ao requerente, este pode recorrer a Entidade Acreditada para proceder 
à sua realização.

5 — Informação técnica sobre os requisitos legais em matéria de 
Segurança e Saúde do Trabalho (SST)

5.1 — Principais obrigações e responsabilidades do empregador 
e do trabalhador (1)

Consideram -se como obrigações e responsabilidades gerais do em-
pregador no âmbito da SST (Artigo 15.º):

1 — Assegurar ao trabalhador condições de saúde e segurança em
todos os aspetos do seu trabalho;

2 — Implementar as medidas de prevenção necessárias, as quais de-
vem ser antecedidas e fundamentadas no resultado da(s) avaliação(ções)
de risco profissional das várias fases do processo produtivo;

3 — Zelar, de forma continuada e permanente, pelo exercício da 
atividade em condições de segurança e saúde para o trabalhador, tendo 
em conta os princípios da prevenção de riscos profissionais;

4 — Organizar os adequados Serviços de SST para a empresa/esta-
belecimento, mobilizando os meios necessários;

5 — Assegurar a vigilância da saúde do trabalhador, através do 
Serviço de SST, em função dos riscos profissionais a que estiver po-
tencialmente exposto no local de trabalho;

6 — Suportar os encargos com a organização e funcionamento do 
Serviço de SST e demais medidas de prevenção, incluindo exames, 
avaliações de exposições, e outras ações inerentes à prevenção dos 
riscos profissionais e vigilância da saúde, sem impor aos trabalhadores 
quaisquer encargos financeiros.

7 — Fornecer ao trabalhador as informações e formação necessárias 
ao desenvolvimento da atividade em condições de saúde e segurança;

8 — Organizar os meios de prevenção, não só do trabalhador como 
também de terceiros, suscetíveis de serem expostos aos riscos aquando 
da realização dos trabalhos, quer nas instalações quer no exterior.

9 — Cessar a atividade, afastar imediatamente o trabalhador do local 
de trabalho e ou adotar outras medidas e instruções em caso de perigo 
grave ou iminente que não possa ser tecnicamente evitado e permitir o
acesso a zonas de risco elevado somente a trabalhadores com aptidão 
e formação adequadas, pelo tempo mínimo necessário;

10 — Estabelecer e organizar as medidas em matéria primeiros 
socorros, combate a incêndios e evacuação.

11 — Cumprir as prescrições legais ou convencionais de saúde e 
segurança do trabalho estabelecidas.

12 — Consultar, por escrito, o representante dos trabalhadores para 
a segurança e saúde ou, na sua falta os próprios trabalhadores, e assegu-
rar a adequada informação e formação do referido representante.

De salientar, que para garantir o cumprimento das responsabilidades 
e obrigações acima referidas é crucial que o empregador estabeleça, 
em primeira linha, uma Política de SST e organize o Serviço de SST 
na sua empresa/estabelecimento.

5.2 — Política de Segurança e Saúde do Trabalho (2)
O empregador é responsável pela segurança e saúde de todos os 

seus trabalhadores (Artigo 15.º), ao qual cabe definir e instituir uma 
Política de Saúde e Segurança do Trabalho (por vezes também 
denominada como Política de Saúde Ocupacional) para a sua em-
presa/estabelecimento.

A Política de Segurança e Saúde é um conjunto de intenções, for-
malmente expressa pelo empregador, que evidencia o reconhecimento 
e a importância prestada por este à saúde e segurança do trabalho, para 
além de fornecer um enquadramento de suporte à organização, à sua 
atuação e à definição de objetivos (institucionais e dos trabalhadores) 
nesta matéria.

Esta Política deverá estar vertida em documento escrito, datado e 
assinado pelo empregador, visando a responsabilização das chefias, a 
todos os níveis, assim como a divulgação e o incentivo dos trabalhadores 
e outras partes interessadas. No processo de definição/elaboração da 
Política, deve -se privilegiar a participação dos trabalhadores e prever 
a sua atualização, sempre que necessário.

Entre outros aspetos, a Política de Segurança e Saúde do Trabalho 
deve assegurar o compromisso da empresa/estabelecimento quanto:

a) À garantia de um ambiente de trabalho seguro e saudável a todos 
os trabalhadores, designadamente pelo cumprimento do quadro legal 
neste âmbito.

b) À aplicação das necessárias medidas de prevenção e proteção que 
evitem/minimizem os danos para a saúde dos trabalhadores, tendo por 
base a gestão dos riscos profissionais.

c) À adequada organização do Serviço de SST, designadamente pela 
atribuição de funções e competências específicas em matéria de saúde 
e segurança dos trabalhadores, e pela disponibilização dos recursos 
essenciais ao funcionamento do Serviço, incluindo profissionais es-
pecializados, instalações, equipamentos e utensílios de trabalho e de 
avaliação de saúde e recursos financeiros.

d) À disponibilização a todos os trabalhadores da informação e for-
mação necessárias ao incremento da cultura de segurança do trabalho 
e da promoção da saúde dos trabalhadores.

e) À monitorização e melhoria contínua da gestão da SST da em-
presa/estabelecimento.

f) À partilha dos princípios de SST com toda a cadeia de produção e 
comercialização e em todas as comunidades onde opera.

5.3 — Organização do Serviço de Segurança e Saúde do Tra-
balho (3)

5.3.1 — Modalidades de organização
A Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, define que as entidades em-

pregadoras devem organizar o Serviço de SST (Artigo 73.º) de acordo 
com as seguintes modalidades (Artigo 74.º) Serviço interno, Serviço 
externo ou Serviço comum (vide Tabela 5).

O Serviço interno é obrigatório sempre que a empresa/estabele-
cimento possua pelo menos 400 trabalhadores ou existam 30 ou mais 
trabalhadores expostos a trabalho/atividades de potencial risco profis-
sional elevado. Nas restantes situações o empregador tem a liberdade 
de optar por outro tipo de modalidade de organização do serviço.

Tabela 5 — Requisitos obrigatórios na seleção da modalidade de organização do Serviço de SST

Serviço Interno Serviço Externo Serviço Comum

Pelo menos 400 trabalhadores.

(Nota 1: O requisito integra o número de traba-
lhadores do estabelecimento ou do conjunto 
de estabelecimentos distanciados até 50 km 
daquele que ocupa maior número de traba-
lhadores)

Menos de 400 trabalhadores. (Vide Nota 1)

E

Menos de 30 trabalhadores estão expostos a 
trabalho/atividades de potencial risco pro-
fissional elevado.

Menos de 400 trabalhadores. (Vide Nota 1)

E

Menos de 30 trabalhadores estão expostos a tra-
balho/atividades de potencial risco profissional 
elevado.
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Serviço Interno Serviço Externo Serviço Comum

OU

Pelo menos 30 trabalhadores estão expostos a 
trabalho/atividades de potencial risco profis-
sional elevado.

E

Empresas ou estabelecimentos pertencentes a 
sociedades, nas quais não seja obrigatória a 
organização de Serviço Interno e não se en-
contrem em relação de grupo.

Fonte: Artigos 74.º, 78.º, 80.º, 82.º e 83.º da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro.

O empregador deverá notificar a ACT da modalidade adotada para 
a organização do Serviço, bem como da sua alteração, nos 30 dias 
seguintes à verificação de qualquer um dos factos. Contudo, deve -se 
salientar que o empregador pode:

a) Adotar diferentes modalidades de organização do Serviço de 
SST para cada estabelecimento, desde que existam meios suficientes 
para exercer as atividades principais de segurança e saúde do trabalho;

b) Organizar separadamente o domínio da Saúde do Trabalho e o 
domínio de Segurança do Trabalho num(a) mesmo(a) empresa/estabe-
lecimento, desde que seja assegurada a articulação de ambos os domínios.

De salientar que, no domínio da Saúde do Trabalho, a prestação 
das atividades de vigilância da saúde aos trabalhadores deverá ser prefe-
rencialmente realizada no local de trabalho (empresa/estabelecimento), 
devendo existir para o efeito instalações próprias, a saber:

• Na empresa/estabelecimento até 250 trabalhadores pelo menos um 
gabinete polivalente para a Saúde do Trabalho.

• Na empresa/estabelecimento com 250 a 400 trabalhadores dois
gabinetes (para o médico do trabalho e enfermeiro) destinados à Saúde 
do Trabalho.

• Na empresa/estabelecimento com mais de 400 trabalhadores, in-
cluindo as que solicitam dispensa de serviços internos, dois gabinetes
(do médico do trabalho e do enfermeiro) para a Saúde do Trabalho. 
Nesta situação, deverão ser adicionados mais dois gabinetes por cada 
1500 trabalhadores.

Para além das referidas modalidades de organização, existe ainda o 
regime simplificado, para situações particulares, a saber:

• No domínio da Segurança do Trabalho, sempre que empresa/esta-
belecimento empregue no máximo nove trabalhadores e a sua atividade 
não seja de risco elevado a segurança do trabalho pode ser desenvolvida 
pelo próprio empregador (com formação adequada e que permaneça 
habitualmente nos estabelecimentos) ou por um ou mais trabalhado-
res designados que se ocupem de todas ou algumas das atividades de 
segurança do trabalho, desde de que possuam formação adequada e 
disponham de tempo e meios necessários. A adoção desta modalidade 
implica a autorização prévia, pelo que deverá ser requerida à ACT 
pelo empregador, preferencialmente por via eletrónica: certificacaost@
act.gov.pt. Esta autorização é concedida pelo período de cinco anos, 
devendo ser requerida a sua renovação até 60 dias antes do termo da 
autorização, sob pena de caducidade.

• No domínio da Saúde do Trabalho, quando os trabalhadores de 
microempresas não exerçam atividade de risco elevado podem solicitar 
que a promoção e vigilância da saúde dos trabalhadores seja assegurada 
pelo Serviço Nacional de Saúde (Artigo 76.º). Não existindo, até à data, 
suporte legal que imponha a obrigatoriedade da existência desta ativi-
dade nas diversas unidades de saúde, a prestação no âmbito da saúde 
do trabalho só será realizada nas unidades de saúde em que estejam 
reunidas e organizadas as condições logísticas e de recursos essenciais 
e indispensáveis ao seu funcionamento. O empregador deverá optar por 
outra modalidade de organização sempre que existam constrangimentos 
quanto à prestação pelo Serviço Nacional de Saúde.

5.3.1.1 — Serviço interno
O Serviço Interno deve, obrigatoriamente, fazer parte da estrutura 

organizacional da empresa/estabelecimento e funcionar na dependên-
cia da Gestão de Topo (Artigo 78.º), devendo este aspeto ser evidente 
e contemplado na estrutura orgânica.

Os empregadores abrangidos pela obrigatoriedade de constituição de 
serviço interno (Artigo 78.º) só podem ser dispensados desta forma 
de organização, nas seguintes condições (Artigo 80.º):

• Não exercício de atividades de risco elevado;
• Apresentação de taxas de incidência e gravidade de acidentes de tra-

balho, nos últimos dois anos, não superiores à média do respetivo sector;

• Não existência de registo de doenças profissionais contraídas ao 
serviço da empresa ou para as quais tenham contribuído direta e de-
cisivamente as condições de trabalho da empresa ou estabelecimento;

• Não tenha sido punida por infrações muito graves respeitantes à 
violação da legislação de segurança e saúde do trabalho praticadas no 
mesmo estabelecimento nos últimos dois anos;

• Respeito dos valores limite de exposição a substâncias ou fatores 
de risco. Esta verificação é efetuada através dos relatórios de avaliação 
de riscos apresentados pela entidade requerente, ou através de vistoria.

A autorização para a dispensa de serviço interno é requerida ao 
organismo competente (DGS e ou ACT), nomeadamente por via eletró-
nica, em modelo próprio. Assim, de acordo com o domínio de autoriza-
ção pretendido para a dispensa, o requerimento deve ser dirigido:

a) Ao Diretor -Geral da Saúde, sempre que se requer dispensa de 
Serviço interno no domínio da Saúde do Trabalho, podendo utilizar 
o correio eletrónico saudetrabalho@dgs.pt;

b) Ao Inspetor -Geral, sempre que se requer dispensa de Serviço 
interno no domínio da Segurança do Trabalho, podendo utilizar o 
correio eletrónico dspsst.mail@act.gov.pt.

A autorização é revogada sempre que a empresa, estabelecimento 
ou conjunto de estabelecimentos para os quais tenha sido autorizada a 
dispensa de serviço interno:

• Apresentar taxas de incidência e gravidade de acidentes de trabalho, 
nos dois últimos anos, superiores à média do respetivo sector;

• Tiver ocorrido, nos últimos dois anos, um acidente de trabalho 
mortal por violação das regras de segurança de saúde imputável ao 
empregador.

• Tiver sido condenada, nos dois últimos anos, pela prática de contra-
ordenação muito grave em matéria de segurança e de saúde do trabalho 
ou em reincidência pela prática de contraordenação grave em matéria 
de segurança e de saúde do trabalho;

Se a autorização for revogada, a empresa ou estabelecimento dispõe 
de um prazo de seis meses para adotar a modalidade de serviço interno.

5.3.1.2 — Serviço externo
Considera -se Serviço Externo aquele que é desenvolvido por entidade 

autorizada pelos organismos competentes que, mediante contrato es-
crito com o empregador, realiza as atividades de segurança e ou saúde 
do trabalho, nomeadamente as que se encontram previstas no artigo 
n.º 98.º da Lei n.º 102/2009.

O Serviço Externo só poderá ser prestado por empresas autorizadas:
a) Pela DGS, quando prestam atividades no domínio da Saúde do 

Trabalho. A lista das empresas autorizadas pode ser consultada em 
www.dgs.pt/saude -ocupacional.aspx;

b) Pela ACT, quando prestam atividades no domínio da Segurança 
do Trabalho. A lista das empresas autorizadas pode ser consultada em 
www.act.gov.pt.

Nota: A empresa prestadora de Serviço Externo carece de autorização 
explícita para desempenhar atividades de SST em empresa/estabeleci-
mento que desenvolve trabalhos/atividades com potencial risco elevado 
(vide Tabela 6), devendo tal autorização ser requerida ao organismo 
competente (DGS e ou ACT).

Tabela 6 — Lista indicativa dos trabalhos ou atividades 
com potencial risco elevado

Trabalhos ou atividades com potencial risco elevado
a) Trabalhos em obras de construção, escavação, movimentação de ter-

ras, de túneis, com riscos de quedas de altura ou de soterramento, demo-
lições e intervenção em ferrovias e rodovias sem interrupção de tráfego;

b) Atividades de indústrias extrativas;
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c) Trabalho hiperbárico;
d) Atividades que envolvam a utilização ou armazenagem de produtos 

químicos perigosos suscetíveis de provocar acidentes graves;
e) Fabrico, transporte e utilização de explosivos e pirotecnia;
f) Atividades de indústria siderúrgica e construção naval;
g) Atividades que envolvam contacto com correntes elétricas de 

média e alta tensões;
h) Produção e transporte de gases comprimidos, liquefeitos ou dis-

solvidos ou a utilização significativa dos mesmos;
i) Atividades que impliquem a exposição a radiações ionizantes;
j) Atividades que impliquem a exposição a agentes cancerígenos, 

mutagénicos ou tóxicos para a reprodução;
l) Atividades que impliquem a exposição a agentes biológicos do 

grupo 3 ou 4
m) Trabalhos que envolvam exposição a sílica.

Fonte: Artigo 79.º da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro

5.3.1.3 — Serviço comum
O serviço comum (Artigo 82.º) de segurança e ou de saúde do traba-

lho é instituído por acordo entre várias empresas ou estabelecimentos 
pertencentes a sociedades que não se encontrem em relação de grupo, 
nem sejam abrangidas pela obrigatoriedade de constituição de serviço 
interno (vide Tabela 5) de acordo com o artigo 78.º da Lei n.º 102/2009, 
de 10 de setembro. O serviço comum não poderá prestar serviços de 
segurança e ou saúde do trabalho a outras empresas que não façam 
parte do acordo referido.

Este acordo deve ser celebrado por escrito, devendo o mesmo ser 
assinado entre todas as empresas e estabelecimentos que usufruem do 
Serviço e referir, explicitamente, a sua organização para efeitos de SST.

Esta modalidade de organização carece de autorização que deve ser 
requerida em modelo próprio, ao organismo competente, nomeadamente 
por via eletrónica, mediante modelo próprio, aprovado pela Portaria 
n.º 255/2010, de 5 de maio.

5.3.2 — Estrutura orgânica
O organigrama da empresa/estabelecimento deverá incluir o Serviço 

de SST na sua estrutura interna, salvo na modalidade de Serviço ex-
terno em que deverá estar definido o representante do empregador
com formação adequada para acompanhar e coadjuvar as atividades 
de prevenção (Artigo 77.º).

Em qualquer modalidade de organização, o Serviço de SST deve 
possuir uma estrutura orgânica que englobe de forma integrada, e
sempre que possível, os domínios da Saúde do Trabalho e da Segurança 
do Trabalho. A referida integração implica, obrigatoriamente, uma 
adequada e permanente articulação entre os profissionais dos dois 
domínios, a qual deve estar formalmente documentada.

Deve -se igualmente salvaguardar que o Serviço de SST tem estabe-
lecido um processo de comunicação, que integre a Gestão de Topo, as 
principais chefias, o representante do empregador (aplicável ao Serviço 
externo e comum), o representante dos trabalhadores para a SST, e os 
trabalhadores em geral.

Qualquer que seja a modalidade adotada, a empresa ou o estabe-
lecimento, deve ter uma estrutura interna que assegure as atividades 
de primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação de 
instalações, as medidas que devem ser adotadas e a identificação dos 
trabalhadores responsáveis pela sua aplicação, bem como assegurar 
os contactos necessários com as entidades externas competentes para 
realizar aquelas operações e as de emergência médica.

5.3.3 — Objetivos do Serviço
O Serviço de SST da empresa/estabelecimento deverá estabelecer 

os objetivos de segurança e saúde do trabalho, devendo estes ser 
documentados, periodicamente atualizados e ter associado um período 
de início e de conclusão.

Os objetivos de saúde e segurança do trabalho, de cada empresa/esta-
belecimento, devem ser mensuráveis (sempre que possível), associados 
a metas, consistentes com a Política de Segurança e Saúde do Tra-
balho estabelecida, com as atividades de trabalho e com principais 
riscos profissionais, para além de considerar os requisitos legais e ou-
tros publicados pelos organismos nacionais competentes nesta matéria.

5.3.4 — Recursos humanos
O Serviço de SST da empresa/estabelecimento deve possuir uma 

equipa de profissionais (ou estarem afetos no caso da modalidade de 
Serviço externo do domínio da Saúde do Trabalho) que assegure as 
atividades do Serviço e a sua gestão, a saber:

• Médico do Trabalho, que desenvolve as suas atividades durante 
o número de horas necessário à realização dos atos médicos, de rotina 
ou de emergência e outros trabalhos que coordene. Este profissional 
não poderá assegurar a vigilância da saúde dos trabalhadores a que 
corresponda mais de 150 horas de atividade por mês (Artigo 105.º). O 
número de horas prestado pelo médico do trabalho não deve ser inferior 
aos valores estabelecidos legalmente (Artigo 105.º) — vide Tabela 7.

Sempre que exista mais do que um médico, a empresa/estabeleci-
mento deverá nomear um médico do trabalho para a função de Diretor 
Clínico do Serviço de Saúde do Trabalho, o qual deverá disponibilizar, 
no mínimo, 15 horas/mês para aspetos relacionados com a gestão e 
planeamento, entre outros atos necessários à coordenação. Não estão 
autorizados para o desempenho das funções de Diretor Clínico do Ser-
viço de Saúde do Trabalho os médicos sem a Especialidade de Medicina 
do Trabalho e os médicos que se encontram no regime de autorização 
transitória para o exercício da medicina do trabalho.

Tabela 7 — Número mínimo de horas prestadas pelo médico do trabalho 
por número de trabalhadores e tipo de estabelecimento

Tipo de estabelecimento Mínimo de horas prestadas pelo Médico do Trabalho 
por número de trabalhadores

Estabelecimento industrial ou estabelecimento de outra natureza com risco 
elevado.

1 hora por mês por cada grupo de 10 trabalhadores ou fração.

Restantes estabelecimentos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 hora por mês por cada grupo de 20 trabalhadores ou fração.

Fonte: Artigo 105.º da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro.

• Técnico Superior e Técnico de segurança do trabalho, para prestação das atividades de segurança, os quais devem ser detentores das qua-
lificações legalmente exigidas para o exercício das respetivas profissões. O número de Técnicos superiores/Técnicos de Segurança do Trabalho 
não deve ser inferior ao legalmente estabelecido (Artigo 101.º) — vide Tabela 8.

Tabela 8 — Número de Técnicos superiores/Técnicos de Segurança do Trabalho 
por número de trabalhadores a abranger e tipo de estabelecimento

Tipo de estabelecimento Número de Técnicos superiores/Técnicos de Segurança 
do Trabalho por número de trabalhadores a abranger

Estabelecimento industrial ou estabelecimento de outra natureza com risco 
elevado.

• Até 50 trabalhadores: 1 técnico.
• Mais de 50 trabalhadores: 2 técnicos por cada 1500 trabalhado-

res abrangidos ou fração, sendo pelo menos um deles técnico 
superior.

Restantes estabelecimentos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Até 50 trabalhadores: 1 técnico
• Mais de 50 trabalhadores: 2 técnicos por cada 3000 trabalhadores 

abrangidos ou fração, sendo pelo menos um deles técnico superior.

Fonte: Artigo 101.º da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro.
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• Enfermeiro do Trabalho, deverá integrar a Equipa de profissio-
nais de SST sempre que a empresa/estabelecimento possua mais de 
250 trabalhadores e, obrigatoriamente, nas empresas prestadoras de 
Serviços externos de Saúde do Trabalho. O Enfermeiro deverá prestar a 
atividade profissional durante o número de horas necessárias ao trabalho 
de enfermagem de rotina e de emergência, por um tempo não inferior 
ao número de horas de trabalho do médico do trabalho.

Todos os profissionais anteriormente mencionados, devem estar con-
tratualizados de forma nominativa e por tempo de afetação à atividade.

De salvaguardar, que poderão integrar a Equipa do Serviço de SST 
outros profissionais não mencionados anteriormente (ex.: ergonomistas, 
psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas), de acordo, nomeadamente, 
com os riscos profissionais identificados, as prioridades estabelecidas 
e os recursos financeiros existentes.

5.3.5 — Requisitos de garantia das condições de exercício
Para além dos requisitos relativos aos recursos humanos, o Serviço

de SST de qualquer empresa/estabelecimento, independentemente do 
seu modelo de organização (interno, externo ou comum), deve assegurar 
também o cumprimento de outros requisitos mínimos:

1 — Instalações adequadas e devidamente equipadas para o exercício 
da respetiva atividade;

2 — Equipamentos e utensílios de avaliação das condições de se-
gurança e saúde do trabalho e equipamentos de proteção individual a 
utilizar pelo pessoal técnico da entidade requerente;

3 — Qualidade técnica dos procedimentos, nomeadamente para 
avaliação das condições de segurança e de saúde e planeamento das 
atividades;

4 — Capacidade para o exercício das atividades principais do serviço 
de segurança e de saúde do trabalho, descritas no artigo n.º 98.º da Lei 
n.º 102/2009, admitindo -se o recurso a subcontratação de serviços ape-
nas em relação a tarefas de elevada complexidade ou pouco frequentes.

5 — Garantias suficientes em relação às medidas de segurança técnica 
e de organização do tratamento de dados pessoais a efetuar

5.4 — Principais atividades do Serviço de Saúde e Segurança 
do Trabalho

As principais atividades do Serviço de SST encontram -se previstas 
no artigo 98.º da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro.

Considera -se que, qualquer que seja a modalidade adotada, a empresa/
estabelecimento deve ter uma estrutura interna que previna os riscos 
profissionais e promova a saúde nos locais de trabalho, nomeadamente 
pelas seguintes atividades:

1 — Identificação, avaliação e controlo dos riscos profissionais, 
devendo estar associado a este processo de gestão um plano detalhado 
de prevenção e proteção da saúde dos trabalhadores.

2 — Vigilância da saúde dos trabalhadores, incluindo a realização 
de exames de saúde de admissão, periódicos e ocasionais, dos exames 
complementares de diagnóstico, da vacinação dos trabalhadores e de 
consultas de especialidade (sempre que necessárias), assim como o 
registo dos aspetos clínicos relativos ao trabalhador (processo clínico no-
minativo) e da sua aptidão para o trabalho (ficha de aptidão individual).

3 — Organização dos ficheiros clínicos e relativos às fichas de 
aptidão dos trabalhadores da empresa/estabelecimento.

4 — Promoção da saúde no local de trabalho, mediante a realização 
de atividades que favoreçam as práticas de trabalho saudáveis e seguras 
e estilos de vida saudáveis.

5 — Supervisão das condições de higiene e segurança do trabalho
quanto às instalações, equipamentos e utensílios de trabalho, aos aspetos 
de sinalização de segurança, entre outros.

6 — Elaboração de programa de formação e informação em ma-
téria de saúde e segurança do trabalho, assim como prever atividades 
de consulta aos representantes dos trabalhadores para a saúde e 
segurança do trabalho;

7 — Participação na elaboração do plano de emergência interno,
incluindo as seguintes vertentes: primeiros socorros, combate a incên-
dios e situações de emergência e evacuação.

8 — Recolha, organização e reporte dos elementos necessários às 
notificações e participações obrigatórias.

9 — Recolha, organização, análise e reporte dos elementos esta-
tísticos relativos à saúde e segurança do trabalho, incluindo: demo-
grafia e estado da saúde da população trabalhadora, organização de 
trabalho, acidentes de trabalho e doenças profissionais, avaliação dos 
riscos profissionais e prestação de cuidados de saúde aos trabalhadores.

10 — Indicação de medidas, propostas e recomendações corretivas
relativas a situações críticas para a saúde dos trabalhadores.

As atividades de saúde e segurança do trabalho, devem constar do 
Programa de Ação do Serviço de SST da empresa/estabelecimento, 
que deve ser aprovado pelo empregador e dado conhecimento ao re-

presentante dos trabalhadores para a segurança e saúde do trabalho e 
restantes trabalhadores.

5.5 — Fatores de Risco Profissional
Um fator de risco profissional é um agente suscetível de provocar 

um efeito adverso (dano) na saúde do trabalhador (ex.: acidente de 
trabalho, doença profissional ou outra doença ligada ao trabalho). Por 
vezes denomina -se o potencial fator de risco como “perigo”.

O risco profissional designa a combinação da probabilidade de 
ocorrência de um efeito adverso (dano) na saúde do trabalhador e a 
gravidade do dano no trabalhador, assumindo que existe exposição 
profissional. Neste sentido, o risco profissional existe em qualquer em-
presa/estabelecimento, ainda que possa ser probabilisticamente pouco 
valorizável (risco aceitável). Assim, é incorreto afirmar a ausência de 
risco profissional numa empresa/estabelecimento.

Usualmente classificam -se os riscos profissionais pela sua natureza: 
Biológicos, Físicos, Químicos, Psicossociais, Relativos à atividade de 
trabalho e Mecânicos.

Um trabalhador pode estar exposto a um risco profissional por 
diversas vias: respiratória (inalação), digestiva (ingestão), dérmica 
(contacto), auditiva (audição), ocular (“contacto” visual) sendo que a 
exposição profissional depende de diversos fatores:

• Das características do fator de risco e da “quantidade” em que este 
está presente no ambiente de trabalho;

• Da capacidade de penetração e interação do fator de risco com o 
organismo humano;

• Do tempo e frequência a que o trabalhador está exposto;
• Da intensidade de exposição;
• Das características individuais do trabalhador (ex. género, idade, 

estado de saúde, suscetibilidade genética);
• Entre outros.

Assim, para cada fator de risco deve ser desenvolvida uma es-
tratégia de intervenção da responsabilidade do Serviço de SST da 
empresa/estabelecimento.

5.5.1 — Fatores de risco profissional de natureza biológica
Os fatores de risco profissional de natureza biológica (também de-

signados por agentes biológicos) são microrganismos, incluindo os 
geneticamente modificados, as culturas de células e os endoparasitas 
humanos suscetíveis de provocar infeções, alergias ou intoxicações
(Artigo 3.º, do Decreto -Lei n.º 84/97, de 16 de abril).

Os agentes biológicos são vírus, fungos e bactérias suscetíveis de 
causar doença ao trabalhador exposto. Estes podem ser classificados em 
quatro grupos de acordo com o seu nível de risco infeccioso — definido 
no diploma atrás indicado — no qual se tem em consideração a probabi-
lidade de o agente causar doença e o risco de propagação na comunidade.

Como exemplos de atividades em que o trabalhador pode estar ex-
posto ao risco biológico, temos:

• Trabalho em unidades de produção alimentar;
• Trabalho agrícola;
• Atividades em que há contacto com animais e ou produtos de 

origem animal;
• Trabalho em unidades de saúde, incluindo unidades de isolamento 

e de autópsia;
• Trabalho em laboratórios clínicos, veterinários e de diagnóstico, 

incluindo laboratórios microbiológicos de diagnóstico;
• Trabalho em unidades de recolha, transporte e eliminação de detritos;
• Trabalho nas instalações de tratamento de águas de esgoto.

Salienta -se que o empregador deve notificar, de acordo com o ar-
tigo 5.º do referido decreto -lei, a Autoridade para as Condições do 
Trabalho e a Direção -Geral da Saúde com, pelo menos, 30 dias de 
antecedência, do início de atividades em que sejam utilizados, pela 
primeira vez, agentes biológicos dos grupos 2, 3 ou 4 bem como em cada 
situação em que haja utilização de novos agentes biológicos do grupo 4 
e de agentes novos classificados provisoriamente no grupo 3.

O modelo de notificação encontra -se disponível nos sítios eletrónicos 
das referidas entidades.

5.5.2 — Fatores de risco profissional de natureza física
Os fatores de risco profissional de natureza física relacionam -se 

essencialmente com a propagação da energia nas suas diversas formas. 
São seguidamente apresentados alguns exemplos:

• Ruído (pressão sonora elevada);
• Radiação (ionizante e não ionizante);
• Iluminância;
• Vibração;
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• Temperatura (stress térmico);
• Pressão (ambiente hiperbárico e hipobárico);
• Humidade (ambiente muito húmido/seco);
• Entre outros.

De salientar, que a combinação de alguns riscos físicos (ex.: ruído, 
vibração, temperatura e pressão elevadas), assim como com riscos 
de outra natureza (ex.: psicológicos) podem potenciar os danos na 
saúde do trabalhador, pelo que a análise da exposição profissional 
múltipla é indispensável e deve ser assegurado pelo Serviço de SST 
da empresa/estabelecimento.

5.5.3 — Fatores de risco profissional de natureza química
Os fatores de risco profissional de natureza química (também designa-

dos por riscos químicos) são elementos ou compostos químicos, isola-
dos ou em mistura, que se apresentem no estado natural ou sejam produ-
zidos, utilizados ou libertados em consequência de uma atividade laboral, 
incluindo sob a forma de resíduo, em contexto de produção ou comer-
cialização (Artigo 3.º, do Decreto -Lei n.º 24/2012, de 6 de fevereiro).

Um agente químico é perigoso, sempre que é classificado como 
substância ou mistura perigosa, assim como nas situações em que 
possa implicar riscos para a saúde dos trabalhadores (Artigo 3.º, do 
Decreto -Lei n.º 24/2012, de 6 de fevereiro) devido:

• Às suas propriedades físico -químicas e ou toxicológicas;
• À forma como é utilizado pelos trabalhadores;
• À forma como se apresenta no local de trabalho.

As substâncias ou misturas consideradas perigosas, devem ser acom-
panhadas de uma ficha de dados de segurança e estarem rotuladas de 
maneira a que os trabalhadores tenham conhecimento dos seus efeitos e 
das medidas de prevenção e proteção a adotar, antes de as manusearem.

As propriedades das substâncias e misturas que conduzem à clas-
sificação de perigosas, encontram -se estabelecidas no Regulamento 
(CE) n.º 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 
dezembro de 2008), relativo à classificação, rotulagem e embalagem de 
substâncias e misturas. Estas propriedades incluem os perigos físicos, 
para a saúde humana e para o ambiente, a saber:

• Perigos para a saúde humana — Toxicidade aguda (oral, cutânea, 
por inalação), Mutagenicidade, Carcinogenicidade, Toxicidade para 
a reprodução, Corrosão/irritação/cutânea, Lesões/irritações oculares, 
Sensibilidade respiratória.

• Perigos físicos — inflamáveis, explosivos, comburentes, pirofó-
ricos e substâncias/misturas autorreactivas.

• Perigos para o meio ambiente — por exemplo, as substâncias 
perigosas para o ambiente aquático. Estes perigos terão especial inte-
resse no contexto da saúde ocupacional, nas situações em que afetem 
o ambiente do local de trabalho.

Os valores limite de exposição profissional, com carácter indicativo, 
relativos a agentes químicos encontram -se estabelecidos no Anexo III 
do Decreto -Lei n.º 24/2012, de 6 de fevereiro. O referido Decreto es-
tabelece ainda, no Anexo IV, a proibição de alguns agentes químicos. 
No que se refere à proteção dos trabalhadores contra os riscos químicos 
relacionados com agentes cancerígenos ou mutagénicos no trabalho, 
os valores limite encontram -se estabelecidos no Anexo do Decreto -Lei 
n.º 301/2000, de 18 de novembro.

A Norma Portuguesa 1796:2007 estabelece também valores limite 
relativos a outros agentes químicos, não sendo contudo um documento 
vinculativo.

5.5.4 — Fatores de risco profissional de natureza psicossocial
Os fatores de risco profissional de natureza psicossocial são aqueles 

que derivam de características sociais (ex.: padrões de interação grupal, 
relacionamento interpessoal, conflito trabalho/família), culturais (ex.: 
modelos tradicionais de liderança, de tomada de decisão e de resolu-
ção de conflitos) e psicológicos do trabalhador (ex.: atitudes, valores, 
representações, personalidade), para além de aspetos do trabalho,
designadamente as características físicas do ambiente, a organização 
do trabalho e a tarefa do trabalhador na empresa/estabelecimento. Estes 
fatores poderão potenciar situações de stress, violência no trabalho, 
assédio moral e sexual, entre outros.

5.5.5 — Fatores de risco profissional relativos à atividade de 
trabalho

São usualmente considerados como fatores de risco profissional 
relativos à atividade de trabalho os que se relacionam com os aspetos
da ergonomia e de organização da empresa/estabelecimento. Destacam-
-se os seguintes:

• Posturas ou posições corporais (extremas);
• Aplicação de força (inadequada);

• Repetitividade;
• Ritmo de trabalho (intenso);
• Cadência da tarefa (monotonia);
• Modelo organizacional de produção (ex. horário, turno, picos de 

produção, pausas, trabalho em linha);
• Outros.

A conceção do local de trabalho é um aspeto fundamental a ter em 
atenção na fase de projeto. De facto, aspetos como o lay -out, conceção 
(ou correção) de sistemas, máquinas e postos de trabalho que sejam 
seguros e eficientes, adaptando o trabalho ao Homem e tendo como 
objetivo fundamental, o aumento da segurança, saúde e conforto do tra-
balhador, contribuem para o aumento da eficiência organizacional e para 
a melhoria das condições de segurança e saúde nos locais de trabalho.

5.5.6 — Fatores de risco profissional mecânicos
Os fatores de risco profissional mecânicos encontram -se essencial-

mente relacionados com os elementos mecânicos que conduzem aos 
acidentes de trabalho (ex.: quedas em altura e ao mesmo nível, choque, 
entaladela, esmagamento, movimento em falso, etc.).

Geralmente o contacto do corpo, ou parte deste, com as máquinas 
e equipamentos de trabalho, poderão ocasionar danos para a saúde do 
trabalhador, sobretudo quando associados a inadequados/insuficientes 
procedimentos, comportamentos e outras condições de trabalho.

É comum, no setor industrial a utilização de equipamentos de traba-
lho, nomeadamente máquinas e ferramentas, devendo estas estar em 
conformidade com a legislação vigente.

A segurança na utilização de equipamentos de trabalho, pelos 
trabalhadores, nos locais de trabalho, é regulada pelo Decreto -Lei 
n.º 50/2005, de 25 de fevereiro (que transpõe a Diretiva Equipamentos 
de Trabalho), o qual estabelece o conjunto de regras reguladoras da 
segurança do trabalho com esses equipamentos, que têm como des-
tinatários os empregadores e se destinam a promover a melhoria das 
condições de trabalho com o objetivo de assegurar um melhor nível de 
proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores.

5.6 — Gestão do Risco Profissional
A gestão do risco profissional deve ser entendida como um processo 

dinâmico e técnico -científico que visa eliminar, minimizar ou controlar o 
risco profissional dos trabalhadores no seu local de trabalho. Este processo 
permite ao empregador tomar medidas preventivas e corretivas de forma 
mais eficaz e possibilita a definição de prioridades de ação que efetiva-
mente assegurem e ou melhorem a saúde e a segurança dos trabalhadores.

Uma adequada avaliação dos riscos profissionais constitui a base 
de uma efetiva gestão em saúde e segurança do trabalho, sendo uma 
ferramenta fundamental para a prevenção dos riscos profissionais e, 
consequentemente, para a redução dos acidentes de trabalho, das do-
enças profissionais e de outras doenças ligadas ao trabalho.

Este processo desenvolve -se em três principais vertentes: análise do 
risco; avaliação do risco e gestão do risco (vide Fig. 1). As etapas do 
processo são as seguidamente indicadas:

1 — Identificação dos fatores de risco profissional — etapa es-
sencialmente descritiva sobre os elementos, condições e processos de 
trabalho e a(s) atividade(s) desempenhada(s) pelo trabalhador, com 
ênfase na perspetiva da adversidade potencial do trabalho na saúde do 
trabalhador. É uma etapa que exige rigor na inventariação e caracteri-
zação dos fatores de risco e requer, para além da observação,

a descrição e interpretação do contexto do trabalho que poderá oca-
sionar efeitos negativos na saúde do trabalhador.

2 — Identificação dos trabalhadores expostos — nesta etapa de-
verão ser identificados os trabalhadores que estão expostos ao fator de 
risco profissional, de que forma a exposição profissional ocorre (ex. 
vias de exposição, tempo de exposição, entre outros), e proceder -se à 
quantificação dos efeitos na saúde (sintomas e danos). Especial atenção 
deve ser prestada aos trabalhadores mais vulneráveis (ex.: trabalha-
doras grávidas puérperas ou lactantes, trabalhadores jovens e idosos, 
trabalhadores portadores de deficiência, trabalhadores sem formação ou 
inexperientes, trabalhadores isolados nas suas atividades profissionais, 
trabalhadores com imunidade comprometida ou com doenças crónicas, 
entre outros) e ou que executam trabalhos e atividades de potencial 
risco elevado (vide Tabela 6).

3 — Estimativa do risco profissional — perante a informação ante-
riormente recolhida, deverá estimar -se a "probabilidade de ocorrência" 
(quantas vezes pode ocorrer?) e a "gravidade do dano" (que dano pode 
ocorrer?). Sempre que os fatores de risco profissional são mensuráveis 
(ex. possuem valores limite ou valores de referência de exposição 
profissional) estes deverão ser utilizados na estimativa.

4 — Valoração do risco profissional — esta etapa tem por base o 
cruzamento da informação relativa à “probabilidade de ocorrência”
e à “gravidade do dano”, visando comparar a magnitude do risco 
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com padrões de referência. Neste contexto, deverá ser estabelecido 
pela empresa/estabelecimento um referencial de valoração do risco 
profissional, tendo em conta as normas, legislação e as boas práticas, 
utilizando uma escala de níveis de risco em que cada nível deve estar 
associada a medidas preventivas/corretivas específicas.

5 — Controlo do risco profissional — esta etapa deverá permitir 
reduzir o risco profissional existente para níveis aceitáveis, assim como 
promover a monitorização das medidas implementadas (ex.: ações de 
acompanhamento ou de reavaliação periódica). As medidas a imple-
mentar deverão considerar os princípios de prevenção, e poderão ser 
de cinco áreas distintas: i) condições de trabalho, ii) equipamento de 
trabalho, iii) organização do trabalho, iv) formação e informação do 
trabalhador, v) vigilância da saúde. Esta etapa deverá ainda identificar 
a necessidade de novas avaliações de risco profissional, recomeçando 
o ciclo de gestão do risco profissional.

Figura 1 — Processo de Gestão do risco profissional

De referir, que o processo de análise, avaliação e controlo dos riscos 
profissionais deve ser efetuado, sempre que:

• Se verifique a necessidade de incluir um risco identificado na 
sequência de uma não conformidade detetada;

• Sejam criados/alterados substancialmente produtos, processos ou 
atividades;

• Ocorram alterações significativas na legislação ou outros requisitos 
aplicáveis;

• Sejam implementadas medidas de minimização de riscos profis-
sionais.

No que se refere à hierarquização de medidas preventivas/corretivas, no 
âmbito do controlo de riscos profissionais, deve -se considerar o seguinte:

1 — Eliminar o fator de risco profissional — Esta deve ser a pri-
meira atitude a tomar em termos de prevenção. Sempre que não se 
consiga eliminar o fator de risco, avaliar a forma de diminuir o risco 
a ele associado.

2 — Substituir o fator de risco profissional — como por exemplo 
substituir um agente/material perigoso por outro menos perigoso.

3 — Implementar medidas de engenharia — como por exemplo 
a instalação de proteções nas máquinas e equipamentos perigosos, a 
instalação de sistemas de ventilação geral ou localizada para captação 
de poeiras, fumos ou gases, entre outros.

4 — Implementar medidas administrativas e organizati-
vas — como por exemplo formação aos trabalhadores, rotatividade 
dos postos de trabalho de forma a repartir a carga de tarefas mais 
penosas, ajuste de horários, pausas.

5 — Implementar medidas de proteção individual — utilização 
de equipamentos de proteção individual (EPI's), adequados à tarefa a 
desempenhar.

(1) Os artigos referidos ao longo do texto constam da Lei n.º 102/2009, 
de 10 de setembro.

(2) Os artigos referidos ao longo do texto constam da Lei n.º 102/2009, 
de 10 de setembro.

(3) Os artigos referidos ao longo do texto constam da Lei n.º 102/2009, 
de 10 de setembro.

6. Anexos

ANEXO 1

Fluxogramas

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA INDUSTRIAIS
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ANEXO 2

Listas de verificação

Lista de verificação 1  - Instalações  - Orientações técnicas

Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

Conceção do Edifício Portaria n.º 53/71 de 3 de fev., com as alterações 
introduzidas pela Portaria n.º 702/80 de 22 de 
set.  -Regulamento Geral de Segurança e Higiene 
do Trabalho nos Estabelecimentos Industriais 
 -(RGSHTEI)

Portaria n.º 987/93 de 6 de out.  - Normas Técnicas 
relativas às Prescrições Mínimas de Segurança e 
saúde nos Locais de Trabalho

Local de trabalho
1 O edifício está construído de forma a as-

segurar as necessárias condições de es-
tabilidade, resistência e salubridade e a 
garantir a segurança compatível com as 
características e os riscos das atividades 
que nele são exercidas.

Art. 6.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.
N.º 1, Art. 1.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

2 O pé direito livre tem uma altura mínima 
de 3 metros.

N.º 1 do Art. 8.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.
N.º 1 do Art. 2.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

3 A área mínima por trabalhador é de 1,80 m2 N.º 1 do Art. 8.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.
N.º 1 do Art. 2.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

4 A cubagem mínima de ar por trabalhador 
é de 11,50 m3.

N.º 4 do Art. 8.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.
N.º 3 do Art. 2.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.
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Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

Pavimentos
1 O pavimento do local de trabalho é fixo, 

estável, antiderrapante sem inclinações 
perigosas saliências e cavidades (*).

(*) Recomenda -se que sejam contínuos para 
evitar a acumulação de poeiras nas juntas 
e resistentes mecânica e quimicamente. 

N.º 1 do Art. 10.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

2 Os pavimentos, nomeadamente os dos lo-
cais onde se fabricam, manipulam ou 
empregam substâncias explosivas ou 
inflamáveis são impermeáveis, incom-
bustíveis e constituídos por materiais 
antichispas.

N.º 1 do Art. 111.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

3 Os pavimentos, nomeadamente os dos 
locais onde se encontram gases, vapo-
res ou poeiras suscetíveis de provocar 
explosões, são impermeáveis, incom-
bustíveis e constituídos por materiais 
antichispas.

N.º 1 do Art. 111.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

4 Os pavimentos referidos no ponto ante-
rior têm dispositivos de escoamento 
suficiente para drenar a água debitada 
pelos meios de extinção a incêndios.

N.º 2 do Art. 111.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

5 Os pavimentos, nomeadamente os dos 
locais, onde se produzem, empregam, 
manipulam, transportam ou armazenam 
substâncias tóxicas, asfixiantes, irritan-
tes ou infetantes têm superfície lisa e 
impermeável com inclinação suficiente 
para um fácil escoamento das águas de 
lavagem.

Art. 130.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

6 Os pavimentos, nomeadamente os dos 
locais onde se possam difundir gases, 
vapores ou poeiras tóxicos, asfixiantes, 
irritantes ou infetantes, têm superfície 
lisa e impermeável com inclinação su-
ficiente para um fácil escoamento das 
águas de lavagem.

Art. 130.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

7 As aberturas nos pavimentos estão prote-
gidas com resguardos fixos e resistentes

N.º 1 do Art. 12.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Paredes e tetos
1 As paredes são lisas, de fácil limpeza e 

revestidas ou pintadas de cores claras 
não brilhantes (**).

(**) Recomenda -se que tenham um bom 
isolamento térmico.

N.º 2 do Art. 9.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

2 As paredes e tetos, nomeadamente os dos 
locais onde se fabricam, manipulam ou 
empregam substâncias explosivas ou 
inflamáveis são incombustíveis.

3 As paredes e tetos, nomeadamente os dos 
locais onde se encontram gases, vapo-
res ou poeiras suscetíveis de provocar 
explosões, são incombustíveis.

4 Nos locais de trabalho que exijam lavagens 
frequentes as paredes estão revestidas 
com materiais impermeáveis até pelo 
menos 1,5 m de altura.

N.º 3 do Art. 9.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.
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Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

Divisórias
1 As divisórias transparentes ou translúcidas 

existentes estão assinaladas por forma a 
serem visíveis.

N.º 3 do Art. 10.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

Janelas e clarabóias

1 As janelas, as clarabóias e os dispositivos 
de ventilação instalados têm as caracte-
rísticas que permitam o seu funciona-
mento em segurança.

N.º 1 do Art. 11.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

2 As janelas, as clarabóias dispõem de dis-
positivos de controlo da incidência dos 
raios solares.

N.º 1 do Art. 19.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

3 A limpeza das janelas, das clarabóias e dos 
dispositivos de ventilação faz -se sem pe-
rigo para os trabalhadores que executam 
essa tarefa.

N.º 2 do Art. 11.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

Portas e portões
1 A localização, o número, a dimensão e os 

materiais das portas e portões atendem ao 
tipo de utilização dos locais de trabalho.

N.º 1 do Art. 12.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

2 As portas e os portões de correr têm um 
dispositivo de segurança que os impeça 
de saltar das calhas e cair.

N.º 2 do Art. 12.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

3 As portas e os portões de funcionamento 
mecânico possuem dispositivos de pa-
ragem de emergência facilmente iden-
tificáveis e acessíveis.

N.º 3 do Art. 12.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

4 Em caso de falha de energia, as portas e 
os portões de funcionamento mecânico 
podem abrir -se automaticamente ou por 
comando manual.

N.º 4 do Art. 12.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

5 As portas e os portões basculantes são trans-
parentes ou possuem painéis transparentes.

N.º 5 do Art. 12.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

6 As portas e os portões transparentes têm 
colocada uma marca opaca a um nível 
facilmente identificável pelo olhar.

N.º 7 do Art. 12.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

7 Junto aos portões destinados à circulação de 
veículos existem portas para peões, sinali-
zadas e permanentemente desobstruídas.

N.º 9 do Art. 12.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

8 As portas de emergência estão sinalizadas e 
dispõem de iluminação de segurança.

N.º 8 do Art. 12.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

9 As portas de emergência abrem para o exte-
rior de forma rápida e acessível (***)

(***) Recomenda -se que as portas de 
emergência sejam corta -fogo e estejam 
munidas de barras antipânico.

N.º 8 do Art. 12.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

Vias de circulação/ escadas 
(incluindo as de emergência)

1 As vias de circulação incluindo escadas fi-
xas permitem a circulação fácil e segura 
das pessoas.

N.º 1 do Art. 13.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.
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Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

2 A largura mínima das vias de circulação e 
escadas é de 0,90 m.

Art. 56.º do regulamento técnico de SCIE, aprovado 
pela Portaria n.º 1532/2008 de 29/12, e o art. 13.º e 
4.º do seu anexo I.

3 As vias de circulação destinadas a veículos 
estão distanciadas das portas, dos por-
tões, das passagens para peões, dos corre-
dores e das escadas de modo a não cons-
tituírem risco para os seus utilizadores.

N.º 3 do Art. 13.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

4 As vias de circulação destinadas a pessoas 
têm iluminação adequada e piso não es-
corregadio ou antiderrapante.

N.º 5 do Art. 13.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

5 Havendo risco de queda em altura as vias de 
circulação possuem resguardos laterais 
com a altura mínima de 0,90 m e rodapés 
com a altura mínima de 0,14 m.

N.º 1 do Art. 12.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.
N.º 6 do Art. 13.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

6 Os intervalos entre máquinas, instalações 
e materiais têm uma largura de, pelo 
menos, 0,60 m.

N.º 4 do Art. 10.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

7 As escadas possuem corrimão não inter-
rompido nos patamares.

N.º 2 do Art. 13.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

8 Os degraus têm piso antiderrapante ou dis-
põem de tiras abrasivas junto ao bordo.

N.º 3 do Art. 14.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

9 As escadas e as passadeiras rolantes estão 
equipadas com dispositivos de segurança 
e de paragem de emergência, acessíveis 
e facilmente identificáveis.

Art. 14.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

Cais e rampas
1 Os cais e as rampas de carga são adequados 

à dimensão das cargas neles movimen-
tados e permitem a circulação fácil e 
segura das pessoas.

N.º 1 do Art. 15.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

2 Os cais de carga têm pelo menos uma 
saí da ou, quando o seu comprimento 
for superior a 25 m, uma saída em cada 
extremidade.

N.º 2 do Art. 15.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

Instalações sociais

Instalações sanitárias e vestiários
1 As instalações sanitárias são separadas, ou 

de utilização separada, por sexo e em 
número suficiente.

N.º 1 do Art. 139.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.
N.º 1 do Art. 20.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

2 As instalações sanitárias não comunicam 
diretamente com os locais de trabalho.

N.º 1 do Art. 139.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

3 São bem iluminadas e ventiladas. N.º 1 do Art. 139.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

4 O pavimento é revestido de material re-
sistente, liso e impermeável, inclinados 
para ralos de escoamento providos de 
sifões hidráulicos.

N.º 1 do Art. 139.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

5 As paredes são de cor clara e revestidas de 
azulejo ou outro material impermeável 
até, pelo menos, 1,5 m de altura.

N.º 1 do Art. 139.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.
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S N N/A

6 Existem lavatórios, retretes e urinóis em 
número suficiente (*)

(*)  -1 lavatório fixo por cada grupo de 
10 trabalhadores que cessem simulta-
neamente o trabalho;

 -1 retrete e 1 urinol por cada grupo de 
25 homens que cessem simultaneamente 
o trabalho;

 -1 retrete por cada grupo de 15 mulheres 
que cessem simultaneamente o trabalho.

N.º 2 do Art. 139.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.
Art. 19.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

7 As retretes estão instaladas em comparti-
mentos com as dimensões mínimas de 
0,80 m de largura por 1,30 m de profun-
didade, com tiragem de ar direta para o 
exterior e com porta independente a abrir 
para fora provida de fecho.

N.º 3 do Art. 139.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.
N.º 2 do art. 20.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

8 As divisórias que não forem inteiras devem 
ter a altura mínima de 1,80 m (do pavi-
mento ao teto), e o espaço livre junto 
ao pavimento, caso exista, não pode ser 
superior a 0,20 m.

N.º 3 do art. 20.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

9 Os urinóis dispõem de dispositivos de 
descarga de água e estão separados por 
baias laterais distantes entre si de pelo 
menos 0,60 m.

N.º 3 do Art. 139.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

10 Os lavatórios são providos de sabão não 
irritante e de toalhas individuais de papel 
ou dispositivo de secagem de mãos.

N.º 3 do Art. 139.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

11 Sempre que se justifique, existem chuvei-
ros em número suficiente (*)

(*) 1 cabine de banho com chuveiro por 
cada grupo de 10 indivíduos que cessem 
simultaneamente o trabalho; Devem es-
tar instaladas em local próprio, separado 
do das retretes e dos urinóis, ter ante-
câmara de vestir com cabide e banco, 
dispor de água fria e quente, ter piso 
antiderrapante e ser providas de portas.

N.º 2 do Art. 139.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.
Art. 19.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

12 No caso de haver mais de 25 trabalhadores, 
a área ocupada pelos vestiários, chuvei-
ros e lavatórios, deverá corresponder, no 
mínimo, a 1 m2 por trabalhador.

N.º 3 do Art. 18.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

13 Os vestiários estão situados em salas pró-
prias, em comunicação direta com as 
cabinas de chuveiro e os lavatórios, e 
separados, ou de utilização separada, 
por sexos.

N.º 1 do Art. 140.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.
N.º 1 do art. 18.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

14 Os vestiários dispõem de armários indivi-
duais munidos de fechadura ou cadeado (*)

(*) Dimensões mínimas em função do nú-
mero máximo de pessoas que possam 
utilizar simultaneamente:

18,5 m2 até 25 trabalhadores;
18,5 m2 + 0,65 m2 por pessoa a mais, entre 

26 e 74 trabalhadores;
50 m2 + 0,55 m2 por pessoa a mais, entre 

75 e 149 trabalhadores;
92 m2 + 0,50 m2 por pessoa a mais, entre 

150 e 499 trabalhadores;
225 m2 + 0,40 m2 por pessoa a mais, para 

500 ou mais trabalhadores.

N.º 2 do Art. 140.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.
N.º 2 do Art. 18.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.
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15 Não sendo necessários vestiários, cada 
trabalhador dispõe de um outro espaço 
destinado à arrumação da sua roupa e 
objetos de uso pessoal.

N.º 5 do Art. 18.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

16 O esquentador, está instalado fora das ins-
talações sanitárias, em local ventilado 
e com exaustão de gases e fumos para 
o exterior.

N.º 3 do Art. 87.º do DL n.º 650/75 de 18 de nov

17 Os trabalhadores expostos a substâncias 
tóxicas, irritantes ou infetantes dispõem 
de armários duplos, de forma a permitir 
a separação das roupas de uso pessoal 
e de trabalho.

N.º 3 do Art. 140.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.
N.º 4 do art. 18.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

Refeitórios/locais de descanso
1 Os estabelecimentos que empreguem 50 ou 

mais trabalhadores e aqueles em que lhe 
seja autorizado tomarem as suas refeições 
dispõem de uma sala destinada exclusi-
vamente a refeitório, com meios próprios 
para aquecer a comida, não comunicando 
diretamente com locais de trabalho, insta-
lações sanitárias ou locais insalubres (*)

(*) Dimensões mínimas em função do nú-
mero máximo de pessoas que possam 
utilizar simultaneamente:
18,5 m2 até 25 trabalhadores;
18,5 m2 + 0,65 m2 por pessoa a mais, 

entre 26 e 74 trabalhadores;
50 m2 + 0,55 m2 por pessoa a mais, entre 

75 e 149 trabalhadores;
92 m2 + 0,50 m2 por pessoa a mais, entre 

150 e 499 trabalhadores;
225 m2 + 0,40 m2 por pessoa a mais, para 

500 ou mais trabalhadores.

N.º 1 do Art. 141.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

2 Na vizinhança dos refeitórios existem la-
vatórios em número suficiente.

N.º 3 do Art. 141.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

3 A superfície do refeitório está de acordo 
com a legislação em vigor.

N.º 2 do Art. 141.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

4 Os refeitórios são providos de bancos ou 
cadeiras e mesas em número suficiente.

N.º 3 do Art. 141.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

5 Se a segurança ou a saúde dos trabalhado-
res o exigir, existe um local de descanso 
facilmente acessível (*)

(*) Dimensões mínimas em função do nú-
mero máximo de pessoas que possam 
utilizar simultaneamente:
18,5 m2 até 25 trabalhadores;
18,5 m2 + 0,65 m2 por pessoa a mais, 

entre 26 e 74 trabalhadores;
50 m2 + 0,55 m2 por pessoa a mais, entre 

75 e 149 trabalhadores;
92 m2 + 0,50 m2 por pessoa a mais, entre 

150 e 499 trabalhadores;
225 m2 + 0,40 m2 por pessoa a mais, para 

500 ou mais trabalhadores.

N.º 1 do Art. 16.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

6 O local de descanso tem mesas e cadeiras, 
em número correspondente ao máximo 
de trabalhadores que podem utilizá -los
ao mesmo tempo.
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7 Os trabalhadores dispõem de água potável 
em quantidade suficiente e em locais 
facilmente acessíveis (**).

(**) Recomenda -se a instalação de bebe-
douros de jato ascendente ou um sistema 
equivalente.

Art. 134.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Material de primeiros socorros
1 Existe material de primeiros socorros de 

fácil acesso e devidamente sinalizado.
Art. 138.º -A da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.
N.º 3 do art. 21.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

Armazenagem
1 Os locais de armazenagem de material seco 

a granel dispõem de superfícies resis-
tentes e com área suficiente para evitar 
armazenagem em altura.

Art. 86.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev. Ver lista de 
verificação

Armazena-
gem.

2 Estão previstas vias de circulação para 
veículos e zonas para carga e descarga 
dos produtos.

Art. 86.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

3 O material seco a granel, quando possível, 
é armazenado em silos construídos com 
materiais resistentes ao fogo, cobertos, 
munidos de sistema de ventilação eficaz 
e que permitam a descarga pelo fundo.

N.os 1 e 2 do Art. 87.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

4 Os líquidos estão armazenados em reser-
vatórios situados acima do solo ou em 
fossas.

N.º 2 do Art. 88.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

5 Nos reservatórios situados acima do solo 
estão previstas tinas de retenção para 
recolha de eventuais derrames.

N.º 3 do Art. 88.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

6 Existem locais de armazenagem no ex-
terior dos edifícios para a colocação 
de botijas de gás sob pressão, com 
cobertura ligeira, boa ventilação e 
dotados de dispositivos para evitar a 
sua queda.

Art. 34.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

7 A armazenagem dos produtos ou substân-
cias inflamáveis, perigosos, tóxicos ou 
infetantes, respeitam a sua incompati-
bilidade.

N.º 5 do Art. 88.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

8 A armazenagem dos produtos ou substân-
cias inflamáveis, perigosos, tóxicos ou 
infetantes é efetuada em compartimento 
próprio não comunicando diretamente 
com os locais de trabalho.

Art. 36.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

9 As zonas de armazenagem de produtos 
perigosos têm sistemas de ventilação 
eficiente, estão fechadas hermetica-
mente, dispõem de instalação elétrica 
blindada e antideflagrante e de sistemas 
de deteção e/ou extinção automática de 
incêndios.

Artigos 35.º, 36.º e 88.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Instalações Elétricas
1 A conceção, a realização e o material de 

instalação elétrica obedecem a disposi-
ções regulamentares em vigor.

Art. 94.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev. Ver lista de 
verificação

Instalações
elétricas.
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Locais Técnicos
1 Os compressores que produzem ruído e 

vibrações estão instalados em locais 
isolados dos postos de trabalho.

Art. 26.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

2 Os compressores estão colocados em ma-
ciços antivibratórios.

Art. 26.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

3 Os recipientes sob pressão estão instalados 
em locais isolados das restantes áreas 
de trabalho.

Art. 93.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

4 Os recipientes sob pressão estão instala-
dos em local com espaço suficiente para 
manutenção quotidiana e para possíveis 
reparações.

Art. 93.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

5 Os locais onde estão instalados os recipien-
tes sob pressão têm uma boa ventilação 
e iluminação.

Art. 93.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

6 Os pavimentos adjacentes aos fornos e es-
tufas, as plataformas, os passadiços e es-
cadas de acesso são construídos de mate-
riais incombustíveis e resistentes ao fogo.

N.º 1 do Art. 90.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

7 As paredes e partes exteriores dos fornos e 
estufas estão isoladas termicamente ou 
protegidas de contacto acidental.

N.º 2 do Art. 90.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

8 As instalações frigoríficas estão conve-
nientemente iluminadas e dispõem de 
espaço suficiente para a inspeção e a 
manutenção dos condensadores.

N.º 2 do Art. 91.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

9 As portas das câmaras frigoríficas possuem 
fechos que permitam a sua abertura tanto 
do exterior como do interior.

N.º 3 do Art. 91.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

10 As portas das câmaras frigoríficas, que 
possuam fechaduras, devem ter dispo-
sitivos de alarme, acionáveis no interior 
das câmaras.

N.º 3 do Art. 91.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

11 Os locais destinados a operações de solda-
dura não estão localizados na proximidade 
de materiais combustíveis ou instalações 
suscetíveis de libertar poeiras, vapores 
ou gases explosivos ou inflamáveis.

N.º 1 do Art. 95.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

12 Estão previstas paredes ou anteparos, fixos 
ou móveis, de forma a impedir que as 
radiações nocivas atinjam outros locais 
de trabalho.

N.º 2 do Art. 95.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

13 Os locais destinados a operações de sol-
dadura estão dotados de sistemas de 
aspiração de gases e fumos.

N.º 4 do Art. 95.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

14 A pintura é efetuada em cabinas adequadas, 
dotadas de sistema de aspiração de gases 
e / ou poeiras.

Art. 106.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

15 A instalação elétrica dos locais de pintura 
é blindada e antideflagrante.

Artigos 94.º e 114.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Nota: A partir da data de entrada em vigor do regime jurídico de SCIE, aprovado pelo Dec. -Lei n.º 220/2008 de 12 de novembro, encontram-se
tacitamente revogadas todas as normas constantes do Regulamento Geral de Segurança e higiene do Trabalho nos Estabelecimentos Industriais,
aprovado pela Portaria n.º 53/71, de 3 de Fevereiro, alterada pela portaria n.º 702/80, de 22 de setembro, contrárias às normas constantes da 
Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro.



Diário da República, 2.ª série — N.º 170 — 4 de setembro de 2014  23075

  

Lista de verificação 2  - Armazenagem

Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

Armazenagem Portaria n.º 53/71 de 3 de fev., com as alterações in-
troduzidas pela Portaria n.º 702/80 de 22 de set. 
 -Regulamento Geral de Segurança e Higiene 
do Trabalho nos Estabelecimentos Industriais-
-(RGSHTEI)

Vias de passagem
1 Existem vias de circulação para pessoas 

e veículos.
Art. 10.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

2 As vias de circulação estão desimpedidas 
e devidamente sinalizadas.

Art. 10.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Iluminação
1 O local de armazenagem dispõe de ilumina-

ção natural ou artificial adequada.
Art. 18.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Ventilação
1 Dispõe de boas condições de ventilação. Art. 22.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Meios de combate a incêndios
1 Está dotado de equipamento adequado para 

extinção de incêndios em perfeito estado 
de funcionamento.

Art. 30.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

2 O equipamento para extinção de incêndios 
está situado em local acessível e conve-
nientemente assinalado.

Art. 30.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Arrecadação de substâncias explosivas
1 As substâncias explosivas estão guardadas 

de acordo com os regulamentos espe-
ciais em vigor.

Art. 32.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Armazenagem de líquidos inflamáveis 
com ponto 

de inflamação inferior a 21°c
1 Os líquidos inflamáveis com o ponto de infla-

mação inferior a 21°C, que não excedam 
20 litros, são depositados em recipientes 
aprovados pela entidade competente.

N.º 1 do Art. 33.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

2 Em quantidades limitadas, acima de 20 li-
tros, fixadas pela entidade competente, 
estão depositados em recipientes fecha-
dos, resistentes ao fogo e isolados do 
resto do edifício.

N.º 2 do Art. 33.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

3 Quando em grandes quantidades, os líqui-
dos inflamáveis com ponto de inflama-
ção inferior a 21°C estão colocadas em 
edifícios isolados, de construção resis-
tente ao fogo, ou em reservatórios, de 
preferência subterrâneos.

N.º 3 do Art. 33.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

4 A alimentação dos diferentes pontos da fá-
brica é efetuada por meio de condutas.

N.º 3 do Art. 33.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

5 São tomadas medidas eficazes de forma 
a impedir a fuga de tais líquidos para 
caves, poços ou canalizações de esgoto.

N.º 3 do Art. 33.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Armazenagem de gases comprimidos
1 As garrafas contendo gases comprimidos 

depositadas ao ar livre estão protegidas 
contra as variações excessivas de tempe-
ratura, raios solares diretos ou humidade 
persistente.

N.º 1 do Art. 34.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.
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2 Quando as garrafas estão depositadas no 
interior dos edifícios, o espaço reservado 
está isolado por divisórias resistentes ao 
fogo e ao calor.

N.º 2 do Art. 34.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

3 As garrafas não estão depositadas próximo 
de substâncias muito inflamáveis ou que 
ofereçam perigo ou explosão.

N.º 2 do Art. 34.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Armazenagem de sólidos inflamáveis
1 A armazenagem de matérias sólidas in-

flamáveis é feita de acordo com os 
regulamentos especiais aprovados pela 
entidade competente.

Art. 35.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Armazenagem de materiais 
inflamáveis utilizados em embalagem

1 Quando em grandes quantidades, as aparas 
de madeira e todos os materiais infla-
máveis utilizados em embalagens estão 
armazenados em edifícios isolados ou 
em compartimentos incombustíveis ou 
revestidos de metal, com portas igual-
mente revestidas de metal.

N.º 1 do Art. 36.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

2 Estes locais não possuem aberturas muni-
das de vidros ou materiais transparentes 
que permitam a incidência direta dos 
raios solares.

N.º 1 do Art. 36.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

3 Quando em pequenas quantidades, estes 
materiais estão depositados em caixas 
metálicas ou revestidas de metal, muni-
das de coberturas de fecho automático.

N.º 2 do Art. 36.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Aparelhos e meios de elevação 
transporte e armazenagem

Construção e conservação
1 Todos os elementos da estrutura, meca-

nismo, fixação e acessórios dos apa-
relhos de elevação possuem uma boa 
construção, com materiais apropriados 
e resistentes.

Art. 62.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

2 São mantidos em bom estado de conserva-
ção e funcionamento.

Art. 62.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Disposições relativas 
aos mecanismos principais

1 Os tambores e roldanas dos aparelhos de 
elevação e transporte por tração possuem 
as sedes dos cabos com dimensões e per-
fis que permitam o livre enrolamento 
dos cabos.

N.º 1 do Art. 63.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

2 As extremidades dos cabos são amarradas 
no interior dos tambores e ficam, em fim 
de curso, com duas voltas completas de 
cabo enroladas no tambor.

N.º 2 do Art. 63.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

3 Existem dispositivos que impeçam a fuga 
dos cabos das sedes dos tambores du-
rante o seu funcionamento normal.

N.º 3 do Art. 63.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.
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4 Os ganchos dos aparelhos de elevação 
possuem dispositivos de segurança que 
impeçam a fuga do cabo de suspensão.

N.º 4 do Art. 63.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

5 Os aparelhos de elevação acionados eletri-
camente são equipados com limitadores 
de elevação que cortem automaticamente 
a corrente quando a carga ultrapassar 
o limite superior do curso que lhe está 
fixado.

N.º 5 do Art. 63.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

6 Os guinchos dos aparelhos de elevação são 
concebidos para que a descida das cargas 
se faça com o motor embraiado e não 
em queda livre.

N.º 6 do Art. 63.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

7 Todos os aparelhos têm freios calculados 
e instalados de forma a poder suportar 
eficazmente uma carga que atinja, pelo 
menos, uma vez e meia a carga auto-
rizada.

N.º 7 do Art. 63.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

8 Os órgãos de comando estão colocados em 
locais de fácil acesso.

N.º 8 do Art. 63.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

9 Os órgãos de comando indicam claramente 
as manobras a que se destinam e são pro-
tegidos contra acionamento acidental.

N.º 8 do Art. 63.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Equipamento elétrico
1 O equipamento elétrico dos aparelhos de 

elevação é estabelecido e conservado 
de acordo com as disposições do regu-
lamento de segurança das instalações de 
utilização de energia elétrica.

Art. 64.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Carga máxima admissível
1 Cada aparelho de elevação acionado meca-

nicamente possui de forma bem visível, 
a indicação de carga máxima admissível.

Art. 65.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

2 Esta é fixada junto do condutor, assim 
como na parte inferior do aparelho.

Art. 65.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Disposições relativas à instalação
1 A estabilidade e a ancoragem de gruas e 

pontes rolantes trabalhando ao ar livre 
são asseguradas tendo em conta as fortes 
pressões do vento, as condições locais e 
as solicitações mais desfavoráveis resul-
tantes das manobras de carga.

N.º 1 do Art. 66.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

2 As extremidades dos caminhos de rola-
mento e aparelhos de elevação sobre car-
ris possuem dispositivos de paragem.

N.º 2 do Art. 66.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

3 As gruas sobre carris são instaladas de 
forma a manter espaço livre suficiente 
entre a sua parte mais alta e as constru-
ções situadas acima, entre qualquer das 
suas partes e paredes e outras gruas que 
circulem em vias de rolamento paralelas.

N.º 3 do Art. 66.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Manutenção de cargas
1 A elevação de cargas efetua -se vertical-

mente, a fim de evitar oscilações.
N.º 1 Artigo 69.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.
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Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

2 Quando for necessária uma elevação oblí-
qua, são observadas as precauções con-
venientes.

N.º 1 Artigo 69.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

3 As cargas são içadas, arreadas ou removi-
das de forma a evitar choques bruscos.

N.º 2 Artigo 69.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

4 Os recipientes destinados a içar ou arrear 
ferramentas ou materiais soltos são con-
cebidos de maneira a que nenhum dos 
objetos transportados possa cair.

N.º 3 Artigo 69.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

5 A elevação é precedida da verificação 
da correta fixação dos cabos ou outras 
amarras às cargas para que estas mante-
nham o bom equilíbrio e não haja perigo 
para outros trabalhadores.

N.º 4 Artigo 69.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

6 Durante a elevação, transporte horizontal e 
descida das cargas suspensas os sinalei-
ros dirigem a manobra de forma que as 
cargas não batam em qualquer objeto.

N.º 5 Artigo 69.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

7 Os condutores dos aparelhos de elevação 
evitam, tanto quanto possível, transpor-
tar as cargas por cima dos trabalhadores 
e dos locais onde eventualmente a queda 
possa constituir perigo.

N.º 6 Artigo 69.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Construção e instalação
1 Os elementos carregadores dos transpor-

tadores são suficientemente resistentes 
para suportarem com segurança as car-
gas previstas.

N.º 1 Artigo 70.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

2 O conjunto do mecanismo de transporte é 
construído de forma a evitar o risco de 
esmagamento entre os órgãos móveis e 
entre estes e os objetos fixos.

N.º 2 Artigo 70.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Passadiços e plataformas
1 Os transportes aéreos são providos de pas-

sadiços ou plataformas em todo o seu 
comprimento.

Artigo 71.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

2 Estes passadiços têm, pelo menos, 0,45 m 
de largura e dispõem, de ambos os lados, 
de guarda -corpos e rodapés.

Artigo 71.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Pavimentos
1 Os pavimentos dos passadiços ao longo 

dos transportadores e das plataformas 
nos postos de carregamento e descarga 
são antiderrapantes.

Artigo 72.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

2 O escoamento dos pavimentos está asse-
gurado de forma conveniente.

Artigo 72.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

3 Em casos de perigo de explosão os pavi-
mentos são antichispa.

Artigo 72.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Proteções
1 Os passadiços dos transportadores aéreos, e 

os transportadores que, não sendo com-
pletamente fechados, estejam situados 
em fossas ou ao nível do pavimento 
estão protegidos por guarda -corpos e 
rodapés adequados.

N.º 1 Artigo 73.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.



Diário da República, 2.ª série — N.º 170 — 4 de setembro de 2014  23079

  

Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

2 Nos transportadores, que não são comple-
tamente fechados e passem por cima de 
locais de trabalho ou de passagem, estão 
instalados protetores feitos de chapa ou 
rede metálica para reterem qualquer ma-
terial ou objeto suscetível de cair.

N.º 2 Artigo 73.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

3 As correias, cadeias, engrenagens e árvores 
motoras, cilindros, tambores ou carretos 
dos mecanismos dos transportadores es-
tão protegidos.

N.º 3 Artigo 73.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Dispositivos de comando

1 Os transportadores acionados mecanica-
mente estão munidos, nos postos de 
carga e descarga e nos pontos onde se 
efetue o acionamento mecânico e a re-
gulação das tenções, de dispositivos que 
permitam travar os motores em caso de 
emergência.

N.º 1 Artigo 74.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

2 Os transportadores que elevem as cargas 
segundo um plano inclinado são pro-
vidos de dispositivos mecânicos de 
travagem automática, no caso de corte 
acidental da força motriz.

N.º 2 Artigo 74.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Conservação
1 Lubrificações, afinações e reparações são 

efetuadas com os mecanismos comple-
tamente parados.

N.º 1 Artigo 77.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

2 Os transportadores são inspecionados pe-
riodicamente, a fim de se manterem em 
bom estado.

N.º 2 Artigo 77.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Carros de transporte 
manual e carros de mão

1 Os carros de transporte manual e os carros 
de mão são projetados, construídos e uti-
lizados tendo em atenção a segurança do 
seu comportamento em serviço.

N.º 1 Artigo 78.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

2 São adequados para o transporte a efetuar. N.º 1 Artigo 78.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

3 As rodas são de borracha ou material com 
características equivalentes.

N.º 2 Artigo 78.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

4 Os carros manuais são dotados de travões 
quando utilizados em rampas ou super-
fícies inclinadas.

N.º 3 Artigo 78.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

5 As pegas ou varões de empurrar dispõem 
de guarda -mãos.

N.º 5 Artigo 78.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Carros de transporte mecânico, 
tratores e empilhadores

1 Os carros de transporte mecânico são pro-
jetados, construídos e utilizados tendo 
em atenção a segurança do seu compor-
tamento em serviço.

N.º 1 Artigo 78.º -A da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

2 São dotados de dispositivos de comando e 
sinalização adequados.

N.º 1 Artigo 78.º -A da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.
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Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

3 Os comandos de arranque, aceleração, ele-
vação e travagem reúnem condições que 
impeçam movimentos involuntários.

N.º 2 Artigo 78.º -A da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

4 Os veículos dispõem de cabina de segurança. N.º 3 Artigo 78.º -A da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

5 A indicação da capacidade de carga a 
transportar está afixada em local bem 
visível.

N.º 4 Artigo 78.º -A da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Vias de rolamento e vias -férreas
1 Os caminhos no interior das fábricas são 

concebidos com o fim de reduzir os 
riscos resultantes do tráfego, tendo em 
conta os tipos de veículos, o espaço dis-
ponível e a localização de outras vias 
de trânsito.

N.º 1 Artigo 79.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

2 As vias de rolamento de carros estão dis-
postos de maneira a evitar ângulos e cur-
vas bruscas, rampas muito inclinadas, 
passagens estreitas e tetos baixos.

N.º 2 Artigo 79.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Elevação e transporte de materiais
1 São utilizados meios técnicos apropriados 

na carga, descarga, circulação, transporte 
e armazenagem de materiais de modo a 
evitar, quanto possível, os esforços físicos.

N.º 1 Artigo 85.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

2 Os trabalhadores encarregados do manu-
seamento dos materiais são instruídos 
da forma a elevar e transportar cargas 
com segurança.

N.º 1 Artigo 85.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

3 Quando são elevados ou transportados ob-
jetos muito pesados por uma equipa de 
trabalhadores, a elevação e a deposição 
das cargas são comandadas de forma a 
manter a unidade da manobra e a segu-
rança das operações.

N.º 2 Artigo 85.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

4 Os trabalhadores ocupados na manutenção 
de objetos que mostrem arestas vivas, 
rebarbas, falhas ou outras saliências pe-
rigosas, ou na manutenção de matérias 
escaldantes, cáusticas ou corrosivas, têm 
à sua disposição e utilizam equipamento 
de proteção apropriado.

N.º 3 Artigo 85.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Empilhamento de materiais
1 O empilhamento de materiais é efetuado 

de forma a oferecer segurança.
N.º 1 do Artigo 86.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

2 Os materiais estão empilhados sobre bases 
resistentes.

N.º 1 do Artigo 86.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

3 O seu peso não excede a sobrecarga pre-
vista para os pavimentos.

N.º 1 do Artigo 86.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

4 Os materiais empilhados estão devidamente 
afastados das paredes ou divisórias dos 
edifícios.

N.º 1 do Artigo 86.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

5 A altura do empilhamento dos materiais não 
compromete a estabilidade da pilha.

N.º 1 do Artigo 86.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.
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Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

6 O empilhamento dos materiais não preju-
dica a conveniente distribuição da luz 
natural ou artificial.

N.º 2 do Artigo 86.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

7 O empilhamento dos materiais não preju-
dica o bom funcionamento das máquinas 
ou de outras instalações.

N.º 2 do Artigo 86.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

8 O empilhamento dos materiais não preju-
dica a circulação nas vias de passagem 
e o funcionamento eficaz dos equipa-
mentos ou do material de luta contra 
incêndios.

N.º 2 do Artigo 86.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Armazenagem de materiais 
secos a granel

1 Os materiais secos a granel são quanto pos-
sível, armazenados em silos que permi-
tam a sua descarga pelo fundo.

N.º 1 do Artigo 87.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

2 Os silos são construídos de materiais re-
sistentes ao fogo, cobertos e munidos 
de sistema de ventilação eficaz.

N.º 2 do Artigo 87.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

3 As operações de manutenção são efetuadas 
com toda a segurança para os trabalha-
dores.

N.º 3 do Artigo 87.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

Armazenagem de líquidos perigosos

1 A armazenagem de líquidos inflamáveis 
ou combustíveis em reservatórios foi 
submetida à autorização da entidade 
competente.

N.º 1 do Artigo 88.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

2 A armazenagem de líquidos perigosos inin-
flamáveis é feita em reservatórios situa-
dos acima do solo ou fossas, dotados de 
dispositivos necessários para garantir a 
sua manutenção segura.

N.º 2 do Artigo 88.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

3 A armazenagem de líquidos inflamáveis 
contidos em tambores ou barris no 
interior de fábricas ou pequenos en-
trepostos é feita em compartimentos 
especiais, construídos com materiais 
resistentes ao fogo, com pavimento 
impermeável, inclinado e drenado 
para bacia coletora não ligada a es-
goto.

N.º 3 do Artigo 88.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

4 Os tambores ou barris estão dispostos so-
bre plataformas elevadas em relação ao 
pavimento.

N.º 3 do Artigo 88.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

5 Os barris ou garrafões que contenham 
ácidos são arrumados em locais fres-
cos.

N.º 4 do Artigo 88.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

6 Os produtos e materiais suscetíveis de rea-
girem entre si são conservados em locais 
distanciados e adequadamente isolados 
uns dos outros.

N.º 5 do Artigo 88.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.
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Lista de verificação 3 — Instalações Elétricas

Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

Geral Dec -Lei n.º 226/2005 de 28 de dezembro
1 É feita uma verificação periódica da ins-

talação elétrica.

2 A instalação elétrica não comporta risco de 
incêndio ou explosão.

Proteção das pessoas contra 
os contactos diretos

Portaria n.º 949 -A/2006 de 29 de dezembro

1 Existem condutores sem isolamento susce-
tíveis de originar um contacto.

2 Existe uma proteção complementar consti-
tuída por dispositivo diferencial.

3 Está prevista a utilização de tensão reduzida 
de segurança sempre que necessário.

Proteção das pessoas contra 
os contactos indiretos

1 As instalações dispõem de sistema de corte 
automático, sensível à tensão de defeito 
(disjuntor diferencial).

2 A instalação elétrica possui circuito de terra.

3 Está prevista a utilização de tensão reduzida 
de segurança sempre que necessário.

4 Está prevista a utilização de ligações equi-
potenciais.

5 São utilizados equipamentos com duplo 
isolamento.

Postos de Transformação
1 O PT está licenciado.

2 Existe um técnico responsável pela explo-
ração das instalações elétricas.

Terra de Proteção

Estão dotados de ligação à terra:
1 As carcaças, revestimentos e suportes me-

tálicos dos aparelhos.

2 As grades, redes e outros dispositivos me-
tálicos de resguardo.

3 A ferragem de apoio e fixação.

4 Os painéis metálicos dos quadros.

5 As tubagens e condutas metálicas.

6 A estrutura metálica dos edifícios.

7 As bainhas metálicas dos cabos de alta e 
baixa tensão.
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Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

8 Os circuitos de baixa tensão ou de teleco-
municações, incluindo os seus limitado-
res de tensão.

9 Os enrolamentos secundários dos transfor-
madores de medida em alta tensão.

10 As partes da instalação desligadas para 
execução dos trabalhos.

11 Os fios de guarda das linhas de alta ten-
são nas instalações onde o neutro esteja 
isolado.

12 Os para -raios de alta tensão.

Quadros Elétricos (QE)

1 O acesso ao quadro elétrico é acessível e 
está desobstruído.

2 As portas do QE estão fechadas à chave e 
dotadas de sinalização de aviso de perigo 
de eletrocussão.

3 Estão apenas acessíveis a pessoa compe-
tente.

4 Estão equipados com um disjuntor diferen-
cial para proteção das pessoas.

Quadros Elétricos (QE)
5 Os aparelhos montados nos quadros elétri-

cos estão devidamente identificados com 
etiquetas ou esquemas que permitam co-
nhecer as funções a que se destinam ou 
os circuitos a que pertencem.

6 Os quadros estão dotados de um ligador de 
massa, devidamente identificado, ao qual 
estão ligados os condutores de proteção 
da instalação e a massa do quadro.

7 Possui uma chapa de características, com 
as indicações da tensão de serviço, a na-
tureza e frequência da corrente para que 
foi construído.

Outras estruturas
1 Os condutores dotados de isolamento estão 

identificados por meio de coloração da su-
perfície exterior do respetivo isolamento.

2 Os condutores estão isentos de emendas.

3 As tomadas e as fichas estão concebidas de 
forma a que não seja possível o contacto 
direto com as partes ativas.

4 Nos locais onde se verifique a possibilidade 
de contacto com a água, as infraestrutu-
ras elétricas são estanques e asseguraram 
a proteção adequada.
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Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

5 Em locais onde haja elevado risco de 
incêndio ou explosão com origem 
elétrica, a instalação elétrica é antide-
flagrante.

6 As canalizações elétricas estão instaladas 
a mais de 3 cm de canalizações não elé-
tricas.

Ferramentas elétricas
1 O interruptor só aciona o equipamento 

quando atuado voluntariamente.

2 Os cabos de alimentação dos equipamentos 
portáteis ou as extensões são de bainha 
dupla.

3 Os equipamentos têm duplo isolamento.

4 É verificado periodicamente o estado 
de conservação das ferramentas elé-
tricas.

5 Estão previstos locais para arrumação das 
ferramentas elétricas.

Lista de verificação 4 — Ambiente térmico

Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

Ambiente térmico Portaria n.º 987/93 de 6 de outubro
1 A temperatura e humidade das salas de 

convívio destinadas ao pessoal, bem 
como das instalações sanitárias, canti-
nas e instalações de primeiros socorros, 
estão de acordo com os fins específicos 
desses locais.

N.º 2 -Art. 7.º

2 As janelas, as clarabóias e as paredes envi-
draçadas impedem uma excessiva expo-
sição ao sol, tendo em conta o tipo de tra-
balho e a natureza do local de trabalho.

N.º 3 -Art. 7.º

3 Existem resguardos, fixos ou móveis, 
de preferência à prova de fogo, para 
proteger os trabalhadores contra ra-
diações intensas de calor provocadas 
por tubagens, radiadores, sistemas de 
aquecimento ou quaisquer outra fontes 
nocivas de calor.

N.º 4 -Art. 7.º (conjugação com art. 24.º ponto 3 e 4 
Port 53/71)

Portaria n.º 53/71 de 3 de fev. - art. 24, alterada 
pela portaria 702/80 de 22 de set.

4 Os radiadores e tubagens de aquecimento 
central estão instalados por forma a que 
os trabalhadores não sejam incomodados 
pela irradiação de calor ou circulação de 
água quente.

N.º 5 -Art. 24.º

5 Está assegurada a proteção contra queima-
duras ocasionadas por radiadores.

N.º 6 -Art. 24.º
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Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

Conforto térmico ISO 7730:2005 -Ergonomics of the thermal 
environment -Analytical determination and 
interpretation of thermal comfort using calcu-
lation of the PMV and PPD indices and local 
thermal confort criteria

1 Os espaços de trabalho foram concebidos 
por forma a cumprir com os valores de 
temperatura, velocidade do ar e humi-
dade relativa recomendados na norma.

2 Foram tidas em conta as categorias de am-
biente térmico que consideram o descon-
forto térmico local causado por correntes 
de ar, diferença vertical de temperatura 
do ar, temperatura do pavimento e a as-
simetria radiante.

3 Para efeito de cálculo dos índices PPD, 
PMV, foram consideradas as taxas de 
metabolismo referenciadas.

Tabela A.5 - anexo A

4 Para efeito de cálculo dos índices PPD, 
PMV, foram considerados os valores de 
isolamento térmico do vestuário refe-
renciadas.

Tabela A.1, A.2, A.3, A.4 -anexo A

Stress térmico — Ambientes quentes ISO 7726 -1989 Hot Environments -Estimation 
of the Heat Stress on working man based on 
WBGT -index

1 Foram considerados os índices WBGT de 
referência.

2 A medição dos parâmetros para cálculo 
do indíce obedecem aos requisitos im-
postos.

Tabela A.5 - anexo A

Stress térmico — Ambientes frios ISO 11079 -2007 Ergonomics of the thermal envi-
ronment — Determination and interpretation 
of cold stress when using required clothing in-
sulation and local cooling effects

1 Foi considerado o índice IREQ de refe-
rência.

2 Foi considerado o índice WCI de referência. Tabela A.5 - anexo A

Instrumentos de medição ISO 7726 -1998 Ergonomics of the thermal envi-
ronment —Instruments for measuring physical 
quantities

1 Os instrumentos de medição obedecem aos 
requisitos da norma.

—

Lista de verificação 5 — Ventilação

Item em análise

Apreciação

Requisito normativo Comentários
S N N/A

Ventilação Portaria n.º 987/93 de 6 de out. — Normas Técni-
cas relativas às Prescrições Mínimas de Segu-
rança e saúde nos Locais de Trabalho

1 Os locais de trabalho devem dispor de ar 
puro em quantidade suficiente para as ta-
refas a executar, atendendo aos métodos 
de trabalho e ao esforço físico exigido.

N.º 1 do Art. 6.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.
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Item em análise

Apreciação

Requisito normativo Comentários
S N N/A

2 O caudal médio de ar puro deve ser de, 
pelo menos, 30 a 50 m3 por hora por 
trabalhador.

N.º 2 do Art. 6.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

3 O ar puro referido nos números anteriores 
pode ser obtido por processos naturais ou 
artificiais, devendo os respetivos equi-
pamentos ser mantidos em bom estado 
de funcionamento e dispor de controlo 
de deteção de avarias.

N.º 3 do Art. 6.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

4 O funcionamento das instalações de 
ventilação e de ar condicionado não 
deve expor os trabalhadores a corren-
tes de ar nocivas e deve assegurar a 
rápida eliminação da poluição do ar 
respirável.

N.º 4 do Art. 6.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

5 Os níveis de concentração de substâncias 
nocivas existentes no ar dos locais de 
trabalho não podem ultrapassar os defi-
nidos em legislação específica.

N.º 5 do Art. 6.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

6 Sempre que possível, a captação das 
substâncias referidas no número an-
terior deve ser feita no seu ponto de 
formação.

N.º 6 do Art. 6.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

7 A captação que não possa ser feita nos ter-
mos previstos no número anterior deve 
ser obtida por outros meios, desde que 
seguros e eficazes.

N.º 7 do Art. 6.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

Lista de verificação 6 — Ruído

Item em análise

Apreciação

Requisito normativo Comentários
S N N/A

Ruído Dec. -Lei 182/2006 de 6 de set.
1 Estão previstas as avaliações da exposi-

ção dos trabalhadores ao ruído, feitas 
por entidades acreditadas ou técnicos 
de higiene e segurança do trabalho 
com título profissional e formação 
específica.

Ponto 8 - art. 4.º, (avaliação feita de acordo com o 
Anexo I)

2 Os equipamentos e máquinas ruidosas di-
põem de elementos para redução de ruído 
na fonte (silenciadores, atenuadores, blo-
cos de inércia, elementos antivibráticos).

Ponto 1 - art. 6.º e Anexo IV

3 Os equipamentos e máquinas ruidosas 
estão isolados (barreiras acústicas, en-
capsulamento, compartimentação dos 
locais).

Ponto 3 - art. 6.º e Anexo IV

4 Os equipamentos, máquinas ruidosas e/ou 
seus componentes podem ser substituí-
dos por outros menos ruidosos.

Ponto 1 - Anexo IV

5 Existe um programa de manutenção das 
máquinas.

Ponto 1 - Anexo IV



Diário da República, 2.ª série — N.º 170 — 4 de setembro de 2014  23087

  

Item em análise

Apreciação

Requisito normativo Comentários
S N N/A

Ruído -Organização do trabalho
1 A organização do trabalho tem em conta 

a limitação da duração e intensidade 
da exposição bem como os períodos de 
descanso adequados.

Ponto 5 Anexo IV

Ruído — Estrutura do edifício
1 Está previsto o isolamento sonoro dos tetos, 

divisórias, portas, janelas e pavimentos.
Ponto 5 Anexo IV

2 Está previsto o aumento da distância entre a 
fonte de ruído e a localização dos postos 
de trabalho.

Ponto 5 Anexo IV

Ruído — Equipamento 
de proteção individual

1 São disponibilizados protetores auditivos 
com atenuação adequada.

Art. 7.º

Lista de verificação 7 — Vibrações

Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

Vibrações Dec. -Lei 46/2006 de 24 de fev.
1 Foi efetuada avaliação do risco de vibra-

ções por entidade acreditada.

2 É repetida sempre que houver alterações 
significativas na instalação.

3 Se o VLE for > 5 m/s2 (transmitidas ao sis-
tema mão -braço) e VLE for > 1.15 m/s2

(transmitidas ao corpo inteiro), a avalia-
ção é repetida a cada 2 anos.

4 São utilizados todos os meios para reduzir 
este risco.

5 Foi feita uma avaliação de riscos.

6 Se o resultado do valor de ação de exposi-
ção for ultrapassado, é estabelecido um 
programa de medidas técnicas e orga-
nizacionais.

7 É dada formação aos trabalhadores sobre 
este risco.

8 Se os exames médicos indicarem lesão 
provocada por vibrações, a avaliação 
de riscos é repetida.

9 Todos os trabalhadores expostos são sujei-
tos a vigilância da saúde e fazem exames 
médicos.

10 Os registos médicos são mantidos por 
30 anos após a cessação do risco.
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Lista de verificação 8 — Iluminação

Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

Iluminação Portaria n.º 987/93 de 6 de out.
1 Os locais de trabalho dispõem, na medida 

do possível, de iluminação natural ade-
quada, ou, caso não seja possível, existe 
iluminação artificial, complementar ou 
exclusiva, que garanta idênticas condi-
ções de segurança, saúde e conforto aos 
trabalhadores.

N.os 1 e 2 do art. 8.º

2 Existe iluminação alternativa, de intensi-
dade suficiente, nos casos em que, se 
houver avaria na iluminação artificial 
esta possa expor os trabalhadores a riscos.

N.º 3 do Art. 8.º

3 A iluminação artificial produz efeito es-
troboscópico.

N.º 5 do art. 8.º

4 As superfícies envidraçadas estão dotadas 
com dispositivos de proteção, designa-
damente nos locais onde ocorre encande-
amento e/ou exposição excessiva ao sol.

N.º 3 do Art. 7.º

5 Os vidros encontram -se limpos e em boas 
condições de conservação.

N.º 2 do Art. 19.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

6 As lâmpadas possuem armaduras de prote-
ção de modo a evitar a sua queda.

N.º 2 do Art. 11.º

7 Existe Iluminação de emergência que per-
mita a sinalização apropriada dos per-
cursos para saídas, sem possibilidade 
de erro.

Art. 21.º da Portaria n.º 53/71 de 3 de fev.

8 Existe iluminação de emergência alterna-
tiva para o caso de avaria da iluminação 
artificial principal.

Portaria n.º 987/93, 4.º  - n.º 6

Lista de verificação 9 — Radiações ionizantes

Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

Proteção da população e trabalhadores 
contra os perigos 

resultantes das radiações ionizantes

Dec -Lei n.º 222/2008 de 17 de nov.

1 O limite da dose efetiva máxima ultrapassa 
os 50 mSv por ano.

Art. 4.º

2 São respeitados os valore limite de dose 
equivalente fixados?

Art. 4.º

3 Existe a possibilidade de trabalhadoras 
grávidas expostas a radiação.

Art. 7.º

4 É feita a dosimetria da exposição indivi-
dual.

Art. 10.º

5 A monitorização por dosimetria individual 
é realizada trimestralmente e por enti-
dade licenciada.

Art. 10.º
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Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

6 São tomadas todas as medidas necessá-
rias para que as doses recebidas pelos 
trabalhadores sejam tão baixas quanto 
possível e sempre inferiores aos limites 
estabelecidos.

Artigos 11.º, 12.º

7 Existem instruções de trabalho escritas 
adaptadas ao risco associado às fontes 
e às práticas desenvolvidas.

Art. 12.º

8 Estão definidas zonas controladas e/ou 
zonas vigiadas.

Art. 12.º

9 Existe sinalização nas zonas controladas 
e vigiadas.

Art. 12.º

10 É feita a monitorização dos locais de tra-
balho.

Art. 12.º

11 Os trabalhadores têm formação e Infor-
mação sobre os potenciais riscos que o 
trabalho apresenta para a saúde.

Art. 12.º

12 São utilizados dosímetros individuais pelos 
trabalhadores.

Art. 12.º

13 São realizados exames médicos perió-
dicos aos trabalhadores expostos a 
radiações.

Art. 13.º

14 Os trabalhadores têm acesso aos resultados 
da dosimetria individual.

Art. 14.º

Lista de verificação 10 — Radiações não ionizantes

Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

Radiações óticas de fontes artificiais 
(Radiações não ionizantes)

Lei n.º 25/2010 de 24 de fevereiro

1 Existe algum foco de emissão de radiações 
eletromagnéticas (micro -ondas, infraver-
melhos, ultravioleta, laser).

2 Está confinado ou blindado o foco de emis-
são de radiação eletromagnética.

Art. 6.º

3 O número de trabalhadores expostos está 
reduzido ao mínimo.

Art. 6.º

4 Os trabalhadores expostos estão afastados 
ao máximo do foco emissor.

Art. 6.º

5 O tempo de exposição está reduzido ao 
mínimo.

Art. 6.º

6 Existe sinalização para as radiações  . . . . Art. 6.º

7 Existe programa adequado de manutenção 
do equipamento, do local e dos postos 
de trabalho.

Art. 6.º
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Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

8 São utilizados equipamentos de proteção 
individual para olhos e pele para minimi-
zar a exposição a radiação infravermelha 
e ultravioleta.

Art. 6.º

9 São conhecidos os níveis de radiação exis-
tentes nas zonas de exposição a radiação 
eletromagnética.

Art. 5.º

10 São realizados exames médicos periódicos 
aos trabalhadores expostos a radiações.

Artigos 9.º, 10.º

11 Os trabalhadores têm formação e informa-
ção neste domínio.

Art. 8.º

12 São ultrapassados os valores limite de ex-
posição.

Art. 5.º

13 A avaliação de riscos está registada.

14 Existem programas de manutenção dos 
equipamentos.

Art. 6.º

Lista de verificação 11 — Contaminantes químicos

Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

Proteção dos trabalhadores contra 
os riscos para a segurança e saúde 
devido à exposição a agentes quí-
micos.

Lei n.º 25/2010 de 24 de fev.

1 Existem agentes químicos perigosos na 
atividade.

Artigo 7.º

2 Caso existam, é feita a avaliação dos riscos 
para a segurança e saúde dos trabalha-
dores.

Artigo 7.º

3 A avaliação de riscos está registada e 
justificada em suporte de papel ou 
digital.

Artigo 7.º

4 São utilizados equipamentos adequados 
para o trabalho com os agentes químicos.

Artigo 9.º

5 O número de trabalhadores expostos está 
reduzido ao mínimo.

Artigo 9.º

6 Está reduzido ao mínimo a duração e o grau 
de exposição aos agentes químicos.

Artigo 9.º

7 São adotadas medidas de higienização. Artigo 9.º

8 Está reduzida ao mínimo a quantidade de 
agentes químicos necessários à ativi-
dade.

Artigo 9.º

9 São utilizados processos de trabalho ade-
quados que assegurem a segurança du-
rante o manuseamento, a armazenagem 
e o transporte de agentes químicos pe-
rigosos e respetivos resíduos.

Artigo 9.º
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Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

10 Existem equipamentos de proteção coletiva 
(ex: ventilação adequada, sistemas de 
exaustão,…).

Artigo 10.º

11 Os trabalhadores têm disponíveis equipa-
mentos de proteção individual.

Artigo 10.º

12 Existem fontes de ignição que possam pro-
vocar incêndios e explosões.

Artigo 11.º

13 Existe plano de ação com medidas adequa-
das em situação de acidente, incidente 
ou emergência resultante da presença 
de agentes químicos perigosos no local 
de trabalho.

Artigo 12.º

14 É feita a medição da concentração dos 
agentes químicos que possam apre-
sentar riscos para a saúde dos traba-
lhadores.

Artigo 13.º

15 É assegurada a vigilância da saúde dos 
trabalhadores.

Artigo 14.º

16 É assegurada aos trabalhadores expostos 
aos riscos resultantes da presença de 
agentes químicos no local de trabalho 
a informação, consulta e formação no 
domínio dos agentes químicos.

Artigo 16.º

17 São disponibilizadas fichas de dados de 
segurança.

Artigo 16.º

18 Existe sinalização de segurança adequada.

19 O conteúdo dos recipientes e das canali-
zações utilizados por agentes químicos 
perigosos está identificado de acordo 
com a legislação específica sobre clas-
sificação, embalagem e rotulagem de 
substâncias e misturas perigosas.

Artigo 16.º

20 Existe exposição ao chumbo. Artigo 17.º

21 É feita a determinação da concentração de 
chumbo no ar.

Artigo 19.º

22 O valor limite de exposição é ultrapassado. Artigo 20.º

23 É feito o controlo biológico dos trabalha-
dores expostos.

Artigo 21.º

24 A armazenagem dos produtos químicos 
perigosos é feita adequadamente por 
forma a evitar a proximidade dos in-
compatíveis.

25 O local de armazenagem é ventilado.

26 Está assegurada a retenção em caso de fuga 
ou derrame.

27 É controlada a formação e/ou acumulação 
de cargas eletrostáticas no transvase de 
líquidos inflamáveis.
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Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

28 Existe possibilidade de formação de atmos-
feras explosivas.

Dec -Lei n.º 236/2003, de 30 -09.
Dec -Lei n.º 112/96, de 05 -08.

29 A instalação elétrica é adequada a atmos-
feras explosivas.

30 Operações que emanem vapores ou gases 
tóxicos são realizadas em áreas bem 
ventiladas.

31 Estão disponíveis equipamentos de prote-
ção individual para a realização de ope-
rações com produtos perigosos.

32 Existem meios específicos para a neu-
tralização e limpeza de derrames e/ou 
controle de fugas.

Proteção dos trabalhadores contra os 
riscos ligados à exposição a agentes 
cancerígenos ou mutagénicos durante 
o trabalho.

Dec -Lei n.º 301/2000, de 18 de nov.

1 Existem substâncias, preparações, traba-
lhos ou processos indicados no n.º 2 do 
artigo 3.º

Artigo 3.º

2 São avaliados os riscos para a segurança e 
saúde dos trabalhadores.

Artigo 4.º

3 É evitada ou reduzida a utilização de 
agentes cancerígenos ou mutagénicos, 
substituindo -os por outros que não sejam 
perigosos ou impliquem menor risco para 
a segurança e saúde dos trabalhadores.

Artigo 5.º

4 A produção ou utilização do agente é feita 
em sistema fechado.

Artigo 5.º

5 O nível de exposição dos trabalhadores é 
reduzido a um nível tão baixo quanto 
tecnicamente possível.

Artigo 5.º

6 São limitadas as quantidades do agente 
cancerígeno ou mutagénico, no local 
de trabalho.

Artigo 6.º

7 O número de trabalhadores expostos é re-
duzido ao mínimo?

Artigo 6.º

8 Os processos de trabalho e as medidas téc-
nicas são concebidos de modo a evitarem 
ou minimizarem a libertação de agentes 
cancerígenos ou mutagénicos?

Artigo 6.º

9 É feita a extração dos agentes canceríge-
nos ou mutagénicos na fonte através de 
aspiração localizada ou ventilação geral 
adequadas?

Artigo 6.º

10 Os trabalhadores e seus representantes são 
informados sobre os riscos de exposição 
a este tipo de agentes?

Artigo 6.º

11 As zonas de risco estão delimitadas? Artigo 6.º
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Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

12 Existe sinalização de segurança? Artigo 6.º

13 Existem meios seguros de recolha, arma-
zenagem e evacuação dos resíduos pelos 
trabalhadores?

Artigo 6.º

14 Estão implementadas medidas que impe-
çam os trabalhadores de comer, beber 
ou fumar nas zonas de trabalho onde 
haja risco de contaminação por agentes 
cancerígenos ou mutagénicos?

Artigo 7.º

15 Os trabalhadores dispõem de equipamento 
de proteção individual adequado?

Artigo 7.º

16 É assegurada a vigilância da saúde dos 
trabalhadores?

Artigo 12.º

17 É assegurada formação adequada e sufi-
ciente aos trabalhadores?

Artigo 13.º

Lista de verificação 12 — Atmosferas explosivas

Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

Prescrições mínimas destinadas a pro-
mover a melhoria da proteção da 
segurança e da saúde dos trabalha-
dores suscetíveis de exposição a riscos 
derivados de atmosferas explosivas no 
local de trabalho.

Decreto -lei 236/2003, de 30 -09

1 Existem áreas onde se possam formar 
atmosferas explosivas? (formação de 
gases, vapores, névoas ou poeiras com-
bustíveis ou inflamáveis.

Art. 5.º

2 As áreas estão classificadas em zonas? Arts.º 4.º, 8.º

3 Existem fontes de ignição (*), incluindo 
descargas elétricas?

(*) Exemplos de fontes de ignição:
Superfícies quentes
Chamas e gases quentes
Faíscas geradas mecanicamente
Instalações elétricas
Eletricidade estática
Radiações ionizantes
Ultrassons
Reações químicas

Nota: Para mais informação consultar “Se-
gurança e Saúde dos Trabalhadores Ex-
postos a Atmosferas Explosivas  - Guia 
de boas práticas”.

Art. 5.º

4 Existem descargas eletrostáticas? Art. 5.º
As áreas estão devidamente sinalizadas? Art. 8.º

5 É possível substituir as substâncias com-
bustíveis ou inflamáveis?

Art. 6.º

6 Existem medidas de ventilação adequadas? Arts.º 6.º, 7.º
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Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

7 Existem planos de limpeza para eliminação 
de depósitos de poeiras perigosas?

Arts.º 6.º, 7.º

8 São utilizados dispositivos de monitoriza-
ção das concentrações de gases/vapores 
combustíveis ou inflamáveis?

Arts.º 6.º, 7.º

9 Existem dispositivos pára -chamas para 
gases, vapores e névoas?

Arts.º 6.º, 7.º

10 Os recipientes para líquidos inflamáveis 
são resistentes à explosão?

Arts.º 6.º, 7.º

11 Existem outros sistemas para evitar a pro-
pagação de explosões de poeiras?

Arts.º 6.º, 7.º

12 Existem sistemas de controlo de processos 
para assegurar a manutenção, supervisão 
e acionamento de medidas de proteção 
contra explosões?

Arts.º 6.º, 7.º

13 Existindo autoclaves de alta pressão, há 
muros de separação?

Arts.º 6.º, 7.º

14 Existe manual de proteção contra explo-
sões?

Art. 9.º

15 Existem instruções de trabalho escritas? Art. 10.º

16 Existem autorizações de trabalho para ta-
refas perigosas?

Art. 10.º

17 O equipamento de trabalho existente é o 
adequado para utilizar em áreas peri-
gosas?

Art. 11.º

18 O vestuário de trabalho e equipamentos de 
proteção individual são adequados para 
utilização em áreas perigosas?

Art. 11.º

19 Existe coordenação em situações de in-
tervenção de várias equipas de trabalho 
(ex. aquando da manutenção de equipa-
mentos, instalações)?

Art. 13.º

20 Os trabalhadores têm formação em matéria 
de proteção contra explosões?

Art. 15.º

Lista de verificação 13 — Segurança de máquinas e equipamentos de trabalho — Orientações técnicas

Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

Segurança máquinas e equipamentos 
de trabalho

Colocação no mercado

Dec -Lei n.º 50/2005 de 25 de fev.,
Dec -Lei n.º 103/2008, de 24 de jun.

1 As máquinas possuem marcação CE . . . . N.º 2 do Art. 10.º do Dec -Lei n.º 103/2008, de 24 
de jun.

2 Está identificado e é legível o nome e ende-
reço do fabricante, bem como o n.º de série, 
designação e ano de fabrico da máquina.

Anexo I pto 1.7.3 do Dec -Lei n.º 103/2008, de 24 
de jun.
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Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

3 Existe declaração de conformidade CE. N.º 1 do Art. 5.º do Dec -Lei n.º 103/2008, de 24 de jun.

4 A declaração CE está redigida na mesma 
língua que o manual de instruções ori-
ginal e acompanhada de uma tradução 
em português.

Anexo II do Dec -Lei n.º 103/2008, de 24 de jun.

5 Existe um manual de instruções onde es-
tão especificados os procedimentos para 
operar com a máquina e realizar a sua 
manutenção de forma segura.

Anexo I pto 1.7.4 do Dec -Lei n.º 103/2008, de 24 
de jun.

6 O Manual de instruções está redigido numa 
das línguas comunitárias e acompanhado 
da sua tradução em português.

Anexo I pto 1.7.4.1 do Dec -Lei n.º 103/2008, de 
24 de jun.

Verificação dos equipamentos 
de trabalho

1 Procedeu -se à verificação do equipamento 
após a sua instalação ou montagem.

N.º 1 do Art. 6.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

2 Os equipamentos de trabalho têm sido su-
jeitos a verificações periódicas.

N.º 2 do Art. 6.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

3 Existem relatórios das verificações efe-
tuadas.

N.º 1 do Art. 7.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

4 O empregador conserva os relatórios da 
última verificação e de outras verifica-
ções ou ensaios efetuados nos dois anos 
anteriores.

N.º 2 do Art. 7.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

Requisitos mínimos de segurança 
dos equipamentos de trabalho

Sistemas de comando
1 São claramente visíveis e identificáveis e 

têm, se for o caso, marcação apropriada.
N.º 1 do Art. 11.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

2 Estão colocados fora das zonas perigosas. N.º 2 do Art. 11.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

3 No caso de se localizarem dentro da zona 
de perigo, o seu acionamento, por uma 
manobra não intencional, não ocasiona 
riscos suplementares.

N.º 2 do Art. 11.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

4 A partir do posto de comando principal, é 
possível verificar, a ausência de pessoas 
nas zonas perigosas.

N.º 3 do Art. 11.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

5 Quando não é possível essa visualização o 
arranque é automaticamente precedido 
de um sistema de aviso seguro (sinal 
sonoro ou visual).

N.º 3 do Art. 11.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

6 Após o aviso de arranque, o trabalhador 
exposto dispõe de tempo e dos meios 
indispensáveis para se afastar imedia-
tamente da zona perigosa.

N.º 4 do Art. 11.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

Arranque do equipamento
1 Os equipamentos de trabalho possuem um 

sistema de comando que apenas permita 
que o arranque ou uma modificação im-
portante do funcionamento do equipa-
mento só seja efetuado após uma ação 
voluntária.

N.º 1 do Art. 12.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.
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Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

Paragem de equipamento
1 Existe um sistema de comando que permita 

a sua paragem geral em condições de 
segurança.

N.º 1 do Art. 13.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

2 Existe um dispositivo de paragem de emer-
gência.

N.º 1 do Art. 13.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

3 No sistema de comando a ordem de pa-
ragem tem prioridade sobre as ordens 
de arranque.

N.º 2 do Art. 13.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

4 Sempre que se verifique a paragem do 
equipamento ou dos seus elementos pe-
rigosos, é interrompida a alimentação de 
energia dos seus acionadores.

N.º 3 do Art. 13.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

Estabilidade e rotura
1 Os equipamentos de trabalho e os respe-

tivos elementos encontram -se devida-
mente estabilizados por fixação ou por 
outros meios.

N.º 1 do Art. 14.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

Projeções e emanações
1 O equipamento de trabalho possui disposi-

tivos de segurança contra riscos devidos 
a quedas ou projeções de objetos.

N.º 1 do Art. 15.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

2 O equipamento de trabalho possui dispo-
sitivos de retenção ou extração eficazes 
contra riscos devidos a emanações de 
gases, vapores ou líquidos.

N.º 1 do Art. 15.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

Riscos de contacto mecânico
1 Os elementos móveis do equipamento 

de trabalho dispõem de protetores que 
impeçam o acesso às zonas perigosas 
ou de dispositivos que interrompam o 
movimento dos elementos móveis antes 
do acesso a essas zonas.

N.º 1 do Art. 16.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

Iluminação e temperatura
1 As zonas e postos de trabalho ou de ma-

nutenção dos equipamentos de traba-
lho encontram -se convenientemente 
iluminados em função dos trabalhos a 
realizar.

N.º 1 do Art. 17.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

2 As partes de um equipamento de trabalho 
que atinjam temperaturas elevadas ou 
muito baixas dispõem de proteção contra 
os riscos de contacto.

N.º 2 do Art. 17.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

Manutenção do equipamento
1 Existe livrete de manutenção. N.º 2 do Art. 19.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

2 O livrete de manutenção encontra -se atua-
lizado.

N.º 2 do Art. 19.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

3 As operações de manutenção efetuam -se 
com o equipamento de trabalho parado.

N.º 1 do Art. 19.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.
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Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

4 Não sendo possível parar o equipamento 
de trabalho, são tomadas medidas de 
proteção adequadas à execução dessas 
operações ou estas são efetuadas fora 
das áreas perigosas.

N.º 1 do Art. 19.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

Manutenção do equipamento

Riscos elétricos, 
de incêndio e explosão

1 Os equipamentos de trabalho protegem os 
trabalhadores expostos contra os riscos 
de contacto direto ou indireto com a 
eletricidade.

Alínea a) do Art. 20.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 
25 de fev.

2 Os equipamentos de trabalho protegem os 
trabalhadores contra os riscos de incên-
dio, sobreaquecimento ou libertação de 
gases, poeiras, líquidos e vapores.

Alínea b) do Art. 20.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 
25 de fev.

Sinalização de segurança
1 Os equipamentos de trabalho encontram -se 

sinalizados com avisos ou outra sinali-
zação normalizada.

Art. 22.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

Requisitos complementares 
dos equipamentos móveis

Equipamentos que transportem 
trabalhadores e riscos de capotamento

1 Os equipamentos de trabalho que trans-
portem um ou mais trabalhadores estão 
adaptados de forma a reduzir os riscos 
de contacto dos trabalhadores com as 
rodas/lagartas ou o seu entalamento por 
essas peças.

N.º 1 do Art. 23.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

2 Os equipamentos de trabalho que transpor-
tam trabalhadores possuem estruturas 
que limitem os riscos por capotamento.

N.º 2 do Art. 23.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

3 O equipamento possui um sistema de re-
tenção dos trabalhadores transportados 
que evite o risco de esmagamento entre 
o equipamento e o solo, em caso de ca-
potamento.

N.º 4 do Art. 23.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

Risco de capotamento de empilhadores
1 O empilhador está equipado com uma es-

trutura que limita o risco de capotamento 
(ex. Cabina).

Art. 25.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

Equipamentos móveis automotores
1 O equipamento dispõe de dispositivo que 

evite a entrada em funcionamento não 
autorizada.

Alínea a) do n.º 1 do Art. 26.º do Dec -Lei n.º 50/2005, 
de 25 de fev.

2 Dispõe de dispositivo que assegure a tra-
vagem e imbilização de emergência em 
caso de avaria do dispositivo principal.

Alínea c) do n.º 1 do Art. 26.º do Dec -Lei n.º 50/2005, 
de 25 de fev.

3 Possui dispositivo que assegure uma ilu-
minação adequada em caso de utiliza-
ção noturna ou em local mal iluminado.

Alínea e) do n.º 1 do Art. 26.º do Dec -Lei n.º 50/2005, 
de 25 de fev.
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Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

4 Os equipamentos móveis automotores 
que comportem risco de incêndio estão 
equipados com dispositivos adequados 
de combate ao fogo (exceto se houver 
disponíveis na proximidade do local de 
utilização).

N.º 2 do Art. 26.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

5 Os equipamentos telecomandados 
imobilizam -se automaticamente sempre 
que saem do campo de controlo.

N.º 3 do Art. 26.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

Requisitos complementares 
dos equipamentos de elevação de cargas

Instalação
1 Os equipamentos estão instalados de modo 

a garantir a estabilidade e solidez durante 
a sua utilização.

Alínea a) do Art. 27.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 
25 de fev.

2 Estão instalados de modo a reduzir o risco 
de as cargas colidirem com os traba-
lhadores, balancearem, bascularem ou 
caírem.

Alínea b) do Art. 27.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 
25 de fev.

Sinalização e marcação

1 Os equipamentos de elevação de cargas 
possuem indicação da carga nominal em 
local bem visível.

N.º 1 do Art. 28.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

2 Os acessórios de elevação estão marcados 
de forma a que se possam identificar 
as características essenciais para a sua 
utilização com segurança.

N.º 2 do Art. 28.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

3 Possui sinalização de proibição de elevação 
de trabalhadores.

N.º 3 do Art. 28.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

Equipamentos de elevação 
ou transporte de trabalhadores

1 Possuem dispositivos adequados que evi-
tem os riscos de queda do habitáculo.

N.º 1 do Art. 29.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

2 Possuem dispositivos adequados que evi-
tem os riscos de queda do utilizador para 
fora do habitáculo.

N.º 1 do Art. 29.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

3 Possuem dispositivos adequados que evi-
tem os riscos de esmagamento, entala-
mento ou colisão do utilizador, nomea-
damente os devidos a contacto fortuito 
com objetos.

N.º 1 do Art. 29.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

4 Possuem dispositivos adequados que ga-
rantam a segurança dos trabalhadores 
bloqueados em caso de acidente no ha-
bitáculo e possibilitar a sua evacuação 
com segurança.

N.º 1 do Art. 29.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

Utilização de equipamentos de trabalho

1 Existe um espaço livre suficiente entre os 
elementos móveis e os elementos fixos 
circundantes.

Art. 31.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.
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Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

2 Estão protegidos por dispositivos ou me-
didas adequados contra os efeitos dos 
raios, nos casos em que possam ser atin-
gidos durante a sua utilização.

Art. 31.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

3 A energia ou qualquer substância utilizada 
ou pruduzida é movimentada ou liber-
tada com segurança.

Art. 31.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

Utilização de equipamentos móveis
1 Os equipamentos de trabalho automotores 

são conduzidos, unicamente, por traba-
lhadores devidamente habilitados.

N.º 1 do Art. 32.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

2 São respeitadas as regras de circulação nas 
zonas de trabalho onde os equipamentos 
se movimentam.

N.º 2 do Art. 32.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

3 Há meios para impedir os trabalhadores 
de se deslocarem a pé nas zonas em 
que operam equipamentos de trabalho 
automotores.

N.º 3 do Art. 32.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

4 Os trabalhadores que necessitam de se 
deslocar a pé para executar as suas 
tarefas, nas zonas em que operam 
equipamentos de trabalho automoto-
res, respeitam as medidas adequadas 
para evitar que sejam atingidos pelos 
equipamentos.

N.º 3 do Art. 32.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

5 Nos equipamentos de trabalho móveis acio-
nados mecanicamente, os trabalhadores 
são transportados em lugares seguros 
previstos para o efeito.

N.º 4 do Art. 32.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

6 Os equipamentos deslocam -se a velocidade 
reduzida no caso de se efetuarem traba-
lhos durante a deslocação.

N.º 5 do Art. 32.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

7 Os equipamentos deslocam -se a velocidade 
reduzida no caso de se efetuarem traba-
lhos durante a deslocação.

N.º 5 do Art. 32.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

8 Os equipamentos de trabalho móveis com 
motor de combustão são utilizados, ex-
clusivamente, em zonas de trabalho com 
atmosfera respirável suficiente.

N.º 6 do Art. 32.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

Equipamentos de trabalho 
de elevação de cargas

1 É garantida a estabilidade dos equipamen-
tos de trabalho de elevação de cargas 
durante a sua utilização.

N.º 1 do Art. 33.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

2 Existem procedimentos que impeçam que 
os trabalhadores circulem sob cargas 
suspensas e que estas se desloquem por 
cima dos locais de trabalho.

N.º 4 do Art. 33.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

3 Os acessórios de elevação de cargas são 
escolhidos em função das cargas a 
manipular, dos pontos de preensão, do 
dispositivo de fixação e das condições 
atmosféricas.

N.º 5 do Art. 33.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.
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S N N/A

4 Os acessórios de elevação de cargas têm 
em conta o modo e a configuração da 
lingada.

N.º 5 do Art. 33.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

5 Os acessórios de elevação de cargas são 
claramente identificáveis para que, o uti-
lizador conheça as suas características.

N.º 5 do Art. 33.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

6 Os acessórios de elevação de cargas são 
devidamente armazenados, evitando -se 
a sua danificação ou deterioração.

N.º 5 do Art. 33.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

Elevação de cargas não guiadas
1 São tomadas medidas adequadas para evi-

tar colisões entre cargas e outros ele-
mentos, quando existem mais de dois 
equipamentos de trabalho de elevação 
que se sobrepõem.

N.º 1 do Art. 34.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

2 Durante a utilização de equipamentos de 
trabalho móveis de elevação de cargas 
não guiadas são tomadas medidas para 
evitar o basculamento, o capotamento, 
a deslocação e o deslizamento dos equi-
pamentos.

N.º 2 do Art. 34.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

3 Quando as condições meteorológicas 
afetam a segurança do funcionamento 
ao ar livre destes equipamentos a sua 
utilização é adiada ou interrompida e 
adotam -se medidas que impeçam o seu 
capotamento.

N.º 3 do Art. 34.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

Organização do trabalho 
na elevação de cargas

1 As operações de elevação de cargas suspen-
sas são vigiadas permanentemente.

N.º 2 do Art. 35.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

2 Verifica -se a coordenação do operador 
quando a carga é elevada por mais de 
dois equipamentos de elevação.

N.º 3 do Art. 35.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

3 Existe um sinaleiro para dar apoio ao ope-
rador quando existe equipamento de ele-
vação de cargas não guiadas, quando 
este não consegue observar o trajeto da 
carga.

N.º 4 do Art. 35.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

4 O trabalhador mantém o controlo das ope-
rações cuja carga é fixada ou libertada 
manualmente.

N.º 5 do Art. 35.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

Utilização dos equipamentos 
de trabalho destinados 
a trabalhos em altura

Disposições gerais sobre trabalhos 
temporários em altura

1 O acesso aos postos de trabalho em altura 
permitem a evacuação em caso de perigo 
iminente.

N.º 5 do Art. 36.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

2 A passagem entre meios de acesso a postos 
de trabalho em altura e plataformas e 
passadiços estão protegidas contra riscos 
de queda.

N.º 6 do Art. 36.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.
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3 Os trabalhos em altura só são realizados 
quando as condições meteorológicas não 
comprometem a segurança e a saúde dos 
trabalhadores.

N.º 8 do Art. 36.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

Utilização de escadas
1 São colocadas de forma a garantir a estabi-

lidade durante a sua utilização.
N.º 1 do Art. 38.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

2 Os apoios das escadas portáteis assentam 
em suporte estável e resistente, de di-
mensão adequada e imóvel, de forma 
que os degraus se mantenham em posi-
ção horizontal durante a utilização.

N.º 2 do Art. 38.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

3 A parte superior ou inferior dos montantes 
encontram -se revestidos por dispositivo 
antiderrapante.

N.º 3 do Art. 38.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

4 As escadas utilizadas como meio de acesso 
apresentam um comprimento necessário 
para ultrapassar em, pelo menos, 90 cm, 
o nível de acesso.

N.º 4 do Art. 38.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

5 As escadas de enganchar com vários seg-
mentos e as escadas telescópicas são 
utilizadas garantindo a imobilização do 
conjunto dos segmentos.

N.º 5 do Art. 38.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

6 As escadas móveis são imobilizadas antes 
da sua utilização.

N.º 6 do Art. 38.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

7 As escadas suspensas são fixadas de forma 
a evitar a sua deslocação ou balanço.

N.º 7 do Art. 38.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

8 Utilização de técnicas de acesso e de posi-
cionamento por cordas.

9 A corda de trabalho a utilizar como meio de 
acesso e a corda de segurança a utilizar 
como dispositivo de socorro, encontram-
-se em pontos de fixação independen-
tes.

N.º 2 do Art. 39.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

10 O trabalhador utiliza arneses adequados. N.º 2 do Art. 39.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

11 A corda de trabalho está equipada com um 
mecanismo seguro de subida e descida, 
e de um sistema autobloqueante que im-
pede a queda do trabalhador.

N.º 2 do Art. 39.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

12 A corda de segurança está equipada com um 
dispositivo móvel antiqueda que acom-
panhe as deslocações do trabalhador.

N.º 2 do Art. 39.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

13 A corda de trabalho possui um assento 
equipado com acessórios adequados.

N.º 2 do Art. 39.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

14 As ferramentas e outros acessórios utili-
zados pelo trabalhador estão ligados ao 
seu arnês ou assento, ou presos de forma 
adequada.

N.º 2 do Art. 39.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

15 O trabalho está programado de modo a que 
o trabalhador possa ser imediatamente 
socorrido em caso de necessidade.

N.º 2 do Art. 39.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.
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Requisito legal Comentários
S N N/A

Utilização de andaime

1 A montagem, desmontagem ou reconver-
são do andaime só é realizada sob a di-
reção de uma pessoa competente com 
formação específica sobre os riscos 
dessas operações.

N.º 1 do Art. 40.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

Estabilidade do andaime
1 Os elementos de apoio do andaime evitam 

o seu deslizamento através da fixação à 
superfície de apoio de dispositivo anti-
derrapante.

N.º 1 do Art. 41.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

2 A superfície de suporte do andaime tem 
capacidade suficiente.

N.º 2 do Art. 41.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

3 O andaime sobre rodas possui dispositivos 
que impedem a deslocação acidental du-
rante a sua utilização.

N.º 3 do Art. 41.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

4 As dimensões, forma e disposição das 
plataformas do andaime estão adequa-
das ao trabalho a executar e às cargas 
a suportar.

N.º 1 do Art. 42.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

Plataformas do andaime

1 As plataformas do andaime estão fixa-
das aos respetivos apoios de modo 
que não se desloquem durante a sua 
utilização.

N.º 2 do Art. 42.º do Dec -Lei n.º 50/2005, de 25 de fev.

Lista de verificação 14 — Quedas em altura

Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

Quedas em Altura — Avaliação dos 
riscos e das medidas de prevenção/
seleção, utilização e manutenção do 
equipamento

Lei n.º 102/2009 de 10 de set.

1 Avaliou os riscos dos trabalhos em altura. Art. 15.º

2 Teve em consideração os trabalhos oca-
sionais.

Art. 15.º

3 Teve em consideração os vários trabalha-
dores que possam estar implicados nos 
mesmos trabalhos.

Art. 15.º

4 Teve em consideração os trabalhadores 
temporários.

Art. 15.º

5 Tem capacidade para prestar aconselha-
mento em matéria de métodos de traba-
lho e equipamentos necessários.

Art. 15.º

6 Garantiu formação e tem um controlo ade-
quado dos trabalhadores em matéria de 
segurança, na montagem, manutenção e 
utilização dos equipamentos.

Art. 15.º
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S N N/A

7 Eliminou os trabalhos em altura, sempre 
que possível.

Art. 15.º

8 Escolheu os equipamentos corretos . . . . . Art. 15.º

Utilização de equipamentos 
de trabalho destinados 
a trabalhos em altura

DL 50/2005 de 25 de fev.

1 Todas as aberturas estão devidamente pro-
tegidas e dispõem de meios de acesso 
seguros, incluindo as áreas a que é ne-
cessário aceder para proceder a trabalhos 
de manutenção.

2 Na utilização de equipamento destinado 
a trabalhos temporários em altura, foi 
atribuída prioridade a medidas de pro-
teção coletiva em relação as medidas de 
proteção individual.

Ponto 2 do Art. 36.º

3 Os equipamentos de trabalho destinados 
a trabalhos em altura são regularmente 
examinados e sujeitos a manutenção.

Art. 36.º ao 42.º

Quedas em altura — Vias de passagem 
e saídas, vias normais e de emer-
gência. Aberturas nos pavimentos 
e paredes. Comunicações verticais. 
Construção e conservação. Cintos de 
segurança.

Portaria n.º 702/80 de 22 de set.
Portaria n.º 987/93 de 6 de out.

1 As plataformas de elevadores, os corredo-
res, rampas, escadas e outros meios de 
acesso fixos possuem boa iluminação e 
ventilação, proporcionam boa utilização 
e têm piso não escorregadio ou antider-
rapante.

Artigo 10.º  -5 -Portaria n.º 702/80 de 22 de set.

2 Os locais elevados, que apresentem riscos 
de queda em altura, e onde há circulação 
de pessoas são protegidos por guarda-
-corpo e rodapé (no mínimo 0,9 m e 
0,14 m respetivamente).

Portaria n.º 987/93 de 6 de out.
Artigo 13.º  - 6

3 Nas vias normais ou de emergência em 
que exista o risco de queda em altura, 
existem resguardos laterais com a altura 
mínima de 0,9 me, se necessário, roda-
pés com a altura mínima de 0,14 m.

Portaria n.º 987/93 
Artigo 4.º  - 2

4 As aberturas nos pavimentos ou passagens 
estão dotados de coberturas resistentes 
ou guarda corpos e rodapés? (no mínino 
0,9 m e 0,14 m respetivamente).

Portaria n.º 702/80
Artigo 12.º  -1

5 Quando os resguardos não são aplicáveis, 
estão devidamente sinalizadas.

Portaria n.º 702/80 Artigo 12.º  -1

6 Efetuou uma avaliação dos materiais frá-
geis, tais como elementos de coberturas.

Portaria n.º 987/93 Artigo 10.º  - 5

7 Todos os sinais de aviso e/ou proibição 
estão colocados nos pontos de acesso 
aos materiais frágeis.

Portaria n.º 987/93 Artigo 10.º  - 5

8 Escolheu os equipamentos corretos . . . . . Portaria n.º 987/93 Artigo 10.º  - 5
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Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

9 Instalou plataformas de acesso e de tra-
balho fixas, por exemplo, pórticos e 
escadas fixas.

Portaria n.º 987/93 Artigo 10.º  - 5

10 Os cais e as rampas são adequados à di-
mensão das cargas neles movimentadas 
e permitem a circulação fácil e segura 
das pessoas.

Portaria n.º 987/93 Artigo 15.º  -1

11 A largura das escadas é proporcional ao 
n.º de utilizadores com um mínimo de 
0,9 m.

RSCIE

12 Os lanços e patins das escadas têm resguar-
dos c/ altura mínima de 0,9 m.

Portaria n.º 702/80 Artigo 13.º  -2

13 As escadas, quando limitadas por duas 
paredes têm, pelo menos, um corrimão.

Portaria n.º 702/80 Artigo 13.º  -2

14 As rampas e as escadas fixas são constru-
ídas de acordo com as normas técnicas 
e são providas de guarda -corpo e/ou 
corrimão.

Portaria n.º 702/80 Artigo 13.º -A e 13.º -B

15 Utiliza corretamente as plataformas ele-
vatórias.

Portaria n.º 702/80 Artigo 13.º -C

16 Os aparelhos de elevação, são formados por 
materiais apropriados e resistentes.

Portaria n.º 702/80 Artigo 62.º

17 Estes são mantidos em bom estado de con-
servação e funcionamento.

Portaria n.º 702/80 Artigo 62.º

18 Os trabalhadores que executam tarefas em 
locais com risco de queda em altura, es-
tão equipados com cintos de segurança 
ou outro dispositivo de proteção equi-
valente ligado ao exterior por um cabo 
de amarração.

Portaria n.º 702/80 Artigo 151.º  - 3

19 Os cabos de amarração e respetivos ele-
mentos de fixação são suficientemente 
resistentes.

Portaria n.º 702/80 Artigo 151.º  -1

20 Na execução de tarefas em locais com 
risco de queda em altura, os trabalha-
dores são vigiados durante a execução 
do trabalho.

Portaria n.º 702/80 Artigo 151.º  - 4

Lista de verificação 15 — Quedas ao mesmo nível

Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

Quedas ao mesmo nível — Qualidade 
dos pavimentos

1 As vias normais e de emergência estão 
permanentemente desobstruídas e em 
condições de utilização.

Portaria n.º 987/93 Artigo 4.º  -1

2 As zonas de passagem de veículos e pes-
soas estão isentas de cavidades e saliên-
cias e, livres de obstáculos.

Portaria n.º 702/80 Artigo 14.º  -1
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Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

3 Os pavimentos dos locais de trabalho são 
fixos, estáveis, antiderrapantes sem 
inclinações perigosas saliências e ca-
vidades.

Portaria n.º 987/93 Artigo 10.º  -1

4 Os pavimentos, passagens, degraus e patins 
de escadas de chapa de aço são do tipo 
estriado e fixo.

Portaria n.º 702/80 Artigo 14.º  - 2

5 As vias de circulação destinadas a pessoas 
têm iluminação adequada.

Portaria n.º 702/80 Artigo 13.º  - 5

6 A largura mínima das vias de circulação 
é de 1,20 m.

Portaria n.º 987/93 Artigo 13.º  - 2

Lista de verificação 16 — Movimentação Manual de Cargas

Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

Movimentação Manual de Cargas Dec -Lei n.º 330/93, de 25 de set.

Caraterísticas da carga Ponto 1 do art. 5.o

1 A carga é demasiado pesada (superior a 
30 Kg em operações ocasionais).

2 A carga é demasiado pesada (superior a 
20 Kg em operações frequentes).

3 A carga é muito volumosa ou difícil de 
agarrar.

4 A carga tem equilíbrio instável.

5 O conteúdo da carga está sujeito a desloca-
ções (pode mudar de posição).

6 A carga é posicionada de maneira que 
requeira ser segurada ou manipulada à 
distância do tronco.

7 A carga é manipulada de maneira que re-
queira curvatura ou torção do tronco.

8 Devido aos seus contornos e/ou consis-
tência, a carga pode causar ferimentos 
nos trabalhadores, principalmente em 
caso de colisão.

Esforço Físico exigido Ponto 1 do art. 5.o

1 O esforço exigido é excessivo para o tra-
balhador.

2 O esforço físico exigido apenas pode ser 
realizado mediante um movimento de 
torção do tronco.

3 O esforço físico exigido implica um movi-
mento brusco da carga.

4 O esforço físico exigido é efetuado com o 
corpo instável.
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Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

Características do Ambiente de trabalho Ponto 2 do art. 5.o

1 Existe espaço livre, em particular na verti-
cal, para executar a atividade.

2 O pavimento é irregular e escorregadio 
apresentando risco de queda e reque-
rendo calçado adequado.

3 O pavimento ou o local de trabalho apresenta 
desníveis que implicam movimentação 
manual de cargas em diversos níveis.

4 O local ou condições de trabalho impede 
a movimentação de cargas a uma altura 
segura ou com uma postura de trabalho 
correta.

5 O pavimento ou o ponto de apoio dos pés 
é instável.

6 A temperatura, humidade ou circulação de 
ar são inadequadas.

Requisitos da atividade  -Foram tomadas 
as medidas apropriadas quando:

Ponto 3 do art. 5.o

1 A atividade implique esforços físicos de-
masiado frequentes ou prolongados en-
volvendo, em particular a coluna.

2 A atividade implique períodos de descanso 
fisiológico ou recuperação do corpo in-
suficientes.

3 A atividade implique distâncias de elevação, 
abaixamento ou transporte excessivas.

4 A atividade implique ritmos de trabalho 
(cadência) impostos por um processo que 
não pode ser alterado pelo trabalhador.

Quando as avaliações dos elementos de 
referência previstas nos números an-
teriores, revelarem risco para a segu-
rança e saúde dos trabalhadores, são 
adotados os seguintes procedimentos:

Reavaliação dos elementos de risco art. 6.º

1 São identificadas as causas de risco e os 
fatores individuais de risco, nomeada-
mente a inadaptidão física e são tomadas 
as medidas corretivas apropriadas.

Art. 6.º

2 É feita uma nova avaliação a fim de verifi-
car a eficácia das medidas adotadas.

Art. 6.º

3 Os trabalhadores, assim como os seus re-
presentantes, são consultados sobre a 
aplicação das medidas previstas ante-
riormente.

Art. 7.o

Informação aos trabalhadores Art. 8.o  - 1
1 Os riscos potenciais para a saúde derivados 

da incorreta movimentação manual de 
cargas.

Art. 8.º  - 1

2 O peso máximo e outras características da 
carga.

Art. 8.º  - 1
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Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

3 O centro de gravidade da carga e o lado 
mais pesado da mesma, quando o con-
teúdo da embalagem não tem uma dis-
tribuição uniforme.

Art. 8.º  - 1

4 É facultada formação adequada sobre a 
movimentação correta da carga, aos 
trabalhadores expostos.

Art. 8.º  - 2

Lista de verificação 17 — Riscos Psicossociais

Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

Responsabilidade Social Empresarial 
na Gestão de Riscos Psicossociais 
 -Integração aos sistemas e estruturas 
das operações empresariais.

Lei 7/2009 de 12/02, artigos 23.º, 24.º, 25.º, 29.º, 30.º, 
31.º, 127.º, n.º 1 al. a) a g), n.º 2 e n.º 3, 197.º a 247.º

Lei 102/2009 de 10/09, artigos 5.o e 15.º
CRP artigos 59.º, 64.º n.º 2 b) e Art. 66.º

1 Existem informações emitidas pela ge-
rência sobre gestão de riscos psicosso-
ciais (como parte do controle normal 
da empresa ou de sistema de gestão 
existente).

2 A empresa possui uma política para abordar 
(prevenir, reduzir, controlar) os riscos 
psicossociais (e cumprir as obrigações 
legais).

3 O sistema de gestão de riscos psicossociais 
é utilizado em casos de reorganização e 
reestruturação.

4 A empresa assegurou que a exposição aos 
fatores de risco psicossociais não cons-
tituem risco para a segurança e saúde 
do trabalhador.

Art. 15.º, n.º 2, da Lei 102/2009 de 10/09.

5 A empresa assegurou a adaptação do tra-
balho ao homem, no que se refere à 
conceção dos postos de trabalho, à es-
colha de equipamentos de trabalho e aos 
métodos de trabalho e produção, com 
vista a, atenuar o trabalho monótono e 
o trabalho repetitivo e reduzir os riscos 
psicossociais.

Art. 15.º, n.º 2, da Lei 102/2009 de 10/09.

6 Existem riscos de violência originados na 
área de atendimento ao público, diri-
gidos aos trabalhadores (abuso verbal, 
ameaças ou ataques físicos).

7 A empresa possui um código de conduta 
para a violência, assédio e bullying.

8 A empresa possui sistemas para investigar 
o assédio, bullying ou outras questões 
psicossociais de maneira confidencial.

9 A empresa dispõe de sistemas que abordam 
as questões da diversidade e de equi-
líbrio entre a vida profissional e vida 
privada.
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Item em análise

Apreciação

Requisito legal Comentários
S N N/A

10 Existem orientações sobre prevenção dos 
riscos psicossociais e promoção da saúde 
mental para disponibilizar aos trabalha-
dores.

Responsabilidade Social Empresarial na 
Gestão de Riscos Psicossociais — Inte-
gração à cultura da empresa

Lei 7/2009 de 12/02, artigos 23.º, 24.º, 25.º, 29.º, 30.º, 
31.º, 127.º, n.º 1 al. a) a g), n.º 2 e n.º 3, 197.º a 247.º

Lei 102/2009 de 10/09, artigos 5.º e 15.º
CRP artigos 59.º, 64.º n.º 2 b) e art. 66.º

1 Os gestores são formados e capacitados 
para priorizar as questões psicossociais 
e enfrentá -las abertamente, como medida 
preventiva.

2 A formação sobre riscos psicossociais é 
facultada a todos os trabalhadores, como 
medida preventiva.

3 Os representantes dos trabalhadores estão 
ativamente envolvidos nos esforços de 
prevenção de riscos psicossociais.

4 É incentivada a notificação de incidentes 
(por exemplo, a violência e o assédio).

5 É incentivada a discussão aberta sobre as 
questões psicossociais com atenção es-
pecial às questões de diversidade e equi-
líbrio entre a vida profissional e familiar.

6 Os trabalhadores estão alertados para lidar 
com situações inesperadas de stress ou 
de violência.

7 Existe uma comunicação ativa e aberta, 
interna e externa sobre os problemas 
psicossociais e ações preventivas (trans-
parência).

ANEXO 3

Matriz de riscos profissionais

Matriz de gestão do risco profissional
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ANEXO 4

Relatório de Avaliação de riscos profissionais

(Sumário executivo)

A. Introdução
1 — Identificação da empresa e sua localização;
2 — Responsável(eis) pelas áreas da segurança e saúde do trabalho;
3 — Descrição breve da atividade industrial;
4 — Referência ao sistema de gestão de segurança do trabalho, se 

aplicável.

B. Metodologia de avaliação de riscos profissionais
1 — Listagem das tarefas, atividades, operações e definição dos 

locais e postos de trabalho;
2 — Previsão do n.º de trabalhadores expostos;
3 — Identificação dos potenciais perigos ou fatores de risco pro-

fissional;
4 — Estimativa do risco profissional (incluir a descrição da meto-

dologia);
5 — Valoração do risco profissional (incluir a descrição da meto-

dologia);
6 — Indicação das medidas e meios de prevenção de riscos profis-

sionais e de proteção dos trabalhadores, adotadas a nível do projeto 

bem como as previstas adotar aquando da instalação, exploração e 
desativação, se aplicável.

C. Legislação/normalização aplicável
Nota: O relatório de avaliação de riscos profissionais deve ser elabo-

rado por profissionais dos dois domínios (da segurança e da saúde do 
trabalho) e aprovado pelo Gestor de Topo da empresa/estabelecimento. 
Este relatório deve ser dado a conhecer ao representante dos trabalha-
dores para a segurança e saúde do trabalho.

ANEXO 5

Mapas auxiliares para elementos instrutórios

Mapa 1 — Identificação do n.º de trabalhadores, 
por área e por sexo

Homens Mulheres Turno (4)

N.º trabalhadores Área fabril  . . . . . . .
Área comercial . . . .
Área laboratorial . . .
Área administrativa

(4) Caso existam turnos, deverá ser indicado a hora de início e de fim e ser acrescentadas 
tantas colunas quantos os turnos existentes.

ANEXO 6

Documento de suporte à descrição do Serviço 
de Segurança e Saúde do Trabalho

A. Enquadramento político -organizacional
• Indicação da Política de Saúde e Segurança do Trabalho da empresa
• Descrição sumária do processo de envolvimento dos trabalhadores 

e da gestão de topo na Política de Saúde e Segurança do Trabalho

B. Descrição da organização e funcionamento dos serviços de 
Segurança do Trabalho

B.1 Descrição da modalidade adotada
Caso a modalidade adotada seja um serviço externo, deverá ser 

indicado, nomeadamente:
• Nome da entidade prestadora do serviço externo de segurança do 

trabalho
• NIPC
• N.º de autorização
• Tempo mensal de afetação do(s) técnico(s) da empresas prestadora 

do serviço

Caso a modalidade adotada seja o serviço interno, deverá ser 
indicado, nomeadamente:

• Responsável pelo serviço: nome, n.º certificado aptidão profissional 
(CAP) ou n.º título profissional (TP)

• Quadro técnico: nomes, n.os CAP/TP
• Equipamentos de medição no âmbito da avaliação de riscos (ex. so-

nómetro, luxímetro): designação, marca, modelo, n.º série
• Recurso a atividades ou serviços subcontratados

Mapa 2 — Identificação de máquinas e equipamentos

Quantidade (*) Designação (*) Marca Modelo/
n.º série

Declaração CE conformidade 
(português)

Manual instruções 
(português) Aposição marcação CE

S N S N S N

...

(*) Campos de preenchimento obrigatório.

Caso a modalidade seja serviço comum, deverá ser indicado 
nomeadamente:

• Entidades subscritoras do acordo
• Responsável pelo serviço: nome, n.º certificado aptidão profissional 

(CAP) ou n.º título profissional (TP)
• Quadro técnico: nomes, n.os CAP/TP
• Equipamentos de medição no âmbito da avaliação de riscos (ex. so-

nómetro, luxímetro): designação, marca, modelo, n.º série
• Recurso a atividades ou serviços subcontratados

Caso a modalidade seja empregador/trabalhador designado (5),
deverá ser indicado:

• Nome do empregador ou do trabalhador designado para o exercício 
das atividades de segurança do trabalho

• N.º autorização
• Recurso a atividades ou serviços subcontratados

B.2. Descrição da estrutura interna que assegure as atividades 
de primeiros socorros, combate a incêndios e evacuação das ins-
talações: medidas a adotar em caso de intervenção, identificação 
dos trabalhadores responsáveis pela aplicação das medidas, iden-
tificação das entidades externas competentes para intervenção 
(bombeiros, emergência médica, proteção civil, …)

C. Descrição da organização e funcionamento dos serviços de 
Saúde do Trabalho:

Modalidade de organização no domínio da Saúde do Trabalho

• Modalidade de organização adotada
• Local onde as atividades de saúde do trabalho são prestadas aos 

trabalhadores da empresa (ex. nas próprias instalações da empresa, 
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nas instalações da empresa prestadora de serviço externo, na unidade 
móvel da empresa prestadora de serviço externo)

Caso a modalidade adotada seja o serviço interno ou comum, 
deverá ser indicado:

• Objetivos estabelecidos para o Serviço de Saúde e Segurança do 
Trabalho

• Médico do trabalho responsável pelo Serviço da empresa: nome e 
número da cédula profissional

• Médico(s) do trabalho, n.º de cédula profissional e respetivo tempo 
mensal de afetação à empresa

• Enfermeiro(s) do trabalho, n.º de cédula profissional e respetivo 
tempo mensal de afetação à empresa

• Protocolos estabelecidos (ex. análises clínicas, imagiologia, entre 
outros)

• Entidades subscritoras do acordo (somente aplicável para o serviço 
comum)

Caso a modalidade adotada seja um serviço externo, deverá 
ser indicado:

• Entidade prestadora do serviço externo de saúde do trabalho: Nome, 
NIPC e N.º de autorização concedido pela Direção -Geral da Saúde

• Médico do trabalho responsável pela empresa: nome e número da 
cédula profissional

• Médico(s) do trabalho, n.º de cédula profissional e respetivo tempo 
mensal de afetação à empresa

• Enfermeiro(s) do trabalho, n.º de cédula profissional e respetivo 
tempo mensal de afetação à empresa

Caso a modalidade seja o Serviço Nacional de Saúde, deverá 
ser indicado:

• Denominação da(s) Instituição do Serviço Nacional de Saúde que 
presta(m) as atividades de cuidados primários de saúde ocupacional

• Médico(s) responsável(eis) pelos cuidados primários de saúde: 
nome e número da cédula profissional

D. Atividades de Segurança e Saúde do Trabalho
• Identificação das principais atividades de segurança e saúde do 

trabalho estabelecidas no Programa de Ação de Saúde e Segurança do 
Trabalho da empresa, designadamente em três principais vertentes:

• Gestão do risco profissional
• Vigilância da saúde dos trabalhadores
• Promoção da saúde dos trabalhadores
• Identificação dos procedimentos e instruções instituídas na empresa 

com relevância para a segurança e saúde do trabalho
• Avaliação do Programa de Ação de Saúde e Segurança do Traba-

lho e principais medidas adotadas (se já tiver sido implementado no 
passado)

Nota: No Documento em apreço devem estar identificados os seus 
autores e (quando aplicável) os colaboradores. Este deve ser datado 
e aprovado por Gestor de Topo da empresa e pelo representante dos 
trabalhadores para a segurança e saúde do trabalho.

(5) Esta modalidade apenas é permitida para empresas com um n.º de 
trabalhadores inferior a 10 e que não exerça atividades de risco elevado 
(art.º 79.º, Lei n.º 102/2009)

ANEXO 8

Legislação

1 — Trabalho

Diploma Resumo

Decreto do Governo n.º 1/85, de 16/01 . . . . . . . . Convenção n.º 155 da OIT relativa à segurança e saúde dos trabalhadores e ambiente de 
trabalho.

Lei n.º 113/99, de 03/08  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desenvolve e concretiza o regime geral das contraordenações laborais, através da tipificação 
e classificação das contraordenações correspondentes à violação da legislação específica 
de segurança, higiene e saúde no trabalho em certos sectores de atividades ou a determi-
nados riscos profissionais.

Lei n.º 114/99, de 03/08  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desenvolve e caracteriza o regime geral das contraordenações laborais, através da tipificação 
e classificação das contraordenações correspondentes à violação de regimes especiais dos 
contratos de trabalho e contratos equiparados.

Lei n.º 118/99, de 11/08. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desenvolve e concretiza o regime geral das contraordenações laborais, através da tipificação 
e classificação das contraordenações correspondentes à violação dos diplomas reguladores 
do regime geral dos contratos de trabalho.

Lei n.º 7/2009, de 12/02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisão ao Código do Trabalho (Revoga a Lei n.º 99/2003, de 27/08 e Lei n.º 35/2004, 29/07 
e é alterado por Lei n.º 105/2009, de 14/09, Declaração de Retificação n.º 21/2009, de 
18/03, Lei n.º 23/2012 de 25/07 e Lei n.º 47/2012 de 29/08).

2 — Organização dos serviços de segurança e saúde do trabalho e certificação profissional de técnicos de SHT

Diploma Resumo

Portaria n.º 1179/95, de 26/09  . . . . . . . . . . . . . . . Aprovou o modelo de notificação da modalidade adotada pelo empregador para a organização 
do serviço de segurança e de saúde no trabalho.

Portaria n.º 53/96, de 20/02 . . . . . . . . . . . . . . . . . Altera a Portaria n.º 1179/95, de 26/09 (aprova o modelo de notificação da modalidade adotada 
pelo empregador para a organização do serviço de segurança e de saúde no trabalho).

Portaria n.º 299/2007, de 16/03 . . . . . . . . . . . . . . Aprova o novo modelo de ficha de aptidão, a preencher pelo médico do trabalho face aos re-
sultados dos exames de admissão, periódicos e ocasionais, efetuados aos trabalhadores.

Lei n.º 102/2009 de 10/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regulamenta o regime jurídico da promoção e prevenção da segurança e saúde no trabalho.
Portaria n.º 55/2010, de 21/01 . . . . . . . . . . . . . . . Regula o conteúdo do relatório anual referente à informação sobre a atividade social da em-

presa e o prazo da sua apresentação, por parte do empregador, ao serviço com competência 
inspetiva do ministério responsável pela área laboral. (Relatório Único).

Portaria n.º 255/2010 de 05/05  . . . . . . . . . . . . . . Aprova e publica em anexo o modelo do requerimento de autorização de serviço comum, de 
serviço externo e de dispensa de serviço interno de segurança e saúde no trabalho, bem 
como os termos em que o requerimento deve ser instruído.

Portaria n.º 275/2010 de 19/05  . . . . . . . . . . . . . . Fixa os valores das taxas devidas pelos serviços prestados pelos organismos, no âmbito dos 
ministérios responsáveis pelas áreas laboral e da saúde, competentes para a promoção da 
segurança e saúde no trabalho.
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Diploma Resumo

Lei n.º 42/2012, de 28/08  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aprova o regime de acesso e de exercício das profissões de técnico superior de segurança
no trabalho e de técnico de segurança no trabalho (Revoga o n.º 3 do art.º 100.º da Lei 
n.º 102/2009, de 10/09).

3 — Locais de trabalho

Diploma Resumo

Portaria n.º 53/71 de 03/02  . . . . . . . . . . . . . . . . . Aprova o Regulamento Geral de Segurança e Higiene do Trabalho nos Estabelecimentos 
Industriais.

Portaria n.º 702/80 de 22/09  . . . . . . . . . . . . . . . . Altera a Portaria n.º 702/80 de 22 de setembro, que aprova o Regulamento Geral de Segurança 
e Higiene do Trabalho nos Estabelecimentos Industriais.

Decreto -Lei n.º 347/93 de 01/10. . . . . . . . . . . . . . Transpõe a Diretiva n.º 89/654/CEE, do Conselho, de 30.10, relativa às prescrições mínimas 
de segurança e de saúde nos locais de trabalho.

Portaria n.º 987/93 de 06/10  . . . . . . . . . . . . . . . . Estabelece a regulamentação das prescrições mínimas de segurança e saúde nos locais de 
trabalho.

4 — Acidentes de Trabalho e Doenças profissionais

Diploma Resumo

Decreto -Lei n.º 2/82, de 05/01  . . . . . . . . . . . . . . . Determina a obrigatoriedade da participação de todos os casos de doença profissional à Caixa 
Nacional de Seguros de Doenças Profissionais.

Decreto -Lei n.º 362/93, de 15/10  . . . . . . . . . . . . . Regula a informação estatística sobre acidentes de trabalho e doenças profissionais.
Portaria n.º 137/94, de 08/03 . . . . . . . . . . . . . . . . Aprova o modelo de participação de acidentes de trabalho e o mapa de encerramento de 

processo de acidente de trabalho.
Decreto Regulamentar n.º 76/2007 de 17/07  . . . Altera o Decreto Regulamentar n.º 6/2001, de 05/05, que aprova a lista das doenças profis-

sionais e o respetivo índice codificado, e republica -o.
Decreto Regulamentar n.º 6/2001 de 05/05  . . . . Aprova a lista de doenças profissionais e o respetivo índice codificado.
Lei n.º 98/2009, de 04/09  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, 

incluindo a reabilitação e reintegração profissionais, nos termos do artigo 284.º do Código 
do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.

5 — Máquinas e Equipamentos de trabalho

Diploma Resumo

Decreto -Lei n.º 286/91 de 09/08. . . . . . . . . . . . . . Estabelece normas para a construção, verificação e funcionamento dos aparelhos de elevação 
e movimentação. Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 84/528/CEE, de 
17 de setembro de 1984.

Decreto -Lei n.º 214/95 de 18/08. . . . . . . . . . . . . . Estabelece as condições de utilização e de comercialização de máquinas usadas, com vista 
a eliminar os riscos para a saúde e segurança das pessoas, quando utilizadas de acordo 
com os fins a que se destinam.

Decreto -Lei n.º 295/98 de 22/09. . . . . . . . . . . . . . Estabelece os princípios gerais de segurança relativos aos ascensores e respetivos compo-
nentes, transpondo para o direito interno a Diretiva n.º 95/16/CE (EUR -Lex), de 29 de 
junho.

Portaria n.º 172/2000 de 23/03  . . . . . . . . . . . . . . Definição de máquinas usadas que pela sua complexidade e características, revistam especial 
perigosidade.

Decreto -Lei n.º 320/2002 28/12  . . . . . . . . . . . . . . Estabelece o regime de manutenção e inspeção de ascensores, monta -cargas, escadas mecâ-
nicas e tapetes rolantes, após a sua entrada em serviço, bem como as condições de acesso 
às atividades de manutenção e de inspeção.

Decreto -Lei n.º 50/2005 de 25/02. . . . . . . . . . . . . Relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde para a utilização pelos trabalhadores 
de equipamentos de trabalho, transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2001/45/
CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho.

Decreto -Lei n.º 103/2008 de 24/06. . . . . . . . . . . . Estabelece as regras a que deve obedecer a colocação no mercado e a entrada em serviço das 
máquinas, bem como a colocação no mercado das quase  -máquinas, transpondo para a 
ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 17 de maio.

Decreto -Lei n.º 176/2008 de 26/08. . . . . . . . . . . . Procede à primeira alteração ao Decreto -Lei n.º 295/98, de 22 de setembro, que es-
tabelece os princípios gerais de segurança relativos aos ascensores e respetivos 
componentes e que transpõe parcialmente para a ordem jurídica interna a Diretiva 
n.º 2006/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio, relativa às 
máquinas, que altera a Diretiva n.º 95/16/CE, do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 29 de junho, relativa à aproximação das legislações dos Estados membros 
respeitantes aos ascensores.
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6 — Equipamentos de proteção individual

Diploma Resumo

Decreto -Lei n.º 128/93, de 22/04  . . . . . . . . . . . . . Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva do Conselho n.º 89/686/CEE, de 21 de 
dezembro, relativa aos equipamentos de proteção individual (alterado por Decreto -Lei
n.º 139/95, de 14/06 e Decreto -Lei n.º 374/98, de 24/11).

Decreto -Lei n.º 348/93 de 01/10. . . . . . . . . . . . . . Transpõe a Diretiva 89/656/CEE relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde 
dos trabalhadores na utilização de equipamentos de proteção individual.

Portaria n.º 988/93 de 06/10  . . . . . . . . . . . . . . . . Faz a descrição técnica do EPI e das atividades e sectores de atividade para os quais aquele 
pode ser necessário. Previsto no art.º 7.º do Decreto -Lei n.º 348/93.

Despacho n.º 13495/2005 de 20/06  . . . . . . . . . . . Lista de normas harmonizadas no âmbito de aplicação da Diretiva 89/686/CEE, relativa a EPI.

7 — Equipamentos dotados de visor

Diploma Resumo

Decreto -Lei n.º 349/93 de 01/10. . . . . . . . . . . . . . Relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde com equipamentos dotados de visor.
Portaria n.º 989/93 de 06/10  . . . . . . . . . . . . . . . . Orienta atuações na conceção ou adaptação dos locais de trabalho com equipamentos do-

tados de visor.

8 — Sinalização de segurança

Diploma Resumo

Decreto -Lei n.º 141/95 de 14/06. . . . . . . . . . . . . . Transpõe a Diretiva n.º 92/58/CEE, prescrições mínimas para a sinalização de segurança e 
de saúde no trabalho.

Portaria n.º 1456 -A/95 de 11/12  . . . . . . . . . . . . . Regulamenta as prescrições mínimas de colocação e utilização da sinalização de segurança 
e de saúde no trabalho.

9 — Movimentação manual de cargas

Diploma Resumo

Decreto -Lei n.º 330/93 de 25/09. . . . . . . . . . . . . . Relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde na movimentação manual de 
cargas. Transpõe para a ordem jurídica interna da Diretiva n.º 90/269/CEE, do Conselho, 
de 29.05.

Lei n.º 113/99 de 03/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desenvolve e concretiza o regime geral das contraordenações laborais, através da tipificação 
e classificação das contraordenações correspondentes à violação da legislação específica 
de segurança, higiene e saúde no trabalho em certos sectores de atividades ou a determi-
nados riscos profissionais.

10 — Agentes Físicos — Ruído

Diploma Resumo

Decreto -Lei n.º 182/2006 de 06/09. . . . . . . . . . . . Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2003/10/CE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 6 de fevereiro, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde 
em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos ao ruído.

11 — Agentes Físicos — Vibrações

Diploma Resumo

Decreto -Lei n.º 46/2006 de 24/02. . . . . . . . . . . . . Transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2002/44/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de junho, relativa às prescrições mínimas de proteção 
da saúde e segurança dos trabalhadores em caso de exposição aos riscos devido a 
vibrações.
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12 — Agentes Físicos — Radiações não ionizantes

Diploma Resumo

Lei n.º 25/2010 de 30/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estabelece as prescrições mínimas para proteção dos trabalhadores contra os riscos para a 
saúde e a segurança devidos à exposição, durante o trabalho, a radiações óticas de fontes 
artificiais, transpondo a Diretiva n.º 2006/25/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 5 de abril.

Declaração de Retificação n.º 33/2010 de 27/10 Retifica a Lei n.º 25/2010, de 30 de agosto.

13 — Agentes Físicos — Radiações ionizantes

Diploma Resumo

Decreto -Lei n.º 222/2008 de 17/11 . . . . . . . . . . . . Transpõe, parcialmente, para o ordenamento jurídico interno a Diretiva n.º 96/29/EURA-
TOM, do Conselho, de 13 de maio, que fixa as normas de segurança de base relativas 
à proteção sanitária da população e dos trabalhadores contra os perigos resultantes das 
radiações ionizantes.

Decreto -Lei n.º 165/2002 de 17/07. . . . . . . . . . . . Estabelece os princípios gerais de proteção bem como as competências e atribuições dos 
organismos e serviços intervenientes na área da proteção contra radiações ionizantes, 
resultantes das aplicações pacíficas da energia nuclear, e transpõe as correspondentes 
disposições da Directiva n.º 96/29/EURATOM, do Conselho, de 13 de maio, que fixa as 
normas de base de segurança relativas à proteção sanitária da população e dos trabalhadores 
contra os perigos resultantes das radiações ionizantes.

14 — Agentes Químicos e Cancerígenos

Diploma Resumo

Decreto -Lei n.º 479/85 de 13/11 . . . . . . . . . . . . . . Fixa as substâncias, os agentes e os processos industriais que comportam risco cancerígeno, 
efetivo ou potencial, para os trabalhadores profissionalmente expostos.

Decreto n.º 57/98, de 2/12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ratifica a Convenção n.º 162 da OIT, sobre segurança na utilização de amianto.
Decreto n.º 61/98 de 18/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ratifica a Convenção n.º 139 da Organização Internacional do Trabalho, sobre a prevenção 

e o controlo dos riscos profissionais causados por substâncias e agentes cancerígenos.
Decreto -Lei n.º 301/2000 de 18/11 . . . . . . . . . . . . Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 90/394/CEE, do Conselho, de 28 de 

junho, alterada pelas Diretivas n.os 97/42/CE, do Conselho, de 27 de junho, e 1999/38/CE, 
do Conselho, de 29 de abril, relativa à proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados 
à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho.

Decreto -Lei n.º 266/2007 de 24/06. . . . . . . . . . . . Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2003/18/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 27 de março, que altera a Diretiva n.º 83/477/CEE, do Conselho, de 19 
de setembro, relativa à proteção sanitária dos trabalhadores contra os riscos de exposição 
ao amianto durante o trabalho.

Decreto -Lei n.º 305/2007 de 24/08. . . . . . . . . . . . Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/15/CE da Comissão, de 7 de 
fevereiro, que estabelece uma segunda lista de valores limite de exposição profissional 
(indicativos) a agentes químicos para execução da Diretiva n.º 98/24/CE do Conselho, de 
7 de abril, e altera o anexo do Decreto -Lei n.º 290/2001, de 16 de novembro.

Decreto -Lei n.º 24/2012 de 6/02. . . . . . . . . . . . . . Consolida as prescrições mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores contra os 
riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no trabalho 
e transpõe para a ordem interna a Diretiva n.º 2009/161/UE, da Comissão, de 17 de 
dezembro de 2009.

15 — Substâncias e Misturas Perigosas

Diploma Resumo

Decreto -Lei n.º 47/90, de 09/02  . . . . . . . . . . . . . . Limita o uso e comercialização de diversas substâncias e preparações perigosas (alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 446/99, de 03/11).

Decreto -Lei n.º 54/93, de 26/02  . . . . . . . . . . . . . . Estabelece Limitações relativamente ao uso e comercialização de substâncias perigosas (al-
terado pelo Decreto -Lei n.º 256/2000, de 17/10 e pelo Decreto -Lei n.º 208/2003 de 15/09).

Decreto -Lei n.º 82/2003, de 23/04  . . . . . . . . . . . . Aprova o Regulamento para a Classificação, Embalagem, Rotulagem e Fichas de Dados de 
Segurança de Preparações Perigosas.

Regulamento CRE — Classificação, rotulagem e 
embalagem de substâncias e misturas — Regu-
lamento CE n.º 1272/2008.

Harmoniza a anterior legislação da UE com o GHS (Sistema Mundial Harmonizado de 
Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos), um sistema das Nações Unidas des-
tinado a identificar produtos químicos perigosos e a informar os utilizadores sobre os 
perigos inerentes. O GHS foi adotado por muitos países em todo o mundo e serve agora 
também de base à regulamentação internacional e nacional em matéria de transporte de 
mercadorias perigosas.
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16 — Atmosferas Explosivas

Diploma Resumo

Decreto -Lei n.º 112/96 de 05 de agosto . . . . . . . . Estabelece as regras de segurança e de saúde relativas aos aparelhos e sistemas de proteção 
destinados a ser utilizados em atmosferas potencialmente explosivas, transpondo para o di-
reito interno a Diretiva n.º 94/9/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de março.

Portaria n.º 341/97 de 21 de maio . . . . . . . . . . . . Estabelece regras relativas à segurança e saúde dos aparelhos e sistemas de proteção desti-
nados a ser utilizados em atmosferas potencialmente explosivas.

Decreto -Lei n.º 236/2003 de 30/09. . . . . . . . . . . . Transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 1999/92/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de dezembro, relativa às prescrições mínimas destinadas a promover 
a melhoria da proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores suscetíveis de serem 
expostos a riscos derivados de atmosferas explosivas.

17 — Agentes biológicos

Diploma Resumo

Decreto -Lei n.º 84/97 de 16/04. . . . . . . . . . . . . . . Estabelece prescrições mínimas de proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores con-
tra os riscos da exposição a agentes biológicos durante o trabalho. Classifica os agentes 
biológicos conforme o seu nível de risco infeccioso. Define as obrigações da entidade 
empregadora na prevenção dos riscos de doença causadas pelos agentes biológicos men-
cionados e prevê as contraordenações para o incumprimento de tais obrigações.

Portaria n.º 405/98 de 11/07. . . . . . . . . . . . . . . . . Aprova, publicando em anexo, a classificação dos agentes biológicos reconhecidamente 
infecciosos para ser humano, visando a proteção dos trabalhadores a eles expostos.

Portaria n.º 1036/98 de 15/12  . . . . . . . . . . . . . . . Altera a lista dos agentes biológicos classificados para efeitos da prevenção de riscos pro-
fissionais, aprovada pela Portaria n.º 405/98, de 11 de julho.

18 — Segurança contra Incêndios

Diploma Resumo

Decreto -Lei n.º 220/2008 de 12/11 . . . . . . . . . . . . Estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios, abreviadamente 
designado por SCIE.

Portaria n.º 1532/2008 de 29/12  . . . . . . . . . . . . . Aprova o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (SCIE).

19 — Instalações elétricas

Diploma Resumo

Decreto -Lei n.º 226/2005 de 28/12. . . . . . . . . . . . Estabelece os procedimentos de aprovação das regras técnicas das instalações elétricas de 
baixa tensão.

Portaria n.º 949 -A/2006 de 29/12  . . . . . . . . . . . . Aprova as Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

20 — Outros diplomas relevantes

Diploma Resumo

Decreto -Lei n.º 163/2006 de 08/08. . . . . . . . . . . . Define as condições de acessibilidade a satisfazer no projeto e na construção de espaços 
públicos, equipamentos coletivos e edifícios públicos e habitacionais.

Decreto -Lei n.º 118/2013 de 20/08 . . . . . . . . . . . . Estabelece o sistema de certificação energética dos edifícios, transpondo para o direito interno 
a Diretiva n.º 2010/31/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de maio.

Portaria n.º 353 -A/2013 de 04/12  . . . . . . . . . . . . Estabelece os valores mínimos de caudal de ar novo por espaço, bem como os limiares 
de proteção e as condições de referência para os poluentes do ar interior dos edifícios 
de comércio e serviços novos, sujeitos a grande intervenção e existentes e a respetiva 
metodologia de avaliação.

Decreto -Lei n.º 169/2012 de 01/08. . . . . . . . . . . . Aprova o Sistema da Indústria Responsável.
Portaria n.º 302/2013 de 16/10  . . . . . . . . . . . . . . Identifica os requisitos formais do formulário e os elementos instrutórios que devem acompa-

nhar os procedimentos de autorização prévia, de comunicação prévia com prazo e de mera 
comunicação prévia, respeitantes à instalação, exploração e alteração de estabelecimentos 
industriais previstos no SIR.

 208030286 
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 Gabinetes dos Secretários de Estado da Inovação, 
Investimento e Competitividade, do Ambiente, da Agri-
cultura, da Alimentação e da Investigação Agroalimen-
tar, Adjunto do Ministro da Saúde e do Emprego.

Despacho n.º 11188/2014
Considerando o Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, que aprova 

o Sistema da Indústria Responsável (SIR), o qual regula o exercício da 
atividade industrial, a instalação e exploração de Zonas Empresariais 
Responsáveis (ZER), bem como o processo de acreditação de entidades 
no âmbito deste sistema;

Considerando que o SIR consagra que as entidades públicas que 
intervêm nos procedimentos nele previstos nas áreas do ambiente, 
da segurança e saúde no trabalho e da segurança alimentar devem, 
de forma progressiva e incremental, adotar condições técnicas pa-
dronizadas por tipos de atividade e ou operação que constitua objeto 
de autorização, licença ou parecer nas respetivas áreas de atuação, 
salvo se a especificidade da atividade ou operação em causa não 
for compatível com a padronização das condições de instalação ou 
exploração;

Considerando que nos termos do Despacho n.º 14 209/2012, de 24 de 
outubro, publicado em DR 2.ª série, n.º 212, de 2 de novembro de 2012, 
foi criado o “Grupo de Trabalho para a Padronização”, cujo mandato 
cessou em 31 de dezembro de 2013, do qual resultou a elaboração 
de diversos Títulos Padronizados Integrados por setores de atividade 
industrial e outros Referenciais Padronizados;

Considerando que, nos termos do número 2 do artigo 8.º do SIR, as 
condições técnicas padronizadas elaboradas no âmbito do Grupo de 
Trabalho para a Padronização foram aprovadas através do Despacho 
n.º 11187/2014, de 4 de setembro;

Considerando que dada a visão integrada consagrada no SIR em 
matéria de prevenção e controlo de riscos industriais nos domínios do 
ambiente, da segurança alimentar e da segurança e saúde do trabalho, 
a elaboração de novas condições técnicas padronizadas aplicáveis a 
outros setores de atividade industrial deve resultar de um trabalho de 
cooperação envolvendo todas as entidades públicas com atribuições nas 
áreas técnicas objeto de padronização, determina-se que:

1. Tendo em vista a continuidade dos trabalhos de elaboração de con-
dições técnicas padronizadas, é conferido um novo mandato ao Grupo 
de Trabalho para a Padronização.

2. O Grupo de Trabalho para a Padronização é composto pelos se-
guintes elementos, que são indicados pelas entidades que representam 
no prazo de cinco dias após a publicação deste despacho:

a) Um elemento a designar pelo IAPMEI – Agência para a Compe-
titividade e Inovação, I.P., que coordena;

b) Um elemento a designar pela Direção-Geral das Atividades Eco-
nómicas;

c) Um elemento a designar pela Autoridade para as Condições de 
Trabalho;

d) Um elemento a designar pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.;
e) Um elemento a designar pela Direção-Geral de Alimentação e 

Veterinária;
f) Um elemento a designar pela Direção-Geral da Saúde;
g) Um elemento a designar pelo Instituto da Vinha e do Vinho, I.P..

3. Compete ao Grupo de Trabalho para a Padronização dar continui-
dade aos trabalhos de elaboração das condições técnicas padronizadas 
nos termos do disposto no artigo 8º do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 
1 de agosto, que aprovou o Sistema da Indústria Responsável (SIR), 
bem como monitorizar a aplicação pela indústria das condições pa-
dronizadas existentes e proceder, se pertinente, à sua atualização face 
aos desenvolvimentos do progresso técnico e à evolução do quadro 
legal aplicável.

4. No prazo de vinte dias após a data de produção de efeitos do presente 
despacho, o Grupo de Trabalho para a Padronização elabora um calen-
dário específico dos trabalhos a desenvolver no âmbito da padronização, 
atualização e monitorização, incluindo os âmbitos de atividade industrial 
e os prazos estimados para a realização das atividades.

5. O Grupo de Trabalho poderá requerer a colaboração ou proceder 
à consulta de outras entidades cuja intervenção considere necessária e 
relevante para a prossecução da respetiva atividade.

6. Salvo disposição em contrário, o Grupo de Trabalho cessa auto-
maticamente o seu mandato no prazo de um ano contado da data de 
publicação do presente despacho, devendo, dentro desse prazo, concluir 
os trabalhos referidos no calendário previsto no ponto 4.

7. A participação no Grupo de Trabalho não confere aos participantes 
o direito a remuneração, compensações ou contrapartidas de qualquer 
espécie.

8. O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação.

11 de agosto de 2014. — O Secretário de Estado da Inovação, Investi-
mento e Competitividade, Pedro Pereira Gonçalves. — O Secretário de 
Estado do Ambiente, Paulo Guilherme da Silva Lemos. — O Secretário 
de Estado da Agricultura, José Diogo Santiago de Albuquerque. — O 
Secretário de Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimen-
tar, Alexandre Nuno Vaz Baptista de Vieira e Brito. — O Secretário 
de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Fernando Serra Leal da 
Costa. — O Secretário de Estado do Emprego, Octávio Félix de Oliveira.

208030456 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 11189/2014
1. Considerando a proposta da Diretora Executiva do Agrupamento 

de Centros de Saúde Médio Tejo e o parecer favorável do Conselho 
Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, LP., autorizo o exercício de funções médicas pelo aposentado 
Ubaldo Luís Menezes de Castro Fernandes, nos termos e para os efei-
tos do estatuído no Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, em par-
ticular, nos artigos 4.º, 5.º e nos números 4 e seguintes do artigo 6.º.

2. O presente despacho produz efeitos a 01 de junho de 2014.
27 de agosto de 2014. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 

Ferreira Teixeira.
208055056 

 Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 9926/2014
Faz-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo da Admi-

nistração Central do Sistema de Saúde, IP, datada de 21 de agosto de 
2014, foram nomeados os júris da especialidade de Pediatria, no âmbito 
do Procedimento concursal nacional de habilitação ao grau de consultor 
da carreira médica, aberto pelo aviso n.º 9295-A/2012, publicado no 
Diário da República (2.ª série), n.º 130, de 6 de julho:

Júri n.º 1 de Pediatria — ARS Algarve e Alentejo, 
RA Madeira e Açores

Presidente: Dr. José Duarte Santos — Assistente Graduado Sé-
nior — Centro Hospitalar do Algarve, EPE

Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dra. Isabel Maria Oliveira Rodrigues — Assistente 

Graduado Sénior — Centro Hospitalar do Algarve, EPE (substitui a 
Presidente em caso de falta ou impedimento);

2.º Vogal — Dr. Carlos Manuel Rodrigues Moniz — Assistente Gra-
duado — Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE

Vogais suplentes:
1.º Vogal — Dra. Maria Helena Drago Pereira Mitzlaff — Assistente 

Graduado — Centro Hospitalar do Algarve, EPE
2.º Vogal — Dra. Ermelinda Maria Mendes — Assistente Graduado 

Sénior — Centro Hospitalar do Algarve, EPE

Júri n.º 2 de Pediatria — ARS Lisboa e Vale do Tejo
Presidente: Dr. José Carlos Ferreira Guimarães — Assistente Gra-

duado Sénior — Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, EPE
Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dr. Mário Ricardo do Couto Baptista de Paiva — Assis-

tente Graduado Sénior — Hospital de Vila Franca de Xira (substitui a 
Presidente em caso de falta ou impedimento);

2.º Vogal — Dra. Florbela Maria Inácio da Cunha — Assistente 
Graduado — Hospital de Vila Franca de Xira

Vogais suplentes:
1.º Vogal — Dr. Manuel de Sousa e Cunha — Assistente Gra-

duado — Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, E. P. E.
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2.º Vogal — Dra. Helena Rosa Fernandes Pedroso — Assistente 
Graduado — HPP Hospital de Cascais Dr. José de Almeida

Júri n.º 3 de Pediatria — ARS Lisboa e Vale do Tejo
Presidente: Dr. Manuel Gonçalo Cordeiro Ferreira — Assistente Gra-

duado Sénior — Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE
Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dra. Ana Margarida Sameiro Moutinho Neves — As-

sistente Graduado — Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE (substitui a 
Presidente em caso de falta ou impedimento);

2.º Vogal — Dra. Ana Maria Vieira Câmara de Carvalho Mar-
ques — Assistente Graduado Sénior — SESARAM, EPE

Vogais suplentes:
1.º Vogal — Dra. Cândida Mendes dos Santos — Assistente Gra-

duado — Hospital Vila Franca de Xira
2.º Vogal — Dr. António Manuel Bessa de Almeida — Assistente 

Graduado — Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE

Júri n.º 4 de Pediatria — ARS Lisboa e Vale do Tejo
Presidente: Dra. Maria Celeste Canha Coelho Barteto — Assistente 

Graduado Sénior — Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE
Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dr. Helder Manuel Martins Gonçalves — Assistente 

Graduado Sénior — Hospital Espírito Santo, EPE (substitui a Presidente 
em caso de falta ou impedimento);

2.º Vogal — Dra. Helena Isabel Seabra Nunes de Almeida — Assis-
tente Graduado — Hospital Fernando Fonseca, E. P.E

Vogais suplentes:
1.º Vogal — Dr. José Manuel da Ponte Anileiro Onofre — Assistente 

Graduado Sénior — Hospital de Santarém
2.º Vogal — Madalena Filipa Nobrega Martins Prata — Assistente 

Graduado — Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE

Júri n.º 5 de Pediatria — ARS Centro
Presidente: Dr. Júlio Augusto Bilhota Salvado Xavier — Assistente 

Graduado Sénior — Centro Hospitalar de Leiria, EPE
Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dr. José Filipe Farela Neves — Assistente Graduado 

Sénior — Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. (subs-
titui a Presidente em caso de falta ou impedimento);

2.º Vogal — Dr. Manuel Pedro da Silva Freitas — Assistente Gra-
duado — SESARAM, EPE

Vogais suplentes:
1.º Vogal — Dr. Nuno José Stattmiller Andrade — Assistente Gra-

duado — Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE
2.º Vogal — Dra. Maria Paula Almeida Rocha Reis — Assistente 

Graduado Sénior — Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE

Júri n.º 6 de Pediatria — ARS Centro e ARS Norte
Presidente: Dr. Alberto António Moreira Caldas Afonso — Assistente 

Graduado Sénior — Centro Hospitalar São João, E. P. E.
Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dr. Luís Almeida Santos — Assistente Graduado Sé-

nior — Centro Hospitalar São João, E. P. E. (substitui a Presidente em 
caso de falta ou impedimento);

2.º Vogal — Dr. António Manuel da Silva Marques — Assistente 
Graduado — Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE

Vogais suplentes:
1.º Vogal — Dr. Sérgio Bianchi de Campos Mendanha — Assistente 

Graduado Sénior — Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE
2.º Vogal — Dr. António José Mónica Silva Guerra — Assistente 

Graduado Sénior — Centro Hospitalar São João, E. P. E.

Júri n.º 7 de Pediatria — ARS Norte
Presidente: Dr. António Cândido dos Santos Vilarinho — As-

sistente Graduado Sénior — Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/ 
Espinho, E. P. E.

Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dra. Maria da Graça Machado Dias Ferreira — Assistente 

Graduado — Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/ Espinho, E. P. E. 
(substitui a Presidente em caso de falta ou impedimento);

2.º Vogal — Dr. António Fernando Braga da Cunha — Assistente 
Graduado Sénior — Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E. P. E.

Vogais suplentes:
1.º Vogal — Dra. Isabel Geraldes Martins Verdelho Andrade — As-

sistente Graduado — Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE
2.º Vogal — Dra. Eunice Moreno Trindade — Assistente Gra-

duado — Centro Hospitalar São João, E. P. E.

Júri n.º 8 de Pediatria — ARS Norte
Presidente: Dr. Manuel Herculano Castro Rocha — Assistente Gra-

duado Sénior — Centro Hospitalar do Porto, E. P.E
Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dra. Ana Maria Fernandes Ramos — Assistente Gra-

duado Sénior — Centro Hospitalar do Porto, E. P. E. (substitui a Presi-
dente em caso de falta ou impedimento);

2.º Vogal — Dr. Raúl do Carmo Teixeira Barbosa da Silva — Assis-
tente Graduado — Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE

Vogais suplentes:
1.º Vogal — Dra. Maria da Graça Rocha Oliveira — Assistente Gra-

duado — Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE
2.º Vogal — Dra. Helena Maria Castro Moura Ferreira Mansilha — As-

sistente Graduado Sénior — Centro Hospitalar do Porto, E. P. E.

Júri n.º 9 de Pediatria — ARS Norte
Presidente: Dra. Almerinda Maria Alves Barroso Pereira — Assistente 

Graduado Sénior — Hospital de Braga
Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dra. Ana Maria Magalhães Madeira de Paiva Antu-

nes — Assistente Graduado — Hospital de Braga (substitui a Presidente 
em caso de falta ou impedimento);

2.º Vogal — Dra. Guiomar Gonçalves de Oliveira — Assistente Gra-
duado — Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE

Vogais suplentes:
1.º Vogal — Dr. José Luis Nunes — Assistente Graduado — Centro 

Hospitalar do Funchal
2.º Vogal — Dra. Maria Augusta Gonçalves — Assistente Gradua-

do — Hospital de Braga

Júri n.º 10 de Pediatria — ARS Norte
Presidente: Dr. José Manuel Azevedo Lopes dos Santos — Assistente 

Graduado Sénior — Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E.
Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dra. Ana Paula Machado Aguiar Moreira Carvalho Al-

meida Campos — Assistente Graduado — Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos, E. P. E. (substitui a Presidente em caso de falta ou impe-
dimento);

2.º Vogal — Dr. José Manuel Gonçalves de Oliveira — Assistente 
Graduado Sénior — Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE

Vogais suplentes:
1.º Vogal — Dr. Ilídio da Silva Quelhas — Assistente Gra-

duado — Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E.
2.º Vogal — Dr. José Carlos Aroso dos Reis Cidrais Rodri-

gues — Assistente Graduado Sénior — Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos, E. P. E.

Nos termos do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 5.º da Portaria 
n.º 217/2011, de 31 de maio, foi definido que o concurso realizar-se-á 
com 10 júris, de acordo com o esquema abaixo. Existindo 3 júris com 
candidatos da ARS LVT e 4 júris com candidatos exclusivamente da ARS 
Norte, a sua distribuição será efetuada por sorteio público, no âmbito 
de cada região de saúde, a realizar nas instalações da Administração 
Central do Sistema de Saúde, IP, sita na Avenida João Crisóstomo, 
n.º 14, 1000-177 Lisboa, r/c sala 6, no 5.º dia útil após a publicação do 
presente aviso no Diário da República, às 15h00.

ARS Algarve e Alentejo, RA Madeira e Açores — 1 júri
ARS (LVT) — 3 júris
ARS Centro — 1 júri
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ARS Centro e ARS Norte — 1 júri
ARS Norte — 4 júris

22 de agosto 2014. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à Gestão, 
Celeste Terêncio da Silva.

208055291 

 Aviso n.º 9927/2014
Faz -se público que, por deliberação do Conselho Diretivo da Admi-

nistração Central do Sistema de Saúde, I. P., datada de 21 de agosto de 
2014, foram nomeados os júris da especialidade de Ortopedia, no âmbito 
do Procedimento concursal nacional de habilitação ao grau de consultor 
da carreira médica, aberto pelo aviso n.º 9295 -A/2012, publicado no 
Diário da República (2.ª série), n.º 130, de 6 de julho:

Júri n.º 1 de Ortopedia — ARS LVT e ARS Algarve
Presidente — Dr. Jacinto Manuel de Melo Oliveira Monteiro — As-

sistente Graduado Sénior — Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E.
Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dr. José Paulo Elvas Roxo Neves — Assistente Graduado 

Sénior — Hospital de Sant’Ana (substitui o Presidente em caso de falta 
ou impedimento);

2.º Vogal — Dr. Pedro Pessoa — Assistente Graduado — Centro 
Hospitalar de Setúbal, E. P. E.

Vogais suplentes:
1.º Vogal — Dr.ª Maria Isabel Pires Rosa da Costa Pinto — Assistente 

Graduado — Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, E. P. E.
2.º Vogal — Dr. Samuel Bonito Martins — Assistente Graduado 

Sénior — Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E.

Júri n.º 2 de Ortopedia — ARS LVT e ARS Alentejo
Presidente — Dr. José Alberto de Castro Guimarães Consciên-

cia — Assistente Graduado Sénior — Centro Hospitalar Lisboa 
Ocidental, E. P. E.

Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dr. João Reinaldo Gonçalves Carvalho — Assistente 

Graduado — Centro Hospitalar Lisboa Central, E. P. E. (substitui o 
Presidente em caso de falta ou impedimento);

2.º Vogal — Dr. Paulo Felicíssimo — Assistente Graduado — Hos-
pital Prof. Doutor Fernando Fonseca, E. P. E.

Vogais suplentes:
1.º Vogal — Dr. Luís Frederico Maia de Loureiro Braga — Assistente 

Graduado — Hospital dos Lusíadas
2.º Vogal — Dr. Carlos Alberto Cardoso — Assistente Gra-

duado — Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, E. P. E.

Júri n.º 3 de Ortopedia — ARS LVT, RA Açores
e RA Madeira

Presidente — Dr. Luis Filipe Rendeiro Ramalho de Branco Ama-
ral — Assistente Graduado Sénior — Centro Hospitalar Lisboa 
Central, E. P. E.

Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dr. Jorge Ricardo Chambel da Fonseca — Assistente 

Graduado — Hospital Distrital Vila Franca de Xira (substitui o Presi-
dente em caso de falta ou impedimento);

2.º Vogal — Dr. Rui da Silva Delgado — Assistente Graduado — Cen-
tro Hospitalar Lisboa Central, E. P. E.

Vogais suplentes:
1.º Vogal — Dr. Francisco Infante Mendes — Assistente Gra-

duado — Hospital de Santarém
2.º Vogal — Dr. Rui Silva Delgado — Assistente Graduado — Centro 

Hospitalar Lisboa Central, E. P. E.

Júri n.º 4 de Ortopedia — ARS Centro
Presidente — Dr. Ulisses de Melo Ferreira da Silva — Assistente 

Graduado Sénior — Centro Hospitalar do Tâmega e Vouga, E. P. E.
Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dr. João Manuel Meruje Dias — Assistente Graduado 

Sénior — Centro Hospitalar do Tâmega e Vouga, E. P. E. (substitui o 
Presidente em caso de falta ou impedimento);

2.º Vogal — Dr. Manuel da Silva e Sousa — Assistente Gra-
duado — Centro Hospitalar Tondela — Viseu, E. P. E.

Vogais suplentes:
1.º Vogal — Dr. António José Cordeiro Laranjo Pedro dos San-

tos — Assistente Graduado — Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, E. P. E.

2.º Vogal — Dr. Joaquim Jorge Martins Loureira e Nelas — Assistente 
Graduado Sénior — Centro Hospitalar do Tâmega e Vouga, E. P. E.

Júri n.º 5 de Ortopedia — ARS Norte
Presidente — Dr. José Fernando Souzelas da Costa Castro — Assis-

tente Graduado Sénior — Centro Hospitalar do Porto, E. P. E.
Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dr.ª Rafaela Maria de Melo Coelho Soares — Assistente 

Graduado — Centro Hospitalar do Porto, E. P. E. (substitui o Presidente 
em caso de falta ou impedimento);

2.º Vogal — Prof. Dr. Manuel André dos Santos Gomes — Assistente 
Graduado — Centro Hospitalar do Porto, E. P. E.

Vogais suplentes:
1.º Vogal — Dr. António Pedro Barreiros Malheiro da Silva — As-

sistente Graduado — Hospital de Braga
2.º Vogal — Dr. Paulo Manuel Guimarães da Costa — Assistente 

Graduado — Centro Hospitalar do Porto, E. P. E

Júri n.º 6 de Ortopedia — ARS Norte
Presidente — Dr. Fernando Gilberto Melo Costa — Assistente Gra-

duado Sénior — Centro Hospitalar São João, E. P. E.
Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dr. Vitorino Veludo Moutinho — Assistente Gra-

duado — Centro Hospitalar São João, E. P. E. (substitui o Presidente 
em caso de falta ou impedimento);

2.º Vogal — Prof. Dr. Manuel António Pereira Gutierres — Assistente 
Graduado — Centro Hospitalar São João, E. P. E.

Vogais suplentes:
1.º Vogal — Dr. Pedro Filipe Ferreira Cardoso — Assistente 

Graduado — Centro Hospitalar do Porto, E. P. E.
2.º Vogal — Dr. Paulo Alexandre Ribeiro Oliveira — Assistente 

Graduado — Centro Hospitalar São João, E. P. E.

Júri n.º 7 de Ortopedia — ARS Norte
Presidente — Dr. António Jorge Marques Dias — Assistente Graduado 

Sénior — Centro Hospitalar Trás -os -Montes e Alto Douro, E. P. E
Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dr. Jorge Mário Magalhães Sousa Cruz — Assistente Gra-

duado Sénior — Centro Hospitalar Trás -os -Montes e Alto Douro, E. P. E. 
(substitui o Presidente em caso de falta ou impedimento);

2.º Vogal — Dr. Carlos Esteves Pintado — Assistente Gra-
duado — Centro Hospitalar Trás -os -Montes e Alto Douro, E. P. E.

Vogais suplentes:
1.º Vogal — Dr. João Paulo Lopes Montanha — Assistente Graduado 

Sénior — Unidade Local de Saúde do Nordeste, E. P. E.
2.º Vogal — Dr. Carlos Manuel Cerca Ferreira da Silva — Assis-

tente Graduado Sénior — Centro Hospitalar Trás -os -Montes e Alto 
Douro, E. P. E.

22 de agosto de 2014. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 
Gestão, Celeste Terêncio da Silva.

208055275 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Declaração de retificação n.º 877/2014
Por ter saído com inexatidão a deliberação n.º 1529/2014, publicada no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 149, de 5 de agosto de 2014, retifica -se 
que onde se lê «Dr. Fernando José Ramos Lopes de Almeida, vogal» deve 
ler -se «Dr. Fernando José Ramos Lopes de Almeida, vice -presidente».

26 de agosto de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, José 
Manuel Azenha Tereso.

208057819 
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 Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Despacho (extrato) n.º 11190/2014
Nos termos e para efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014 de 20 de junho, torna -se público que a Técnica de Diagnós-
tico e Terapêutica da área de Fisioterapia Cristiana de Paula Souza Lima, 
pertencente ao mapa de pessoal do ACES Barlavento, cessa funções, a 
seu pedido, em 30/07/2014, depois cumpridos os termos legais previstos 
na Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro.

22 de junho de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Dr. João 
Moura Reis.

208056717 

 Despacho (extrato) n.º 11191/2014
Por despacho do Senhor Vogal do Conselho Diretivo da Adminis-

tração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. Nuno Sancho Ramos, 
de 13.08.14, foi autorizada a Luísa Maria Moniz Cepinha, Assistente 
Técnica do mapa de pessoal da mesma ARS/DICAD, a prestação de 
trabalho em modalidade de jornada contínua de 7 horas diárias, nos 
termos do artigo 114.º da Lei n.º 35/2014, de 20.07, por um período de 
ano e com efeitos à data do despacho autorizador.

22 de junho de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Dr. João 
Moura Reis.

208056822 

 Despacho (extrato) n.º 11192/2014
Nos termos e para efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014 de 20 de junho, torna -se público que a Enfermeira Michelle 
Claire Green Barros, pertencente ao mapa de pessoal do ACES Sota-
vento/Unidade de Saúde Familiar Guadiana, cessa funções, a seu pedido, 
em 05/09/2014, depois de cumpridos os termos previstos no artigo 305.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20/06.

22 de junho de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Dr. João 
Moura Reis.

208056774 

 Despacho (extrato) n.º 11193/2014
Por despacho do Senhor Vogal do Conselho Diretivo da Adminis-

tração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. Nuno Sancho Ramos, 
de 13.08.14, foi autorizada a Mónica Sandrina Borges Trigo Martins, 
Assistente Operacional do mapa de pessoal da mesma ARS/DICAD, a 
prestação de trabalho em modalidade de jornada contínua de 7 horas 
diárias, nos termos do artigo 114.º da Lei n.º 35/2014, de 20.07, por um 
período de ano e com efeitos à data do despacho autorizador.

22 de junho de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Dr. João 
Moura Reis.

208056903 

 Hospital Dr. Francisco Zagalo

Deliberação (extrato) n.º 1720/2014
Por deliberação de 16.07.2014 do Conselho de Administração do 

Hospital Dr. Francisco Zagalo, foi autorizada a acumulação de funções 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção-Geral da Administração Escolar

Despacho n.º 11194/2014
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto -Lei 

n.º 287/88, de 19 de agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 345/89, de 11 de outubro, do Decreto -Lei n.º 15 -A/99, de 19 
de janeiro e pelo Decreto -Lei n.º 127/2000, de 6 de julho, publica -se 
a classificação profissional atribuída, por meu despacho, no uso das 
competências próprias previstas naqueles diplomas, ao professor a se-
guir indicado, que concluiu o Curso de Profissionalização em Serviço, 
com aproveitamento, na Universidade Aberta, nos termos do Despa-
cho n.º 10 151/2009, de 2 de abril, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 74, de 16 de abril de 2009, e do Despacho n.º 4037/2010, 
de 1 de março, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 45, de 
5 de março de 2010.

A classificação profissional produz efeitos a partir de 1 de setembro 
de 2010. 

Nome Grupo de recrutamento/Disciplina 
do ensino especializado da música

Classificação
profissional

(valores)

Maria Joaquina Coelho da 
Mota.

M09 — Flauta Transversal 15

Maria Teresa Marques Jaloto 
Amaral.

610 — Música/M28 — For-
mação Musical.

14

 25 de agosto de 2014. — O Diretor -Geral da Administração Escolar, 
Mário Agostinho Alves Pereira.

208055704 

 Despacho n.º 11195/2014
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto -Lei 

n.º 287/88, de 19 de agosto, com a redação dada pelo Decreto -Lei 
n.º 345/89, de 11 de outubro, e pelo Decreto -Lei n.º 127/2000, de 6 de 
julho, publica -se a classificação profissional atribuída, por meu despacho 
de hoje, no uso das competências próprias previstas naqueles diplomas, 
à professora a seguir indicada, que concluiu com aproveitamento, no 
ano letivo de 2006 -2007, o 1.º ano da profissionalização em serviço, 
tendo ficado dispensada do 2.º ano da profissionalização em serviço, 
ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 43.º do Decreto -Lei n.º 287/88, 
com a redação dada pelo Decreto -Lei n.º 345/89.

A classificação profissional produz efeitos a partir de 1 de setembro 
de 2007. 

de atividade docente na Escola Superior de Saúde da Universidade de 
Aveiro, de 04 horas semanais e de atividade de gerência na empresa 
Corpus Salut, de 06 horas semanais, à Fisioterapeuta especialista do 
mapa de pessoal deste Hospital, Maria da Conceição Sanina Graça.

28 de agosto de 2014. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Luis Vaz.

208056311 

Nome Grupo de recrutamento
Classificação 
profissional

(valores)
Instituição de ensino superior

Isabel Maria Barroso Gonçalves  . . . . . . . . . . . 240 — Educação Visual e Tecnológica 13,5 Escola Superior de Educação de Lisboa.

 25 de agosto de 2014. — O Diretor -Geral da Administração Escolar, Mário Agostinho Alves Pereira.
208055745 

 Direção-Geral do Ensino Superior

Despacho n.º 11196/2014
A requerimento de Espaço Atlântico — Formação Financeira S. A., 

entidade instituidora do Instituto de Estudos Superiores Financeiros e 
Fiscais;

Instruído e apreciado, nos termos do Decreto -Lei n.º 43/2014, 
de 18 de março, o pedido de registo da criação do curso técnico 

superior profissional de Gestão de Vendas e Marketing para PME, 
a ministrar pelo Instituto de Estudos Superiores Financeiros e 
Fiscais;

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 21.º do Decreto -Lei 
n.º 43/2014, de 18 de março:

Determino:
É registada, nos termos do anexo ao presente despacho, que dele 

faz parte integrante, a criação do curso técnico superior profissional 
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de Gestão de Vendas e Marketing para PME pelo Instituto de Estudos 
Superiores Financeiros e Fiscais.

28 de agosto de 2014. — O Diretor -Geral do Ensino Superior, 
Prof. Doutor Vítor Magriço.

ANEXO

1 — Estabelecimento de ensino superior:

Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais

2 — Curso técnico superior profissional:

T007 — Gestão de Vendas e Marketing para PME

3 — Número de registo:

R/Cr 8/2014

4 — Área de educação e formação:

341 — Comércio

5 — Perfil profissional
5.1 — Descrição geral
Colaborar no departamento comercial de uma PME, com compe-

tências específicas para a liderança e gestão de equipas de vendas e a 
condução de processos negociais.

5.2 — Atividades principais

a) Promover o enquadramento legal dos negócios de PME no âmbito 
nacional e internacional;

b) Colaborar nos diferentes processos de gestão de equipas de vendas 
em PME, com realce para a criação de mecanismos que potenciem a 
inovação;

c) Implementar sistemas de comunicação de PME adequados ao 
mercado;

d) Aplicar as técnicas de venda e negociação;
e) Gerir com diferenciação produtos e serviços;
f) Aplicar ferramentas motivacionais flexíveis a uma força de vendas 

em PME;
g) Gerir atividades de marketing estratégico e operacional para PME;
h) Conceber uma política de marketing e vendas a nível nacional e 

internacional para PME e acompanhar a sua aplicação;
i) Colaborar nos processos de internacionalização de uma PME, in-

cluindo a elaboração de um plano de negócios de suporte a estratégias 
comerciais.

6 — Referencial de competências
6.1 — Conhecimentos

a) Conhecimentos fundamentais de gestão de empresas, incluindo 
conhecimentos fundamentais em inovação e empreendedorismo;

b) Conhecimento especializado dos métodos e técnicas matemáticas 
para a gestão, incluindo cálculo financeiro e análise de dados;

c) Conhecimentos fundamentais das técnicas de comunicação;
d) Conhecimentos abrangentes de gestão emocional e de dinâmicas 

de grupo;
e) Conhecimentos especializados de elaboração de planos de ne-

gócios;
f) Conhecimento especializado de gestão de equipas de vendas;
g) Conhecimento especializado das técnicas de venda e negociação;
h) Conhecimento especializado de marketing de serviços;
i) Conhecimento especializado de marketing internacional;
j) Conhecimentos especializados de marketing relacional;
k) Conhecimento abrangente dos modelos e técnicas de motivação 

e liderança;
l) Conhecimento especializado das metodologias de análise de casos.

6.2 — Aptidões:

a) Colaborar nos diferentes processos de gestão de equipas de vendas;
b) Realizar atividades de planificação de marketing estratégico e 

operacional;
c) Implementar sistemas de comunicação orientados para o mercado;
d) Aplicar as técnicas atuais de venda e negociação;
e) Gerir com diferenciação produtos e serviços;
f) Compreender e aplicar, nos seus comportamentos, os princípios de 

liderança e motivação;
g) Comunicar de diferentes formas e para diferentes públicos;
h) Liderar equipas de vendas, tendo em consideração a dimensão 

emocional, incutindo uma postura de inovação;
i) Identificar o enquadramento legal dos negócios de PME no âmbito 

nacional e internacional;
j) Colaborar nos processos de internacionalização de uma PME, em 

especial na área comercial;
k) Calcular taxas de financiamentos e de rentabilidade de investi-

mentos;
l) Utilizar a estatística e a análise de dados como instrumentos de 

gestão;
m) Colaborar nos diferentes processos de gestão de PME, incluindo 

a elaboração de planos de negócios.

6.3 — Atitudes:

a) Demonstrar capacidade para se integrar em equipas de trabalho 
de constituição variada;

b) Disponibilizar -se para a aprendizagem ao longo da vida e a par-
tilha constante de conhecimentos nos diferentes domínios da gestão 
empresarial;

c) Adequar emoções e gerir conflitos e interesses da empresa e dos 
seus clientes;

d) Ser proativo, assertivo, positivo e confiante;
e) Gerir, de forma equilibrada, as exigências profissionais e pessoais, 

estabelecendo objetivos e prioridades;
f) Demonstrar capacidade de organização e planeamento das ativi-

dades e projetos que lhe são atribuídos, de acordo com os recursos que 
tem à sua disposição;

g) Demonstrar autonomia e iniciativa no sentido da resolução de 
problemas, cultivando uma postura de inovação;

h) Demonstrar capacidade de raciocínio, de análise, de adap-
tação a novas situações e de tomada de decisões em situação de 
incerteza.

7 — Estrutura curricular 

Área de educação e formação Créditos % do total 
de créditos

341 — Comércio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 55 %
342 — Marketing e Publicidade  . . . . . . . . . 18 15 %
345 — Gestão e Administração . . . . . . . . . . 18 15 %
223 — Língua e Literatura Materna  . . . . . . 6 5 %
311 — Psicologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 %
461 — Matemática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 %

 8 — Áreas relevantes para o ingresso no curso (n.º 4 do artigo 11.º 
do Decreto -Lei n.º 43/2014, de 18 de março)

Uma das seguintes áreas:
Economia;
Português.

9 — Localidades, instalações e número máximo de alunos: 

Localidade Instalações Número máximo para cada 
admissão de novos alunos

Número máximo de alunos 
inscritos em simultâneo

Vila Nova de Gaia  . . . . . . . . . Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais . . . . . . . . . . . . 25 60
Porto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espaço Atlântico — Formação Financeira S. A.  . . . . . . . . . . . . . . . . 50 115



23120  Diário da República, 2.ª série — N.º 170 — 4 de setembro de 2014 

Unidade curricular Área de educação 
e formação

Componente 
de formação

Ano 
curricular Duração Horas 

de contacto
Das quais 

de aplicação
Outras horas 
de trabalho

Horas 
de trabalho totais Créditos

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)= (6)+(8) (10)

Gestão Emocional e Dinâmicas de 
Grupo.

311 — Psicologia . . . . . . . . . . . Geral e científica 1.º ano Semestral 60 90 150 6

Inovação e Empreendedorismo  . . . . 345 — Gestão e Administração Geral e científica 1.º ano Semestral 30 45 75 3
Matemática Aplicada à Gestão. . . . . 461 — Matemática. . . . . . . . . . Geral e científica 1.º ano Semestral 60 90 150 6
Princípios e Técnicas de Gestão de 

Empresas.
345 — Gestão e Administração Geral e científica 1.º ano Semestral 30 45 75 3

Técnicas de Comunicação  . . . . . . . . 223 — Língua e Literatura Ma-
terna.

Geral e científica 1.º ano Semestral 60 90 150 6

Gestão de Equipas de Vendas. . . . . . 341 — Comércio  . . . . . . . . . . . Técnica. . . . . . . 1.º ano Semestral 60 45 90 150 6
Marketing de Serviços . . . . . . . . . . . 342 — Marketing e Publicidade Técnica. . . . . . . 1.º ano Semestral 60 45 90 150 6
Marketing Internacional. . . . . . . . . . 342 — Marketing e Publicidade Técnica. . . . . . . 1.º ano Semestral 60 45 90 150 6
Marketing Relacional. . . . . . . . . . . . 342 — Marketing e Publicidade Técnica. . . . . . . 1.º ano Semestral 60 55 90 150 6
Motivação e Liderança. . . . . . . . . . . 345 — Gestão e Administração Técnica. . . . . . . 1.º ano Semestral 60 50 90 150 6
Técnicas de Venda e Negociação . . . 341 — Comércio  . . . . . . . . . . . Técnica. . . . . . . 1.º ano Semestral 60 45 90 150 6
Análise de Casos em Gestão de Ven-

das e Marketing para PME.
341 — Comércio  . . . . . . . . . . . Técnica. . . . . . . 2.º ano Semestral 200 200 550 750 30

Estágio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 — Comércio  . . . . . . . . . . . Em contexto de 
trabalho.

2.º ano Semestral 750 750 30

Total  . . . . . . . . . . . . 800 485 2200 3000 120

Na coluna (2) indica -se a área de educação e formação de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de março.
Na coluna (3) indica -se a componente de formação de acordo com o constante no artigo 13.º e seguintes do Decreto -Lei n.º 43/2014, de 18 de março.
Na coluna (6) indicam -se as horas de contacto, de acordo com a definição constante do Decreto -Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro, alterado 

pelo Decreto -Lei n.º 107/2008, de 25 de junho.
Na coluna (7) indicam -se as horas de aplicação de acordo com o disposto no artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 43/2014, de 18 de março.
Na coluna (8) indicam -se as outras horas de trabalho de acordo com o constante no artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro, 

alterado pelo Decreto -Lei n.º 107/2008, de 25 de junho.
Na coluna (9) indicam -se as horas de trabalho totais de acordo com o constante no artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro, 

alterado pelo Decreto -Lei n.º 107/2008, de 25 de junho.
Na coluna (10) indicam -se os créditos segundo o European Credit Transfer and Accumulation System (sistema europeu de transferência e acu-

mulação de créditos), fixados de acordo com o disposto no Decreto -Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 107/2008, 
de 25 de junho.

 208058134 

 10 — Ano letivo em que pode ser iniciada a ministração do curso:
2014 -2015

11 — Plano de estudos: 

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas Abade de Baçal, Bragança

Aviso n.º 9928/2014

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 
cinco (5) postos de trabalho em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial 
(3 horas diárias), para o ano letivo de 2014/2015 para carreira e 
categoria de assistente operacional.
Para efeitos do disposto no artigo 50.º e n.º 2 do artigo 6.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR), conjugado com o artigo 19.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna  -se público que se encontra 
aberto, pelo prazo de 5 dias úteis, a contar da data da publicação do 
presente aviso no Diário da República, procedimento concursal comum 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo por tempo parcial 3 horas diárias, para o ano letivo de 
2014/2015, para cinco Assistentes Operacionais,

1 — Legislação aplicável: n.º 8 do artigo 44.º do Decreto -Lei 
n.º 69 -A/2009, de 24 de março e Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

1.1 — Âmbito do recrutamento: por deliberação da Câmara Muni-
cipal de Bragança, em reunião de 9 de junho de 2014, foi autorizada 
a transferência de verba para o Agrupamento de Escolas Abade de 
Baçal, Bragança, para assegurar a componente de apoio à família e 
prolongamento de horário nos estabelecimentos de ensino pré -escolar 
e 1.º ciclo do agrupamento.

2 — Caracterização do posto de trabalho: Assistente Operacional.
2.1 — Postos de trabalho: 5 postos de trabalho; no exercício de fun-

ções da extinta categoria de auxiliar de ação educativa.

3 — Local de trabalho: Estabelecimentos de ensino do Agrupamento 
de Escolas Abade de Baçal, Bragança.

4 — Remuneração: A remuneração horária ilíquida será de € 3,20.
5 — Habilitações literárias exigidas: escolaridade obrigatória.
6 — Requisitos de admissão: os previstos no artigo 8.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.
7 — Composição do júri:
Presidente: Paulo Sérgio Correia — Subdiretor;
1.º Vogal: Humberto Eduardo Candoso Fernandes — Adjunto;
2.º Vogal: Mário José Teixeira Geraldo — Assistente Operacional.

8 — Formalização das candidaturas:
8.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, 

mediante preenchimento de formulário próprio, aprovado por Despa-
cho n.º 11 321/2009, de 8 de maio, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponibilizado na página da Direção -Geral 
da Administração e Emprego Público, em http://www.dgaep.gov.pt, 
podendo ser obtido na página eletrónica ou junto dos serviços de admi-
nistração escolar do Agrupamento de Escolas Abade de Baçal, Bragança.

8.2 — A candidatura deverá ser acompanhada de fotocópias, do bi-
lhete de identidade ou cartão de cidadão, cartão de identificação fiscal, 
certificado de habilitações literárias; curriculum vitae, atualizado e 
devidamente assinado, e documentos comprovativos dos factos refe-
ridos no mesmo.

8.3 — As candidaturas deverão ser entregues até ao termo do prazo 
referido no presente aviso, em suporte papel, pessoalmente ou enviadas 
através de correio registado com aviso de receção, na seguinte morada:

Agrupamento de Escolas Abade de Baçal, Bragança
Avenida General Humberto Delgado
5300 -167 Bragança

9 — Métodos de seleção: Avaliação Curricular (AC) e Entrevista de 
Avaliação de Competências (EAC)
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9.1 — AC— expressa numa escala de 0 a 20 valores com valorização 
às centésimas, sendo obtida a classificação através da média aritmética 
ponderada das classificações dos elementos a avaliar. Para tal, serão 
considerados e ponderados os elementos de maior relevância para o 
posto de trabalho a ocupar e que são os seguintes:

Habilitação académica de base (HAB) Ou curso equiparado, expe-
riência profissional (EP) E formação profissional (FP), de acordo com 
a seguinte fórmula:

AC = (HAB + 2EP + 2FP)/5

9.1.1 — Habilitação académica de base (HAB) graduada de acordo 
com a seguinte pontuação:

a) 20 valores: habilitação de grau académico superior;
b) 18 valores: 11.º ano ou 12.º ano de escolaridade ou de cursos que 

lhe sejam equiparados;
c) 16 valores: escolaridade obrigatória ou curso que lhe seja equiparado.

9.1.2 — Experiência Profissional (EP): a experiência profissional será 
pontuada com o mínimo de 10 valores a atribuir a todos os candidatos e 
até um máximo de 20 valores de acordo com o seguinte:

a) 20 valores: período de tempo superior ou igual a 2190 dias no 
exercício de funções em realidade escolar onde desempenhará as funções 
para as quais se promove o presente procedimento concursal;

b) 18 valores: período de tempo superior ou igual a 1460 dias e in-
ferior a 2190 dias no exercício de funções em realidade escolar onde 
desempenhará as funções para as quais se promove o presente proce-
dimento concursal;

c) 16 valores: período de tempo superior ou igual a 730 dias e inferior 
a 1460 dias no exercício de funções em realidade escolar onde desem-
penhará as funções para as quais se promove o presente procedimento 
concursal.

d) 14 valores: período de tempo superior ou igual a 365 dias e inferior 
a 730 dias no exercício de funções em realidade escolar onde desem-
penhará as funções para as quais se promove o presente procedimento 
concursal.

e) 12 valores: período de tempo inferior a 365 dias no exercício de 
funções em realidade escolar onde desempenhará as funções para as 
quais se promove o presente procedimento concursal.

9.1.3 — Formação Profissional (FP): a formação profissional será 
pontuada com o mínimo de 10 valores a atribuir a todos os candidatos 
e até um máximo de 20 valores. Serão ponderadas as ações de formação 
profissional relacionadas com a área funcional a exercer de acordo com 
o seguinte:

a) 20 valores: Formação num total de, pelo menos, 300 horas;
b) 18 valores: Formação num total de, pelo menos, 200 horas;
c) 16 valores: Formação num total de, pelo menos, 100 horas.
d) 14 valores: Formação num total de, pelo menos, 50 horas.
e) 12 valores: Formação num total inferior a 50 horas.

9.2 — EAC — A entrevista de avaliação das competências terá a 
duração de 10 minutos e visa obter, através de uma relação interpessoal, 
informação sobre comportamentos profissionais diretamente relaciona-
dos com as competências consideradas essenciais para o exercício da 
função, apoiando -se num guião constituído por um elenco de questões, 
sendo avaliado segundo níveis classificativos de:

Excelente — 18 a 20
Muito Bom — 15 a 17
Bom — 12 a 14
Suficiente — 9,5 a 11
Insuficiente — até 9,4

10 — A classificação final (CF) é resultante da média aritmética sim-
ples das classificações obtidas em cada um dos métodos de seleção:

CF = (AC + EAC)/2

11 — Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valo-
res no método de seleção (CF) consideram  -se excluídos da lista unitária 
de ordenação final.

12 — A ordenação dos candidatos que se encontrem em situação 
de igualdade de valoração é efetuada de forma decrescente, tendo por 
referência os seguintes critérios:

a) Valoração da habilitação académica de base (HAB);
b) Valoração da Experiência Profissional (EP);
c) Valoração da Formação Profissional (FP);
d) Preferência pelo candidato de maior idade.

13 — Exclusão e notificação dos candidatos: Os candidatos excluí-
dos serão notificados por uma das formas previstas no artigo 30.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, para a realização de audiência 
dos interessados nos termos do CPA.

28 de agosto de 2014. — A Diretora, Maria Teresa Martins Rodrigues 
Sá Pires.

208056239 

 Agrupamento de Escolas de Amares

Aviso n.º 9929/2014

Procedimento Concursal Comum de Recrutamento para ocupação 
de dois postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas a Termo Resolutivo Certo a tempo parcial para 
o exercício de funções correspondentes à Carreira e Categoria de 
Assistente Operacional.
1 — Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 3 do ar-

tigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Por-
taria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, por despacho do 
Diretor do Agrupamento de Escolas de Amares, de 28 de agosto de 2014, 
se encontra aberto procedimento concursal comum de recrutamento 
para ocupação de 2 (dois) postos de trabalho em regime de contrato de 
trabalho a termo resolutivo certo a tempo parcial (até 12 de junho de 
2015) com vista a colmatar as necessidades transitórias de trabalhadores, 
para assegurar serviços de limpeza, inerentes à categoria de Assistente 
Operacional, na Escola Secundária de Amares.

2 — Período de trabalho: 4 (quatro) horas diárias, num total de 
20 (vinte) horas semanais.

3 — Remuneração base prevista: valor hora calculado com base na 
remuneração mínima mensal garantida.

4 — Requisitos
Os candidatos deverão:
a) Preencher os requisitos gerais constantes do artigo 8.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro;
b) Nível habilitacional exigido: 9.º ano de escolaridade ou equivalente, 

sendo admitido a possibilidade de substituição do nível habilitacional 
por formação ou experiência profissional comprovada.

5 — Constituem fatores preferenciais:
a) Habilitações literárias
b) Comprovada experiência profissional no exercício das funções de 

Assistente Operacional
c) Conhecimento da realidade social, escolar e educativa do contexto 

onde desempenhará as funções

6 — Formalização das candidaturas:
a) Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar da data de publicação 

do Aviso no Diário da República
b) Forma: as candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, 

mediante preenchimento de formulário próprio, disponível nos serviços 
administrativos da sede do Agrupamento de Escolas de Amares (Escola 
Secundária de Amares) ou na página eletrónica do Agrupamento (www.
aeamares.com) e entregues no prazo da candidatura, pessoalmente ou 
enviadas pelo correio registado, para Rua da Escola Secundária, n.º 73, 
4720 -143 Besteiros AMR

c) Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados, sob 
pena de exclusão, dos seguintes documentos:

i) Fotocópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade;
ii) Certificado de habilitações literárias;
iii) Curriculum vitae, devidamente assinado e datado, acompanhado 

pelos documentos que comprovem o que nele se refere.

7 — Métodos de seleção: os métodos de seleção a utilizar são o da 
Avaliação Curricular (AC) e o da entrevista Profissional de Seleção 
(EPS) aos cinco melhor pontuados no primeiro método. As ponderações 
a utilizar são as seguintes: AC — 70 % e EPS — 30 %. A ata da pri-
meira reunião do Júri, da qual constam os parâmetros de avaliação que 
densificam os métodos de seleção e respetivas ponderações relativas, 
a grelha classificativa e o sistema de valoração final dos métodos, será 
afixada junto aos Serviços Administrativos da sede do Agrupamento de 
Escolas de Amares (Escola Secundária de Amares), no dia seguinte à 
publicação do presente aviso.



23122  Diário da República, 2.ª série — N.º 170 — 4 de setembro de 2014 

8 — Composição do júri:
Presidente: Elisabete de Jesus Oliveira da Silva;
1.º Vogal efetivo: Sérgio Barreira da Silva, substituindo a presidente 

nas suas faltas e impedimentos;
2.º vogal efetivo: Maria do Céu Carvalhosa;
Vogais suplentes: Pedro Miguel Santos Peixoto e Alberto Pinheiro.

9 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será afixada 
junto aos Serviços Administrativos da sede do Agrupamento de Escolas 
de Amares (Escola Secundária de Amares) e disponibilizada na sua 
página eletrónica, no prazo de 10 dias úteis após a realização do último 
método de seleção, sendo ainda publicado um aviso na 2.ª série do Diário 
da República com informação sobre a sua publicitação.

28 de agosto de 2014. — O Diretor, Pedro Paulo da Costa Cer-
queira.

208056303 

 Agrupamento de Escolas da Azambuja

Aviso n.º 9930/2014

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 
4 (quatro) postos de trabalho em regime de contrato de trabalho 
a termo resolutivo certo a tempo parcial para carreira e categoria 
de assistente operacional.
1 — Nos termos do artigo 33.º e 34.º, os n.º 2, 3, 4 e 6 do artigo 36.º, 

os artigos 37.º e 38.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, e dando cum-
primento aos trâmites previstos na Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, torna -se público que, por despacho do Diretor do Agrupamento 
de Escolas de Azambuja, de 27/08/2014, se encontra aberto, pelo prazo 
de 10 dias úteis a contar da publicação do presente Aviso no Diário da 
República, o procedimento concursal comum para preenchimento de 
4 postos de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional 
no Agrupamento de Escolas de Azambuja, em regime de contrato a 
termo resolutivo certo a tempo parcial, com período definido de 15 de 
setembro de 2014 até ao dia 12 de junho de 2015, ao abrigo da alínea e) 
do artigo 57.º da LTFP, num total de 16 horas diárias, sendo 4 horas por 
cada posto de trabalho.

2 — Local de trabalho: Escola Secundária de Azambuja, sita na Rua 
das Lavadeiras, Apartado 72, 2054 -909 Azambuja.

3 — Caracterização do posto de trabalho: Os postos de trabalho a con-
curso caracterizam -se pelo exercício de funções na carreira e categoria 
de assistente operacional, concretizado na seguinte referência:

3.1 — Ref. A — 4 postos de trabalho, que se caracterizam por ativida-
des inerentes às de assistente operacional, correspondendo ao exercício 
de funções de natureza executiva de apoio geral.

4 — Remuneração base prevista: valor hora calculado com base na 
remuneração mínima mensal garantida — 2,80€/h mais subsídio de 
refeição nos termos da lei geral.

5 — Duração do contrato: até dia 12 de junho de 2015.
6 — Requisitos de admissão:
a) Ser detentor, até à data limite para apresentação das candidatu-

ras, dos requisitos gerais de admissão previstos no artigo 17.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeadamente:

i) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

ii) 18 anos de idade completos;
iii) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe a desempenhar;
iv) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
v) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória;

b) Nível habilitacional exigido: escolaridade obrigatória ou de curso 
que lhe seja equiparado (9.º ano), a que corresponde o grau de comple-
xidade 1 de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

7 — Atento ao disposto no artigo 35.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria, execu-
tem as mesmas funções e ocupem, no órgão ou serviço que publicita o 
procedimento concursal, postos de trabalho idênticos àqueles para cuja 
ocupação se publicita o procedimento, excetuando os que se encontrem 
em mobilidade especial, conforme o disposto na alínea l) do n.º 3 do 
artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

8 — Constituem fatores preferenciais, de verificação cumulativa:
a) Comprovada experiência profissional no exercício efetivo das 

funções descritas no n.º 3.1 do presente Aviso;
b) Conhecimento da realidade social, escolar e educativa do contexto 

onde desempenhará as funções para as quais se promove o presente 
procedimento concursal.

9 — Formalização das candidaturas:
9.1 — Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar da publicação do 

presente Aviso, no Diário da República, nos termos do artigo 26.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

9.2 — Forma: As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoria-
mente, mediante preenchimento de formulário próprio, fornecido junto 
dos serviços de administração escolar da Escola Secundária de Azam-
buja, e entregues no prazo de candidatura, pessoalmente, nas instalações 
destes, ou enviadas pelo correio, para a morada identificada no n.º 2 do 
presente Aviso, em carta registada com aviso de receção, dirigidas ao 
Diretor do Agrupamento de Escolas de Azambuja.

10 — Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados, sob 
pena de exclusão, dos seguintes documentos:

Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão;
Fotocópia de documento comprovativo de identificação fiscal;
Documento comprovativo das habilitações literárias;
Fotocópia dos documentos comprovativos das ações de formação 

frequentadas com indicação da entidade que as promoveu, período em 
que as mesmas decorreram e respetiva duração;

Fotocópia de declaração de experiência profissional;

11 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, e para 
efeitos de admissão ao concurso, os candidatos com deficiência devem 
declarar sob compromisso de honra o respetivo grau de incapacidade 
e tipo de deficiência.

12 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

13 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, no 
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de docu-
mentos comprovativos das suas declarações.

14 — Métodos de seleção
14.1 — Considerando a urgência do recrutamento, será utilizado 

apenas um método de seleção obrigatório — avaliação curricular (AC), 
de acordo com a seguinte fórmula:

AC = 4 (EP) + HAB + 2 (FP)
 7

14.2 — Avaliação curricular (AC) visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da forma-
ção realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho 
obtida. Para tal serão considerados e ponderados os elementos de maior 
relevância para o posto de trabalho a ocupar, e que obrigatoriamente 
são os seguintes: Habilitação Académica de Base ou Curso equiparado 
(9.º ano), Experiência Profissional, Formação Profissional e Avaliação de 
Desempenho. Será expressa numa escala de 0 a 20 valores com valoração 
às centésimas, sendo a classificação obtida através da média aritmética 
ponderada das classificações dos elementos a avaliar.

14.3 — Experiência profissional (EP) — tempo de serviço no exer-
cício das funções inerentes à carreira e categoria: 20 valores — 5 anos 
ou mais; 18 valores — 3 anos ou mais e menos de 5 anos; 12 valo-
res — 2 anos ou mais e menos de 3; 10 valores — até 2 anos.

14.4 — Habilitação Académica Base (HAB), graduada de acordo 
com a seguinte pontuação: 20 valores — habilitação de grau académico 
superior; 18 valores — 11.º ano ou 12.º ano de escolaridade ou cursos 
que lhe sejam equiparados; 16 valores — escolaridade obrigatória ou 
curso que lhe seja equiparado.

14.5 — Formação profissional (FP) — formação profissional direta 
ou indiretamente relacionada com as áreas funcionais a recrutar. Será 
valorada com o mínimo de 10 valores a atribuir a todos os candidatos, 
à qual acresce, até um máximo de 20 valores, o seguinte: 10 valo-
res — formação diretamente relacionada com a área funcional, num 
total de 60 ou mais horas; 8 valores — formação diretamente relacionada 
com a área funcional, num total de 15 horas ou menos de 60 horas; 
4 valores — formação indiretamente relacionada, num total de 60 ou 
mais horas; 2 valores — indiretamente relacionada, num total de 15 horas 
ou mais e menos de 60 horas.

15 — Composição do Júri:
Presidente: Fernanda Maria Costa da Silva
Vogal efetivo: Maria Manuela Teixeira Rocha
Vogal efetivo: Ana Luísa Pinto Oliveira Morais
Vogal suplente: Cláudio António Malheiro Barreto de Sousa
Vogal suplente: Vera Cristina Vidais Pereira
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15.1 — O presidente de júri será substituído nas suas faltas e impe-
dimentos por um dos vogais efetivos.

16 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, os critérios de apreciação e de ponde-
ração dos métodos de seleção, bem como o sistema de classificação final 
dos candidatos, incluindo a respetiva fórmula classificativa, constam das 
atas das reuniões do júri do procedimento, as quais serão facultadas aos 
candidatos, no prazo de 3 dias úteis, sempre que solicitadas.

17 — A Ordenação final dos candidatos admitidos que completem o 
procedimento concursal é efetuada de acordo com a escala classificativa 
de 0 a 20 valores com valoração às centésimas, em resultado da média 
aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada 
método de seleção.

17.1 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após homo-
logação do Diretor do Agrupamento de Escolas de Azambuja, é afixada 
nas respetivas instalações em local visível e público e disponibilizada na 
página eletrónica do Agrupamento de Escolas de Azambuja.

18 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o 
preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para eventuais contra-
tações que ocorram durante o ano escolar 2014/2015.

19 — Nos termos do disposto n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, o presente aviso é publicitado no 
Diário da República, 2.ª série, bem como na página eletrónica do 
Agrupamento de Escolas de Azambuja, na Bolsa de Emprego Público 
(www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da 
República, 2.ª série, e, no prazo máximo de três dias úteis contados da 
mesma data, num jornal de expansão nacional.

28 de agosto de 2014. — O Diretor, José Manuel Leitão Pires Franco.
208056044 

 Agrupamento de Escolas da Caparica, Almada

Aviso n.º 9931/2014
Nos termos da Lei n.º 35 /2014 de 20 de junho, da Portaria 

n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, com as alterações contempladas na 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril e de acordo com o despacho de 
26 de agosto de 2014, do Delegado Regional de Educação de Lisboa e 
Vale do Tejo, torna -se público que se encontra aberto o procedimento 
concursal comum em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo a tempo parcial.

1 — Tipo de oferta: 12 (doze) postos de trabalho em regime de con-
trato de trabalho a termo resolutivo certo a tempo parcial de 4 horas 
diárias, para prestação de serviços de limpeza e funções inerentes à 
categoria de Assistente Operacional, grau 1, ao abrigo da alínea e) do 
artigo 57.º da LTFP.

2 — Prazo da candidatura: 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao 
da publicação do presente aviso,

3 — Local de trabalho: Escolas do Agrupamento de Escolas da Ca-
parica, Almada

4 — Duração do contrato: de 15 de setembro de 2014 até ao dia 12 de 
junho de 2015

5 — Requisitos de admissão: Ser detentor, até à data limite de apre-
sentação da candidatura, dos requisitos gerais de admissão previstos no 
artigo 33.º, 34.º e 36.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

6 — Nível habilitacional: possuir a escolaridade obrigatória, que pode 
ser substituída por experiência profissional comprovada.

7 — Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram 
durante o ano escolar 2014/2015.

8 — As candidaturas devem ser apresentadas no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da publicação no Diário da República, em 
requerimento, disponível nos Serviços Administrativos da Sede do 
Agrupamento — Escola Secundária do Monte de Caparica ou na página 
eletrónica do agrupamento http://www.aecaparica.pt/,dirigido à Presi-
dente da Comissão Administrativa Provisória, contendo a identificação 
completa do candidato e respetiva morada e entregue pessoalmente ou 
mediante correio registado com aviso de receção para Rua Projetada V 
à Rua da Urraca, 2825 -105 Monte de Caparica.

9 — O formulário de candidatura deverá ser acompanhado, sob 
pena de exclusão, dos seguintes documentos: Documento de identifi-
cação — fotocópia do bilhete de identidade ou cartão de cidadão; foto-
cópia do cartão de contribuinte; certificado de habilitações; Curriculum 
Vitae com comprovativos das formações e experiências profissionais.

10 — Método de seleção: avaliação curricular.
11 — A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candida-

tos, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso 
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, 
tipo de funções exercidas.

12 — Constitui fator preferencial a experiência profissional com 
incidência sobre a execução de atividades inerentes ao posto de trabalho 
a ocupar.

13 — Composição do Júri:
Presidente do Júri Maria Luísa Felício Faro; Vogais efetivos: António 

Rodrigues Reis e Dulce Santos Correia; Vogais suplentes: Maria Ale-
xandra Felisberto e Maria de Lurdes Siva.

14 — As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação a grelha classificativa e o sistema de valoração final 
do método, são facultadas aos candidatos, pelos serviços administrativos 
agrupamento, sempre que solicitadas.

15 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será afixada 
nas instalações da sede do agrupamento.

16 — O presente concurso será publicado na sede do agrupamento e 
na página eletrónica da escola: http://www.aecaparica.pt/ e em extrato 
num jornal de expansão nacional.

28 de agosto de 2014. — A Presidente da CAP, Maria Manuela 
Dâmaso dos Santos.

208056117 

 Agrupamento de Escolas n.º 3 de Elvas

Aviso n.º 9932/2014

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de um posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial para 
carreira e categoria de assistente operacional.
1 — Nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 6.º, artigos 50.º e 55.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e do disposto na Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, torna -se público que se encontra aberto, 
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação deste Aviso no Diário 
da República, o procedimento concursal comum para preenchimento 
de 1 posto de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional 
desta Escola, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo a tempo parcial, com a duração de 4 horas/dia, 
para o período de 15 de setembro a 12 de junho.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, declara -se não estarem constituídas re-
servas de recrutamento no próprio organismo e em virtude de não ter sido 
ainda publicitado qualquer procedimento concursal para a constituição de 
reservas de recrutamento, e até à sua publicitação, fica temporariamente 
dispensada a obrigatoriedade de consulta prévia à Entidade Centraliza-
dora para Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC),prevista 
no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

3 — Legislação aplicável: O presente procedimento reger -se -á pelas 
disposições contidas na Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro e 
Decreto -Lei n.º 69 -A/2009, de 24 de março, Decreto Regulamentar 
n.º 14/2008, de 31 de julho, Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro e Código do Procedimento 
Administrativo.

4 — Local de Trabalho: Agrupamento de Escolas n.º 3 de Elvas, sito 
na rua de S. Paulo, 7350 -160 Elvas.

5 — Remuneração base prevista: a correspondente, em proporção do 
período normal de trabalho fixado no ponto 1 de 4 horas/dia, à 1.ª posição 
remuneratória, 1.º nível remuneratório, de acordo com a tabela única 
remuneratória.

6 — Nível habilitacional exigido: escolaridade obrigatória ou de 
cursos que lhe seja equiparado, a que corresponde o grau de complexi-
dade 1 de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 44.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

7 — Formalização das candidaturas:
7.1 — Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar da data de publi-

cação do Aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

7.2 — Forma: As candidaturas deverão ser formalizadas, obriga-
toriamente, mediante preenchimento de formulário próprio, podendo 
ser obtido na página eletrónica ou junto dos serviços de administração 
escolar do Agrupamento de Escolas n.º 3 de Elvas, e entregues no prazo 
de candidatura, pessoalmente, nas instalações deste, ou enviadas pelo 
correio, para a morada identificada no ponto 4 do presente Aviso, em 
carta registada com Aviso de receção, dirigidas à Diretora.

8 — Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados, sob 
pena de exclusão, dos seguintes documentos:

Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão ou Cartão de Identificação 
Fiscal, (fotocópia);
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Certificado de habilitações literárias (fotocópia);
Declarações da experiência profissional (fotocópia).

9 — Métodos de seleção:
9.1 — Considerando a urgência do recrutamento, por motivos de 

início do ano escolar (2014/2015), será utilizado apenas um método de 
seleção obrigatório — avaliação curricular (AC).

9.2 — Avaliação curricular visa analisar a qualidade dos candidatos, 
designadamente a habilitação académica ou profissional e o percurso 
profissional. Será expressa numa escala de 0 a 20 valores com valo-
rização às centésimas, sendo a classificação obtida através da média 
aritmética ponderada das classificações dos elementos a avaliar. Para 
tal serão considerados e ponderados os elementos de maior relevância 
para o posto de trabalho a ocupar, e que são os seguintes: Habilitação 
Académica de Base (HAB) Ou Curso equiparado e Experiência Profis-
sional (EP, de acordo com a seguinte fórmula):

AC = HAB + 4 (EP)
 5

9.2.1 — Habilitação Académica de Base (HAB), graduada de acordo 
com a seguinte pontuação:

a) 20 Valores — Habilitação de grau académico superior;
b) 18 Valores — 11.º ano ou 12.º ano de escolaridade ou de cursos 

que lhes sejam equiparados;
c) 16 Valores — 9.º ano de escolaridade ou cursos que lhes sejam 

equiparados;
d) 12 Valores — escolaridade obrigatória ou curso que lhe seja equi-

parado.

9.2.2 — Experiência Profissional (EP) — Tempo de serviço no exer-
cício das funções inerentes à carreira e categoria/tarefeira, de acordo 
com a seguinte pontuação:

a) 20 Valores — mais de um ano de tempo de serviço no exercício 
de funções em realidade social, escolar e educativa do contexto onde 
desempenhará as suas funções para as quais se promove o presente 
procedimento concursal, sendo que para o computo de 1 ano de tempo 
de serviço é considerado o desempenho de funções de tarefeira, com 
qualquer número de horas, durante um ano letivo;

b) 14 Valores — 2 anos ou mais de tempo de serviço no exercício de 
funções inerentes à carreira e categoria;

c) 12 Valores — 1 ano de tempo de serviço no exercício de funções 
inerentes à carreira e categoria;

d) 10 Valores — a candidatos sem qualquer experiência profissional 
na área.

10 — Composição do Júri:
Diretora: Fátima Céu Carola Moreira Pinto.
Vogais efetivos:
Maria Fernanda dos Anjos Claro.
Sandra Cristina Bandeiras Cordeiro.

Vogais suplentes:
Bernardete de Lourdes Góis Cândido Cabeças.
Maria Tomásia Salgado Flores Semedo.

11 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/01, os candidatos têm acesso às atas do júri, onde 
constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada 
um dos elementos do método de seleção Avaliação Curricular, a grelha 
classificativa e os sistemas de valoração final do método, desde que 
as solicitem.

12 — O presidente de júri será substituído nas suas faltas e impedi-
mentos por um dos Vogais efetivos.

13 — Exclusão e notificação dos candidatos — Os candidatos excluí-
dos serão notificados por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, para realização da audiência dos 
interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo, 
nomeadamente, por:

a) E -mail com recibo de entrega da notificação;
b) Ofício registado;
c) Notificação pessoal;

14 — A ordenação final dos candidatos admitidos que completem o 
procedimento concursal é efetuada de acordo com a escala classificativa 
de 0 a 20 valores com valorização às centésimas, em resultado da média 
aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada 
um dos elementos do método de seleção.

14.1 — Critério de desempate:
14.1.1 — Em caso de igualdade de valoração os critérios de de-

sempate a adotar são os constantes do n.º 1 do artigo 35.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

14.1.1.1 — Para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º da referida 
Portaria e nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001 
de 3 de fevereiro, neste procedimento concursal o candidato com defi-
ciência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece 
sob qualquer outra preferência legal.

14.1.2 — A ordenação dos candidatos que se encontrem em situação 
de igualdade de valoração e em situação não configurada pela lei como 
preferencial, é efetuada, de forma decrescente, tendo por referência os 
seguintes critérios:

a) Valoração da Habilitação Académica de Base (HAB)
b) Valoração da Experiência Profissional (EP)
c) Preferência pelo candidato de maior idade.

14.2 — A lista unitária final dos candidatos aprovados e dos excluídos 
no decurso da aplicação do método de seleção Avaliação Curricular é 
notificada, para efeitos de audiência de interessados, nos termos do 
artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01.

14.3 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após ho-
mologação da direção do Agrupamento de Escolas n.º 3 de Elvas, é 
disponibilizada no sítio da internet do Agrupamento de Escolas n.º 3 de 
Elvas, bem como em edital afixado nas respetivas instalações.

15 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
«A Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades, entre homens e 
mulheres, o acesso ao emprego e na progressão profissional, providen-
ciando escrupulosamente no sentido de evitar, toda e qualquer forma 
de discriminação».

16 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para 
o preenchimento do posto de trabalho a ocupar e para os efeitos do 
previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro e válido para eventuais contratações que ocorram durante o ano 
escolar 2014 -2015.

17 — Nos termos do disposto n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/01, o presente Aviso é publicitado na página ele-
trónica deste Agrupamento de Escolas n.º 3 de Elvas, bem como na 
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à 
sua publicação na 2.ª série do Diário da República, e, no prazo máximo 
de três dias úteis contados, da mesma data, no jornal.

28 de agosto de 2014. — A Diretora, Mestre Fátima Céu Carola 
Moreira Pinto.

208057584 

 Agrupamento de Escolas de Escariz, Arouca

Aviso n.º 9933/2014
Nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 6.º, artigo 50.º a 55.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com o artigo 19.º da Por-
taria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, torna -se público que se 
encontra aberto procedimento concursal comum de recrutamento para 
ocupação de 2 (dois) postos de trabalho em regime de contrato de tra-
balho em funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial (até 
12 de junho de 2015), com vista a colmatar as necessidades transitórias 
de trabalhadores, no exercício de apoio geral aos estabelecimentos de 
educação e ensino no Agrupamento de Escolas de Escariz.

O período de trabalho diário para os 2 (dois) postos é de 2 (duas) 
horas, pagas de acordo com a legislação em vigor.

As condições de admissão a concurso podem ser consultadas na sede 
do Agrupamento e na página da Internet (http://www.aeescariz.com).

28 de agosto de 2014. — O Diretor, António Manuel Valente Mota 
Garcia.

208057008 

 Agrupamento de Escolas Henrique Sommer, Maceira — Leiria

Aviso n.º 9934/2014
O Agrupamento de Escolas Henrique Sommer Maceira (160337) torna 

público que pretende contratar trabalhadores(as) em regime de contrato 
resolutivo certo, a tempo parcial, para o Serviço de Limpeza, nos termos 
dos artigos 33.º e 34.º, os n.º 2,3,4 e 6 do artigo 36.º, os artigos 37.º e 38.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP) e no disposto nos artigos 19.º 
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e seguintes da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

Tipo de Oferta 8 (oito):
5 (cinco) postos de trabalho com duração de quatro horas/dia.
2 (dois) postos de trabalho com duração de três horas/dia
1 (um) posto de trabalho com duração de duas horas/dia para prestação 

de serviços de limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das 
instalações, no Agrupamento de Escolas Henrique Sommer Maceira, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo, a tempo parcial (M/F).

Serviço: Agrupamento de Escolas Henrique Sommer, Rua das Tílias, 
2405 -025 Maceira LRA.

Duração do Contrato: Os contratos de trabalho a celebrar, com período 
definido de 15 de setembro até ao dia 12 de junho, ao abrigo da alínea e) 
do artigo 57.º da LTFP.

Remuneração: O valor da remuneração horária a que tem direito o 
pessoal a contratar é fixado em 2,80 Euros (dois euros e oitenta cên-
timos).

Nível Habilitacional exigido: Escolaridade obrigatória ou pode ser 
substituída por experiência profissional comprovada, tendo em conta 
que se trata de um recrutamento para a carreira de assistente operacio-
nal, de grau 1.

Método de seleção: Avaliação Curricular
AC = HAB + 4(EP) + 2(FP)/7

HAB = Habilitação Académica;
EP = Experiência Profissional;
FP = Formação Profissional

Requisitos de Admissão: Ser detentor, até à data limite para apresen-
tação das candidaturas, dos requisitos gerais de admissão no artigo 17.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeadamente:

1 — Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Consti-
tuição, convenção especial ou lei especial;

2 — 18 Anos de idade completos;
3 — Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe a desempenhar;
4 — Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

das funções;
5 — Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Formalização da candidatura: As candidaturas deverão ser formaliza-
das, obrigatoriamente, mediante preenchimento de formulário próprio, 
disponibilizado na página eletrónica http://agmaceira -m.ccems.pt ou 
junto dos serviços de administração escolar do Agrupamento de Esco-
las Henrique Sommer Maceira, e entregues no prazo de candidatura, 
pessoalmente, nos serviços de Administração Escolar, ou enviadas pelo 
correio, em carta registada com Aviso de receção para a morada publi-
citada no aviso.

Prazo de candidatura: 10 dias a contar da data da publicação do 
presente aviso no Diário da República.

Prazo de reclamação: 24 horas após afixação da lista de graduação 
provisória.

Documentos a apresentar com a candidatura: Os formulários de can-
didatura deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguintes 
documentos:

Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão;
Fotocópia do Certificado de habilitações;
Curriculum Vitae datado e assinado;
Outro documento que julgue de interesse para o respetivo posto de 

trabalho.

29 de agosto de 2014. — O Diretor, Jorge Manuel Ruivo Bajouco.
208062013 

 Agrupamento de Escolas Ibn Mucana, Cascais

Aviso n.º 9935/2014
Procedimento concursal para dois postos de trabalho em regime 

de contrato a termo resolutivo certo a tempo parcial (não podendo 
em circunstância alguma ultrapassar as quatro horas diárias) para 
o desempenho das funções de assistente operacional nas seguintes 
condições:

Local de trabalho: escolas do Agrupamento de Escolas Ibn Mucana, 
Cascais com sede na Rua do Pombal, 2645 -074 Alcabideche.

Remuneração: € 2,80/hora.
Duração do contrato: até 12 de junho de 2015 e ao abrigo da alínea e) 

do artigo 57.º da LTFP.
Habilitações exigidas: escolaridade obrigatória, que pode ser 

substituída por experiência profissional comprovada, tendo em 
conta que se trata de recrutamento para a carreira operacional de 
grau 1.

Método de seleção: dada a urgência do procedimento, será utilizado 
um único método de seleção: avaliação curricular.

Prazo e forma de apresentação das candidaturas: durante cinco dias 
úteis após a publicação deste anúncio: presencialmente nos Serviços de 
Administração Escolar, ou por via postal.

Documentos a apresentar com a candidatura: fotocópia do bilhete 
de identidade ou cartão de cidadão, fotocópia do(s) certificado(s) de 
habilitações/qualificações/formações.

Nota. —  Este concurso é válido para eventuais contratações que 
ocorram durante o presente ano escolar de 2014 -2015.

Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas, pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

27 de agosto de 2014. — A Diretora, Licenciada Maria Teresa de 
Matos Lopes.

208056199 

 Agrupamento de Escolas de Marinhais, Salvaterra de Magos

Aviso n.º 9936/2014

Procedimento concursal para recrutamento de 5 postos de tra-
balho a horas, para prestação de serviço de limpeza em re-
gime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo a tempo 
parcial.
1 — De acordo com o previsto na Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

janeiro, torna -se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias 
a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República, o 
procedimento concursal para preenchimento de 5 postos de trabalho em 
regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo a tempo parcial, 
com termo em 12 de junho de 2015.

2 — Legislação aplicável: O presente procedimento reger -se -á pe-
las disposições contidas na Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, e Código do Procedimento Adminis-
trativo.

3 — Local de trabalho: Agrupamento de Escolas de Marinhais, Sal-
vaterra de Magos.

4 — Caracterização do posto de trabalho:
i) Providenciar a limpeza, arrumação e conservação de instalações 

e equipamentos;
ii) Realizar no interior e exterior, tarefas de apoio que permitam o 

normal funcionamento dos serviços.

5 — Número de contratos: 5 contratos de 4 horas diárias.
6 — Remuneração horária: 2,80€ (dois euros e oitenta cêntimos)
7 — Requisitos de admissão:
7.1 — Ser detentor, até à data limite para apresentação das candidatu-

ras, da escolaridade obrigatória, que pode ser substituída por experiência 
profissional comprovada, tendo em conta que se trata de recrutamento 
para a carreira de assistente operacional, de grau 1.

8 — As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, 
mediante o preenchimento de formulário próprio, que pode ser obtido 
nos serviços de administração escolar do agrupamento e entregues 
dentro do prazo, pessoalmente, nas instalações deste, ou enviadas pelo 
correio para o Agrupamento de Escolas de Marinhais, Bairro de Santo 
António, 2125 -222 Marinhais, em carta registada com aviso de receção 
dirigida ao Diretor.

9 — Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados, sob 
pena de exclusão, dos seguintes documentos:

i) Bilhete de identidade ou cartão de cidadão (fotocópia);
ii) Cartão de identificação fiscal (fotocópia);
iii) Certificado de habilitações literárias (fotocópia);
iv) Declarações da experiência profissional (fotocópia);
v) Outros documentos que julgue de interesse para o respetivo posto 

de trabalho.
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10 — Serão selecionados os candidatos que, realizada a avaliação 
curricular (AC), obtiverem melhor média, aproximada às centésimas, 
pela aplicação da formula AC = (HA + EP + 2FP)/4, de acordo com os 
seguintes critérios:

10.1 — Habilitações académicas (HA):
10.1.1 — Escolaridade obrigatória — 18 pontos;
10.1.2 — Mais que a escolaridade obrigatória — 20 pontos.
10.2 — Experiência profissional na função pretendida (EP):
10.2.1 — A pontuação a atribuir corresponde ao n.º de dias de ser-

viço no exercício das funções para as quais está aberto o procedimento 
concursal.

10.3 — Formação profissional (FP):
10.3.1 — Formação diretamente relacionada com a área funcio-

nal — 20 pontos por cada módulo de formação;
10.3.2 — Formação indiretamente relacionada com a área funcio-

nal — 5 pontos por cada módulo de formação.
11 — Em caso de igualdade pontual será realizada entrevista de ava-

liação de competências.
12 — Composição do júri:

Presidente: Noémia Margarida Matos Marques Salvador, Subdire-
tora

Vogais efetivos:
Ricardo Jorge Vale dos Santos Neves, Coordenador de Estabeleci-

mento
Maria da Conceição Simões Ferreira Lopes, Coordenadora dos As-

sistentes Operacionais;

Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram 
durante o ano escolar 2014/2015.

28 de agosto de 2014. — O Diretor, Mário João Colaço Agreiro.
208056758 

 Aviso n.º 9937/2014

Procedimento concursal para recrutamento de 1 posto de traba-
lho a horas, para prestação de serviço de limpeza em regime 
de contrato de trabalho a termo resolutivo certo a tempo par-
cial.
1 — De acordo com o previsto na Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

janeiro, torna -se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias 
a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República, o 
procedimento concursal para preenchimento de 1 posto de trabalho em 
regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo a tempo parcial, 
com termo em 12 de junho de 2015.

2 — Legislação aplicável: O presente procedimento reger -se -á pe-
las disposições contidas nos artigos 33.º e 34.º, os n.º 2,3,4 e 6 do ar-
tigo 36.º, os artigos 37.º e 38.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, e Código do Procedimento 
Administrativo.

3 — Local de trabalho: Agrupamento de Escolas de Marinhais, Sal-
vaterra de Magos.

4 — Caracterização do posto de trabalho:
i) Providenciar a limpeza, arrumação e conservação de instalações 

e equipamentos;
ii) Realizar no interior e exterior, tarefas de apoio que permitam o 

normal funcionamento dos serviços.

5 — Número de contratos: 1 contrato de 4 horas diárias.
6 — Remuneração horária: 2,80€ (dois euros e oitenta cêntimos)
7 — Requisitos de admissão:
7.1 — Ser detentor, até à data limite para apresentação das candidatu-

ras, da escolaridade obrigatória, que pode ser substituída por experiência 
profissional comprovada, tendo em conta que se trata de recrutamento 
para a carreira de assistente operacional, de grau 1.

8 — As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, 
mediante o preenchimento de formulário próprio, que pode ser obtido 
nos serviços de administração escolar do agrupamento e entregues 
dentro do prazo, pessoalmente, nas instalações deste, ou enviadas pelo 
correio para o Agrupamento de Escolas de Marinhais, Bairro de Santo 
António, 2125 -222 Marinhais, em carta registada com aviso de receção 
dirigida ao Diretor.

9 — Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados, sob 
pena de exclusão, dos seguintes documentos:

i) Bilhete de identidade ou cartão de cidadão (fotocópia);
ii) Cartão de identificação fiscal (fotocópia);

iii) Certificado de habilitações literárias (fotocópia);
iv) Declarações da experiência profissional (fotocópia);
v) Outros documentos que julgue de interesse para o respetivo posto 

de trabalho.

10 — Serão selecionados os candidatos que, realizada a avaliação 
curricular (AC), obtiverem melhor média, aproximada às centésimas, 
pela aplicação da formula AC = (HA + EP + FP + 4aot)/7, de acordo 
com os seguintes critérios:

10.1 — Habilitações académicas (HA):
10.1.1 — Escolaridade obrigatória — 18 pontos;
10.1.2 — Mais que a escolaridade obrigatória — 20 pontos.
10.2 — Experiência profissional na função pretendida (EP):
10.2.1 — A pontuação a atribuir corresponde ao n.º de dias de serviço 

no exercício das funções para as quais está aberto o procedimento 
concursal.

10.3 — Formação profissional (FP):
10.3.1 — Formação diretamente relacionada com a área funcio-

nal — 20 pontos por cada módulo de formação;
10.3.2 — Formação indiretamente relacionada com a área funcio-

nal — 5 pontos por cada módulo de formação.
10.4 — Adequação a outras tarefas (AOT):
10.4.1 — Disponibilidade e conhecimentos para realizar pequenas 

reparações e manutenção de equipamento e ou instalações.
11 — Em caso de igualdade pontual será realizada entrevista de ava-

liação de competências.
12 — Composição do júri:
Presidente: Noémia Margarida Matos Marques Salvador, Subdiretora
Vogais efetivos:
Ricardo Jorge Vale dos Santos Neves, Coordenador de Estabelecimento
Maria da Conceição Simões Ferreira Lopes, Coordenadora dos As-

sistentes Operacionais;

Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram 
durante o ano escolar 2014/2015.

28 de agosto de 2014. — O Diretor, Mário João Colaço Agreiro.
208056644 

 Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades, Seixal

Aviso n.º 9938/2014

Procedimento concursal de recrutamento para ocupação
de 2 (dois) postos de trabalho em regime de contrato de trabalho

a termo resolutivo certo a tempo parcial

1 — O Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades torna público 
que se encontra aberto o procedimento concursal comum, em regime 
de contrato a termo resolutivo certo a tempo parcial nos termos do 
previsto na Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, com as alterações 
introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de abril, para a carreira 
e categoria de assistente operacional, de acordo com a autorização 
da DGEstE.

2 — Legislação Aplicável: o presente procedimento reger -se -á pelas 
disposições contidas na Portaria 83 -A/2009 de 22 de janeiro, com as 
alterações introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de abril. Este 
concurso é válido para eventuais contratações que ocorram durante o 
presente ano escolar.

3 — Local de trabalho: Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades, 
Avenida 25 de Abril — Pinhal de Frades, 2840 -286 Seixal.

4 — Número de postos de trabalho: 2 (dois) com a duração máxima 
de 4 horas/dia, competindo -lhe as seguintes atribuições:

a) Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização 
das instalações, bem como do material e equipamento necessário ao 
desenvolvimento do processo educativo;

b) Cooperar nas atividades que visem a segurança de crianças e 
jovens na escola;

c) Efetuar, no interior e exterior, tarefas de apoio de modo a permitir 
o normal funcionamento dos serviços;

d) Prestar apoio a crianças com Necessidades Educativas Especiais.

5 — Duração do contrato — Início a 15 de setembro de 2014 e termo 
a 12 de junho de 2015.

6 — Remuneração base prevista: A equivalente a 2,80 € (dois euros 
e oitenta cêntimos) por hora, a qual acresce o subsidio de refeição na 
prestação diária do trabalho.
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 Agrupamento de Escolas Rio Arade, Lagoa

Aviso n.º 9939/2014
Em cumprimento do estabelecido na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que Au-
relina da Conceição Torcato Marques Cândido, cessou a relação 
jurídica de emprego público, por motivo de falecimento, em 26 de 
julho de 2014.

28 de agosto de 2014. — A Diretora, Ana Cristina Tiago Martins.
208056433 

 Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo, Santo Tirso

Aviso n.º 9940/2014

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 
quinze postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial para a 
carreira e categoria de Assistente Operacional.
1 — Nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 6.º, artigos 50.º a 55.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e do disposto na alínea a) 
do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público 
que, por despacho do Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas Tomaz 
Pelayo, Santo Tirso, de 28 de agosto de 2014, no uso das competências 
que lhe foram delegadas por Despacho do Senhor Diretor -Geral da 
Administração Escolar, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias 
úteis a contar da publicação deste Aviso no Diário da República o 
procedimento concursal comum para o preenchimento de 15 (quinze) 
postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial, sendo a duração 
de 4 horas diárias, 20 horas/semana, para a categoria de assistente 
operacional, até 12 de junho de 2015.

2 — Legislação aplicável: O presente procedimento reger -se -á pelas 
disposições contidas na Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e na porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril.

3 — Local de trabalho: Escolas do Agrupamento de Escolas Tomaz 
Pelayo, Santo Tirso

4 — Caracterização do posto de trabalho: Realização de ser-
viços de limpeza, competindo -lhe, designadamente, as seguintes 
atribuições:

a) Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização 
das instalações;

b) Cooperar nas atividades que visem a segurança de jovens na escola;
c) Efetuar tarefas de apoio de modo a permitir o normal funciona-

mento dos serviços.

5 — Remuneração base prevista: A remuneração será calculada com 
base na remuneração mínima mensal garantida (RMMG).

Acresce subsídio de refeição na prestação diária de trabalho.
6 — Requisitos de admissão:
a) Ser detentor, até à data limite para apresentação das candidatu-

ras, dos requisitos gerais de admissão previstos no artigo 8.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, nomeadamente:

i) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção especial ou lei especial;

ii) 18 Anos de idade completos;
iii) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe a desempenhar;
iv) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
v) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória;

b) Nível habilitacional exigido: escolaridade obrigatória ou de cursos 
que lhe sejam equiparados, a que corresponde o grau de complexidade 1 
de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 44.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, podendo ser substituída por experiência 
profissional comprovada, nos termos do artigo 51.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro.

7 — Formalização das candidaturas:
7.1 — Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar da data de publica-

ção do Aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril.

7.2 — Forma: As candidaturas deverão ser formalizadas, obri-
gatoriamente, mediante preenchimento de formulário próprio, for-
necido nos serviços de administração escolar e entregues no prazo 
de candidatura, pessoalmente, nas instalações da Escola Sede do 
Agrupamento.

8 — Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados, sob 
pena de exclusão, dos seguintes documentos:

Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de Identificação 
Fiscal (fotocópia);

Certificado de habilitações literárias (fotocópia);
Declarações da experiência profissional (fotocópia);

8.1 — Os candidatos que tenham exercido funções nas Escolas 
do Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo, Santo Tirso, estão 
dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos 
factos indicados no formulário, desde que, expressamente, refiram 
que os mesmos se encontram arquivados no seu processo individual. 
Nestes casos, o júri do concurso solicitará os mesmos ao respetivo 
serviço de pessoal.

8.2 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

8.3 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, no 
caso de dúvida sobre a situação que descreve a apresentação de docu-
mentos comprovativos das suas declarações.

9 — Métodos de seleção (dada a urgência do procedimento, será 
utilizado um único método de seleção: avaliação curricular, conforme 
previsto no n.º 3 do artigo 7.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril):

9.1 — Avaliação curricular (AC) — visa analisar a qualificação 
dos candidatos, designadamente a habilitação académica ou profis-
sional, percurso profissional, relevância da experiência adquirida. O 
serviço prestado neste Agrupamento com reconhecida qualidade será 
critério preferencial. Será expressa numa escala de 0 a 20 valores 
com valoração às centésimas, sendo a classificação obtida através 
da média aritmética ponderada das classificações dos elementos a 
avaliar.

9.2 — Serão considerados e ponderados os elementos de maior 
relevância para o posto de trabalho a ocupar, e que são os seguin-
tes:

Habilitação Académica de Base (HAB) ou curso equiparado e Expe-
riência Profissional (EP), de acordo com a seguinte fórmula:

AC = (HAB + 2 EP)
3

9.2.1 — Habilitação Académica de Base (HAB), graduada de acordo 
com a seguinte pontuação:

a) 20 Valores — 11.º, 12.º ano de escolaridade ou de cursos que lhes 
sejam equiparados ou habilitação de grau académico superior;

b) 16 Valores — 9.º ano de escolaridade;
c) 12 Valores — escolaridade obrigatória quando inferior ao 9.º ano 

de escolaridade.

9.2.2 — Experiência Profissional (EP) — tempo de serviço no 
exercício das funções inerentes à carreira e categoria conforme 
descritas no ponto 4 do presente Aviso, de acordo com a seguinte 
pontuação:

a) 20 Valores — 2 anos ou mais de tempo de serviço no exercício 
de funções em realidade social, escolar e educativa do contexto onde 

7 — Requisitos de admissão: Ser detentor, até à data limite da apre-
sentação das candidaturas de:

a) Escolaridade obrigatória (podendo ser substituída por experiência 
profissional comprovada).

8 — Método de seleção — avaliação curricular (dada a urgência do 
procedimento).

9 — Formalização das candidaturas:
9.1 — Prazo de candidatura — 10 (dez) dias úteis a contar da data 

de publicação do Aviso no Diário da República.
10 — Apresentação e formalização das candidaturas — Em impresso 

próprio que será fornecido aos candidatos nos Serviços Administrativos 
na sede do Agrupamento durante o período de atendimento ao público.

28 de agosto de 2014. — A Diretora, Maria do Carmo Marujo Pires 
Carvalho Branco.

208056222 
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desempenhará as funções para as quais se promove o presente proce-
dimento concursal;

b) 16 Valores — 2 anos ou mais de tempo de serviço no exercício de 
funções inerentes à carreira e categoria ou menos de 2 anos de tempo de 
serviço no exercício de funções em realidade social, escolar e educativa 
do contexto onde desempenhará as funções para as quais se promove o 
presente procedimento concursal;

c) 12 Valores — menos de 2 anos de tempo de serviço no exercício 
de funções inerentes à carreira e categoria;

d) 10 Valores — Sem experiência profissional no exercício de funções 
inerentes à carreira e categoria.

10 — Composição do Júri:
Presidente: Rosária Maria Gomes Barros Pereira (Subdiretora);
Vogais efetivos: José Paulo Faria Fonseca (Coordenador dos Servi-

ços de Psicologia e Orientação) e Victor Manuel de Pinho Fernandes 
(Adjunto da Direção)

Vogais suplentes: Fernando Soares de Campos (Encarregado Opera-
cional) e Abílio António Leal Ribeiro (Adjunto da Direção).

11 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Por-
taria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, os candidatos têm acesso às atas do 
júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponde-
ração de cada um dos elementos do método de seleção, a grelha 
classificativa e os sistemas de valoração final do método, desde 
que as solicitem.

12 — O presidente de júri será substituído nas suas faltas e impedi-
mentos por um dos Vogais efetivos.

13 — Exclusão e notificação dos candidatos — Os candidatos 
excluídos serão notificados por uma das formas previstas no n.º 3 
do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, para realização da au-
diência dos interessados nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo;

14 — A ordenação final dos candidatos admitidos que completem o 
procedimento concursal é efetuada de acordo com a escala classificativa 
com valoração às centésimas.

14.1 — Da lista unitária de ordenação final dos candidatos apro-
vados e dos excluídos no decurso da aplicação do método de seleção 
Avaliação Curricular são notificados os interessados, designada-
mente para efeitos de audiência prévia, nos termos do artigo 36.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

14.2 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após 
homologação do Diretor, é afixada em edital nas instalações da 
Escola Sede do Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo, Santo 
Tirso.

15 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o 
preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para eventuais contra-
tações que ocorram durante o ano escolar 2014/2015.

16 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, o presente Aviso é publicitado na página eletrónica 
deste Agrupamento, na 2.ª série do Diário da República, bem como 
na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil se-
guinte à publicação na 2.ª série do Diário da República, e no prazo 
máximo de três dias úteis contados a partir da mesma data, num 
jornal de expansão nacional.

28 de agosto de 2014. — O Diretor, Fernando Manuel de Al-
meida.

208056247 

 Direção-Geral de Estatísticas 
da Educação e Ciência

Despacho n.º 11197/2014
Pelo Despacho n.º 3774/2014, de 11 de março, foi criada a Equipa de 

Gestão da Qualidade abreviadamente designada por EGQ, Equipa da 
Qualidade, com a natureza de uma equipa multidisciplinar.

Atendendo ao facto de o prazo de constituição da referida Equipa 
terminar a 31 de agosto e à necessidade de assegurar a continuidade 
do envolvimento da Equipa até à conclusão do processo de certifica-
ção da qualidade em curso, que decorrerá durante o próximo mês de 
outubro, determino:

1 — É prorrogado, por 2 meses, o funcionamento da equipa 
multidisciplinar de Gestão da Qualidade mantendo -se como chefe 

 Despacho n.º 11198/2014
Pelo Despacho n.º 9006/2012, de 4 de julho, foi criada a Equipa de 

Estudos de Educação e Ciência abreviadamente designada por EEEC, 
com a natureza de uma equipa multidisciplinar.

Atendendo ao trabalho realizado pela referida equipa em prol 
do cumprimento do estipulado no ponto 2, alínea f), do artigo 2.º 
do Decreto Regulamentar n.º 13/2012, de 20 de janeiro, e dada a 
necessidade de dar continuidade ao desenvolvimento de trabalhos 
e análises estatísticas de interesse para a formulação de políticas e 
para o planeamento estratégico e operacional nas áreas da Educação 
e Ciência, determino:

1 — Seja prorrogado, até 30 de junho de 2015, o funcionamento 
da Equipa de Estudos de Educação e Ciência, mantendo  -se como 
chefe da referida equipa a atual responsável nomeada pelo Despa-
cho n.º 9006/2012, de 4 de julho, a Mestre Joana Netto de Miranda 
Duarte, a quem é atribuído o estatuto remuneratório equiparado ao 
de chefe de divisão, nos termos do disposto no artigo 9.º do Decreto 
Regulamentar n.º 13/2012, de 20 de janeiro, em cumprimento do 
estatuído no n.º 2 do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, 
na sua atual redação.

2 — O presente despacho produz efeitos a 01 de julho de 2014.

28 de agosto de 2014. — A Diretora -Geral, Luísa Canto e Castro 
Loura.

208057876 

 MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE, EMPREGO 
E SEGURANÇA SOCIAL

Instituto da Segurança Social, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 1721/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo n.º 157/2014, de 5 de agosto de 

2014, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e 
provimento do referido cargo, foi designada, em regime de substituição, 
Maria Dalila da Mota Dias, no cargo de Chefe da Equipa de Desem-
prego, Prestações Familiares e Deficiência, do Núcleo de Prestações, 
da Unidade de Prestações e Contribuições, do Centro Distrital de Vila 
Real, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das 
funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com 
efeitos a 11 de agosto de 2014.

ANEXO

Nota curricular
Maria Dalila da Mota Dias, possui como habilitações literárias a 

Licenciatura em Educação de Infância, obtida em 2009/07/29.
Ingressou no Instituto de Segurança Social, IP (ISS, I. P.) em 

2002/05/02 na categoria de Assistente Administrativa, hoje Assistente 
Técnica.

Desde então, exerceu funções na Equipa de Inscrição de Contri-
buintes (do IGFSS), Equipa de Atendimento e Equipa de Prestações 
de Desemprego.

Atualmente exerce funções na Equipa da Doença e SVI, do Núcleo 
de Prestações, da Unidade de Prestações e Contribuições, do Centro 
Distrital de Vila Real (ISS, I. P.).

7 de agosto de 2014. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, Ma-
riana Ribeiro Ferreira.

208056352 

da referida equipa a atual responsável nomeada pelo Despacho 
n.º 3774/2014, de 11 de março, a licenciada Ana Paula Antunes Ca-
simiro, a quem é atribuído o estatuto remuneratório equiparado ao 
de chefe de divisão, nos termos do disposto no artigo 9.º do Decreto 
Regulamentar n.º 13/2012, de 20 de janeiro, em cumprimento do 
estatuído no n.º 2 do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, 
na sua atual redação.

2 — O presente despacho produz efeitos a 01 de setembro de 2014.

28 de agosto de 2014. — A Diretora -Geral, Luísa Canto e Castro 
Loura.

208057746 
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PARTE D

 CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Despacho (extrato) n.º 11199/2014
Por despacho do Vice -Presidente do Conselho Superior da Magistra-

tura datado de 01.09.2014, no uso de competência delegada:
A Dr.ª Maria João Vasques de Sousa e Faro, Juíza de direito, foi 

colocada, por permuta, na 1.ª Secção Cível da Instância Central de 
Lisboa — juiz 11;

A Dr.ª Teresa Maria Sena Raposo Paiva da Fonseca, Juíza de direito, 
foi colocada, por permuta, na 1.ª Secção Cível da Instância Central de 
Lisboa — juiz 8;

(Posse: dia 1 de setembro de 2014 ou no primeiro dia útil subsequente 
ao término do eventual gozo de férias, de faltas ou de licenças.

1 de setembro de 2014. — O Juiz -Secretário, Joel Timóteo Ramos 
Pereira.

208062679 

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Despacho n.º 11200/2014
1 — Através do Despacho n.º 11631/2013, de 27 de agosto, publicado 

no Diário da República II.ª série, de 6 de setembro de 2013, delegou a Se-
nhora Conselheira Procuradora -Geral da República no Diretor do Departa-
mento Central de Investigação e Ação Penal, nos termos do artigo 63.º da 
Lei n.º 25/2008, de 5 de junho, com possibilidade de subdelegação noutros 
magistrados do DCIAP, as competências que lhe são atribuídas na referida lei, 
relativas às medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branque-
amento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo.

2 — Através do meu Despacho n.º 12786/2013, publicado no Diário 
da República 2.ª série n.º 193, de 7 de outubro de 2013, subdeleguei as 
competências que me foram atribuídas nos senhores Procuradores da 
República Dr. Vitor Manuel Vieira de Magalhães, Dr. Jorge Humberto Gil 
Moreira do Rosário Teixeira e Dr.ª Inês Catalão Sena Henriques Bonina.

3 — Na sequência da aprovação de uma «Nova Estrutura do DCIAP» 
designei, através do meu Despacho n.º 3/2014, de 23 de abril, o quadro 
de magistrados que — a partir de 2 de maio de 2014 — seriam inte-
grados em cada uma das Equipas (Crime Violento e Crime Económico-
-Financeiro) e Grupos.

4 — Na sequência da especialização que se pretendeu consagrar 
com a «Nova Estrutura do DCIAP», considero que a subdelegação dos 
poderes que me foram delegados deve passar a ser feita em magistrados 
do DCIAP que integram o Grupo 3 — Crimes no Setor Financeiro, 
Contratação Pública e Corrupção.

5 — Nos termos e para os efeitos do mesmo preceito e lei subdelego 
tais competências nos Senhores Procuradores em funções neste DCIAP, 
de acordo com as seguintes regras:

a) O despacho relativo à prevenção de branqueamento tem caráter 
urgente;

 Conselho Superior do Ministério Público

Deliberação (extrato) n.º 1722/2014
Deliberação do Conselho Superior do Ministério Público de 15 de 

julho de 2014: 
Licenciado Luís Armando Bilro Verão, Procurador-Geral Adjunto, 

nomeado, em comissão de serviço, Vogal do Conselho Consultivo da 
Procuradoria-Geral da República, com efeitos a partir de 1 de setembro 
de 2014. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

21 de agosto de 2014. — O Secretário da Procuradoria-Geral da 
República,  Carlos Adérito da Silva Teixeira.

208046365 

 Deliberação (extrato) n.º 1723/2014
Por deliberação do Conselho Superior do Ministério Público de 15 

de julho de 2014, é nomeado, em comissão de serviço, Procurador-
-Geral Distrital de Évora o Licenciado Alcides Manuel Rodrigues, com 
efeitos a 1 de setembro de 2014. (Isento de fiscalização do Tribunal de 
Contas.)

21 de agosto de 2014. — O Secretário da Procuradoria -Geral da 
República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.

208046332 

b) Para cada comunicação de branqueamento é feito o respetivo 
registo, sendo o expediente submetido a despacho do Procurador, de 
acordo com as regras de distribuição a definir, determinando este as 
situações em que deve ser organizado um processo de prevenção de 
branqueamento ou, se verificados os pressupostos, a apensação a outro 
processo existente ou o tratamento do expediente como referência, 
enquanto aguarda averiguação pela UIF;

c) Os Srs. Procuradores da República designados devem elaborar, 
com a UA, um regulamento de procedimentos e critérios a seguir na 
classificação e processamento do expediente, a apresentar à Direção 
do DCIAP.

d) Ficam, designadamente, afetos ao exercício das competências pre-
vistas na lei em causa, no âmbito da presente subdelegação de poderes, os 
senhores Procuradores da República Dr. Jorge Humberto Gil Moreira do 
Rosário Teixeira, Dr. Carlos Alberto Casimiro Nunes, Dr.ª Inês Catalão 
Sena Henriques Bonina e Dr.ª Carla Susana Teixeira Figueiredo;

e) Nas ausências, férias e impedimentos destes, o expediente é des-
pachado pelo Procurador de turno.

6 — O presente despacho produz efeitos desde 1 de setembro de 2014.
7 — Proceda -se à sua publicação do Diário da República, à sua 

divulgação no SIMP e na página do DCIAP.

27 de agosto de 2014. — O Diretor do Departamento Central de 
Investigação e Ação Penal, Amadeu Guerra.

208056669 

PARTE E

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Aviso (extrato) n.º 9941/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que Mécia Vargas 

Prazeres Vargas, assistente técnica da Universidade do Algarve, cessa 
funções por motivo de aposentação, com efeitos a 1 de setembro de 2014.

28 de agosto de 2014. — A Diretora dos Serviços de Recursos Hu-
manos, Sílvia Cabrita.

208057916 
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 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Instituto de Educação

Despacho n.º 11201/2014
Por despacho de 31 de julho de 2014 do Diretor do Instituto de Edu-

cação da Universidade de Lisboa, proferido por delegação de compe-
tências, foram autorizadas as alterações de percentagem contratual aos 
contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, das 
docentes a seguir indicadas:

Doutora Marta Isabel Silva Mateus de Almeida como Profes-
sora Auxiliar Convidada, em regime de tempo parcial, alterada 
a percentagem contratual de 30 % para 50 %, com efeitos a 1 de 
setembro de 2014;

Mestre Ana Luísa Pinto da Fonseca Rodrigues como Assistente Con-
vidada, em regime de tempo parcial, alterada a percentagem contratual 
de 40 % para 50 %, com efeitos a 1 de setembro de 2014;

Mestre Carolina Micaela Costeira de Andrade como Assistente 
Convidada, em regime de tempo parcial, alterada a percentagem 
contratual de 40 % para 50 %, com efeitos a 1 de setembro de 
2014.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

1 de agosto de 2014. — A Diretora Executiva, Licenciada Carminda 
Pequito Cardoso.

208056409 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Declaração de retificação n.º 878/2014
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 

2.ª série, n.º 160 de 21 de agosto de 2014, o despacho (extrato) 
n.º 10798/2014, a p. 21785, relativamente a Felisbela Maria Nava-
lho Alves Gramaço, no lugar de coordenador principal (dirigente 
intermédio de 3.º grau), retifica -se que onde se lê «Núcleo de Dou-
toramentos da Divisão Académica» deve ler -se «Núcleo de Gestão 
Financeira, Orçamental e Contabilidade da Divisão de Gestão Fi-
nanceira e Contabilidade».

28 de agosto de 2014. — O Diretor, João Costa.
208056539 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

Aviso (extrato) n.º 9942/2014
Lista unitária de classificação e ordenação final dos candidatos 

aprovados em mérito absoluto de concurso documental, de âmbito 
internacional, para a categoria de professor adjunto da área dis-
ciplinar de Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica, subárea de 
Dietética e Nutrição para a Escola Superior de Saúde (ESSA), aberto 
pelo edital n.º 1099/2013, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 247, de 20 de dezembro, registado na Bolsa de Emprego 
Público sob a referência OE201312/0110, publicado no sítio da in-
ternet da Fundação da Ciência e Tecnologia e no Portal IPB (para a 
comunidade — recrutamento — pessoal docente), cuja homologação 
foi feita por despacho de 21 de agosto de 2014, do presidente do 
Instituto Politécnico: 

Candidato/a CF

1.º Ana Maria Geraldes Rodrigues Pereira . . . . . . . 68,9
2.º Joana Andrêa Soares Amaral . . . . . . . . . . . . . . . 65,8
3.º Maria José Rodrigues Frade Falcão. . . . . . . . . . 35,2
4.º João Ricardo Dinis de Araújo  . . . . . . . . . . . . . . 17,8

 27 de agosto de 2014. — A Administradora, Elisabete Vicente 
Madeira.

208055242 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

Despacho n.º 11202/2014
Na sequência da designação do Administrador do Instituto Politécnico 

de Castelo Branco, Dr. Joaquim Raposo Nunes, para desempenhar as 
funções até aqui desempenhadas pelo Administrador dos SAS, com 
efeitos a partir de 01 de agosto de 2014, torna -se necessário proceder à 
respetiva delegação de competências.

Assim, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 3 do artigo 128.º 
da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, e no n.º 4 do artigo 67.º dos 
Estatutos do Instituto Politécnico de Castelo Branco, homologados pelo 
Despacho Normativo n.º 58/2008, publicado no Diário da República, 
2.ª série, de 6 de novembro de 2008, e nos artigos 35.º a 40.º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91 
de 15 de novembro e alterado pelo Decreto -Lei n.º 6/96 de 31 de janeiro, 
delego no Administrador do Instituto Politécnico de Castelo Branco, 
Dr. Joaquim Raposo Nunes, as seguintes competências:

1 — No âmbito da gestão de recursos humanos, no que respeita aos 
trabalhadores afetos aos Serviços de Ação Social:

1.1 — Adotar os horários de trabalho mais adequados ao funciona-
mento dos serviços, bem como estabelecer os instrumentos e práticas 
que garantam o controlo efetivo da assiduidade;

1.2 — Autorizar o gozo e a acumulação de férias e aprovar o respetivo 
plano anual;

1.3 — Justificar ou injustificar faltas;
1.4 — Autorizar a atribuição de abonos e regalias a que os trabalha-

dores tenham direito;
1.5 — Autorizar a prestação de trabalho extraordinário, nos termos 

e condições previstas nos artigos 160.º e 161.º do Regime do Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 
11 de setembro, assim como autorizar a prestação de trabalho em dias de 
descanso semanal, descanso complementar, feriados e trabalho noturno;

1.6 — Autorizar a participação dos trabalhadores em congressos, 
reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação ou outras iniciativas 
semelhantes, dentro do território nacional;

1.7 — Solicitar a verificação domiciliária da doença;
1.8 — Qualificar como acidentes de trabalho os sofridos por trabalha-

dores, e autorizar o processamento das respetivas despesas;
1.9 — Autorizar que as viaturas afetas aos serviços de Ação Social do 

Instituto possam ser conduzidas, por motivo de serviço, por trabalhadores 
que não exerçam a atividade de motorista;

2 — No âmbito da Ação Social:
2.1 — Atribuir apoios aos estudantes no quadro da ação social es-

colar.
3 — A presente delegação de competências implica a delegação de 

assinatura relativa às competências delegadas, bem como a correspon-
dência e expediente a elas respeitante, sem prejuízo dos casos que me 
devam ser presentes por razões de ordem legal ou de relacionamento 
interinstitucional.

4 — Esta delegação entende -se feita sem prejuízo de poderes de 
avocação, superintendência e revogação previstos na lei, devendo nos 
atos praticados ao abrigo deste despacho ser feita menção do uso da 
competência delegada, nos termos do artigo 38.º do CPA.

5 — Consideram -se ratificados todos os atos que, no âmbito das 
competências agora delegadas, tenham sido entretanto praticados pelo 
Administrador do Instituto Politécnico de Castelo Branco, Dr. Joaquim 
Raposo Nunes, desde a data de entrada em funções e até à publicação 
do presente despacho no Diário da República.

27 de agosto de 2014. — O Presidente, Carlos Manuel Leitão 
Maia.

208055064 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

Declaração de retificação n.º 879/2014
Por ter sido publicado com inexatidão o Despacho (extrato) n.º 14956/2013, 

inserido no Diário da República, 2.ª série, n.º 223, de 18 de novembro de 
2013, a p. 33780, relativo a autorização de celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas a Cláudia Susana Valadas Urbano como professora ad-
junta convidada na ESSS, deste Instituto, retifica -se que onde se lê «Cláudia 
Susana Valadas Urbano, Professora Adjunta Convidada, tempo parcial 57 % 
e acumulação, com início a 01 -09 -2013, e fim a 31 -08 -2014» deve ler -se 
«Cláudia Susana Valadas Urbano, professora adjunta convidada, tempo parcial 
57 %, com início a 1 de setembro de 2013 e fim a 31 de agosto de 2014».

8 de agosto de 2014. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira 
Carvalho.

208056288 
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 Declaração de retificação n.º 880/2014
Por ter sido publicado com inexatidão o despacho (extrato) n.º 4938/2014, 

inserido no Diário da República, 2.ª série, n.º 68, de 7 de abril de 2014, 
a p. 9510, relativo a autorização de celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas a Perpétua Maria dos Santos Silva como pro-
fessora adjunta convidada na ESES, deste Instituto, retifica -se que 

onde se lê «com a remuneração correspondente a 30 % do escalão 1, 
índice 185 (sem exclusividade)» deve ler -se «com a remuneração cor-
respondente a 57 % do escalão 1, índice 185 (sem exclusividade)».

8 de agosto de 2014. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira 
Carvalho.

208058775 

PARTE H

 CI-AMAL — COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE

Aviso n.º 9943/2014

Procedimento concursal comum para recrutamento de um técnico 
superior (área de economia), aberto pelo Aviso n.º 3873/2014 e 
Declaração de retificação n.º 530/2014, publicados no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 55 de 19 março e n.º 98 de 22 de maio, 
respetivamente.

Lista de ordenação final — Homologação e notificação
Nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º e da alínea d) n.º 3 do ar-

tigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Por-
taria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, notificam -se todos os candidatos do 
referido procedimento concursal, do ato de homologação da lista unitária 
de ordenação final, por despacho de 28/08/2014 do Chefe de Equipa 
Multidisciplinar da Unidade de Planeamento Estratégico, Assessoria 
Técnica e Projetos, em substituição do Primeiro -secretário.

Nos termos do n.º 6 do mesmo preceito legal, torna -se igualmente 
pública a lista unitária de ordenação final relativa ao mesmo procedi-
mento concursal.

Nuno Alexandre Madeira Cavaco — 12,86.
Ana Maria Pereira Graça — Excluída (b).
Anabela Maria Pereira Teres — Excluída (b).
Andreia Fabiana Martins Sant’ana — Excluída (a).
Énio Pinto Faria Dantas — Excluída (a).
Julieta Isabel Inácio Ricardo — Excluída (b).
Mafalda Sofia Lucas Cordeiro — Excluída (b).
Márcio Edgar Soares Rosa — Excluída (b).
Pedro Miguel Gonçalves Cruz — Excluída (b).
Sónia Patrícia de Oliveira Fernandes Ramos — Excluída (b).
Tatiana Pereira Gameiro — Excluída (b).
Vasco Gonçalo da Silva Mendes — Excluída (b).
(a) Excluído(a) por não ter comparecido à prova de conhecimentos.
(b) Excluído(a) por não ter obtido na Prova de Conhecimentos nota 

igual ou superior a 9,5 valores.

A lista unitária de ordenação final foi igualmente publicitada nos ter-
mos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

28 de agosto de 2014. — Em substituição do Primeiro -Secretário, 
João Graça.

308057365 

 MUNICÍPIO DE ALENQUER

Aviso n.º 9944/2014
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

janeiro, na sua redação atual, torna -se público que a lista unitária de 
ordenação final do procedimento concursal comum para ocupação de 
um lugar da carreira e categoria de técnico superior — área de desporto, 
em regime de contrato em funções públicas, por tempo indeterminado, 
cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 215, de 6 de novembro de 2013, foi homologada por meu despacho 
datado de 18 de agosto de 2014, encontra -se afixada no átrio desta 
Câmara Municipal, em local visível e público e disponível na página 
eletrónica do Município.

19 de agosto de 2014. — O Vice -Presidente da Câmara, Rui Fernando 
de Sousa Santos Soares da Costa.

308039812 

 MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

Edital n.º 821/2014
Pedro Miguel César Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de 

Almeirim:
Torna público, e para os efeitos do disposto na alínea t) do n.º 1 

do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e no 
artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, que a Câmara 
Municipal, em reunião ordinária realizada em 18 de agosto de 2014, 
deliberou aprovar e submeter a apreciação pública o projeto de Regu-
lamento Municipal de Funcionamento dos Serviços de Apoio à Família 
nos Estabelecimentos de Educação Pré -Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico da Rede Pública do Município de Almeirim.

Assim, convidam -se todos os interessados a pronunciarem -se acerca 
de qualquer questão que se ligue com o projeto do regulamento, de-
vendo para o efeito dirigir as suas questões em carta fechada dirigida 
ao presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Rua de 5 de Outubro, 
2080 Almeirim.

O prazo para a apresentação das questões, será de 30 dias, contados a 
partir dos 5 dias subsequentes à publicação do presente edital na 2.ª série 
do Diário da República.

O processo poderá ser consultado na Secção de Expediente e Arquivo 
da Câmara Municipal de Almeirim, nos horários de expediente e no site 
da Câmara Municipal (www.cm -almeirim.pt).

Para que conste e os devidos efeitos, se lavrou o presente edital para 
ser publicado e que vai afixado nos lugares de estilo.

Proposta de Regulamento Municipal de Apoio à Família
do Município de Almeirim

Preâmbulo
A organização da sociedade atual tem implicações ao nível do sistema 

educativo, verificando -se a necessidade de adaptar o tempo de perma-
nência das crianças nos estabelecimentos de ensino às necessidades 
das famílias.

No âmbito das suas competências, as autarquias assumem um papel 
cada vez mais importante na implementação dos serviços de apoio à 
família, cabendo ao Município a responsabilidade ao nível da Ação 
Social Escolar.

É fundamental que o combate à exclusão e ao abandono escolar 
precoce se faça também por uma generalização da oferta dos serviços 
de apoio à família, quer ao nível das atividades de prolongamento de 
horário, quer ao nível do fornecimento de refeições saudáveis, fatores 
que influenciam as condições de aprendizagem das crianças.

O domínio de intervenção do Município enquadra -se no regime ju-
rídico estabelecido pelo despacho n.º 9265 -B/2013, de 15 de julho; 
pela Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro, desenvolvida pelo Decreto -Lei 
n.º 147/97, de 11 de junho, que no n.º 2 do artigo 6.º refere que as 
famílias «comparticipam nos custos das componentes não educativas 
de educação pré -escolar, de acordo com as suas respetivas condições 
sócio económicas [...]»; conjugado com o previsto no despacho conjunto 
n.º 300/97, de 4 de setembro, que aprova as Normas Reguladoras das 
Comparticipações Familiares para a utilização de Serviços de Apoio à 
Família em Estabelecimentos de Educação Pré -Escolar; pelo despacho 
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n.º 22251/2005 (2.ª série), de 25 de outubro, relativo ao Programa de 
Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 
1.º Ciclo do Ensino Básico; e pelo Decreto -Lei n.º 55/2009, de 2 de 
março, aplicável à atribuição e funcionamento de apoios no âmbito da 
ação social escolar.

No uso da competência prevista nos artigos 112.º e 241.º da Consti-
tuição da República Portuguesa e pela conjugação da Lei n.º 75/2013 de 
12 de setembro, o Município, nos termos e para os efeitos do artigo 118.º 
do CPA submete a inquérito público o projeto de Regulamento de Fun-
cionamento dos Serviços de Apoio à Família nos Estabelecimentos de 
Educação Pré -Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública 
do Município de Almeirim, pelo período de 30 dias, findo o qual de-
verá o mesmo ser submetido à Assembleia Municipal para efeitos de 
aprovação.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objeto e âmbito

1 — O presente Regulamento estabelece o regime de funcionamento 
dos serviços de apoio à família e do serviço de fornecimento de refeições 
dos estabelecimentos de educação pré -escolar e do ensino básico da 
rede pública do concelho.

2 — Os serviços de apoio à família, referidos no número anterior, 
são compostos por:

a) Atividades de animação e de apoio à família adiante designadas 
AAAF;

b) Componente de apoio à família adiante designada por CAF;
c) Fornecimento de refeições.

Artigo 2.º
Definições

Consideram  -se serviços de apoio à família:
As AAAF destinam -se a assegurar o acompanhamento das crianças 

na educação pré -escolar antes e ou depois do período diário de ativida-
des educativas e durante os períodos de interrupção destas atividades;

A CAF é conjunto de atividades destinadas a assegurar o acompa-
nhamento dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico antes e ou depois 
da componente curricular e de enriquecimento curricular, bem como 
durante os períodos de interrupção letiva;

O serviço de fornecimento de refeições consiste em proporcionar às 
crianças, em refeitórios escolares, uma alimentação saudável, equilibrada 
e adequada às necessidades da população escolar.

Artigo 3.º
Controlo e gestão

1 — O Município terá sob a sua responsabilidade o controlo financeiro 
dos serviços de apoio à família.

2 — A gestão do pessoal de apoio, bem como a organização do pro-
cesso dos serviços de apoio à família, caberá à autarquia, garantindo a 
articulação com o Agrupamento de Escolas.

CAPÍTULO II

Atividades de animação e apoio à família

Artigo 4.º
Requisitos e funcionamento

1 — As AAAF/prolongamento de horário têm início em simultâneo 
com a componente letiva, desde que se encontrem reunidas as seguintes 
condições:

a) Número mínimo de 15 crianças inscritas, no caso de prolonga-
mento de horário;

b) Espaço físico adequado;
c) Recursos humanos disponíveis.

2 — As AAAF decorrem nos períodos de interrupção das atividades 
educativas e após o término do 3.º período.

3 — Cabe ao Município e à direção dos Agrupamentos de Escolas 
decidir se existem condições para que os serviços sejam assegurados, 

nos termos do n.º 2, bem como se o número de crianças é adequado ao 
funcionamento dos respetivos serviços.

4 — Não estando reunidas as condições estipuladas nos n.os 1 e 3, 
as crianças poderão integrar uma turma de AAAF/prolongamento de 
horário a funcionar nos estabelecimentos de ensino mais próximos.

5 — O calendário, o horário e o local de funcionamento das AAAF 
serão fixados tendo em conta as necessidades verificadas em cada es-
tabelecimento de ensino e a sua capacidade de resposta.

6 — As AAAF decorrem, preferencialmente, em espaços especifi-
camente concebidos para estas atividades, sem prejuízo do recurso a 
outros espaços escolares ou outros que localmente reúnam as condições 
adequadas.

7 — As decisões sobre as matérias de que trata o presente artigo são 
tomadas no início do ano letivo, em articulação com os agrupamentos 
de escolas, ouvidos os pais/encarregados de educação e, sempre que 
necessário, a respetiva junta de freguesia.

Artigo 5.º
Cooperação e responsabilidade

1 — A disponibilização das AAAF resulta da articulação e coopera-
ção entre a Câmara Municipal, agrupamentos de escolas e freguesias.

2 — O Município e a direção dos agrupamentos de escolas definem 
anualmente o conjunto de ações necessárias para o desenvolvimento 
dos serviços objeto do presente Regulamento.

3 — A Câmara Municipal disponibiliza os recursos materiais, huma-
nos e logísticos necessários para a prestação dos serviços.

Artigo 6.º
Inscrição

1 — O prazo de inscrição nas AAAF coincide com o definido pelo 
Ministério da Educação, para a inscrição nas atividades educativas.

2 — A inscrição nas AAAF é efetuada anualmente nos estabeleci-
mentos de ensino, nos locais definidos pela direção dos agrupamentos 
de escolas, através do preenchimento do boletim de inscrição, a dis-
ponibilizar em local próprio, devendo ser acompanhado de todos os 
documentos nele indicados.

3 — O Agrupamento de Escolas deverá fornecer ao Município os 
dados relativos aos alunos, nomeadamente os escalões (escalão do 
abono de família) e os processos que se reportem à inscrição das 
crianças nas AAAF/prolongamento de horário, em formato a definir 
anualmente, até ao final do mês de junho do ano letivo anterior ao 
qual dizem respeito.

4 — Poderão ser aceites inscrições nas AAAF/prolongamento fora do 
prazo previsto no n.º 1, após aceitação dos documentos, comunicação 
aos estabelecimentos de ensino respetivos e desde que reunidos os 
requisitos exigidos para o efeito.

5 — As crianças que faltem às AAAF com uma regularidade mensal 
superior a 50 % dos dias de serviço, sem justificação atendível, poderão 
ser excluídas do serviço.

6 — Para frequência do serviço de AAAF/prolongamento de horá-
rio, a partir das 15 horas e 30 minutos, é obrigatória a apresentação de 
documento emitido pela entidade patronal, encarregados de educação 
com indicação do horário praticado e do local de trabalho.

7 — O encarregado de educação é responsável pela atualização de 
todos os dados de natureza pessoal.

Artigo 7.º
Condições de acesso

1 — Qualquer aluno/criança inscrito(a) no Portal da Educação/Plata-
forma pode beneficiar dos serviços prestados no âmbito das AAAF, nos 
termos que a lei lhe permite usufruir, desde que se encontrem reunidas 
as condições para o seu funcionamento bem como as previstas no pre-
sente Regulamento.

2 — Cabe ao serviço de educação verificar se o processo de inscrição 
do aluno está conforme, de modo a que possa usufruir dos respetivos 
serviços.

3 — Apenas poderão frequentar as AAAF os alunos inscritos.

Artigo 8.º
Planeamento e gestão

1 — O controlo financeiro das atividades de animação e apoio à 
família é da responsabilidade da Câmara Municipal de Almeirim.

2 — A gestão do pessoal não docente deverá ser realizada no sen-
tido de assegurar o período de férias a que têm direito e permitir a sua 
permanência nos estabelecimentos de forma a organizar e planificar o 
trabalho atempadamente.



Diário da República, 2.ª série — N.º 170 — 4 de setembro de 2014  23133

3 — O período de férias do pessoal não docente será gozado durante 
as interrupções letivas e completado até ao termo do respetivo contrato.

4 — Será da responsabilidade do Município o pagamento às entidades 
adjudicatárias dos serviços fornecidos.

5 — A atribuição de subsídios pela Câmara Municipal de Almeirim 
aos jardins de infância dos agrupamentos será feita em função do 
número de alunos inscritos nas atividades de animação e de apoio 
à família.

6 — Todos os estabelecimentos de ensino poderão usufruir de pro-
longamento de horário com atividades de enriquecimento (expressão 
musical, atividade físico -motora, expressão dramática, atividade 
tecnológica), em função de decisão da maioria dos encarregados 
de educação.

7 — O número mínimo de alunos para funcionamento do prolonga-
mento de horário com atividades de enriquecimento é de 15 crianças. 
Deverão, no entanto, ser tidas em conta as especificidades de cada local 
e o parecer dos encarregados de educação.

8 — No início de cada ano letivo e após reunião com os encarregados 
de educação, as coordenadoras dos estabelecimentos de ensino deverão 
enviar para o Município, via agrupamento, impreterivelmente, até final 
do mês de setembro o horário do estabelecimento de ensino.

9 — Até ao fim do mês de julho e após reunião com os encarrega-
dos de educação, os agrupamentos deverão enviar para o Município:

a) A decisão sobre a existência ou não de prolongamento de horário 
com atividades de enriquecimento;

b) A lista das atividades de enriquecimento a implementar no estabe-
lecimento de ensino (num máximo de três);

c) A decisão sobre a existência ou não de prolongamento de horário 
sem atividades.

Artigo 9.º
Comparticipação familiar

1 — A frequência nas AAAF está sujeita ao pagamento de uma com-
participação familiar, em conformidade com a legislação em vigor.

2 — Compete à Câmara Municipal definir a comparticipação familiar 
para o serviço de AAAF/prolongamento de horário, cujo montante a 
pagar é deliberado em reunião do executivo municipal, antes do início 
de cada ano letivo, sendo posteriormente remetido para conhecimento 
dos agrupamentos de escolas e freguesias para afixação em lugar de 
destaque.

3 — A comparticipação mensal do serviço de AAAF/prolonga-
mento de horário varia de acordo com o escalão que é atribuído 
ao aluno.

Artigo 10.º
Pagamento

1 — O pagamento das comparticipações familiares, relativas à fre-
quência das AAAF/prolongamento de horário é efetuado mensalmente 
entre o dia 6 e o dia 20 de cada mês, podendo este prazo ser alterado, 
se as circunstâncias assim o exigirem.

2 — Excecionalmente, o valor relativo ao mês de setembro será 
pago no início do mês de outubro juntamente com o valor respeitante 
a este mês.

3 — Os meses correspondentes aos períodos de interrupção letiva de 
Natal, Carnaval e Páscoa serão pagos na totalidade.

4 — O pagamento do serviço de AAAF/prolongamento de horário, 
no último mês da componente letiva, é efetuado em função do número 
de dias em que a mesma ocorra.

5 — Excecionam -se do número anterior as crianças que pretendam 
frequentar o serviço após o término da componente letiva, em que é 
processada a comparticipação correspondente ao número de dias que a 
criança pretende frequentar.

6 — Os pagamentos serão efetuados nos locais e pela forma a definir 
anualmente pelo Município para o efeito;

7 — Os pais/encarregados de educação serão alertados via SMS, 
correio eletrónico ou correio postal, para procederem ao respetivo paga-
mento, devendo, caso não recebam o aviso referido, contactar o serviço 
de educação.

8 — A não receção do alerta, nos termos do número anterior, releva 
para efeitos de atraso no pagamento, obrigando -se os pais/encarregados 
de educação a efetuá -lo nas datas referidas no n.º 5.

9 — Ultrapassado o prazo de pagamento mencionado no n.º 5, o 
mesmo só poderá ser efetuado na tesouraria do Município.

10 — No ato do pagamento será entregue uma fatura, ou no caso 
de este ser efetuado por Multibanco, o talão emitido faz prova do pa-
gamento.

Artigo 11.º
Descontos/acertos

Os acertos relativos aos descontos referidos no número seguinte serão 
efetuados no mês imediatamente a seguir ou nessa impossibilidade no 
final do ano letivo:

a) Haverá lugar a desconto sobre o valor correspondente, caso a 
criança falte por tempo superior a cinco dias úteis consecutivos, por 
motivo de doença, devidamente justificado por declaração médica e 
mediante entrega no estabelecimento de ensino, no prazo de cinco dias 
a contar do 1.º dia de ausência;

b) São também contempladas com redução de 25 % da compartici-
pação nas situações em que o serviço não seja prestado por um período 
superior a cinco dias consecutivos/mês.

Artigo 12.º
Desistências

1 — O pedido de desistências das AAAF é entregue por escrito nos 
agrupamentos de escolas, que o remeterá para a Câmara Municipal até 
ao último dia útil do mês a que respeita.

2 — A desistência, durante o ano letivo, produz efeito no mês se-
guinte ao da comunicação, não havendo lugar a qualquer restituição 
de valores.

3 — No final do ano letivo as desistências devem ser comunicadas 
por escrito, até ao último dia do mês anterior do funcionamento da 
componente letiva.

CAPÍTULO III

Componente de apoio à família

Artigo 13.º
Requisitos e funcionamento

1 — A CAF deve desenvolver -se, preferencialmente, em espaços 
não escolares. Na ausência de instalações exclusivamente destinadas 
à CAF, podem ser utilizados para o seu desenvolvimento os espaços 
escolares.

2 — O serviço será assegurado com um número mínimo de 10 ins-
crições.

3 — O prolongamento de horário será realizado antes e ou depois 
das atividades curriculares e durante os períodos de interrupção letiva, 
consistindo na promoção de atividades livres e no acompanhamento 
das crianças nas escolas, tendo em conta as reais necessidades das 
famílias.

4 — Cabe ao Município e à direção dos agrupamentos de escolas 
decidir se existem condições para que os serviços sejam assegurados, nos 
termos dos n.os 2 ou 3, bem como se o número de crianças é adequado 
ao funcionamento dos respetivos serviços.

5 — As decisões sobre as matérias de que trata o presente artigo são 
tomadas no início do ano letivo, em articulação com os agrupamentos 
de escolas, ouvidos os pais/encarregados de educação e, sempre que 
necessário, a respetiva junta de freguesia.

Artigo 14.º
Cooperação e responsabilidade

1 — A Câmara Municipal de Almeirim, com a colaboração dos agru-
pamentos de escolas do concelho, decidirá anualmente os recursos 
humanos a afetar a este serviço.

2 — A CAF é implementada pela autarquia, mediante acordo com os 
agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas podendo envolver 
outras entidades parceiras.

3 — Anualmente, será elaborado um projeto onde deverá constar o 
objetivo, os recursos humanos afetos, os intervenientes, a equipa de 
acompanhamento da execução das atividades e supervisão pedagógica 
bem como o espaço afeto.

4 — São competências da autarquia facultar os recursos materiais 
necessários ao bom desenvolvimento das atividades de apoio à família.

5 — A supervisão das atividades da CAF é da responsabilidade dos 
órgãos competentes do agrupamento de escolas ou de escola não agru-
pada, em termos a definir no regulamento interno.

Artigo 15.º
Inscrição

1 — O prazo de inscrição na CAF coincide com o definido pelo 
Ministério da Educação, para a inscrição nas atividades educativas.
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2 — A inscrição na CAF é efetuada anualmente nos estabelecimentos 
de ensino, nos locais definidos pela direção dos agrupamentos de esco-
las, através do preenchimento do boletim de inscrição, a disponibilizar 
em local próprio, devendo ser acompanhado de todos os documentos 
nele indicados.

3 — Os agrupamentos de escolas deveram fornecer à Câmara Mu-
nicipal os dados relativos aos alunos, nomeadamente os escalões (es-
calão do abono de família) e os processos que se reportem à inscrição 
das crianças na CAF/prolongamento de horário, em formato a definir 
anualmente, até ao final do mês de junho do ano letivo anterior ao qual 
dizem respeito.

4 — Poderão ser aceites inscrições na CAF fora do prazo previsto 
no n.º 1, após aceitação dos documentos, comunicação aos estabeleci-
mentos de ensino respetivos e desde que reunidos os requisitos exigidos 
para o efeito.

5 — As crianças que faltem às CAF com uma regularidade mensal 
superior a 50 % dos dias de serviço, sem justificação atendível, poderão 
ser excluídas do serviço.

6 — Para frequência do serviço de CAF, é obrigatória a apresentação 
de documento emitido pela entidade patronal, encarregados de educação 
com indicação do horário praticado e do local de trabalho.

7 — O encarregado de educação é responsável pela atualização todos 
os dados de natureza pessoal.

8 — Nas interrupções letivas a inscrição é realizada por período, férias 
de Natal, Páscoa e quinzenas nas férias de verão.

Artigo 16.º
Condições de acesso

1 — Qualquer aluno/criança inscrito(a) no Portal da Educação/Pla-
taforma pode beneficiar dos serviços prestados no âmbito da CAF, nos 
termos que a lei lhe permite usufruir, desde que se encontrem reunidas 
as condições para o seu funcionamento bem como as previstas no pre-
sente Regulamento.

2 — Cabe ao serviço de educação verificar se o processo de inscrição 
do aluno está conforme, de modo a que possa usufruir dos respetivos 
serviços.

3 — Apenas poderão frequentar as CAF os alunos inscritos.

Artigo 17.º
Comparticipação familiar

1 — A comparticipação dos custos dos serviços da componente de 
apoio à família cabe às(aos) encarregadas(os) de educação.

2 — O valor mensal da comparticipação familiar tem um valor men-
sal fixo.

3 — A comparticipação para o serviço de CAF é definida em reunião 
do executivo municipal antes do início de cada ano letivo, sendo pos-
teriormente remetido para conhecimento dos agrupamentos de escolas 
e freguesias para afixação em lugar de destaque.

4 — Nas interrupções letivas a comparticipação familiar é realizada 
por períodos: férias de Natal, Páscoa e quinzenas nas férias de verão.

Artigo 18.º
Pagamento

1 — O pagamento das comparticipações familiares, relativas à fre-
quência das CAF, é efetuado mensalmente entre os dias 6 e 20 de cada 
mês, iniciando -se em setembro ou de acordo com os períodos no caso 
das interrupções letivas em que o pagamento deverá ser realizado no 
momento da inscrição.

2 — O valor da mensalidade é constante e é suscetível de redução 
pelas interrupções letivas previstas no calendário escolar.

3 — O pagamento pode ser efetuado na Tesouraria da Câmara Mu-
nicipal ou no serviço de Multibanco.

4 — Após o pagamento será entregue uma fatura, para efeitos de IRS.

Artigo 19.º
Desistências/descontos/acertos

No caso de desistência devem os(as) encarregados(as) de educação 
dar baixa do serviço sob pena de pagamento integral da mensalidade 
do respetivo mês:

a) Caso a desistência do serviço seja realizada até ao 10.º dia útil do 
mês, o valor a pagar será de metade;

b) Caso a desistência seja realizada após o 10.º dia útil do mês o valor 
será pago na íntegra.

CAPÍTULO IV

Fornecimento de refeições

Artigo 20.º
Funcionamento

1 — O horário de funcionamento dos refeitórios escolares será es-
tabelecido anualmente pela Câmara Municipal em articulação com os 
estabelecimentos de ensino.

2 — O fornecimento de refeições visa assegurar uma alimentação 
racional e equilibrada, seguindo os princípios preconizados pelas normas 
definidas pelo Ministério de Educação e com observância das normas 
de segurança e higiene alimentar a que estão sujeitos os géneros ali-
mentícios, bem como a sua confeção.

3 — As refeições são fornecidas por entidades externas, mediante 
concursos públicos e protocolos estabelecidos com a Câmara Municipal, 
competindo a essas entidades a sua confeção bem como o transporte 
para outros refeitórios escolares do Município.

4 — Nos refeitórios poderão ser fornecidos lanches.

Artigo 21.º
Inscrição

1 — Os encarregados de educação dos alunos que manifestem a 
intenção de usufruir do serviço de refeições escolares têm de preen-
cher, obrigatoriamente, o boletim de inscrição, independentemente de 
beneficiarem ou não dos apoios da ação social escolar.

2 — A inscrição será efetuada anualmente nos estabelecimentos de en-
sino ou nos locais ou nos locais definidos pela direção dos agrupamentos 
de escolas, a disponibilizar em local próprio, devendo ser acompanhado 
de todos os documentos nele indicados.

3 — O respetivo agrupamento de escolas deverá fornecer ao Muni-
cípio os dados relativos aos alunos, nomeadamente os escalões corres-
pondentes ao serviço de refeições (escalão do abono de família) e os 
processos que se reportem à inscrição das crianças nas refeições, em 
formato a definir anualmente, até ao final do mês de junho do ano letivo 
anterior a que dizem respeito.

4 — O encarregado de educação deverá manter atualizados todos os 
dados de natureza pessoal.

Artigo 22.º
Cooperação e responsabilidades

1 — Compete à Câmara Municipal, no que respeita aos refeitórios 
escolares integrados nos estabelecimentos de educação e ensino da 
rede pública:

a) Deliberar sobre a criação, manutenção e administração de cantina/
fornecimento de refeições;

b) Deliberar sobre as condições de acesso à cantina/serviço de refei-
ções de utentes que não pertençam ao estabelecimento de ensino onde 
o mesmo se integra.

2 — Nomear, em articulação com a direção do agrupamento de esco-
las, um representante/responsável em cada refeitório escolar.

3 — Cabe aos funcionários afetos ao serviço de refeições em cada 
estabelecimentos de ensino e ao Município cooperarem no controlo diário 
do serviço de refeições (requisição/presença, confirmação de refeições 
consumidas e arrecadação de verba).

4 — A desmarcação das refeições deverá ser comunicada pelos en-
carregados de educação às entidades responsáveis pelo controlo das 
mesmas, com a antecedência a definir anualmente, sob pena destas não 
serem creditadas.

5 — O disposto no número anterior aplica -se também aos alunos 
isentos de pagamento, os quais devem comunicar ao estabelecimento 
de ensino os dias em que não pretendem usufruir do serviço de refei-
ções, sob pena de ser aplicada uma sanção mediante as orientações que 
vierem a ser determinadas pela direção dos agrupamentos de escolas 
ou Município.

6 — Os agrupamentos de escolas remetem, mensalmente, ao Muni-
cípio as listagens com indicação dos alunos mencionados no número 
anterior que não desmarquem previamente as refeições.

Artigo 23.º
Condições de acesso

Os refeitórios escolares poderão ser utilizados:
a) Pelos alunos do estabelecimento de ensino no qual se integram;
b) Pelo pessoal docente e não docente do estabelecimento de ensino;
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c) Pelos alunos, pessoal docente e não docente e outros profis-
sionais, desde que essa determinação seja efetuada pelo serviço 
competente;

d) Pelos encarregados de educação/pais, no âmbito de ações/projetos 
desenvolvidos pelo Município ou pela comunidade escolar;

e) O referido nas alíneas b), c) e d) só são permitidos desde que 
não prejudique a utilização por parte dos alunos e desde que os meios 
humanos e a capacidade o permitam;

f) Os refeitórios poderão ser utilizados fora do tempo letivo para 
outras atividades que a Câmara Municipal julgue conveniente apoiar.

Artigo 24.º
Utilização do refeitório

1 — Os alunos devem entrar no refeitório de forma organizada, res-
peitando as indicações dadas pelo pessoal docente e não docente.

2 — Os alunos não devem permanecer no refeitório após as refeições.
3 — Qualquer dano causado voluntariamente, pelos alunos, no re-

feitório, será da responsabilidade dos encarregados de educação, que 
deverão compensar a autarquia pelo prejuízo causado.

4 — Caso os alunos não cumpram as regras de utilização do refeitório, 
os encarregados de educação serão informados. Se os mesmos persisti-
rem em não as cumprir, poderá ser inibida a utilização do refeitório por 
um determinado período de tempo.

Artigo 25.º
Ementas

1 — As ementas serão elaboradas pela Câmara Municipal, ou no 
caso de exploração de serviço de refeições, pela empresa respon-
sável, de acordo com as orientações emanadas pelo Ministério da 
Educação e supervisionadas por técnicos designados pela Câmara 
Municipal.

2 — A refeição é constituída por:
a) Sopa;
b) Prato de carne ou peixe em dias alternados, com o respetivo acom-

panhamento;
c) Salada/legumes;
d) Pão;
e) Sobremesa (doce ou fruta);
f) Água como bebida exclusiva.

3 — As refeições são fornecidas em quantidades suficientes e equi-
libradas nutricionalmente, respeitando as devidas capitações, ajustadas 
às necessidades calóricas diárias do grupo etário a que se destinam.

4 — O fornecimento do prato de peixe ou carne não é de considerar 
como alternativa na mesma ementa.

5 — As refeições constam da ementa geral que deve ser afixada em 
local visível nos estabelecimentos de educação e ensino. Esta ementa 
pode também ser consultada no sítio da Internet do Município.

6 — Por motivos de saúde devidamente comprovados através de 
documento médico apresentado junto do serviço competente, poderão 
ser elaboradas refeições de dieta, desde que não prejudique o normal 
funcionamento do serviço de refeições.

7 — Durante o período de almoço não será permitido levar para o 
refeitório outros alimentos e ou bebidas que não os fornecidos pela 
empresa prestadora de serviços.

8 — Os alunos devem ser incentivados, por parte do pessoal docente e 
não docente a experimentar novos alimentos para a promoção de hábitos 
alimentares saudáveis.

9 — Apenas para os adultos poderá ser disponibilizado um serviço 
que inclui sopa, pão e fruta.

Artigo 26.º
Preço das refeições

1 — O preço das refeições será estabelecido pelo Município no iní-
cio de cada ano letivo, tendo em conta as normas legais aplicáveis.

2 — O preço das refeições de adulto é o estipulado para o forneci-
mento de refeições nos refeitórios dos serviços e organismos da Admi-
nistração Pública, nos termos da legislação própria.

3 — Os alunos que beneficiam de ação social escolar e que se encon-
trem posicionados nos escalões A e B, terão acesso a refeição gratuita e 
comparticipada em 50 % do valor, respetivamente.

4 — Os alunos que não beneficiem de ação social escolar pagarão a 
totalidade do valor definido para o ano letivo.

5 — A refeição ligeira, constituída por sopa, pão e fruta terá um 
valor a estabelecer pela Câmara Municipal no início de cada ano letivo.

Artigo 27.º
Pagamento

1 — As formas e os locais de pagamento das refeições serão definidos 
no início de cada ano letivo.

2 — As requisições de almoços serão efetuadas através do Portal de 
Educação aplicando -se a todos os alunos que beneficiem do serviço 
de refeições, independentemente do escalão de ação social escolar em 
que se encontrem.

3 — As refeições deverão ser adquiridas até 15 horas e 30 minutos 
da véspera.

4 — No caso de refeição excecional, a requisição deverá ser obtida 
até às 11 horas do dia útil anterior à refeição, sendo o valor da refeição 
igual ao estipulado anualmente. Se a requisição for obtida após o horário 
indicado anteriormente, e com limite até às 10 horas do próprio dia, ao 
valor da requisição acrescerá a multa definida anualmente.

5 — O aluno independentemente do seu escalão que não compareça 
ao serviço de refeição sem aviso prévio pagará o valor total da refeição 
acrescida da multa definida anualmente.

Artigo 28.º
Descontos/acertos

Os acertos relativos ao serviço de refeições serão efetuados no mês 
subsequente, em função do número de refeições registadas no Portal 
da Educação e mediante comunicação prévia de que a criança/aluno 
iria faltar.

Artigo 29.º
Desistências

O pedido de desistência do serviço de refeições deve ser comunicado 
por escrito no estabelecimento de ensino que frequenta até ao último 
dia do mês a que respeita, o qual fará o respetivo acerto considerando 
o número de refeições/dias consumidas.

CAPÍTULO V

Disposições finais

Artigo 30.º
Apreciação/reavaliação do pagamento

de comparticipações familiares
1 — Quando, no decurso do ano escolar, a situação socioeconómica 

do agregado familiar do aluno/criança se alterar, pode ser solicitada 
a reavaliação do processo pelos pais/encarregados de educação, com 
conhecimento do responsável pelo estabelecimento de ensino, devendo 
o pedido ser acompanhado de documentos que justifiquem essa neces-
sidade e que comprovem a nova situação.

2 — Cabe à Câmara Municipal analisar os pedidos ou reapreciação 
do pagamento da comparticipação familiar.

3 — A reapreciação de escalão é efetuada pelas entidades legalmente 
designadas para o efeito.

4 — A alteração do pagamento de comparticipações familiares, caso 
seja aceite, só produz efeito a partir do mês seguinte em que é concluída 
a reapreciação do processo.

5 — Sempre que se verifique a existência de tentativa de fraude por 
prestação de falsas informações ou omissão voluntária no preenchimento 
do boletim de inscrição, o aluno/criança em causa não terá direito à con-
cessão de qualquer benefício social, sendo adotados os procedimentos 
correspondentes.

6 — Poderá o Município, em casos dúbios, e sempre que achar con-
veniente, solicitar a confirmação das capacidades sócio económicas do 
agregado familiar, através de uma técnica de serviço social ou por quem 
o Município designar para esse fim.

7 — Além de se proceder às necessárias adaptações nas comparti-
cipações familiares, o agregado familiar poderá ser obrigado a repor a 
diferença de valores entre o escalão atual e o anterior.

Artigo 31.º
Pagamentos em atraso

1 — As situações que configurem graves carências económicas, apu-
radas por parecer dos serviços competentes, seguindo o processo para 
pedido de anulação de dívida, ou, ainda, a possibilidade do pagamento 
poder ser efetuado faseadamente, em conformidade com as condições a 
definir, acordadas entre as partes (Município e encarregados de educação) 
e aprovadas em reunião de Câmara.
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Artigo 32.º
Incumprimento

1 — Decorridos os prazos estipulados para os pagamentos, o encarre-
gado de educação será notificado para proceder à liquidação voluntária 
da fatura em débito no prazo máximo de 15 dias contados a partir da data 
de emissão da notificação, devendo para o efeito dirigir -se à Tesouraria 
da Câmara Municipal.

2 — O atraso na liquidação da comparticipação familiar superior a 
dois meses implica a interdição de utilização dos serviços em causa até 
que o encarregado de educação proceda à regularização da situação de 
incumprimento, no prazo máximo de 10 dias, findo o qual se considerará 
a inscrição anulada.

3 — Verificada a falta de pagamento relativa ao ano letivo transato, 
não poderá o aluno ou outro elemento do agregado familiar inscrever-
-se nos serviços de apoio à família, até que o encarregado de educação 
regularize a situação.

4 — Mantendo -se o incumprimento no pagamento será o processo 
remetido para execução fiscal/cobrança coerciva.

Artigo 33.º
Contencioso

Compete ao serviço de execução da Câmara Municipal a cobrança 
coerciva de dívidas à autarquia decorrentes de incumprimento no paga-
mento da prestação de serviços, aplicando -se com as necessárias adap-
tações, nos termos estabelecidos no código de procedimento e processo 
tributário aprovado pelo Decreto -Lei n.º 433/99, de 26 de outubro.

Artigo 34.º
Casos omissos

Os casos omissos, decorrentes da aplicação do presente Regulamento, 
serão resolvidos pela lei geral em vigor e na falta desta por deliberação 
pela Câmara Municipal.

Artigo 35.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entrará em vigor no prazo de 15 dias úteis 
a contar da sua publicação no Diário da República.

20 de agosto de 2014. — O Presidente de Câmara, Pedro Miguel 
César Ribeiro.

208058297 

 Edital n.º 822/2014
Pedro Miguel César Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de 

Almeirim
Torna público, e para os efeitos do disposto na alínea t) do n.º 1 do 

artigo 35 do Anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 118 
do Código Procedimento Administrativo, que a Câmara Municipal em 
reunião ordinária realizada em dezoito de agosto de 2014, deliberou 
aprovar e submeter a apreciação pública o projeto de Regulamento 
Municipal de Apoio ao Desporto do concelho de Almeirim.

Assim, convidam -se todos os interessados a pronunciarem -se acerca 
de qualquer questão que se ligue com o projeto do regulamento, de-
vendo para o efeito dirigir as suas questões em carta fechada dirigida 
ao Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Rua 5 de Outubro, 
2080 Almeirim.

O prazo para a apresentação das questões, será de 30 dias, contados a 
partir dos 5 dias subsequentes à publicação do presente edital na 2.ª série 
do Diário da República.

O processo poderá ser consultado na secção de expediente e arquivo 
da Câmara Municipal de Almeirim, nos horários de expediente e no site 
da Câmara Municipal (www.cm -almeirim.pt).

Para que conste e os devidos efeitos, se lavrou o presente edital para 
ser publicado e que vai afixado nos lugares de estilo.

Proposta de Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto

Município de Almeirim

Preâmbulo
Com a publicação da lei de Bases da Atividade Física e do Desporto 

através da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro e da publicação do Decreto-
-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, que define o regime jurídico dos 
contratos -programa de desenvolvimento desportivo, importa adaptar e 

disciplinar a atribuição dos apoios pelo Município a entidades despor-
tivas, em conformidade com aqueles regimes legais.

A atividade física e o desporto contribuem para a promoção do bem-
-estar e da qualidade de vida e da saúde da população e inserem -se nas 
atribuições e competências das autarquias locais conforme dispõe as 
alíneas f) e g) do n.º 2 do artigo 23.º conjugadas com a alínea u) do n.º 1 
do artigo 33.º, ambos do Anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
pela qual compete à Câmara Municipal “Apoiar atividades de natureza 
social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 
para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção 
da saúde e prevenção das doenças”.

Para tanto torna -se necessário elaborar um regulamento municipal que 
estabeleça as condições de atribuição desses apoios, sejam financeiros ou 
não financeiros, de modo a garantir o controlo dessa atribuição, tendo em 
conta os princípios da legalidade, transparência e prossecução do interesse 
público municipal, concretizado designadamente através de contratos-
-programa, projetos ou atividades políticas de desenvolvimento desportivo.

A criação do presente Regulamento permitirá a uniformização de pro-
cedimentos e a definição de critérios gerais e específicos de apreciação 
dos pedidos e, bem assim, a definição objetiva de direitos e deveres do 
Município e das entidades apoiadas.

O concelho de Almeirim caracteriza -se por ser um concelho onde 
a atividade e a prática desportivas desempenham um papel de relevo 
quer no âmbito do associativismo quer no desenvolvimento desportivo 
regional.

Pretende, assim, a Câmara Municipal de Almeirim (CMA) definir e 
desenvolver uma política que promova, por um lado, o aparecimento de 
projetos desportivos e, por outro, o aperfeiçoamento e a concretização 
mais eficaz e eficiente dos já existentes, em prol de uma melhoria global 
da prática desportiva e associativa no concelho.

A implementação de um mecanismo regulador na área desportiva é 
sustentado e justificado pela necessidade do Município de Almeirim 
definir as regras de apoio aos projetos de desenvolvimento desportivo, 
a promover pelos agentes desportivos em parceria com a Câmara Mu-
nicipal.

O presente regulamento foi elaborado ao abrigo do disposto no ar-
tigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e de acordo com o 
estabelecido na lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, apro-
vada pela Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, e ainda pelo Decreto -Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, que regulamenta a matéria relativa aos 
contratos -programa de desenvolvimento desportivo.

No uso da competência prevista nos artigos 112.º e 241.º da Consti-
tuição da República Portuguesa e pela conjugação da Lei n.º 75/2013 de 
12 de setembro, o Município, nos termos e para os efeitos do artigo 118.º 
do C.P.A submete a Inquérito Público o projeto de Regulamento Mu-
nicipal de Apoio ao Desporto do Concelho de Almeirim, pelo período 
de 30 dias, findo o qual deverá o mesmo ser submetido à Assembleia 
Municipal para efeitos de aprovação.

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Objeto

O presente Regulamento visa definir as normas e condições dos apoios 
a atribuir pela Câmara Municipal aos clubes, coletividades desportivas, 
associações e outros agentes legalmente constituídos bem como os 
praticantes individuais, que no âmbito do desporto prossigam fins de 
interesse público municipal e cuja sede social ou principal atividade 
seja no concelho de Almeirim.

Artigo 2.º
Âmbito de Aplicação

1 — Podem ainda beneficiar dos apoios previstos no presente regu-
lamento, pessoas singulares ou entidades sediadas fora do concelho, em 
casos devidamente autorizados pela Câmara Municipal.

2 — As comparticipações, apoios e subsídios, são concedidos pela 
Câmara Municipal de Almeirim aos agentes desportivos que desenvol-
vam atividades de caráter desportivo, de acordo com o estipulado no 
presente regulamento.

Artigo 3.º
Objetivos

São objetivos do presente regulamento:
a) Impulsionar e fomentar o desenvolvimento da prática desportiva dos 

cidadãos do Concelho de Almeirim aumentando o número de praticantes 
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das diversas modalidades, estruturando e qualificando os espaços des-
portivos e de lazer, e, apoiando de forma justa, equilibrada e sustentável 
a iniciativa desportiva de associações, clubes e coletividades, bem como 
de cidadãos que pratiquem atividades de interesse Municipal;

b) Promover a formação desportiva, com igual oportunidade de acesso 
a toda a população do Concelho;

c) Consolidar uma rede de infraestruturas desportivas e de lazer dis-
poníveis para utilização pela comunidade, estruturadas geograficamente 
tendo em conta, entre outras, as necessidades e a densidade populacional, 
num plano de otimização desses equipamentos, através da iniciativa 
conjugada de todos os agentes desportivos.

d) Garantir a participação de equipas, atletas e praticantes despor-
tivos nas competições de âmbito local, distrital, regional, nacional e 
internacional;

e) Consagrar um sistema de apoios diversificados e progressivos à 
prática desportiva.

Artigo 4.º
Princípios Orientadores

Constituem princípios orientadores do presente regulamento os se-
guintes:

a) Isenção: o processo de atribuição dos apoios previstos assenta 
em pressupostos de transparência, justiça e equilíbrio, sujeitando -se à 
disponibilidade financeira do Município;

b) Responsabilização: as entidades apoiadas são responsáveis, através 
dos seus órgãos competentes, pela aplicação dos apoios municipais aos 
fins específicos que presidiram à sua atribuição;

c) Comparticipação: os apoios a atribuir estão por norma, limitados, 
a uma parte dos custos dos projetos e das iniciativas a realizar, cabendo 
às entidades beneficiárias assumir os encargos remanescentes, salvo 
casos que a Câmara entenda em contrário;

d) Sustentabilidade: os apoios a atribuir favorecerão os projetos e 
iniciativas que apresentem garantias de sustentabilidade e de manutenção 
de uma atividade regular, tais como a estabilidade diretiva, o equilíbrio e 
transparência orçamental, a participação da comunidade, a capacidade de 
autofinanciamento, a constituição de parcerias e a potencial angariação 
de patrocínios;

e) Abrangência social: serão considerados os impactos sociais da 
atividade desenvolvida pelas associações numa lógica de envolvimento 
da comunidade e de promoção do acesso à prática desportiva, cultural 
e apoio social à população do concelho;

CAPÍTULO II

Das comparticipações, Apoios e Subsídios

Artigo 5.º
Atribuição de Apoios

1 — Os apoios objeto do presente Regulamento podem ter caráter 
financeiro ou não financeiro.

2 — O apoio financeiro pode ser concretizado através de:
a) Apoio à atividade das entidades com vista à continuidade ou incre-

mento de projetos ou atividades de interesse para o Município,
b) Apoio às entidades que pretendam concretizar obras de construção, 

conservação ou beneficiação de instalações, consideradas importantes 
ao desenvolvimento normal das suas atividades;

c) Apoio na aquisição de equipamentos desportivos necessários ao 
desempenho das respetivas atividades;

d) Apoio às despesas de inscrição e participação de atletas;

2.1 — A atribuição de apoio financeiro regular é feita através de 
Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, de acordo com o 
previsto na legislação em vigor.

2.2 — Não ficam sujeitas ao regime previsto no número anterior as 
comparticipações cujo montante não ultrapasse o valor estabelecido na 
lei como limite geral da competência dos órgãos dirigentes de serviços 
dotados de autonomia administrativa e financeira para a realização de 
obras e aquisição de bens e serviços, a menos que tais comparticipações, 
em conjunto com as anteriormente concedidas em benefício do mesmo 
programa de desenvolvimento desportivo e pela mesma entidade, ex-
cedam aquele valor.

2.3 — A Câmara Municipal de Almeirim pode deliberar a atribuição 
e apoios financeiros extraordinários para determinadas situações tais 
como, participações em provas, organização de eventos, encontros de 
atletas, entre outros.

3 — O pagamento do apoio financeiro está dependente do cumpri-
mento pela Câmara Municipal das disposições legais aplicáveis aos 
casos em que as entidades não tenham a situação regularizada perante 
a Autoridade Tributária e Segurança Social, devendo as entidades fazer 
prova da sua situação legal sempre que tal lhes seja solicitado.

4 — A atribuição de apoios financeiros previstos no presente regula-
mento, fica condicionada à disponibilidade financeira da autarquia.

5 — A câmara define, anualmente em reunião, sob proposta do Presi-
dente ou do Vereador do desporto, os montantes globais a atribuir a cada 
modalidade com vista à celebração de contratos programas.

6 — Nos casos de modalidades, em que haja mais do que uma entidade 
a praticar, os montantes de apoio devem ser distribuídos tendo em conta 
nomeadamente, o número de equipas, o número de atletas, e o tipo de 
campeonato/prova a participar, cabendo à Câmara Municipal definir, sob 
proposta do Presidente ou do Vereador do desporto, definir esses montantes.

7 — As entidades que desistam de campeonatos serão penalizadas 
nesse mês e até ao final do contrato -programa, na proporção do número 
de equipas apoiadas.

8 — O apoio não financeiro consiste, nomeadamente, na cedência 
de equipamentos, espaços físicos, materiais e outros meios técnicos, 
humanos e logísticos necessários ao desenvolvimento de projetos ou 
atividades de interesse municipal.

9 — Os apoios não financeiros mencionados no número anterior estão 
condicionados às disponibilidades logísticas e operacionais da CMA.

CAPÍTULO III

Acesso aos Apoios

Artigo 6.º
Prazo do pedido de Apoio

1 — Os pedidos de apoio de caráter regular, e de modo a poder 
celebrar -se atempadamente o respetivo contratos -programa, deverão 
ser solicitados durante o mês de junho de cada ano.

2 — Os pedidos de apoio para atividades de caráter pontual, deverão 
ser efetuados com a antecedência mínima de quinze dias sobre a data da 
sua realização, podendo ser efetuadas a título excecional, noutra data 
desde que devidamente fundamentada essa extemporaneidade.

Artigo 7.º
Apresentação do pedido

1 — O pedido de apoio é apresentado em conformidade com o 
modelo constante do Anexo I ao presente Regulamento, no prazo men-
cionado no n.º 1 do número anterior, podendo aquele ser dispensado 
nos pedidos para projetos ou atividades em que não era espectável a 
sua ocorrência, podendo ser apresentados à Câmara Municipal a todo 
o tempo, desde que haja razões de interesse municipal, devidamente 
fundamentadas.

2 — Se uma associação ou secção desportiva pretender, no âmbito 
da sua atividade, desenvolver uma nova modalidade, apenas poderá 
ser apoiada nos primeiros dois anos, desde que essa modalidade não 
exista no concelho.

Artigo 8.º
Instrução do pedido

1 — O pedido deve mencionar concretamente o fim a que se destina 
o apoio e é instruído com os seguintes elementos:

a) Identificação da entidade requerente;
b) Identificação fiscal;
c) Fotocópia da escritura pública de constituição;
d) Fotocópia da publicação no Diário da República dos estatutos da 

entidade, se aplicável;
e) Fotocópia do regulamento interno quando previsto nos estatutos;
f) Fotocópia da ata referente à eleição dos órgãos sociais em exer-

cício;
g) Declaração devidamente assinada indicando o número de asso-

ciados;
h) Fotocópia dos relatórios de atividades e contas do exercício eco-

nómico anterior e respetiva ata de aprovação.
i) Certidões comprovativas da situação contributiva perante o Es-

tado e a Segurança Social ou em substituição a devida autorização de 
acesso.

j) Documento comprovativo do número de identificação bancária.

2 — Os praticantes individuais devem entregar os documentos refe-
ridos no número anterior e que lhe sejam aplicáveis, sem prejuízo de 
outros que lhe sejam solicitados.
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3 — A Câmara Municipal de Almeirim reserva -se o direito de solicitar 
esclarecimentos adicionais relativamente aos documentos apresenta-
dos para análise do pedido de apoio, podendo sempre solicitar aos 
requerentes os elementos que considere necessários para apreciação 
do pedido de apoio.

Artigo 9.º
Entrega de pedidos de apoio

Os pedidos de apoio deverão ser entregues pessoalmente ou expedidos, 
por correio registado com aviso de receção, para a Câmara Municipal de 
Almeirim, dentro dos prazos previstos no presente Regulamento.

Artigo 10.º
Concretização dos apoios

1 — Caso as entidades preencham os requisitos mencionados no presente 
Regulamento, e desde que a documentação entregue esteja em confor-
midade, são consideradas elegíveis para atribuição dos referidos apoios.

2 — Com base no pedido de apoio apresentado, o presidente da câmara 
ou o vereador do pelouro elaborará uma proposta de apoio a submeter 
à Câmara Municipal.

3 — Aprovado o apoio, a sua atribuição será formalizada através da 
assinatura de um contrato -programa.

4 — Nos casos que não se enquadrem no número anterior pode a 
Câmara optar pela celebração de um protocolo de cooperação ou pon-
tualmente através de atribuição de subsídios extraordinários, não neces-
sitando estes últimos de contrato formal.

5 — As entidades que tenham infraestruturas próprias, ou com direito 
de uso, para o desenvolvimento das suas atividades, podem solicitar um 
apoio para manutenção dos equipamentos e despesas com consumos de 
água e energia e despesas de funcionamento, os quais serão atribuídos 
em função dos seguintes critérios:

a) Não utilização dos espaços desportivos camarários;
b) Utilização parcial dos espaços desportivos camarários;
c) Tipologia das instalações não camarárias que sejam utilizadas;
d) Número de praticantes e ou equipas;
e) no caso das despesas de funcionamento a entidade terá de ter pelo 

menos 10 secções, inclusive.

5.1 — No pedido de apoio para manutenção de infraestruturas ou 
despesas de consumo/funcionamento devem apresentar prova da respe-
tiva titularidade ou direito de uso das infraestruturas, a respetiva planta 
de localização bem como todos elementos/documentos que a Câmara 
Municipal considere necessários para a sua apreciação.

6 — A comparticipação para inscrição de atletas e outros agentes des-
portivos não poderá exceder 40 % do valor total das referidas inscrições 
num limite máximo de € 2.500 euros.

7 — O apoio previsto no ponto anterior está dependente de prova de 
pagamento na associação/federação e do conhecimento do atleta/agente 
desportivo apoiado.

Artigo 11.º
Dos Contratos Programa

1 — A minuta do contratos -programa será submetida à aprovação da 
Câmara Municipal e às demais autorizações ou aprovações previstas na 
lei, quando for esse o caso.

2 — Posteriormente, será remetida à Entidade que dela irá fazer parte 
para além da Câmara Municipal, de modo a ser assinada, no prazo má-
ximo de 08 (oito) dias, sob pena de caducidade dos seus efeitos.

3 — Os apoios concedidos no âmbito dos contratos -programa serão 
pagos em 10 prestações, liquidadas entre setembro de um ano e junho 
do ano seguinte.

4 — Os contratos programa entram em vigor na data neles fixados 
ou, na sua falta, na data da publicação.

5 — Aos contratos -programa é aplicável o disposto no Decreto -Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro.

CAPÍTULO IV

Controlo, incumprimento e sanções

Artigo 12.º
Acompanhamento e controlo dos apoios

1 — As entidades desportivas beneficiárias dos apoios previstos no 
presente Regulamento devem prestar todas as informações que lhe forem 
solicitadas no âmbito da execução dos programas.

2 — As entidades desportivas que beneficiem de apoios financeiros 
obrigam -se a aplicá -los no estrito cumprimento e fins a que se desti-
nam.

3 — Quando se trate de apoios não financeiros, a rescisão implica 
ainda a reversão imediata dos bens cedidos, para a posse da Câmara 
Municipal, sem prejuízo de eventuais indemnizações ao Município pelo 
uso indevido e danos sofridos.

4 — O não cumprimento, por qualquer motivo, das ações propostas 
pela entidade desportiva deverá ser atempadamente comunicado e de-
vidamente justificado, sob pena do imediato cancelamento dos apoios 
concedidos.

Artigo 13.º

Disposições diversas

1 — Os pedidos de apoio serão apresentados pelas entidades despor-
tivas sobre compromisso de honra, dos seus representantes legais

2 — Os agentes que, dolosamente, prestarem falsas declarações com 
o intuito de receberem apoios indevidos, terão que devolver as importân-
cias indevidamente recebidas, e serão penalizados durante um período a 
definir pela Câmara Municipal antes de cada época desportiva, durante 
o qual não poderão receber qualquer apoio, direta ou indiretamente, por 
parte da Câmara Municipal.

3 — Os comportamentos, que contrariem os princípios da ética des-
portiva, ou atitudes de intolerância, segregação ou exclusão face à 
comunidade, por parte de representantes das entidades que se candi-
datem a apoios no âmbito do presente regulamento, poderá implicar o 
cancelamento imediato de todos os apoios atribuídos ou por atribuir à 
entidade desportiva.

4 — Os danos provocados pelos atletas/dirigentes ou outros agentes 
serão suportados pelo clube/associação que estiver a usar as instalações 
camarárias.

CAPÍTULO V

Disposições finais

Artigo 14.º

Publicitação dos apoios

As entidades desportivas que beneficiem de apoio no âmbito do 
presente Regulamento devem publicitar o apoio através da men-
ção expressa “Com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim” e 
inclusão do respetivo logótipo do Município em todos os suportes 
gráficos de promoção ou divulgação do projeto ou atividades, 
bem como em toda a informação difundida nos diversos meios de 
comunicação.

Artigo 15.º

Direito Subsidiário

Em tudo o que não esteja especialmente previsto no presente regula-
mento recorrer -se -á à lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, ao 
regime jurídico dos contratos -programa de desenvolvimento desportivo, 
aos princípios gerais de direito e ao disposto no Código de Procedimento 
Administrativo.

Artigo 16.º

Dúvidas e Omissões

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação, ou aplicação 
das disposições deste regulamento serão resolvidas de acordo com o 
princípio geral da interpretação mais favorável à prossecução dos ob-
jetivos expressos na cláusula segunda, mediante deliberação camarária 
para o efeito.

Artigo 17.º

Entrada em Vigor

O presente regulamento entra em vigor no 1 dia do mês seguinte após 
a sua publicitação.

20 de agosto de 2014. — O Presidente da Câmara, Pedro Miguel 
César Ribeiro.

208056506 
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 MUNICÍPIO DE ANADIA

Aviso n.º 9945/2014
Em cumprimento do disposto no n.º 11 do artigo 12.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se publico que, nos termos do 
n.º 6 do mesmo artigo, foi determinada, por despacho da Ex.ma Senhora 
Presidente da Câmara datado de 02 -04 -2014, a conclusão com sucesso 
do período experimental referente ao contrato de trabalho por tempo 
indeterminado celebrado para a carreira Técnica Superior, categoria 
Técnica Superior, com o trabalhador: Adérito José da Silva Cruz, com 
efeitos a 01 -04 -2014.

3 de abril de 2014. — A Presidente da Câmara, Engenheira Maria 
Teresa Belém Correia Cardoso.

308046543 

 Aviso n.º 9946/2014

Homologação da lista unitária de ordenação final
Carreira de Assistente Operacional (Motorista de Pesados)

Para os devidos efeitos e nos termos do disposto nos números 4 e 5 
do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, notificam -se todos os candidatos, 
incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos 
métodos de seleção, que por despacho do Vice -Presidente da Câmara 
Municipal de Anadia datado de 21 de agosto de 2014 foi homologada 
a lista de ordenação final do procedimento concursal comum (aberto 
por aviso n.º 4626/2014 — Diário da República, 2.ª série, n.º 67, de 
04 de abril de 2014) para constituição de relações jurídicas de emprego 
público em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo determinado com vista ao recrutamento de dois postos de tra-
balho, previstos e não ocupados na carreira de Assistente Operacional 
(Motorista de Pesados), do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 
Anadia para o ano 2014.

Informam -se ainda os referidos candidatos, nos termos do n.º 6 do 
mesmo artigo, que a lista unitária de ordenação final devidamente ho-
mologada se encontra afixada para consulta dos interessados, em local 
visível e público do Edifício Paços do Concelho de Anadia, sito na 
Praça do Município, em Anadia, junto ao serviço de recursos humanos 
e disponível na página eletrónica da Câmara Municipal de Anadia em 
www.cm -anadia.pt.

21 de agosto de 2014. — O Vice -Presidente da Câmara, Engenhei-
ro Jorge Eduardo Ferreira Sampaio.

308048617 

 MUNICÍPIO DE AROUCA

Aviso n.º 9947/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d) do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27.2, torna -se público que cessou, por motivos de apo-
sentação, a relação jurídica de emprego público dos seguintes trabalhadores:

Carlos Alberto Teixeira — assistente operacional, posição remune-
ratória 9, desligado do serviço em 01.06.2014;

Manuel Teixeira dos Santos — assistente operacional, posição remu-
neratória 8, desligado do serviço em 01.07.2014;

Fernando Assunção Montenegro — assistente operacional, posição 
remuneratória 8, desligado do serviço em 01.07.2014;

Manuel Jesus da Fonseca — encarregado operacional, posição remu-
neratória 4, desligado do serviço em 01.08.2014.

25 de agosto de 2014. — O Presidente da Câmara, José Artur Tavares 
Neves.

308048869 

 MUNICÍPIO DE BEJA

Aviso n.º 9948/2014
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, nos termos do 
artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicada à administração local 
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, por despachos do Presidente da 
Câmara, datados de 19/08/2014, foram designados para o exercício de 

cargo dirigente intermédio de 2.º grau, em regime de substituição, com 
efeitos desde 20/08/2014:

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, o técnico superior 
José Caldas Rodrigues, com possibilidade de opção pela remuneração 
da respetiva categoria de origem;

Chefe da Divisão de Administração Urbanística, a técnica superior Ana 
Maria Assunção Ramôa, com possibilidade de opção pela remuneração 
da respetiva categoria de origem;

Chefe da Divisão de Educação e Bibliotecas, a técnica superior Maria 
João Oliveira Cruz Lança.

21 de agosto de 2014. — O Presidente da Câmara, João Rocha.
308047548 

 MUNICÍPIO DE BOTICAS

Aviso n.º 9949/2014

Renovação da Comissão de Serviço
Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho de 28 

de julho de 2014, foi renovada a pelo período de 3 anos a comissão de 
serviço, do Eng.º Óscar Alexandre Gonzalez Santos Lucas, como Chefe 
da Divisão de Gestão e Administração do Território, Técnico Superior 
deste município, nos termos dos artigos 23.º e 24.º, da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na redação atual, aplicável à Administração Local por 
força da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e com efeitos a 12 de agosto 
de 2014.

20 de agosto de 2014. — O Presidente da Câmara, Fernando Queiroga.
308050544 

 MUNICÍPIO DE CÂMARA DE LOBOS

Aviso n.º 9950/2014

Exoneração
No âmbito da aplicação da alínea d) do artigo 4 da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que cessou o contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado com a trabalhadora Maria 
José Carvalho de Freitas, com a carreira e categoria de Assistente Ope-
racional, a que correspondia a remuneração de 683,13€, posição 13, 
nível 5, a pedido da trabalhadora, produzindo efeitos a partir do dia 20 
de agosto de 2014, inclusive, cessando desta forma a relação jurídica 
de emprego público com esta Autarquia por exoneração, nos termos da 
aplicação da alínea b) do n.º 1, do artigo 31 da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro.

25 de agosto de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Câmara de Lobos, Pedro Emanuel Abreu Coelho.

308053728 

 MUNICÍPIO DE MAFRA

Aviso n.º 9951/2014
Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho 

de 28 -07 -2014, ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 21.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 51/2005, de 
30 de agosto, aplicável à Administração Local nos termos do artigo 2.º 
da Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto torna-se público que, findos os 
procedimentos concursais para provimento dos cargos de direção 
intermédia do 1.º e 2.º grau, Diretores de Departamento e Chefes de 
Divisão, do Grupo de pessoal dirigente do mapa de pessoal da Câmara 
Municipal de Mafra, nomeei, em Comissão de Serviço, pelo período 
de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, os seguintes 
Técnicos Superiores:

Diretora do Departamento de Administração Geral e Finan-
ças — Dra. Ana Maria Ferreira Loureiro Pereira Viana Taborda Ba-
rata;

Diretor do Departamento de Urbanismo Obras Municipais e Ambien-
te — Dr. Bruno Manuel Franco Miranda;

Diretora do Departamento de Desenvolvimento Socioeconómi-
co — Dra. Ana Isabel de Sousa Martins;
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Chefe da Divisão de Administração Geral e Assuntos Jurídi-
cos — Dra. Maria Bernardete Rodrigues Sabina Rosa Calhaço;

Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Património — Dra. Dulce 
Maria Duarte Lourenço;

Chefe da Divisão de Recursos Humanos — Dra. Milene Alexandra 
Mourato Leitão Vieira;

Chefe da Divisão de Obras e Manutenção — Eng.º António de Sousa 
Fernandes;

Chefe da Divisão de Planeamento Territorial e Gestão Urbanísti-
ca — Arqt.º. Pedro Miguel do Amaral Martins;

Chefe da Divisão de Ambiente, Espaços Urbanos e Ru-
rais — Eng.º Nuno Manuel Vicente Esteves Soares;

Chefe da Divisão de Turismo, Cultura e Desporto— Dr. Gonçalo 
Nuno Serra Rodrigues Ferreira;

Chefe da Divisão de Ação Social e apoio Institucional — Dra. Paula 
Cristina Duarte Ribeiro;

Chefe da Divisão de Educação e Juventude — Dra. Ana Margarida 
Martins Infante Bento

Chefe da Divisão de Segurança e Proteção Civil — Dr. Rui Alexandre 
Tavares Carreiro Martins Rodrigues

A escolha efetuada nos termos do n.º 5 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15/1, republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30/8, aplicável à Admi-
nistração Local nos termos do artigo 2.º da Lei n.º 49/2012 de 29 de 
agosto, recaiu nestes Técnicos, por serem os candidatos que melhor 
correspondem aos perfis definidos para prosseguir as atribuições e 
objetivos dos cargos.

A presente nomeação produz efeitos a 28 de julho de 2014.
Anexa -se notas relativas aos currículos académicos e profissionais 

dos nomeados.
28 de agosto de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal de Mafra, 

Hélder António Guerra Sousa Silva.

Notas relativas aos currículos académicos e profissionais
Nome: Ana Maria Ferreira Loureiro Pereira Viana Taborda Barata
Habilitações académicas: Licenciatura em Direito, pela Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra.
Formação Profissional:
Pós -graduação em Contencioso Administrativo, ministrada pelo Ins-

tituto de Ciências Jurídico -políticas da Faculdade de Direito da Univer-
sidade de Lisboa.

Formação Pedagógica Inicial de Formadores;
Programa de Formação em Gestão Pública — FORGEP;
Frequência de diversos cursos de formação, com vista ao aperfeiçoa-

mento ou aquisição de novos conhecimentos, designadamente nas áreas 
de Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, Instrumentos 
de Gestão Territorial, Procedimento Administrativo, Organização do 
Poder Local, Gestão de Recursos Humanos, Fiscalização e Controlo do 
Tribunal de Contas, Implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade 
e Informática na Ótica do Utilizador.

Percurso profissional:
De julho a dezembro de 1999, Técnica Superior, Jurista, na Câmara 

Municipal da Marinha Grande;
De 03 de janeiro de 2000 até 28 de abril de 2003, técnica superior de 

2.ª classe, Jurista, na Câmara Municipal de Mafra;
De 29 de abril de 2003 até 13 de julho de 2003, técnica superior de 

1.ª classe, Jurista, na Câmara Municipal de Mafra;
De 14 de julho de 2003 até 27 de janeiro de 2009, Chefe de Divisão 

Administrativa de Obras e Loteamentos, na Câmara Municipal de Mafra, 
em Regime de Comissão de Serviço;

De 28 de janeiro de 2009 até 18 de janeiro de 2011, Diretora do De-
partamento de Urbanismo, na Câmara Municipal de Mafra, em Regime 
de Comissão de Serviço;

De 19 de janeiro de 2011 até 15 de maio de 2011 Diretora de De-
partamento Jurídico, na Câmara Municipal de Mafra, em Regime de 
substituição.

De 16 de maio de 2011 a 8 de janeiro de 2014, Diretora de De-
partamento Jurídico, na Câmara Municipal de Mafra, em Regime de 
Comissão de Serviço;

De 9 de janeiro de 2014 até à presente data, Diretora de Departamento 
de Administração Geral e Finanças, em Regime de Substituição

Nome: Bruno Manuel Franco Miranda
Habilitações académicas: Licenciatura em Urbanismo, pelo Instituto 

Superior Matemáticas e Gestão
Formação Profissional:
Programa de Formação em Gestão Pública — FORGEP;

Frequência de diversos cursos de formação, com vista ao aperfeiçoa-
mento ou aquisição de novos conhecimentos, nomeadamente nas áreas 
de: Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, Instrumentos 
de Gestão Territorial, e Gestão da Qualidade.

Percurso profissional:
De 22 de maio de 2000 a 17 de outubro de 2001, Técnico Superior 

Estagiário, na Câmara Municipal de Mafra;
De 18 de outubro de 2001 a 04 de maio de 2004, Técnico Superior 

de 2.ª classe, na Câmara Municipal de Mafra;
De 05 de maio de 2004 a 18 de janeiro de 2011, Técnico Superior 

1.ª classe, na Câmara Municipal de Mafra;
De 19 de janeiro de 2011 até 24 de maio de 2011, Chefe de Divisão 

de Planeamento e Ordenamento do território, na Câmara Municipal de 
Mafra, em Regime de Substituição.

De 25 de maio de 2011 a 8 de janeiro de 2014, Chefe de Divisão de 
Planeamento e Ordenamento do território, na Câmara Municipal de 
Mafra, em Regime de Comissão de Serviço;

De 9 de janeiro de 2014 até à presente data, Diretor de Departa-
mento de Urbanismo, Obras Municipais e Ambiente, em Regime de 
Substituição.

Nome: Ana Isabel de Sousa Martins
Habilitações académicas: Licenciatura em Economia, pelo ISMAG-

-Inst. Superior de Matemáticas e Gestão.
Formação Profissional:
Frequência de diversos cursos de formação, com vista ao aperfei-

çoamento ou aquisição de novos conhecimentos, designadamente nas 
áreas de Contabilidade, POCAL, Contratação Pública, SIADAP, Sistema 
de Gestão da Qualidade Informática, Gestão de Equipas de Trabalho, 
Liderança e Mini MBA.

Percurso profissional:
De 17 de fevereiro de 1994 a 01 de janeiro de 1998, Chefe de Repar-

tição Financeira na Câmara Municipal da Marinha Grande;
De 02 de janeiro de 1998 a 04 de fevereiro de 1998, Chefe de Re-

partição Financeira na Câmara Municipal de Mafra, em regime de 
substituição;

De 05 de fevereiro de 1998 a 8 de julho de 2001, Chefe da Di-
visão Financeira na Câmara Municipal de Mafra, em regime de 
substituição;

De 09 de julho de 2001 a 09 de março de 2003, Chefe de Divisão dos 
Serviços Financeiros, na Câmara Municipal de Leiria;

De 10 de março de 2003 a 23 de fevereiro de 2004, Diretora do 
Departamento de Administração Geral na Câmara Municipal de Mafra, 
em regime de substituição;

De 23 de fevereiro de 2004 a 26 de novembro de 2007, Diretora do 
Departamento Financeiro e Planeamento, na Câmara Municipal de 
Mafra, em regime de Comissão de Serviço;

De 27 de novembro de 2007 a 18 de janeiro de 2011, Diretora do De-
partamento de Planeamento e Gestão Financeira, na Câmara Municipal 
de Mafra, em regime de Comissão de Serviço;

De 19 de janeiro de 2011 a 08 de janeiro 2014, técnica superior na 
área de Economia, na Câmara Municipal de Mafra;

De 9 de janeiro de 2014 até à presente data, Diretora de De-
partamento de Desenvolvimento Socioeconómico, em Regime de 
Substituição.

Nome: Maria Bernardete Rodrigues Sabina Rosa Calhaço
Habilitações académicas: Licenciatura em Direito pela Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra e Mestrado em Direito e Segurança, 
pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.

Formação Profissional:
Pós -graduação em Direito do Trabalho, pela Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra;
Pós -graduação dos I Estudos Avançados em Direito e Segurança;
Formação Pedagógica Inicial de Formadores;
Frequência de diversos cursos de formação, com vista ao aperfeiço-

amento ou aquisição de novos conhecimentos, nomeadamente na área 
de Direito, Licenciamento zero, Estatuto Disciplinar, Código do Tra-
balho, Contratação Pública, Práticas Integradas de Gestão de Recursos 
Humanos e SIADAP.

Percurso profissional:
De 2 de novembro de 2000 até 31 de janeiro de 2004, Exercício de 

atividade de Advocacia;
De 17 de abril de 2004 até 20 de fevereiro de 2005, Jurista da 

Repartição de Recrutamento Geral no Ministério da Defesa Na-
cional;

De 21 de fevereiro de 2005 até 01 de novembro de 2006, Consultora 
Jurídica do Gabinete do Diretor de Recrutamento no Ministério da 
Defesa Nacional;
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De 02 de novembro de 2006 até 31 de maio de 2009, Jurista na Sec-
ção de Justiça, na Repartição de Apoio Geral, no Ministério da Defesa 
Nacional (Adjunta do Chefe da Secção de Justiça);

De 01 de junho de 2009 até 04 de dezembro de 2011, Técnica Supe-
rior, Jurista, na Câmara Municipal de Mafra, em regime de Contrato de 
Trabalho a termo certo;

De 05 de dezembro de 2011 a 08 de janeiro 2014, Técnica Superior, 
Jurista, na Câmara Municipal de Mafra, em regime de Contrato de 
Trabalho por tempo indeterminado;

De 9 de janeiro de 2014 até à presente data, Chefe de Divisão de 
Administração Geral e Assuntos Jurídicos, em Regime de Substi-
tuição.

Nome: Dulce Maria Duarte Lourenço
Habilitações académicas: Licenciatura em Economia, pela Universi-

dade Lusófona Humanidades e Tecnologias.
Formação Profissional:
Formação Pedagógica Inicial de Formadores;
Frequência de diversos cursos de formação, com vista ao aperfei-

çoamento ou aquisição de novos conhecimentos, nomeadamente nas 
áreas de Contabilidade, POCAL, Contratação Pública, Inventário e 
Avaliação do Património, Execução Orçamental e Patrimonial, Visio, 
SIIAL, Sistema de Gestão da Qualidade, Comunicações e Internet, 
Informática na ótica do utilizador.

Percurso profissional:
De 16 de abril de 2001 a 31 de março de 2002, Técnica de Con-

tabilidade e Administração de 2.ª classe, na Câmara Municipal de 
Mafra;

De 01 de abril de 2002 até 08 de janeiro de 2014, técnica superior na 
Câmara Municipal de Mafra;

De 9 de janeiro de 2014 até à presente data, Chefe de Divisão de 
Gestão Financeira e Património, em Regime de Substituição.

Nome: Milene Alexandra Mourato Leitão Vieira
Habilitações académicas: Licenciatura em Direito, pela Universidade 

Internacional.
Formação Profissional:
Programa de Formação em Gestão Pública — FORGEP;
Formação Pedagógica Inicial de Formadores;
Frequência de diversos cursos de formação, com vista ao aperfei-

çoamento ou aquisição de novos conhecimentos, nomeadamente, Pro-
gramação Neurolinguística, SIADAP, na área de Gestão de Recursos 
Humanos, na área de Informática, Contratação Pública, Higiene e Se-
gurança no Trabalho, Código do Procedimento Administrativo e na 
área comportamental.

Percurso profissional:
De 01 de setembro de 1999 a 31 de dezembro de 2003, técnica 

superior de direito, nos Serviços Municipalizados de Água e Sa-
neamento da Câmara Municipal de Loures, em regime de contrato 
de avença;

De 02 de janeiro de 2004 a 31 de agosto de 2009, técnica superior de 
direito, nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara 
Municipal de Loures, em regime de nomeação;

De 1 de setembro de 2009 a 18 de janeiro de 2011, Chefe de Divisão 
de Recursos Humanos, na Câmara Municipal de Mafra, em Regime de 
Comissão de Serviço;

De 19 de janeiro de 2011 até 24 de maio de 2011, Chefe de Divisão 
de Recursos Humanos, na Câmara Municipal de Mafra, em Regime de 
Substituição.

De 25 de maio de 2011 a 8 de janeiro de 2014, Chefe da Divisão de 
Recursos Humanos, em Regime de Comissão de Serviço;

De 9 de janeiro de 2014 até à presente data, Chefe de Divisão de 
Recursos Humanos, em Regime de Substituição.

Nome: António de Sousa Fernandes
Habilitações académicas: Licenciatura em Engenharia Civil, pelo 

Instituto Superior Técnico de Lisboa.
Formação Profissional:
Programa de Formação em Gestão Pública — FORGEP;
Frequência de diversos cursos de formação, com vista ao aperfeiço-

amento ou aquisição de novos conhecimentos, nomeadamente, SIA-
DAP, Código de Contratação Pública, RJEOP, Sistema de Gestão da 
Qualidade.

Percurso profissional:
De 13 de julho de 1989 a 15 de novembro de 1993, Técnico 

Superior de 2.ª Classe — Engenharia Civil, na Câmara Municipal 
de Mafra;

De 16 de novembro de 1993 a 15 de novembro de 2002, Chefe de 
Divisão de Edifícios e Infraestruturas Externas, na Câmara Municipal 
de Mafra, em Regime de Comissão de Serviço;

De 16 de novembro de 2002 a 31 de julho de 2003, Técnico Superior, 
na Câmara Municipal de Mafra;

De 1 de agosto de 2003 a 18 de janeiro de 2011, Chefe de Divisão 
de Edifícios e Administração Direta, em Regime de Comissão de Ser-
viço;

De 19 de janeiro de 2011 até 24 de maio de 2011, Chefe de Divisão 
de Edifícios e Administração Direta, em Regime de Substituição.

De 25 de maio de 2011 a 8 de janeiro de 2014, Chefe de Divisão 
de Edifícios e Administração Direta, em Regime de Comissão de Ser-
viço;

De 9 de janeiro de 2014 até à presente data, Chefe de Divisão de 
Obras e Manutenção, em Regime de Substituição.

Nome: Pedro Miguel do Amaral Martins
Habilitações académicas: Licenciatura em Arquitetura, pela CEUL-

-Cooperativa Ensino Universidade Lusíada, Crl.
Formação Profissional:
Pós Graduação em Direito do ordenamento, do Urbanismo e do Am-

biente, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra;
Frequência de diversos cursos de formação, com vista ao aper-

feiçoamento ou aquisição de novos conhecimentos, na área de 
Urbanismo, Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territo-
rial, RJUE, Geomédia, Regulamento Geral do Ruído, Código do 
Procedimento Administrativo, Sistema de Gestão de Qualidade, 
Licenciamento Zero.

Percurso profissional:
De 2000 até 2010, Desempenho da atividade de Arquitetura.
De dezembro 2002 até maio de 2003, Técnico Superior de Ar-

quitetura, em regime de contrato de avença, na Câmara Municipal 
da Lourinhã;

De 17 de setembro de 2003 até 15 maio de 2007, Técnico Superior 
na Câmara Municipal da Lourinhã;

De 16 de maio 2007 até 08 de janeiro de 2014, Técnico Superior na 
Câmara Municipal de Mafra;

De 9 de janeiro de 2014 até à presente data, Chefe de Divisão de 
Planeamento Territorial e Gestão Urbanística, em Regime de Subs-
tituição.

Nome: Nuno Manuel Vicente Esteves Soares
Habilitações académicas: Licenciatura em Engenharia do Ambiente, 

pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa 
e Mestrado em Engenharia do Ambiente, pelo Instituto Superior Agro-
nomia da Universidade Técnica de Lisboa.

Formação Profissional:
Formação Pedagógica Inicial de Formadores;
Frequência de diversos cursos de formação, com vista ao aperfei-

çoamento ou aquisição de novos conhecimentos nomeadamente na 
área de Ambiente e do Ruído, PNL, Gestão Estratégica — Balanced 
Scorecard e Quar, Mini MBA, Auditorias, Gestão da Qualidade, Gestão 
de Reclamações, Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, 
Código da Contratação Pública, Gestão de Resíduos da Construção e 
Demolição, Informática, Autocad, Gestão de Estações de Tratamento 
de Águas Residuais e na área comportamental, Gestão de Conflitos e 
de Equipas de Trabalho.

Percurso profissional:
De 01 de abril 2004 até 31 de agosto 2008, Técnico Superior na área 

do Ambiente, na Câmara Municipal Mafra, em regime de Contrato de 
Trabalho a termo certo;

De 01 de setembro 2008 até 08 de janeiro 2014, Técnico Superior na 
área do Ambiente, na Câmara Municipal Mafra, em regime de Contrato 
de Trabalho por tempo indeterminado;

De 9 de janeiro de 2014 até à presente data, Chefe de Divisão de 
Ambiente, Espaços Urbanos e Rurais, em Regime de Substituição.

Nome: Gonçalo Nuno Serra Rodrigues Ferreira
Habilitações académicas: Licenciatura em Ensino em Educação Fí-

sica, pela Escola Superior de Educação -Instituto Politécnico Castelo 
Branco.

Formação Profissional:
Programa de Formação em Gestão Pública — FORGEP;
Frequência de diversos cursos de formação, com vista ao aperfei-

çoamento ou aquisição de novos conhecimentos, nomeadamente, Pro-
gramação Neurolinguística, SIADAP, Gestão da Qualidade, Código do 
Procedimento Administrativo, Código da Contratação Pública. Na área 
do desporto: Basquetebol, Andebol e Voleibol.

Percurso profissional:
De outubro de 2000 a 01 de maio 2002, Técnico Superior na área 

de desporto na Câmara Municipal de Mafra, em regime de contrato 
de avença.
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De 02 de maio de 2002 a 30 de setembro de 2007, Técnico Superior 
de Desporto de 2.ª classe, na Câmara Municipal de Mafra, em regime 
de nomeação definitiva;

De 01 de outubro de 2007 a 18 de janeiro de 2011, Chefe de Divisão 
de Desporto e Juventude, na Câmara Municipal de Mafra, em Regime 
de Comissão de Serviço;

De 19 de janeiro de 2011 até 24 de maio de 2011, Chefe de Divisão 
de Desporto e Juventude, na Câmara Municipal de Mafra, em Regime 
de Substituição;

De 25 de maio de 2011 a 8 de janeiro de 2014, Chefe de Divisão de 
Desporto e Juventude, na Câmara Municipal de Mafra, em Regime de 
Comissão de Serviço;

De 9 de janeiro de 2014 até à presente data, Chefe de Divisão de 
Turismo, Cultura e Desporto, em Regime de Substituição.

Nome: Ana Margarida Martins Infante
Habilitações académicas: Licenciatura em Psicologia pela Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa.
Formação Profissional:
Programa de Formação em Gestão Pública — FORGEP;
Formação Pedagógica Inicial de Formadores
Frequência de diversos cursos de formação, com vista ao aperfeiço-

amento ou aquisição de novos conhecimentos, nomeadamente, Progra-
mação Neurolinguística, Gestão da Qualidade, Informática, SIADAP, 
Código do Procedimento Administrativo, Gestão de Recursos Humanos 
e na área comportamental.

Percurso profissional:
De 3 de fevereiro de 2003 a 9 de janeiro de 2007, Técnica Superior, 

na Câmara Municipal de Mafra, em Regime de Contrato de Trabalho 
a Termo Certo;

De 10 de janeiro de 2007 a 01 de dezembro de 2008, técnica superior 
Psicologia de 2.ª classe, na Câmara Municipal de Mafra, em regime de 
nomeação definitiva;

De 02 de dezembro de 2008 a 12 de maio de 2009, Chefe de Divisão 
de Educação e Ação Social, na Câmara Municipal de Mafra, em Regime 
de Substituição;

De 13 de maio de 2009 a 18 de janeiro de 2011, Chefe de Divisão de 
Educação e ação Social, na Câmara Municipal de Mafra, em Regime 
de Comissão de Serviço;

De 19 de janeiro de 2011 até 24 de maio de 2011, Chefe de Divisão 
de Educação e ação Social, na Câmara Municipal de Mafra, em Regime 
de Substituição.

De 25 de maio de 2011 a 8 de janeiro de 2014, Chefe de Divisão de 
Educação e ação Social, na Câmara Municipal de Mafra, em Regime 
de Comissão de Serviço;

De 9 de janeiro de 2014 até à presente data, Chefe de Divisão de 
Educação e Juventude, em Regime de Substituição.

Nome: Rui Alexandre Tavares Carreiro Martins Rodrigues
Habilitações académicas: Licenciatura em Relações Públicas e Publi-

cidade, pelo Instituto Superior Novas Profissões de Lisboa.
Formação Profissional:
Programa de Formação em Gestão Pública — FORGEP;
Frequência de diversos cursos de formação, com vista ao aper-

feiçoamento ou aquisição de novos conhecimentos, nomeada-
mente, na área da comunicação, Programação Neurolinguística, 
SIADAP, Gestão da Qualidade e Código do Procedimento Ad-
ministrativo.

Percurso profissional na Câmara Municipal de Mafra:
De fevereiro de 1998 até 31 de dezembro de 2003, Assessor de 

Imprensa na Câmara Municipal de Mafra, em regime de Contrato de 
Avença;

De janeiro de 2004 até junho de 2006, Técnico Superior Relações 
Publicas de 2.ª classe em Regime de contrato de trabalho a termo 
certo;

De junho de 2006 até junho de 2009, Adjunto do Presidente da Câmara 
Municipal de Mafra;

De 9 de novembro de 2006 a 19 de abril de 2009, Técnico Superior 
Relações Publicas de 2.ª classe, em regime de nomeação definitiva;

 MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES

Aviso n.º 9952/2014

Área de reabilitação urbana de Marco de Canaveses
Dr. Manuel Maria Moreira, presidente da Câmara Municipal de Marco 

de Canaveses, para efeitos do n.º 4 do artigo 13.º da Lei n.º 32/2012, de 
14 de Agosto, torna público, que a Assembleia Municipal deliberou nos 
termos do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 32/2012, de 14 de Agosto, apro-
var sob proposta da Câmara Municipal a delimitação da ARU — Área 
de Reabilitação Urbana, em que, a reabilitação física do centro urbano 
do Marco de Canaveses vai permitir disciplinar o espaço urbano e o 
conceito de mobilidade num quadro sustentável, e à qualificação das 
infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços verdes e urbanos de 
utilização coletiva.

Como foi dado conhecimento na última Assembleia Municipal, é 
intenção deste Executivo, elaborar um Programa Estratégico de Re-
abilitação Urbana, através da implementação de uma ARU — Área 
de Reabilitação Urbana, que consiste na aprovação da delimitação de 
uma parcela territorial que justifique uma intervenção integrada e à 
estruturação concreta das intervenções a efetuar no interior da respetiva 
área de reabilitação urbana, garantindo os princípios subsidiaridade da 
ação política, da solidariedade intergeracional, da equidade e da justa 
ponderação.

As vantagens que resultam da delimitação de uma ARU — Área de 
Reabilitação Urbana permitem a execução de obras de reabilitação com 
incentivos fiscais, nomeadamente: IVA: redução da taxa de IVA de 23 % 
para 6 % nas empreitadas; IMT: isenção na 1:ª transmissão de imóvel 
reabilitado em ARU exclusivamente a habitação própria e permanente; 
e IMI: isenção por um período de 5 anos, o qual pode ser prorrogado 
por mais 5 anos.

Decorre também deste programa a criação de incentivos às populações 
para reabilitar o seu património dentro de uma política de cidade susten-
tável, bem como incentivar a economia com o acesso pelos proprietários 
aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana (como 
o programa Jéssica)

O Programa Estratégico de Reabilitação Urbana vigorará pelo prazo 
fixado, com possibilidade de renovação, não podendo vigorar por prazo 
superior a 15 anos a contar da data da aprovação em Assembleia Mu-
nicipal.

Sendo que o objetivo visado é sobretudo, o de permitir uma melhor 
integração entre as políticas de planeamento urbanístico municipal e 
as políticas de reabilitação respetivas, bem como as políticas de salva-
guarda, submete -se à apreciação da Câmara Municipal para posterior 
envio também para apreciação da Assembleia Municipal da proposta 
de delimitação da ARU — Área de Reabilitação Urbana para a cidade 
do Marco de Canaveses.

12 de setembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Manuel Maria 
Moreira. 

  

De 20 de abril de 2009 a 01 de dezembro de 2009, Chefe de Divisão 
do Gabinete de Comunicação, em Regime de Substituição;

De 2 de dezembro de 2009 a 18 de janeiro de 2011, Chefe de Divisão 
do Gabinete de Comunicação, em Regime de Comissão de Serviço;

De 19 de janeiro de 2011 até 24 de maio de 2011, Chefe da Divisão de 
Comunicação, Informática e Modernização Administrativa, em Regime 
de Substituição.

De 25 de maio de 2011 a 8 de janeiro de 2014, Chefe da Divisão de 
Comunicação, Informática e Modernização Administrativa, em Regime 
de Comissão de Serviço;

De 9 de janeiro de 2014 até à presente data, Chefe de Divisão de 
Segurança e Proteção Civil, em Regime de Substituição.

308057884 



Diário da República, 2.ª série — N.º 170 — 4 de setembro de 2014  23143

  
 208057073 

 MUNICÍPIO DE PAREDES

Aviso n.º 9953/2014
Para os devidos e legais efeitos, torna -se público, nos termos do 

artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, que por despachos 
do Sr. Presidente da Câmara, datados de 27/06/2014, foram autoriza-
das as mobilidades entre categorias dos trabalhadores com contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, Francisco 
Adriano Mendes Faria e Duarte Gil Oliveira Sousa, para a categoria de 
encarregado operacional, com efeitos àquela mesma data, devendo os 
mesmos passar a auferir a remuneração correspondente à 1.ª posição, 
nível 8 da categoria de encarregado operacional.

21 de agosto de 2014. — O Vice -Presidente da Câmara, Pedro Dinis 
da Silva Mendes, Dr.

308050099 

 MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

Aviso n.º 9954/2014

Lista unitária de ordenação final

Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 abril, torno público que a lista unitária de ordena-
ção final resultante do procedimento concursal comum para constituição 
de relação jurídica de emprego público, por tempo determinado (termo 
resolutivo certo) a tempo parcial, para o ano letivo de 2014 -2015, para 
ocupação de dois postos de trabalho na carreira/categoria de técnico 
superior (educação de infância/educação pré -escolar), conforme aviso 
n.º 7547/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 122, de 
27 de junho de 2014, homologada por meu despacho de 27 do corrente 
mês de agosto, se encontra afixada no átrio do edifício dos Paços do 

Município, sito em Rua dos Combatentes, 5030 -477 Santa Marta de Pe-
naguião, e disponível na página eletrónica em www.cm -smpenaguiao.pt.

28 de agosto de 2014. — A Vice -Presidente da Câmara, Dr.ª Sílvia 
da Fonseca Silva.

308056571 

 Aviso n.º 9955/2014

Lista Unitária de Ordenação Final
Para efeitos do disposto no n.º 6, do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 abril, torno público que, a Lista Unitá-
ria de Ordenação Final resultante do procedimento concursal comum 
para constituição de relação jurídica de emprego público, por tempo 
determinado (termo resolutivo certo) a tempo parcial, para o ano letivo 
2014/2015, para ocupação de treze postos de trabalho na carreira/ca-
tegoria de Assistente Operacional (Auxiliar de Ação Educativa), con-
forme Aviso n.º 7547/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 122, de 27 de junho de 2014, homologada por meu despacho de 27 
do corrente mês de agosto, se encontra afixada no átrio do edifício dos 
Paços do Município, sito em Rua dos Combatentes, 5030 -477 Santa 
Marta de Penaguião e disponível na página eletrónica em www.cm-
-smpenaguiao.pt.

28 de agosto de 2014. — A Vice -Presidente da Câmara, Dr.ª Sílvia 
da Fonseca Silva.

308056555 

 MUNICÍPIO DE SESIMBRA

Aviso n.º 9956/2014
Para os devidos efeitos se torna público que, homologuei em 

18/08/2014, a conclusão com sucesso do período experimental de Alice 
Fernanda Ribeiro Dias, Filipa Alexandra Ferreira Esteves, Maria da 



23144  Diário da República, 2.ª série — N.º 170 — 4 de setembro de 2014 

Graça Pereira Salva, Maria José Pereira Pinto dos Santos, Patrícia Guer-
reiro Rodrigues Viegas Fernandes Mouzinho Serrote e Virgínia Maria 
Machado dos Santos Neto, para a categoria de assistente operacional, 
da carreira de assistente operacional, na sequência da reserva de recru-
tamento do procedimento concursal comum para 6 postos de trabalho de 
assistente operacional, na modalidade de contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeterminado, aberto por aviso n.º 391/2012, 
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 7, de 10/01/2012.

22 de agosto de 2014. — O Presidente da Câmara, Augusto Pólvora.
308047815 

 MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO

Despacho n.º 11203/2014
A Assembleia Municipal de Terras de Bouro aprovou, na sua sessão 

ordinária de 30 de novembro de 2012, o modelo organizacional do 
Município de Terras de Bouro, nomeadamente:

Modelo de estrutura orgânica — estrutura hierarquizada;
Número máximo de unidades orgânicas flexíveis — 4;
Número máximo de subunidades orgânicas — 14.

Assim, determino, no uso da competência que me é conferida pelo 
artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, conjugado 
com a alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, as seguintes alterações relativas à estrutura orgânica flexível 
da Câmara Municipal, dentro do limite máximo fixado pela Assembleia 
Municipal:

1 — Criação de Subunidades orgânicas:
1.1 — Integrada na Unidade Orgânica de Serviços Urbanos e Am-

biente (USUA):
1.1.1 — Secção de Agricultura e Desenvolvimento Rural;
1.2 — Integradas na Unidade Orgânica de Administração Geral e 

Finanças (UAGF):
1.2.1 — Secção de Atendimento e Apoio ao Munícipe;
1.2.2 — Secção de Recrutamento e Avaliação de Desempenho;
1.2.3 — Secção de Remunerações e Cadastro;
1.2.4 — Secção e Atendimento e Apoio ao Munícipe — Vale do Cávado;
1.4 — Integrada na Unidade Orgânica de Planeamento e Urbanismo 

(UPU):
1.4.1 — Secção de Obras Particulares;
1.4.2 — Secção de Gestão de Processos Urbanísticos.
2 — Alteração de subunidades Orgânicas:
2.1 — A Secção de Gestão de Equipamentos Turísticos passa a in-

tegrar a UOM;
2.2 — A Secção de Desporto e Tempos Livres passa a integrar a 

USUA;
2.3 — A Secção de Património e Aprovisionamento, integrada na 

UAGF passa a designar -se Secção de Aprovisionamento.
3 — Extinção de Subunidades Orgânicas:
3.1 — Secção de Recursos Humanos, integrada na UAGF;
3.2 — Secção de Formação e Desenvolvimento Organizacional, in-

tegrada na UAGF;
3.3 — Secção de Apoio Administrativo, integrada na UOM;
3.4 — Secção de Apoio Administrativo, integrada na UPU;
3.5 — Secção de Apoio Administrativo, integrada na USUA.
Mais determino as seguintes alterações aos serviços municipais.
4 — Alteração aos serviços integrados em Unidades Orgânicas Fle-

xíveis:
4.1 — Extinção dos seguintes serviços, integrado na UAGF:
4.1.1 — Serviço de Ação Social e Saúde, integrado na UAGF;
4.1.2 — Serviço de Educação, integrado na UAGF;
4.1.3 — Serviços de Cultura e Turismo, integrado na UAGF;
4.1.4 — Arquivos, Bibliotecas e Museus, integrado na UAGF;
4.1.5 — Serviço de Comunicação e Imagem, integrado na UAGF;
4.1.6 — Serviço de Obras e Conservação de Edifícios e Equipamentos, 

integrado na UOM;
4.2 — Alteração de serviços:
4.2.1 — O serviço de Armazéns, integrado na UAGF, passa a integrar 

a UOM;
4.3 — Criação de Serviços:
4.3.1 — É criado o Serviço de Reprografia, integrado na UOM;
4.3.2 — É criado o serviço de Património, integrado na UAGF.
5 — Alterações relativas a Gabinetes não integrados em Unidades 

Orgânicas Flexíveis:
5.1 — Extinção do Gabinete de Apoio ao Agricultor;
5.2 — Criação dos seguintes gabinetes:
5.2.1 — Gabinete de Turismo;
5.2.2 — Gabinete de Ação Social;

5.2.3 — Gabinete de Cultura e Comunicação;
5.2.4 — Serviço Municipal de Apoio ao Consumidor.
6 — No âmbito do novo Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, são criados os se-
guintes Gabinetes:

6.1 — Núcleo de Apoio à Assembleia Municipal, nos termos do n.º 1 
do artigo 31.º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;

6.2 — Gabinete de Apoio à Presidência, nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 42.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;

6.3 — Gabinete de Apoio à Vereação, nos termos do n.º 2 do artigo 42.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

30 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Joaquim 
José Cracel Viana, Dr.

208056214 

 MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Aviso n.º 9957/2014

Procedimento concursal comum para contratação
a termo resolutivo certo de auxiliares de ação educativa 

e de animadores culturais (m/f)
1 — Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 19.º da 

Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, torna -se público que se encon-
tra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação 
no Diário da República, o procedimento concursal para celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo por tempo 
determinado para o exercício de funções correspondentes à carreira 
e categoria de assistente operacional — auxiliares de ação educativa 
(m/f) e assistente técnico — animadores culturais (m/f) para o período 
compreendido entre 15 de setembro de 2014 e 3 de julho de 2015, para 
assegurar necessidades urgentes de funcionamento das entidades em-
pregadoras públicas ao abrigo da alínea g) do n.º 1 do artigo 140.º da 
Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, para exercerem funções nos seguintes 
jardins de infância do Município:

2 — Número de postos de trabalho: 11 assistentes operacionais, au-
xiliares de ação educativa (m/f) para os seguintes jardins de infância: 
Felgar — 2; Cabanas de Baixo — 1; Centro Escolar TMC — 4; Lari-
nho — 1; Carvalhal — 1; Cardanha — 1; Carviçais — 1.

2.1 — Número de postos de trabalho: dois assistentes técnicos, ani-
madores culturais (m/f) para o Centro Escolar TMC.

3 — Caracterização do posto de trabalho referidos no n.º 2: colaborar 
nas áreas de apoio à atividade pedagógica, de ação social e do apoio 
geral no domínio do processo educativo.

3.1 — Habilitações literárias para o posto de trabalho referido no 
n.º 2: escolaridade obrigatória, tendo em conta a data de nascimento 
dos indivíduos, nos termos do disposto no Decreto -Lei n.º 538/79 e 
na Lei n.º 46/86, de 31 de dezembro e 14 de outubro, respetivamente.

3.2 — Remuneração para o posto de trabalho referido no n.º 2: a 
correspondente a posição remuneratória entre 1.ª e 2.ª e nível remune-
ratório 1 e 2, a que corresponde € 487,46.

3.3 — Caracterização do posto de trabalho referido no n.º 2.1: de-
senvolver atividades de apoio no âmbito da dinamização comunitária e 
escolar, organização de ações culturais e de recreio.

3.4 — Habilitações literárias para o posto de trabalho referido no 
n.º 2.1: 12.º ano de escolaridade e Curso de Formação de Animador 
Sociocultural.

3.5 — Remuneração para o posto de trabalho referido no n.º 2.1: 
€ 683,13, correspondente à posição remuneratória 1, nível remunera-
tório 5.

4 — Local de trabalho: área do Município de Torre de Moncorvo.
5 — Requisitos de admissão: os previstos no artigo 17.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, a saber:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-

tituição, convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibidos de exercício de funções públicas ou não interdito 

para o exercício das funções a que se propõe desempenhar;
d) Possuir robustez física e o perfil psíquico indispensável ao exer-

cício das funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

6 — Os candidatos são dispensados da apresentação dos documentos 
comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas a), b), c), d) 
e e) do n.º 5 do presente aviso, desde que declarem sob compromisso 
de honra, no próprio requerimento e em alíneas separadas, a situação 
precisa em que se encontram relativamente a cada uma delas.
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Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se en-
contrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e não se 
encontrando em mobilidade, ocupam postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento.

7 — A apresentação das candidaturas deverá ser em suporte pa-
pel através de formulário de candidatura tipo aprovado por despacho 
n.º 11321/2009, de 8 de maio, disponível nos serviços da autarquia. 
O formulário deverá ser corretamente preenchido de acordo com o 
artigo 27.º e acompanhado dos documentos referidos no artigo 28.º, 
ambos da Portaria n.º 83 -A/2009 e enviados pelo correio com aviso 
de receção ou entregues pessoalmente na Secção de Pessoal, Largo 
do Dr. Campos Monteiro, 5160 -303 Torre de Moncorvo, até ao termo 
do prazo fixado, do qual deverão constar os seguintes elementos, sob 
pena de exclusão:

a) Curriculum vitae;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias e profissionais;
c) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuinte.

8 — Método de seleção: avaliação curricular e entrevista profissional 
de seleção, sendo valorados nos termos do previsto no artigo 18.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

8.1 — A avaliação curricular visa avaliar a qualificação dos candi-
datos designadamente a habilitação académica, percurso profissional, 
relevância da experiência adquirida e a formação realizada.

8.2 — A entrevista profissional de seleção visa avaliar, de forma obje-
tiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais 
evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador e 
o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal.

Os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação dos métodos de 
seleção, bem como o sistema de valoração final, constam das atas do 
júri; sendo facultadas aos concorrentes sempre que solicitadas.

9 — A lista de ordenação final dos candidatos é afixada na Câmara 
Municipal.

10 — A notificação de candidatos excluídos faz -se nos termos do 
artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 12 de janeiro, e a ordenação 
final dos candidatos que completem o procedimento, será expresso de 
0 a 20 valores, nos termos do artigo 30.º da citada portaria.

11 — Do total do número de lugares postos a concurso 5 %, destinam-
-se a pessoas com um grau de incapacidade é igual ou superior a 60 % 
nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001.

12 — O júri terá a seguinte constituição:
Presidente: Victor Manuel da Silva Moreira, vice -presidente.
Vogais efetivos: Teresa Jesus Fernandes Lisboa, técnica superior, e 

Luísa Maria Pinto Ferreira, técnica superior.
Vogais suplentes: Nuno Alexandre Remísio Rodrigues Salda-

nha, técnico superior, e Manuel Fernando Camisa, coordenador 
técnico.

Consulta à ECCRC: encontra -se temporariamente dispensada a obri-
gatoriedade de efetuar a consulta prévia a que se refere a segunda parte 
do n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

27 de agosto de 2014. — O Presidente da Câmara, Nuno Gonçalves.
308054538 

 MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

Aviso n.º 9958/2014
Luís Carlos Piteira Dias, presidente da Câmara Municipal de 

Vendas Novas torna público, ao abrigo da competência que lhe 
confere a alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, que a Câmara Municipal, na sua reunião realizada dia 
6 de agosto de 2014, deliberou aprovar uma proposta de projeto do 
Regulamento Municipal sobre o Acesso, Exercício e Fiscalização 
de Atividades Diversas do Município de Vendas Novas, no sentido 
de submeter a mesma à apreciação pública, para recolha de suges-
tões, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar da data de publicação 
do presente aviso, para cumprimento do disposto artigo 118.º do 
Código do Procedimento Administrativo. As sugestões deverão ser 
formuladas, por escrito e enviadas à Câmara Municipal, dirigidas 
ao seu presidente, até às 17,30 horas do último dia do prazo acima 
referido.

21 de agosto de 2014. — O Presidente da Câmara, Luís Carlos 
Piteira Dias.

Regulamento Municipal sobre o Acesso, Exercício
e Fiscalização de Atividades

Diversas do Município de Vendas Novas

Preâmbulo
O Decreto -Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, na redação que lhe 

foi conferida pelo Decreto -Lei n.º 204/2012, de 29 de agosto, alterado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, consagra o regime jurídico de 
acesso, exercício e fiscalização pela Câmara Municipal de atividades 
diversas, designadamente, guarda -noturno, realização de acampamentos 
ocasionais, exploração de máquinas automáticas, mecânicas, elétricas 
e eletrónicas de diversão, realização de espetáculos desportivos e di-
vertimentos públicos nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar 
livre (sem prejuízo das competências próprias das juntas de freguesia 
definidas na alínea c), do n.º 3, do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro), venda de bilhetes para espetáculos ou divertimentos públicos 
em agências e postos de venda e realização de fogueiras tradicionais.

O Decreto -Lei n.º 156/2004, de 30 de junho, veio revogar a realização 
de queimadas previstas no Decreto -Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, 
ficando sujeita às regras estabelecidas naquele, entretanto revogado pelo 
Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho

Em 1 de julho de 2008, através da publicação do Decreto -Lei 
n.º 114/2008, foram aprovadas alterações ao regime constante do Decreto-
-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, designadamente quanto a medidas 
de proteção e reforço do exercício da atividade de guarda -noturno e a 
criação do registo nacional de guardas-noturnos.

Por sua vez, o Decreto -Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, veio introduzir 
alterações significativas ao Decreto -Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, 
eliminando o licenciamento da atividade das agências de vendas de bilhetes 
para espetáculos públicos e o licenciamento do exercício da atividade de 
realização de leilões e simplificando o regime de licenciamento das res-
tantes atividades diversas no âmbito da iniciativa «Licenciamento Zero».

A publicação do Decreto -Lei n.º 141/2012, de 11 de julho veio in-
troduzir uma nova redação ao artigo 42.º do Decreto -Lei n.º 48/2011, 
de 1 de abril, prorrogando a duração da fase experimental da referida 
iniciativa e diferindo, por dois anos, o prazo limite para a plena produção 
de efeitos das disposições que pressupõem a integral implementação do 
«Balcão do Empreendedor».

Em 29 de agosto de 2012 foi publicado o Decreto -Lei n.º 204/2012, 
que veio alterar alguns aspetos dos regimes de atividades de serviços 
constantes do Decreto -Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, nome-
adamente, a eliminação da limitação territorial na venda de bilhetes 
para espetáculos ou divertimentos públicos e do licenciamento para a 
exploração de máquinas de diversão.

Posteriormente, a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, veio introduzir 
alterações significativas ao Decreto -Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, 
revogando o licenciamento das atividades de venda ambulante de lotarias, 
de arrumador de automóveis e atividades ruidosas de caráter temporá-
rio que respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes.

Assim sendo, atendendo ao volume de alterações a introduzir no Regu-
lamento Municipal de Atividades Diversas do Concelho de Vendas Novas 
em vigor, aprovado em reunião de Câmara de 17 de dezembro de 2004 e em 
sessão de Assembleia Municipal de 20 de dezembro de 2004, entendeu -se 
ser necessário proceder à elaboração de um novo Regulamento.

O presente Regulamento define o regime jurídico sobre o acesso, 
exercício e fiscalização de atividades diversas, ao abrigo e nos termos 
da legislação em vigor.

Assim, no uso dos poderes regulamentares conferidos às autarquias 
locais pelo artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e do 
estabelecido nas alíneas b) e g), do n.º 1, do artigo 25.º, conjugado 
com a alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, no Decreto -Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, na redação 
dada pelo Decreto -Lei n.º 204/2012, de 29 de agosto, alterado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, nas Portarias n.os 991/2009, de 8 de 
setembro, e 79/2010, de 9 de fevereiro, a Câmara Municipal de Vendas 
Novas, em reunião de … de … de 2014 e a Assembleia Municipal de 
Vendas Novas, em sessão de … de … de 2014, aprovaram o presente 
Regulamento Municipal sobre o Acesso, Exercício e Fiscalização de 
Atividades Diversas do Município de Vendas Novas.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Lei habilitante

O Regulamento Municipal sobre o Acesso, Exercício e Fisca-
lização de Atividades Diversas do Município de Vendas Novas é 
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elaborado ao abrigo e nos termos do artigo 241.º da Constituição 
da República Portuguesa, do disposto nas alíneas b) e g), do n.º 1, 
do artigo 25.º, conjugado com a alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º, 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro, na alínea b), do n.º 1, do artigo 6.º, e n.º 1, do artigo 8.º, 
da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro, com as alterações in-
troduzidas pela Lei n.º 117/2009, de 29 de dezembro, bem como 
do Decreto -Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, na redação dada 
pelo Decreto -Lei n.º 204/2012, de 29 de agosto, alterado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, nas Portarias n.os 991/2009, de 8 de 
setembro e 79/2010, de 9 de fevereiro.

Artigo 2.º
Âmbito e objeto

1 — O presente Regulamento estabelece o regime jurídico de acesso, 
exercício e fiscalização no Concelho de Vendas Novas, das seguintes 
atividades:

a) Guarda -noturno;
b) Realização de acampamentos ocasionais;
c) Exploração de máquinas automáticas, mecânicas, elétricas e ele-

trónicas de diversão;
d ) Realização de espetáculos desportivos e de divertimentos públicos 

nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre, sem prejuízo das 
competências próprias das juntas de freguesia definidas na alínea c), do 
n.º 3, do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;

e) Venda de bilhetes para espetáculos ou divertimentos públicos em 
agências ou postos de venda;

f ) Realização de fogueiras e queimadas.

Artigo 3.º
Acesso e exercício das atividades

1 — O acesso às atividades referidas nas alíneas a), b), d ) e f ) do 
artigo anterior carece de licenciamento municipal.

2 — As atividades referidas nas alíneas c) e e) do artigo anterior são 
de livre acesso.

Artigo 4.º
Tramitação desmaterializada

1 — Os procedimentos administrativos previstos no presente Regu-
lamento são efetuados no balcão único eletrónico dos serviços, referido 
nos artigos 5.º e 6.º do Decreto -Lei n.º 92/2010, de 26 de julho.

2 — Quando, por motivos de indisponibilidade da plataforma eletró-
nica, não for possível o cumprimento do disposto no número anterior, 
pode ser utilizado qualquer outro meio legalmente admissível.

CAPÍTULO II

Licenciamento do exercício da atividade 
de guarda -noturno

Artigo 5.º
Criação, modificação e extinção

1 — A criação e extinção do serviço de guardas -noturnos em cada lo-
calidade e a fixação ou modificação das áreas de atuação de cada guarda 
são da competência da Câmara Municipal, ouvidos os comandantes da 
GNR e a Junta de Freguesia, conforme a localização da área a vigiar.

2 — As juntas de freguesia e as associações de moradores ou qual-
quer interessado ou grupo de interessados podem tomar a iniciativa 
de requerer a criação do serviço de guardas -noturnos em determinada 
localidade, bem como a fixação ou modificação das áreas de atuação 
de cada guarda -noturno.

Artigo 6.º
Publicitação

A deliberação de criação ou extinção do serviço de guardas -noturnos 
e de fixação ou modificação das áreas de atuação será publicitada nos 
termos legais em vigor.

Artigo 7.º
Licenciamento

O exercício da atividade de guarda -noturno carece de licença a atribuir 
pelo presidente da Câmara Municipal.

Artigo 8.º
Seleção

1 — Criado o serviço de guardas -noturnos numa determinada loca-
lidade e definidas as áreas de atuação de cada guarda -noturno, cabe à 
Câmara Municipal promover, a seleção dos candidatos à atribuição de 
licença para o exercício de tal atividade.

2 — A seleção a que se refere o número anterior será feita pelos 
serviços da Câmara Municipal, de acordo com os critérios fixados no 
presente Regulamento.

3 — A seleção compreende as fases de divulgação da abertura do 
procedimento, da admissão de candidaturas, da classificação e audiência 
dos candidatos, bem como da homologação da classificação e ordenação 
final e da atribuição da licença.

Artigo 9.º
Aviso de abertura

1 — O processo de seleção inicia -se com a publicação em jornal 
local e publicitação por afixação na Câmara Municipal, nas juntas 
de freguesia e no sítio institucional do Município do respetivo aviso 
de abertura.

2 — O prazo para apresentação de candidaturas é de 10 dias.
3 — Findo o prazo para a apresentação das candidaturas, procede -se à 

audiência prévia dos interessados e no prazo de 15 dias, o júri nomeado 
elabora a lista dos candidatos admitidos e excluídos do processo de 
seleção, com indicação sucinta dos motivos de exclusão, publicitando -a 
através da sua afixação nos lugares de estilo.

Artigo 10.º
Procedimento de licenciamento

1 — O pedido de licenciamento da atividade de guarda -noturno é 
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, através de requerimento 
próprio, do qual deverá constar a identificação completa do interessado, 
e será acompanhado dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de identificação 
fiscal ou do cartão de cidadão;

b) Certificado de registo criminal;
c) Certificado das habilitações académicas;
d ) Duas fotografias tipo -passe atualizadas;
e) Ficha médica que ateste a robustez física e o perfil psicológico para 

o exercício das suas funções, emitida por médico do trabalho, o qual 
deverá ser identificado pelo nome clínico e cédula profissional.

2 — O pedido deve ser indeferido quando o interessado não for 
considerado pessoa idónea para o exercício da atividade de guarda-
-noturno.

Artigo 11.º
Título

1 — A licença é pessoal e intransmissível e tem validade trienal.
2 — A concessão da licença será acompanhada da emissão do cartão 

identificativo a que se refere o artigo seguinte do presente Regula-
mento.

3 — O pedido de renovação da licença, por igual período de tempo, 
é requerido ao presidente da câmara municipal com uma antece-
dência mínima de 30 dias em relação ao termo do respetivo prazo 
de validade.

4 — Os guardas -noturnos que cessam a atividade comunicam esse 
facto ao Município, até 30 dias após essa ocorrência, estando dispensados 
de proceder a essa comunicação se a cessação da atividade coincidir 
com o termo do prazo de validade da licença.

Artigo 12.º
Cartão de guarda -noturno

1 — Os guardas -noturnos só poderão exercer a sua atividade desde 
que sejam titulares e portadores de cartão de guarda -noturno.

2 — O cartão de guarda -noturno é pessoal e intransmissível e tem 
validade trienal.

3 — O modelo em vigor de cartão de identificação de guarda -noturno 
é o que consta do anexo I deste Regulamento, de acordo com o definido 
na Portaria n.º 79/2010, de 9 de fevereiro.

4 — A caducidade ou indeferimento do pedido de renovação da licença 
determina a caducidade do cartão de guarda -noturno.

5 — No caso de caducidade ou cancelamento da licença, deve o 
cartão ser restituído no prazo máximo de 15 dias, a contar da receção 
da notificação.
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Artigo 13.º
Requisitos gerais

São requisitos de atribuição de licença para o exercício da atividade 
de guarda -noturno:

a) Ser cidadão português, de um Estado membro da União Europeia 
ou, em condições de reciprocidade, de país de língua oficial portuguesa;

b) Ter mais de 21 anos de idade e menos de 65;
c) Possuir a escolaridade mínima obrigatória;
d ) Não ter sido condenado, com sentença transitada em julgado, pela 

prática de qualquer crime;
e) Não se encontrar na situação de efetividade de serviço, pré -aposentação 

ou reserva de qualquer força militar ou força ou serviço de segurança;
f ) Possuir a robustez física e o perfil psicológico para o exercício 

das suas funções, comprovados pelo documento referido na alínea e) 
do n.º 2 do artigo 10.º;

g) Reunir as condições estabelecidas na lei respetiva para obtenção 
da licença de uso e de porte de arma de fogo.

Artigo 14.º
Critérios preferenciais

1 — Os candidatos que se encontrem nas condições exigidas para o 
exercício da atividade de guarda -noturno são selecionados de acordo 
com o seguinte critério de preferência:

a) Já exercer a atividade de guarda -noturno na(s) localidade(s) da 
área posta a concurso;

b) Já exercer a atividade de guarda -noturno;
c) Terem pertencido aos quadros de uma força de segurança e não 

terem sido afastados por motivos disciplinares;
d ) Habilitações académicas mais elevadas.

2 — Feita a ordenação respetiva, o presidente da Câmara Municipal 
atribui, no prazo de 15 dias, as licenças.

3 — A atribuição de licença para o exercício da atividade de guarda-
-noturno numa determinada área faz cessar a anterior.

Artigo 15.º
Deveres

O guarda -noturno deve:
a) Apresentar -se pontualmente no posto ou esquadra no início e termo 

do serviço;
b) Permanecer na área em que exerce a sua atividade durante o perí-

odo de prestação de serviço e informar os seus clientes do modo mais 
expedito para ser contactado ou localizado;

c) Prestar o auxílio que lhe for solicitado pelas forças e serviços de 
segurança e de proteção civil;

d ) Frequentar anualmente um curso ou instrução de adestramento e 
reciclagem que for organizado pelas forças de segurança com compe-
tência na respetiva área;

e) No exercício de funções, usar uniforme, cartão identificativo de 
guarda -noturno e crachá;

f ) Usar de urbanidade e aprumo no exercício das suas funções;
g) Tratar com respeito e prestar auxílio a todas as pessoas que se lhe 

dirijam ou careçam de auxílio;
h) Fazer anualmente, no mês de fevereiro, prova de que tem regulari-

zada a sua situação contributiva para com a segurança social;
i) Não faltar ao serviço sem motivo sério, devendo, sempre que pos-

sível, solicitar a sua substituição com cinco dias úteis de antecedência;
j) Efetuar e manter em vigor um seguro, incluindo na modalidade de 

seguro de grupo, nos termos a fixar por portaria conjunta dos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração 
interna, que garanta o pagamento de uma indemnização por danos cau-
sados a terceiros no exercício e por causa da sua atividade.

Artigo 16.º
Equipamento

1 — O equipamento é composto por cinturão de cabedal preto, bastão 
curto e pala de suporte, arma, rádio, apito e algemas.

2 — O guarda -noturno está sujeito ao regime geral de uso e porte de 
arma, podendo recorrer na sua atividade profissional, designadamente, 
a aerossóis e armas elétricas, meios de defesa não letais da classe E, 
nos termos da Lei n.º 5/2006, de 23 de fevereiro, na sua redação atual.

3 — Para efeitos de fiscalização, a identificação das armas que sejam 
utilizadas ao abrigo do disposto no presente artigo é sempre comunicada 
à força de segurança territorialmente competente, devendo ser atualizada 
caso sofra qualquer alteração.

Artigo 17.º
Veículos

Os veículos em que transitam os guardas -noturnos devem encontrar -se 
devidamente identificados.

Artigo 18.º
Modelos

Os modelos de uniforme, distintivos e emblemas, equipamento e 
identificador de veículo encontram -se definidos na Portaria n.º 991/2009, 
de 8 de setembro.

Artigo 19.º
Férias, folgas e substituição

1 — O guarda -noturno descansa do exercício da sua atividade uma 
noite após cada cinco noites consecutivas de trabalho.

2 — Uma vez por mês, o guarda -noturno descansa do exercício da 
sua atividade duas noites.

3 — No início da cada mês, o guarda -noturno deve informar a co-
mando da força de segurança responsável pela sua área de atuação de 
quais as noites em que irá descansar.

4 — Até ao dia 15 de abril de cada ano, o guarda -noturno deve in-
formar o comando da força de segurança responsável pela sua área do 
período ou períodos em que irá gozar as suas férias.

5 — Nas noites de descanso, durante os períodos de férias, e em caso 
de falta do guarda -noturno, a atividade da respetiva área é exercida, 
em acumulação, por um guarda -noturno da área contígua, para o efeito 
convocado pelo comandante da força de segurança territorialmente 
competente, sob proposta do guarda a substituir.

Artigo 20.º
Compensação financeira

A atividade do guarda -noturno é compensada pelas contribuições 
voluntárias das pessoas, singulares ou coletivas, em benefício de quem 
é exercida.

CAPÍTULO III

Licenciamento do exercício da atividade 
de acampamentos ocasionais

Artigo 21.º
Licenciamento

A realização de acampamentos ocasionais fora dos locais legalmente 
consignados à prática do campismo e caravanismo carece de licença a 
emitir pela Câmara Municipal.

Artigo 22.º
Procedimento de licenciamento

O pedido de realização de acampamentos ocasionais é dirigido ao 
presidente da Câmara Municipal com a antecedência mínima de 15 dias, 
através de requerimento próprio, pelo responsável do acampamento, 
do qual deverá constar a identificação completa do interessado e será 
acompanhado dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de identificação 
fiscal ou do cartão de cidadão;

b) Autorização expressa do(s) proprietário(s) do(s) prédio(s) ou 
terreno(s), com menção à localização e período de tempo autorizado;

c) Memória descritiva, com indicação obrigatória de área a ocupar, 
número previsível de participantes, finalidade do evento e medidas de 
segurança e higiene;

d ) Planta de localização.
Artigo 23.º
Consultas

1 — Recebido o requerimento a que alude o artigo anterior, e no prazo 
de 10 dias, será solicitado parecer às seguintes entidades:

a) Delegado de saúde;
b) Comandante da GNR.

2 — Os pareceres a que se referem o número anterior, quando desfa-
voráveis, são vinculativos para a decisão de não autorização da licença.

3 — Considera -se haver concordância daquelas entidades se o respe-
tivo parecer não for recebido dentro do prazo fixado no n.º 1.
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Artigo 24.º
Título

1 — A licença é concedida pelo prazo solicitado, prazo esse que não 
pode ser superior ao período de tempo autorizado expressamente pelo 
proprietário.

2 — Em caso de manifesto interesse público, designadamente para 
proteção da saúde ou bens dos campistas ou caravanistas, ou em situações 
em que estejam em causa a ordem e tranquilidade públicas, a Câmara 
Municipal poderá, a qualquer momento, revogar a licença concedida.

CAPÍTULO IV

Regime de exercício da atividade de exploração 
de máquinas de diversão

Artigo 25.º
Âmbito

1 — São consideradas máquinas de diversão:
a) Aquelas que não pagando prémios em dinheiro, fichas ou coisas de 

valor económico, desenvolvem jogos cujo resultado depende exclusiva-
mente ou fundamentalmente da perícia do utilizador, sendo permitido 
que ao utilizador seja concedido o prolongamento da utilização gratuita 
da máquina face à pontuação obtida;

b) Aquelas que, tendo as características definidas na alínea anterior, 
permitem apreensão de objetos cujo valor económico não exceda três 
vezes a importância despendida pelo utilizador.

2 — As máquinas que, não pagando diretamente prémios em fichas 
ou moedas, desenvolvam temas próprios dos jogos de fortuna ou azar 
ou apresentem como resultado pontuações dependentes exclusiva ou 
fundamentalmente da sorte são reguladas pelo Decreto -Lei n.º 422/89, 
de 2 de dezembro, e diplomas regulamentares.

Artigo 26.º
Registo

1 — Nenhuma máquina submetida ao regime do presente capítulo 
pode ser posta em exploração sem que se encontre registada e os res-
petivos temas de jogo classificados.

2 — O registo é promovido pelo proprietário da máquina junto do 
presidente da Câmara Municipal quando se presuma que a mesma seja 
colocada em exploração na área deste Município.

3 — O registo é titulado pelo comprovativo eletrónico de entrega 
no balcão único eletrónico dos serviços, bem como do comprovativo 
do pagamento das quantias eventualmente devidas, devendo ambos os 
documentos acompanhar a máquina a que respeitam.

4 — As alterações de propriedade da máquina obrigam o adqui-
rente a efetuar o averbamento respetivo, por comunicação no balcão 
único eletrónico dos serviços, que identifique o adquirente e o anterior 
proprietário, devendo o comprovativo da comunicação acompanhar a 
máquina a que respeita.

Artigo 27.º
Comunicação do registo

A comunicação de promoção do registo da máquina referido no n.º 2 
do artigo anterior identifica o seu proprietário, o local de exploração 
pretendido e a classificação do tema de jogo respetivo pelo Serviço de 
Inspeção de Jogos do Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Artigo 28.º
Temas dos jogos

1 — A importação, fabrico, montagem e venda de máquinas de diver-
são obrigam à classificação dos respetivos temas de jogo.

2 — A classificação dos temas de jogo é requerida pelo interes-
sado ao Serviço de Inspeção de Jogos do Instituto do Turismo de 
Portugal, I. P.

3 — Deve acompanhar a máquina cópia da decisão de classificação 
do respetivo tema de jogo.

4 — O proprietário de qualquer máquina pode substituir o tema ou 
temas de jogo autorizado(s) por qualquer outro, desde que previamente 
classificado pelo Serviço de Inspeção de Jogos do Instituto do Turismo 
de Portugal, I. P.

5 — A cópia do documento que classifica o novo tema de jogo auto-
rizado deve acompanhar a máquina de diversão.

6 — A substituição do tema ou temas de jogo autorizado(s) deve ser 
comunicada pelo proprietário ao presidente da câmara no balcão único 
eletrónico dos serviços.

Artigo 29.º
Condições de exploração

1 — As máquinas só podem ser exploradas no interior de recinto ou 
estabelecimento que não se situe a menos de 300 metros de estabeleci-
mentos pré -existentes de educação pré -escolar ou de ensino básico ou 
secundário, públicos ou privados.

2 — A distância prevista no número anterior é aferida por referência 
à distância percorrida pelo caminho pedonal mais curto, obedecendo às 
regras de circulação pedonal constantes do Código da Estrada.

Artigo 30.º
Condicionamentos

1 — A prática de jogos em máquinas reguladas pelo presente capítulo 
é interdita a menores de 16 anos, salvo quando, tendo mais de 12 anos, 
sejam acompanhados por quem exerce o poder paternal.

2 — É obrigatória a afixação, na própria máquina, em lugar bem 
visível, de inscrição ou dístico contendo os seguintes elementos:

a) Número de registo;
b) Nome do proprietário;
c) Idade exigida para a sua utilização;
d ) Nome do fabricante;
e) Tema de jogo;
f ) Tipo de máquina;
g) Número de fábrica.

Artigo 31.º
Responsabilidade contraordenacional

1 — Para efeitos do presente capítulo, consideram -se responsáveis, 
relativamente às contraordenações verificadas:

a) O proprietário da máquina, nos casos de exploração de máquinas 
sem registo ou quando em desconformidade com os elementos constantes 
do título de registo por falta de averbamento de novo proprietário;

b) O proprietário ou explorador do estabelecimento, nas demais 
situações.

2 — Quando, por qualquer circunstância, se mostre impossível a 
identificação do proprietário de máquinas em exploração, considera -se 
responsável pelas contraordenações o proprietário ou explorador do 
estabelecimento onde as mesmas se encontrem.

CAPÍTULO V

Licenciamento do exercício da atividade
de realização de espetáculos

de natureza desportiva e de divertimentos públicos

Artigo 32.º
Licenciamento

1 — A realização de provas desportivas e outros divertimentos públi-
cos organizados nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre 
carece de licença a emitir pela Câmara Municipal, sem prejuízo das 
competências próprias das juntas de freguesia definidas na alínea c), do 
n.º 3, do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

2 — Às atividades previstas no número anterior, suscetíveis de afetar 
o trânsito normal, aplicar -se -á, quanto à sua tramitação, o regime jurídico 
previsto no Decreto Regulamentar n.º 2 -A/2005, de 24 de março.

3 — Excetuam -se do disposto no número anterior as festas promovidas 
por entidades oficiais, civis ou militares, cuja realização está contudo 
sujeita a uma participação prévia ao presidente da Câmara Municipal.

Artigo 33.º
Procedimento de licenciamento

1 — O pedido de realização de espetáculos de natureza desportiva 
e de divertimentos públicos é dirigido ao presidente da Câmara Muni-
cipal, através de requerimento próprio, com a antecedência mínima de 
15 dias, excetuando as provas desportivas na via pública que devem ser 
requeridas com antecedência nunca inferior a:

a) 30 dias, se a mesma se desenrolar apenas no Município de Vendas 
Novas;

b) 60 dias, se a mesma se desenrolar em mais municípios.
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2 — Do requerimento referido no número anterior deverá constar a 
identificação completa do interessado, sendo o mesmo acompanhado 
dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de identificação 
fiscal ou do cartão de cidadão;

b) Memória descritiva, com indicação obrigatória de área a ocupar, 
número previsível de participantes, finalidade do evento e medidas de 
segurança e higiene;

c) Planta de localização.

3 — No caso de provas desportivas, acrescem aos documentos das 
alíneas anteriores:

a) Regulamento da prova desportiva;
b) Seguro de responsabilidade civil;
c) Pareceres das entidades legalmente competentes.

Artigo 34.º
Título

A licença é concedida, verificados que sejam os condicionalismos 
legais, pelo prazo solicitado, dela devendo constar, designadamente, 
o seu objeto, a fixação dos respetivos limites horários e as demais 
condições julgadas necessárias para preservar a tranquilidade das 
populações.

Artigo 35.º
Espetáculos e atividades ruidosas

1 — As bandas de música, grupos filarmónicos, tunas e outros agru-
pamentos musicais não podem atuar nas vias e demais lugares públicos 
dos aglomerados urbanos desde as 0 até às 9 horas.

2 — O funcionamento de emissores, amplificadores e outros apare-
lhos sonoros que projetem sons para as vias e demais lugares públicos, 
incluindo sinais horários, só poderá ocorrer entre as 9 e as 22 horas e 
mediante a autorização referida no artigo seguinte.

3 — O funcionamento a que se refere o número anterior fica sujeito 
às seguintes restrições:

a) Só pode ser consentido por ocasião de festas tradicionais, espetá-
culos ao ar livre ou em outros casos análogos devidamente justificados;

b) Cumprimento dos limites estabelecidos no n.º 5 do artigo 15.º do 
Regulamento Geral do Ruído, quando a licença é concedida por período 
superior a um mês.

Artigo 36.º
Condicionamentos

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a realização de 
festividades, de divertimentos públicos e de espetáculos ruidosos nas 
vias públicas e demais lugares públicos nas proximidades de edifícios de 
habitação, escolares durante o horário de funcionamento, hospitalares ou 
similares, bem como estabelecimentos hoteleiros e meios complemen-
tares de alojamento só é permitida quando, cumulativamente:

a) Circunstâncias excecionais o justifiquem;
b) Seja emitida, pelo presidente da câmara municipal, licença especial 

de ruído;
c) Respeite o disposto no n.º 5 do artigo 15.º do Regulamento Geral 

do Ruído, quando a licença é concedida por período superior a um mês.

2 — Não é permitido o funcionamento ou o exercício contínuo 
dos espetáculos ou atividades ruidosas nas vias públicas e demais 
lugares públicos na proximidade de edifícios hospitalares ou simi-
lares ou na de edifícios escolares durante o respetivo horário de 
funcionamento.

3 — Por ocasião dos festejos tradicionais das localidades pode, ex-
cecionalmente, ser permitido o funcionamento ou o exercício contínuo 
dos espetáculos ou atividades referidos nos artigos anteriores, salvo nas 
proximidades de edifícios hospitalares ou similares.

4 — Os espetáculos ou atividades que não estejam licenciados ou se 
não contenham nos limites da respetiva licença podem ser imediatamente 
suspensos, oficiosamente ou a pedido de qualquer interessado.

5 — Nas diversões carnavalescas é proibido:
a) O uso de quaisquer objetos de arremesso suscetíveis de pôr em 

perigo a integridade física de terceiros;
b) A apresentação da bandeira nacional ou imitação;
c) A utilização de gases, líquidos ou de outros produtos inebriantes, 

anestesiantes, esternutatórios ou que possam inflamar -se, seja qual for 
o seu acondicionamento.

6 — A venda ou a exposição para venda de produtos de uso proibido 
pelo número anterior é punida como tentativa de comparticipação na 
infração.

Artigo 37.º
Recintos itinerantes e improvisados

Quando a realização de divertimentos públicos envolver a instalação 
e funcionamento de recintos itinerantes ou improvisados, aplicam -se 
também as regras estabelecidas no Decreto -Lei n.º 309/2002, de 16 
de dezembro, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 268/2009, de 29 
de setembro.

CAPÍTULO VI

Regime de exercício da atividade de agências 
de venda de bilhetes para espetáculos públicos

Artigo 38.º
Princípio geral

A venda de bilhetes para espetáculos ou divertimentos públicos em 
agências ou postos de venda não está sujeita a licenciamento, a auto-
rização, a autenticação, a validação, a certificação, a atos emitidos na 
sequência de comunicações prévias com prazo, a registo ou a qualquer 
outro ato permissivo, nem a mera comunicação prévia.

Artigo 39.º
Requisitos

1 — A venda de bilhetes para espetáculos ou divertimentos públicos 
em agências ou postos de venda deve ser efetuada em estabelecimento 
privativo, com boas condições de apresentação e de higiene e ao qual o 
público tenha acesso, ou em secções de estabelecimentos de qualquer 
ramo de comércio que satisfaçam aqueles requisitos.

2 — É obrigatória a afixação nas agências ou postos de venda, em 
lugar bem visível, das tabelas de preços de cada casa ou recinto cujos 
bilhetes comercializem.

Artigo 40.º
Proibições

Nas agências e postos de venda é proibido:
a) Cobrar quantia superior em 10 % à do preço de venda ao público 

dos bilhetes;
b) Cobrar importância superior em 20 % à do preço de venda ao 

público dos bilhetes, no caso de entrega ao domicílio;
c) Fazer publicidade, por qualquer meio, dentro de um raio de 100 me-

tros em torno das bilheteiras sem fazer expressa referência à diferença 
de preço praticada;

d ) Recusar a venda de qualquer bilhete em seu poder.

CAPÍTULO VII

Licenciamento do exercício da atividade 
de fogueiras e queimadas

Artigo 41.º
Licenciamento

1 — A realização das tradicionais fogueiras de Natal e dos santos 
populares carece de licença a emitir pela Câmara Municipal, que estabe-
leça as condições para a sua efetivação e tendo em conta as precauções 
necessárias à segurança das pessoas e bens.

2 — A realização de queimadas está excluída do âmbito de aplicação 
do presente Regulamento, ficando sujeita às regras estabelecidas no 
Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na redação dada pelo Decreto-
-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro.

Artigo 42.º
Procedimento de licenciamento

O pedido de realização das tradicionais fogueiras de Natal e dos 
santos populares é dirigido ao Presidente da Câmara Municipal com 
a antecedência mínima de 10 dias, através de requerimento próprio, 
do qual deverá constar a identificação completa do interessado e será 
acompanhado de:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de identificação 
fiscal ou do cartão de cidadão.
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Artigo 43.º
Proibição da realização de fogueiras

É proibido acender fogueiras, com exceção das referidas nos artigos 
anteriores, nos seguintes locais:

a) Em ruas, praças e demais lugares públicos das povoações;
b) A menos de 30 metros de quaisquer construções;
c) A menos de 300 metros dos bosques, matas, lenhas, searas, palhas, 

depósitos de substâncias suscetíveis de arder;
d ) Independentemente da distância, sempre que deva prever -se risco 

de incêndio.

CAPÍTULO VIII

Taxas

Artigo 44.º
Taxas

Pela prática dos atos referidos no presente Regulamento são devidas 
as taxas previstas no Regulamento e tabela de taxas do Município de 
Vendas Novas.

CAPÍTULO IX

Regime sancionatório

Artigo 45.º
Fiscalização e instrução de processos

1 — Sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras entida-
des, compete à Câmara Municipal, através do Serviço de Fiscalização a 
verificação do cumprimento do disposto no presente Regulamento.

2 — As autoridades administrativas e policiais que verifiquem infra-
ções ao disposto no presente Regulamento devem elaborar os respeti-
vos autos de notícia, que remetem à Câmara Municipal no mais curto 
prazo de tempo, devendo, ainda, prestar toda a colaboração que lhes 
for solicitada.

3 — A fiscalização da observância do disposto no capítulo IV, bem 
como a instrução dos respetivos processos contraordenacionais, com-
pete à Câmara Municipal, sendo o Serviço de Inspeção de Jogos do 
Instituto do Turismo de Portugal, I. P., o serviço técnico consultivo e 
pericial nesta matéria.

4 — A instrução dos processos de contraordenação previstos no pre-
sente diploma compete à Câmara Municipal.

5 — A decisão sobre a instauração dos processos de contraordenação 
e a aplicação das coimas e das sanções acessórias é da competência do 
Presidente da Câmara.

6 — A negligência e a tentativa são punidas.
7 — O produto das coimas, mesmo quando estas são fixadas em juízo, 

constitui receita do Município.

Artigo 46.º
Contraordenações e coimas

1 — Sem prejuízo do disposto noutras disposições legais e da even-
tual responsabilidade civil ou criminal a que haja lugar, constituem 
contraordenação:

a) A violação dos deveres a que se referem as alíneas b), c), d ), e), e 
i) do artigo 15.º, punida com coima de € 30 a € 170;

b) A violação dos deveres a que se referem as alíneas a), f ) e g) do 
artigo 15.º, punida com coima de € 15 a € 120;

c) O não cumprimento do disposto na alínea h) do artigo 15.º, punida 
com coima de € 30 a € 120;

d ) A realização de acampamentos ocasionais sem licença, punida 
com coima de € 150 a € 200;

e) A realização, sem licença, das atividades referidas no artigo 32.º, 
punida com coima de € 25 a € 200;

f ) A realização, sem licença, das atividades previstas no artigo 35.º, 
punida com coima de € 150 a € 220;

g) A violação de qualquer dos requisitos constantes do artigo 40.º, 
punida com coima de € 60 a € 250;

h) A realização, sem licença, das atividades previstas no capítulo IX 
do Decreto -Lei n.º 310/2002, na sua atual redação, punida com coima de 
€ 30 a € 1000, quando da atividade proibida resulte perigo de incêndio, 
e de € 30 a € 270, nos demais casos.

2 — A falta de exibição das licenças às entidades fiscalizadoras cons-
titui contraordenação punida com coima de € 70 a € 200, salvo se esti-
verem temporariamente indisponíveis, por motivo atendível, e vierem 
a ser apresentadas ou for justificada a impossibilidade de apresentação 
no prazo de quarenta e oito horas.

3 — As infrações do capítulo IV do presente Regulamento constituem 
contraordenação punida nos termos seguintes:

a) Exploração de máquinas sem registo, com coima de € 1500 a 
€ 2500 por cada máquina;

b) Falsificação do título de registo, com coima de € 1500 a € 2500;
c) Exploração de máquinas sem que sejam acompanhadas dos do-

cumentos previstos nos n.os 3.º e 4.º do artigo 26.º e nos n.os 3.º e 5.º do 
artigo 28.º com coima de € 120 a € 200 por cada máquina;

d ) Desconformidade com os elementos constantes do título de registo 
por falta de averbamento de novo proprietário, com coima de € 120 a 
€ 500 por cada máquina;

e) Exploração de máquinas sem que o respetivo tema ou circuito de 
jogo tenha sido classificado pela Inspeção -Geral de Jogos, com coima 
de € 500 a € 750 por cada máquina;

f ) Utilização de máquinas de diversão por pessoas com idade inferior 
à estabelecida, com coima de € 500 a € 2500;

g) Falta ou afixação indevida da inscrição ou dístico referido no n.º 2 
do artigo 30.º, bem como a omissão de qualquer dos seus elementos, 
por força do teor do artigo 30.º do presente Regulamento, com coima 
de € 270 a € 1100 por cada máquina.

Artigo 47.º
Sanções acessórias

Nos processos de contraordenação podem ser aplicadas as sanções 
acessórias previstas na lei geral.

Artigo 48.º
Medidas de tutela de legalidade

As licenças concedidas nos termos do presente Regulamento podem 
ser revogadas pela Câmara Municipal, a qualquer momento, com fun-
damento na infração das regras estabelecidas para a respetiva atividade 
e na inaptidão do seu titular para o respetivo exercício.

CAPÍTULO X

Disposições finais

Artigo 49.º
Delegação e subdelegação de competências

1 — As competências neste Regulamento conferidas à Câmara Muni-
cipal podem ser delegadas no seu presidente, com faculdade de subdele-
gação nos vereadores e nos dirigentes dos serviços municipais.

2 — As competências neste Regulamento cometidas ao presidente da 
Câmara Municipal podem ser delegadas nos vereadores, com faculdade 
de subdelegação, ou nos dirigentes dos serviços municipais.

Artigo 50.º
Dúvidas e omissões

1 — Em tudo o que não estiver previsto no presente Regulamento, 
aplicar -se -á o disposto no Decreto -Lei n.º 310/2002, de 18 de dezem-
bro, na sua redação mais atual e demais legislação aplicável, com as 
devidas adaptações.

2 — Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e 
aplicação do presente Regulamento, que não possam ser resolvidas pelo 
recurso aos critérios legais de interpretação e integração de lacunas, são 
decididos pela Câmara Municipal.

Artigo 51.º
Norma revogatória

Com a entrada em vigor do presente Regulamento são revogados, 
o Regulamento de Atividades Diversas do Concelho de Vendas Novas 
(RMAD), em vigor desde 1 de janeiro de 2005, e os artigos constantes 
da tabela de taxas municipais referentes às matérias agora reguladas no 
presente documento, bem como todas as disposições de natureza regu-
lamentar, aprovadas pelo Município de Vendas Novas em data anterior 
que respeitem às matérias aqui reguladas, assim como aquelas que com 
o mesmo estejam em contradição.
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Artigo 52.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia útil seguinte à data 
da sua publicação.

ANEXO I

Cartão de guarda -noturno 

  

  

 208059099 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Aviso n.º 9959/2014

Notificação da acusação
Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 49.º, do Estatuto Disci-

plinar dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, aprovado 
pela Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, fica por este meio notificada 
Paula Isabel Cohen Gonzaga Borges Caseiro, Assistente Operacional do 
mapa de pessoal da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, de 
que contra si foi deduzida acusação no âmbito do processo disciplinar 
n.º 2/2014, que lhe foi instaurado por despacho de 22 de maio de 2014 
do Sr. Presidente da Câmara Municipal.

Mais fica notificada de que dispõe do prazo de 30 dias, contados a 
partir do dia útil seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da 
República, para, querendo, apresentar a sua defesa por escrito, podendo, 
no mesmo prazo, consultar o aludido processo no Gabinete Jurídico da 
Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, sito na Praça da Repú-
blica, 2260 -411 Vila Nova da Barquinha, durante as horas de expediente.

28 de agosto de 2014. — O Instrutor Nomeado, João David Vicente 
Lopes.

308056596 

 MUNICÍPIO DE VILA REAL

Declaração de retificação n.º 881/2014
Para os devidos efeitos, retifica -se o Aviso n.º 9570/2014, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 160, de 21 de agosto de 2014, e o 
Aviso n.º 9597/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 161, 

de 22 de agosto de 2014, deste Município, pelo que onde se lê «modali-
dade de mobilidade intercategorias entre órgãos e serviços» deve ler -se 
«modalidade de mobilidade na categoria entre órgãos e serviços».

27 de agosto de 2014. — O Presidente da Câmara, Rui Jorge Cordeiro 
Gonçalves dos Santos.

308053225 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTANHEIRA
DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Regulamento n.º 395/2014

Projeto de regulamento para a Concessão de Apoio Financeiro
a Entidades Que Prossigam, na União das Freguesias,

Fins de Interesse Público

Nota justificativa
As entidades legalmente existentes na Freguesia que visem fins de 

natureza cultural, desportiva ou outros socialmente relevantes, consti-
tuem um auxiliar inestimável que, em conjunto com a Junta de Fregue-
sia na prossecução do interesse público, promovem o bem -estar das 
populações residentes.

A concessão de apoio financeiro a essas entidades assume cada vez 
maior importância na sobrevivência de muitas delas tendo vindo a 
verificar -se um aumento constante de solicitações que funcionam como 
incentivo no seio dessas coletividades pelo que, atenta a necessidade de 
que a atribuição de apoios pela Junta de Freguesia se faça em obediên-
cia a critérios claros e precisos, de forma a não violar os princípios de 
igualdade e da transparência, é essencial a implementação de normas 
definidoras da sua eventual atribuição.

Assim, nos termos do disposto nos artigos 112.º, n.º 8 e 241.º da 
Constituição da Republica Portuguesa, do preceituado na alínea f) do 
n.º 1 do artigo 9.º, alíneas h), o) e v) do n.º 1, ambos do artigo 16.º, 
todos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Junta de Freguesia 
da União das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, 
no uso da sua competência e em conformidade com o artigo 118.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro, com a redação que lhe foi dada pelo 
Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, submete o presente projeto 
de regulamento, aprovado em reunião do executivo em 19/08/2014, 
à apreciação pública durante o período de 30 dias a contar desta 
publicação.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objeto

O presente Regulamento estabelece as condições para a concessão de 
apoios financeiros, pela Junta de Freguesia da União das Freguesias de 
Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, a entidades legalmente existentes 
que prossigam, no território da freguesia, fins de interesse público.

Artigo 2.º
Âmbito material

1 — Constituem áreas de manifesto interesse público, nomeada-
mente:

a) Intervenção social;
b) Educação;
c) Saúde;
d) Cultura, tempos livres e desporto;
e) Defesa do meio ambiente;
f) Outros.

2 — A autarquia poderá apoiar a aquisição de equipamentos ou a 
realização de obras de conservação e de beneficiação de sedes ou ou-
tras instalações de associações de caráter cultural e recreativo, bem 
como de Instituições Particulares de Solidariedade Social da área da 
Freguesia, afetas ao desenvolvimento das atividades a que se reporta 
o número anterior.
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Artigo 3.º
Celebração de protocolos

1 — Os apoios poderão ser concedidos mediante a celebração de 
protocolos, nos seguintes casos:

a) Quando os apoios financeiros se destinam a apoiar ações de inves-
timento enquadráveis no n.º 2 do artigo anterior;

b) Nas situações de apoios financeiros concedidos com caráter regular, 
para a mesma finalidade;

c) Nos demais casos expressamente previstos na lei.

2 — A atribuição de apoios financeiros fora dos casos previstos no 
número anterior deverá ser formalizada através de Protocolo onde ficarão 
expressas as obrigações das partes.

CAPÍTULO II

Da apresentação, instrução
e avaliação dos pedidos

Artigo 4.º
Apresentação e prazo de entrega dos pedidos

1 — Os pedidos de apoios financeiros deverão ser solicitados até 
31 setembro do ano anterior ao da sua execução, de forma a possibilitar 
a sua inscrição atempada no Plano de Atividades e no Orçamento da 
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Castanheira do Ribatejo 
e Cachoeiras.

2 — Excetuam -se do disposto no número anterior, os pedidos de apoio 
financeiro de natureza pontual que podem ser apresentados à Junta de 
Freguesia, a todo o tempo, pelas entidades interessadas.

3 — O Executivo da Junta de Freguesia pode aceitar pedidos de apoio 
financeiro em prazos diferentes dos definidos nos pontos anteriores, 
sempre que tal seja considerado, após análise, de relevante interesse 
para a freguesia.

Artigo 5.º
Instrução dos pedidos

1 — Cada pedido deve indicar concretamente o fim a que se destina 
o apoio financeiro requerido, sendo obrigatoriamente acompanhado dos 
seguintes elementos:

a) Identificação da entidade requerente, com indicação do número 
de pessoa coletiva;

b) Justificação do pedido, com indicação dos programas ou ações 
que se pretende desenvolver, nem como do respetivo orçamento dis-
criminado;

c) Último Relatório de Contas, quando a entidade esteja legalmente 
obrigada a dispor deste documento;

d) Documentos comprovativos da regularidade da situação fiscal e 
contributiva da entidade requerente;

e) Certidão notarial dos estatutos ou indicação do Diário da Repú-
blica onde os mesmos se encontram publicados ou outro documento 
legalmente exigível;

f) Orçamentos de fornecedores, no mínimo de três, quando os apoios 
financeiros se destinem à aquisição de equipamentos, ficando as entida-
des beneficiárias obrigadas a apresentarem, posteriormente, documento 
comprovativo da realização da despesa apoiada.

2 — Os documentos a que refere alínea c) e e) do número anterior 
só serão exigidos em simultâneo com o primeiro pedido de apoio fi-
nanceiro do ano.

3 — A Junta de Freguesia reserva -se o direito de solicitar às entidades 
requerentes documentos adicionais, quando considerados essenciais para 
a instrução e seguimento do processo ou aceitar, se devido e suficien-
temente fundamentado, a não apresentação de algum dos documentos 
enunciados.

Artigo 6.º
Avaliação do pedido de atribuição

1 — Com base nos elementos apresentados, na avaliação qualitativa 
do pedido e na sua oportunidade, o Presidente da Junta de Freguesia, 
com observância das regras orçamentais aplicadas à despesa pública, 
elaborará proposta fundamentada a submeter ao executivo, para apre-
ciação e aprovação.

2 — Ao Executivo da Junta de Freguesia fica reservado o direito de 
conceder apoios financeiros, no âmbito das suas competências, ainda 
que os processos não preencham alguns dos requisitos exigidos no 
artigo anterior, desde que razões de natureza diversa, e devidamente 
fundamentadas, o justifiquem.

Artigo 7.º
Critérios de seleção na área cultural e artística

A apreciação dos pedidos de apoio no domínio cultural e artístico, 
com as devidas adaptações à especificidade de cada uma das áreas, será 
feita com base nos seguintes critérios:

a) Interesse e qualidade artística dos projetos e ou ações;
b) Continuidade do projeto e qualidade de anteriores realizações;
c) O caráter inovador do projeto;
d) O equilíbrio e razoabilidade da proposta orçamental em relação 

aos objetivos propostos;
e) A capacidade de diversificação das fontes de apoio financeiro e 

logístico dos projetos e ou ações;
f) O envolvimento em atividades de difusão artística e de formação 

de novos públicos;
g) Currículos de atividade da entidade requerente e seus responsáveis 

artísticos.
Artigo 8.º

Critérios de seleção na área
das atividades físicas e do desporto

1 — Apenas serão financiadas as candidaturas que apresentem pro-
jetos e ou ações no âmbito da formação desportiva, sendo a apreciação 
dos mesmos efetuada com base nos seguintes critérios:

a) Interesse e qualidade dos projetos e ou ações propostos, nomea-
damente, potenciadores de um meio de participação desportiva e de um 
estilo de vida mais ativo e saudável;

b) Resultados obtidos nos projetos e ou ações anteriores;
c) Continuidade dos projetos e qualidade de anteriores realizações;
d) O caráter inovador do projeto;
e) O equilíbrio e razoabilidade da proposta orçamental em relação 

aos objetivos propostos;
f) A capacidade de diversificação das fontes de apoio financeiro e 

logístico dos projetos e ou ações;
g) Qualidade técnica dos formadores e seus colaboradores, compro-

vada por grau académico e ou curso de formação específico.

2 — Para efeitos de aplicação do presente Regulamento consideram-
-se integrados no âmbito da formação desportiva, os seguintes escalões:

a) Escolas;
b) Infantil;
c) Iniciado;
d) Juvenil;
e) Júnior.

Artigo 9.º
Critérios de seleção em outras áreas

1 — Todas as candidaturas cujos projetos, e ou ações, apresentados, 
não se enquadrem no âmbito dos artigos 7.º e 8.º do presente Regula-
mento, com as devidas adaptações à especificidade de cada uma das 
áreas, serão apreciados com base nos seguintes critérios:

a) Interesse e qualidade dos projetos e ou ações;
b) Continuidade do projeto e qualidade de anteriores realizações;
c) O caráter inovador do projeto;
d) O equilíbrio e razoabilidade da proposta orçamental em relação 

aos objetivos propostos;
e) A capacidade de diversificação das fontes de apoio financeiro e 

logístico dos projetos e ou ações;
f) Currículos de atividade da entidade requerente.

2 — As comissões de festas, associações representativas de mora-
dores, ligas de melhoramentos e outras de idêntico fim, excetuam -se 
do disposto no número anterior, cabendo à Junta de Freguesia definir a 
forma e critério de seleção a utilizar.

CAPÍTULO III

Das formas de financiamento e avaliação
da aplicação dos apoios financeiros

Artigo 10.º
Formas de financiamento

Os apoios financeiros poderão ser atribuídos de uma só vez ou de 
acordo com o cronograma financeiro do projeto e ou da ação a apoiar, 
apresentado em conformidade com o disposto na alínea b) n.º 1 do 
artigo 5.º
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Artigo 11.º
Avaliação da aplicação de apoios financeiros

1 — Até 31 março do ano seguinte àquele a que respeita o protocolo, 
as entidades beneficiárias devem apresentar o relatório de execução, 
com particular incidência nos aspetos de natureza financeira e com 
explicitação dos objetivos e ou dos resultados alcançados.

2 — Este relatório poderá ser exigido às entidades proponentes, 
mesmo nos casos em que a atribuição do apoio financeiro não tenha 
dado origem à celebração de protocolo, sempre que a Junta de Freguesia 
o entender necessário.

3 — As entidades apoiadas nos termos do presente Regulamento 
devem ainda organizar autonomamente a documentação justificativa 
da aplicação dos apoios financeiros.

4 — A Junta de Freguesia reserva -se o direito de, a todo o tempo, 
solicitar a apresentação da documentação referida no número anterior, 
para comprovar da correta aplicação dos apoios financeiros.

Artigo 12.º
Incumprimento e rescisão do contrato

1 — O incumprimento do protocolo, do plano de atividades, das con-
trapartidas ou condições estabelecidas, constitui justa causa de rescisão, 
podendo implicar a reposição dos pagamentos ou parte do pagamento 
já efetuados, caso o Executivo da Junta de Freguesia assim o delibere.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o incumprimento 
do programa ou das condições estabelecidas no protocolo poderá con-
dicionar atribuição de novos apoios financeiros.

Artigo 13.º
Publicidade das ações

As ações apoiadas ao abrigo do presente Regulamento, quando pu-
blicitadas ou divulgadas por qualquer forma, devem, obrigatoriamente, 
fazer referência à comparticipação assumida, pela Junta de Freguesia 
no seu desenvolvimento, fazendo a menção: «Com o apoio da Junta 
de Freguesia da União das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e 
Cachoeiras» e ou respetivo logótipo.

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VENDA DO PINHEIRO
E SANTO ESTÊVÃO DAS GALÉS

Aviso n.º 9960/2014
Nos termos do n.º 1, alínea a) do artigo 38.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se público que por despacho do 
Senhor Presidente da União das Freguesias de Venda do Pinheiro e Santo 
Estêvão das Galés de 4 de agosto de 2014, foi determinada a anulação do 
Procedimento Concursal C, aberto pelo Aviso n.º 8199/2014, publicado 
no Diário da República N.º 133, 2.ª série de 14 de julho, para um posto de 
trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional na área de Coveiro, 
considerando a insuficiência de candidatos à prossecução do procedimento.

22 de agosto de 2014. — O Presidente da União das Freguesias de 
Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés, Jorge Manuel Zeferino 
Lourenço.

308052245 

CAPÍTULO IV

Disposições finais e transitórias

Artigo 14.º

Omissões

Os casos omissos no presente Regulamento serão decididos por deli-
beração da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Castanheira 
do Ribatejo e Cachoeiras.

Artigo 15.º

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor dez dias após a sua publicação 
nos termos legais.

28 de agosto de 2014. — O Presidente da Junta de Freguesia, Luís 
Miguel Silva de Almeida.

208056206 

PARTE I

 INSTITUTO PIAGET — COOPERATIVA
PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, INTEGRAL

E ECOLÓGICO, C. R. L.

Aviso n.º 9961/2014
Sob proposta do Instituto Piaget — Cooperativa para o Desenvolvi-

mento Humano, Integral e Ecológico, C. R. L., entidade instituidora da 
Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Vila Nova de Gaia, reconhecida 
como de interesse público pelo Decreto -Lei n.º 52/2003, de 25 de março, 
ouvidos os órgãos legal e estatutariamente competentes, considerando 
o disposto nos artigos 75.º a 80.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de 
março (entretanto alterado pelos Decretos -Lei n.º 107/2008, de 25 de 
junho, e n.º 230/2009, de 14 de setembro, retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 81/2009, de 27 de outubro, e alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 115/2013, de 7 de agosto), a seguir se publica a alteração ao plano de 
estudos da Licenciatura em Enfermagem, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 209, Despacho n.º 14798/2011, de 31 de outubro.

Esta alteração do plano de estudos foi alvo de registo junto da Direção-
-Geral do Ensino Superior, com o número R/A -Ef 178/2011/AL01, de 
28 de julho de 2014.

28 de agosto de 2014. — O Presidente da Direção, Luís Manuel 
Cardoso.

Formulário
1 — Estabelecimento de ensino: Escola Superior de Saúde Jean Piaget 

de Vila Nova de Gaia
2 — Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.): N/A
3 — Curso: Enfermagem
4 — Grau ou diploma: Licenciatura

5 — Área científica predominante do curso: Ciências da Saúde — En-
fermagem

6 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência 
de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 240

7 — Duração normal do curso: 4 anos — 8 semestres
8 — Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos 

alternativos em que o curso se estruture (se aplicável): N/A
9 — Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a ob-

tenção do grau ou diploma:

QUADRO N.º 1 

Área científica Sigla

Créditos

Obrigatórios Optativos

Ciências da Saúde — Enfermagem SAU -Enf 159  -
Ciências da Saúde . . . . . . . . . . . . SAU 35  -
Ciências Sociais . . . . . . . . . . . . . . CS 15  -
Ciências Biológicas  . . . . . . . . . . . BIO 14  -
Ciências Computacionais. . . . . . . COM 4  -
Matemática. . . . . . . . . . . . . . . . . . MAT 4  -
Ciências da Saúde/Humanística . . . SAU/HUM 3
Humanística . . . . . . . . . . . . . . . . . HUM 2  -
Gestão e Administração . . . . . . . . GES 2  -
A definir consoante a opção do estu-

dante na UC de Portfólio Pessoal.  -  - 2

Total . . . . . . . . . . 238 2
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 10 — Observações: NA 

 Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Vila Nova de Gaia

Enfermagem

Licenciatura

Ciências da Saúde — Enfermagem

1.º Ano/1.º semestre

QUADRO N.º 2 

Unidades curriculares Área científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

Anatomofisiologia I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAU Semestral 168 T:40; PL:20 6
Fundamentos de Enfermagem I . . . . . . . . . . . . . . . . . SAU -Enf Semestral 168 T:40; PL:40; OT:10 6
Bioquímica e Biofísica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BIO Semestral 140 T:30; TP:30 5
Introdução à Profissão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAU -Enf Semestral 84 T:30; OT:10 3
Tecnologias de Informação e Comunicação  . . . . . . . COM Semestral 56 TP:30 2
Biologia Celular e Genética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BIO Semestral 140 T:30; PL:20 5
Primeiros Socorros e Reanimação . . . . . . . . . . . . . . . SAU Semestral 84 T:20; PL:20 3

 1.º Ano/2.º semestre

QUADRO N.º 3 

Unidades curriculares Área científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

Fundamentos de Enfermagem II  . . . . . . . . . . . . . . . . SAU -Enf Semestral 224 T:60; PL:40; OT:10 8
Anatomofisiologia II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAU Semestral 168 T:40; PL:20 6
Microbiologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BIO Semestral 112 T:30; TP:20 4
Patologia Geral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAU Semestral 112 T:60 4
Antropossociologia e Trabalho de Campo. . . . . . . . . CS Semestral 84 T:20; TC:20 3
Nutrição e Dietoterapia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAU Semestral 84 T:40 3
Epistemologia e Sistema das Ciências. . . . . . . . . . . . HUM Semestral 56 T:30 2

 2.º Ano/1.º semestre

QUADRO N.º 4 

Unidades curriculares Área científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

Ensino Clínico: Fundamentos de Enfermagem  . . . . . SAU -Enf Semestral 392 O(*):300; OT:12 14 (*) Outra: Ensino Clí-
nico, conforme pre-
visto no artigo 28.º da 
Lei n.º 9/2009, de 
4 de março

Enfermagem nos Cuidados de Saúde Primários e Ciclos 
de Vida I.

SAU -Enf Semestral 112 T:50; OT:4 4

Farmacologia e Farmacoterapia. . . . . . . . . . . . . . . . . SAU Semestral 112 T:70 4
Fundamentos de Enfermagem III. . . . . . . . . . . . . . . . SAU -Enf Semestral 84 T:30; PL:20; OT:4 3
Psicologia do Desenvolvimento: Epigénese e Ciclos 

de Vida.
CS Semestral 84 T:40 3

Sistemas de Informação em Saúde  . . . . . . . . . . . . . . COM Semestral 56 T:20; TP:10 2
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 2.º Ano/2.º semestre

QUADRO N.º 5 

Unidades curriculares Área científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

Ensino Clínico: Cuidados de Saúde Primários  . . . . . SAU -Enf Semestral 392 O(*):300; OT:10 14 (*) Outra: Ensino Clí-
nico, conforme pre-
visto no artigo 28.º 
da Lei n.º 9/2009, de 
4 de março

Enfermagem nos Cuidados de Saúde Primários e Ciclos 
de Vida II.

SAU -Enf Semestral 112 T:40; TP:20; OT:4 4

Estatística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAT Semestral 112 TP:50 4
Epidemiologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAU Semestral 84 T:30; PL:10 3
Psicologia da Saúde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS Semestral 84 T:30 3
Educação para a Saúde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAU Semestral 56 T:30 2

 3.º Ano/1.º semestre

QUADRO N.º 6 

Unidades curriculares Área científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

Enfermagem Médico -Cirúrgica e de Especialidades I SAU -Enf Semestral 252 T:160; TP:20; OT:10 9
Enfermagem da Saúde Materna, Obstétrica e Gine-

cológica.
SAU -Enf Semestral 168 T:40; TP:20; OT:8 6

Enfermagem de Cuidados Paliativos . . . . . . . . . . . . . SAU -Enf Semestral 112 T:30; TP:10; OT:4 4
Enfermagem em Saúde do Idoso . . . . . . . . . . . . . . . . SAU -Enf Semestral 112 T:30; TP:10; OT:4 4
Infeciologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAU Semestral 112 T:40 4
Bioética  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAU/HUM Semestral 84 T:30 3

 3.º Ano/2.º semestre

QUADRO N.º 7 

Unidades curriculares Área científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

Ensino Clínico: Enfermagem Médico -Cirúrgica e de 
Especialidades.

SAU -Enf Semestral 560 O(*):480; OT:20 20 (*) Outra: Ensino Clí-
nico, conforme pre-
visto no artigo 28.º 
da Lei n.º 9/2009, de 
4 de março

Enfermagem Médico -Cirúrgica e de Especialidades II SAU -Enf Semestral 112 T:60; TP:10; OT:4 4
Métodos de Investigação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS Semestral 112 TP:30; OT:10 4
Portfólio Pessoal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (A) Semestral 56 N/A 2 (A): A definir con-

soante a opção do 
estudante na UC 

 4.º Ano/1.º semestre

QUADRO N.º 8 

Unidades curriculares Área científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

Ensino Clínico: Enfermagem de Saúde Infantil e Pe-
diátrica.

SAU -Enf Semestral 224 O(*):180; OT:10 8 (*) Outra: Ensino Clí-
nico, conforme pre-
visto no artigo 28.º 
da Lei n.º 9/2009, de 
4 de março

Ensino Clínico: Enfermagem de Saúde Mental e Psi-
quiátrica.

SAU -Enf Semestral 224 O(*):180; OT:10 8 (*) Outra: Ensino Clí-
nico, conforme pre-
visto no artigo 28.º 
da Lei n.º 9/2009, 
de 4 de março
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Unidades curriculares Área científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica. . . . . . . . SAU -Enf Semestral 112 T:50; OT:4 4
Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica  . . . . . . SAU -Enf Semestral 112 T:50; OT:4 4
Empreendedorismo e Gestão em Saúde. . . . . . . . . . . GES Semestral 56 T:30; TP:10 2
Investigação em Enfermagem I . . . . . . . . . . . . . . . . . SAU -Enf Semestral 56 TP:10; OT:10 2
Psicossociologia e Dinâmica de Grupo  . . . . . . . . . . . CS Semestral 56 T:20; PL:10 2

 4.º Ano/2.º semestre

QUADRO N.º 9 

Unidades curriculares Área científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

Ensino Clínico: Integração na Vida Profissional . . . . SAU -Enf Semestral 560 O(*):500; OT:20 20 (*) Outra: Ensino Clí-
nico, conforme pre-
visto no artigo 28.º 
da Lei n.º 9/2009, 
de 4 de março

Ensino Clínico: Enfermagem em Saúde do Idoso . . . SAU -Enf Semestral 140 O(*):100; OT:8 5 (*) Outra: Ensino Clí-
nico, conforme pre-
visto no artigo 28.º 
da Lei n.º 9/2009, 
de 4 de março

Investigação em Enfermagem II  . . . . . . . . . . . . . . . . SAU -Enf Semestral 140 S:8; OT:20 5

 208057113 

 Aviso n.º 9962/2014
Sob proposta do Instituto Piaget — Cooperativa para o Desenvolvi-

mento Humano, Integral e Ecológico, C. R. L., entidade instituidora da 
Escola Superior de Saúde Jean Piaget — Algarve, reconhecida como de 
interesse público pelo Decreto 36/2002, de 6 de novembro, ouvidos os 
órgãos legal e estatutariamente competentes, considerando o disposto 
nos artigos 75.º a 80.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março 
(entretanto alterado pelos Decretos -Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, e 
n.º 230/2009, de 14 de setembro, retificado pela declaração de retificação 
n.º 81/2009, de 27 de outubro, e alterado pelo Decreto -Lei n.º 115/2013, 
de 7 de agosto), a seguir se publica a alteração ao plano de estudos da 
licenciatura em Fisioterapia, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 173, despacho n.º 11711/2011, de 8 de setembro.

Esta alteração do plano de estudos foi alvo de registo junto da Direção-
-Geral do Ensino Superior, com o número R/A  -Ef 175/2011/AL01, de 
28 de julho de 2014.

28 de agosto de 2014. — O Presidente da Direção, Luís Manuel 
Cardoso.

Formulário
1 — Estabelecimento de ensino:
Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Algarve.

2 — Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
N/A.

3 — Curso:
Fisioterapia.

4 — Grau ou diploma:
Licenciatura.

5 — Área científica predominante do curso:
Ciências da Saúde — Fisioterapia.

6 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência 
de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma:

240.

7 — Duração normal do curso:

4 anos — 8 semestres.

8 — Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos 
alternativos em que o curso se estruture (se aplicável):

N/A.

9 — Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a 
obtenção do grau ou diploma:

QUADRO N.º 1 

Área científica Sigla

Créditos

Obrigatórios Optativos

Ciências da Saúde — Fisioterapia . . . SAU -Fis 170 –
Ciências da Saúde . . . . . . . . . . . . . . . SAU 30 –
Ciências Sociais   . . . . . . . . . . . . . . . . CS 13 –
Ciências Biológicas  . . . . . . . . . . . . . . BIO 10 –
Ciências Físicas  . . . . . . . . . . . . . . . . . CFI 5 –
Matemática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAT 4 –
Ciências Computacionais   . . . . . . . . . COM 2 –
Humanísticas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HUM 2 –
Gestão e Administração . . . . . . . . . . . GES 2 –
A definir consoante a opção do estudante 

na UC de Portfólio Pessoal  . . . . . . . — – 2

Total. . . . . . . . . . . 238 2
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 10 — Observações:

N/A. 
 Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Algarve

Fisioterapia

Licenciatura

Ciências da Saúde — Fisioterapia

1.º ano/1.º semestre

QUADRO N.º 2 

Unidades curriculares Área
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

Biomecânica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CFI Semestral  . . . . . . 140 TP: 40 5
Anatomofisiologia I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAU Semestral  . . . . . . 168 T: 40; PL: 20 6
Bioquímica e Biofísica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BIO Semestral  . . . . . . 140 T: 30; TP: 30 5
Biologia Celular e Genética . . . . . . . . . . . . . . . . BIO Semestral  . . . . . . 140 T: 30; PL: 20 5
Introdução à Profissão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAU -Fis Semestral  . . . . . . 112 T: 30; TC: 20; OT: 10 4
Primeiros Socorros e Reanimação . . . . . . . . . . . SAU Semestral  . . . . . . 84 T: 20; PL: 20 3
Tecnologias de Informação e Comunicação  . . . COM Semestral  . . . . . . 56 TP: 30 2

 1.º ano/2.º semestre

QUADRO N.º 3 

Unidades curriculares Área
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

Métodos e Técnicas de Avaliação e Intervenção 
em Fisioterapia I.

SAU -Fis Semestral  . . . . . . 252 TP: 100; OT: 10 9

Anatomofisiologia II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAU Semestral  . . . . . . 168 T: 40; PL: 20 6
Movimento Humano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAU Semestral  . . . . . . 140 T: 30; PL: 20 5
Modelos e Metodologias de Intervenção em 

Fisioterapia.
SAU -Fis Semestral  . . . . . . 140 TP: 40; OT: 10 5

Epistemologia e Sistema das Ciências. . . . . . . . HUM Semestral  . . . . . . 56 T: 30 2
Antropossociologia e Trabalho de Campo. . . . . CS Semestral  . . . . . . 84 T: 20; TC: 20 3

 2.º ano/1.º semestre

QUADRO N.º 4 

Unidades curriculares Área
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

Métodos e Técnicas de Avaliação e Intervenção 
em Fisioterapia II.

SAU -Fis Semestral  . . . . . . 280 TP: 110; OT: 10 10

Fisioterapia Aplicada a Condições Ortopédicas 
e Traumatológicas.

SAU -Fis Semestral  . . . . . . 168 T: 20; PL: 30; OT: 10 6

Patologia I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAU Semestral  . . . . . . 112 TP: 60 4
Estatística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAT Semestral  . . . . . . 112 TP: 50 4
Psicologia do Desenvolvimento: Epigénese e 

Ciclos de Vida.
CS Semestral  . . . . . . 84 T: 40 3

Ética e Deontologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAU Semestral  . . . . . . 84 T: 30 3

 2.º ano/2.º semestre

QUADRO N.º 5 

Unidades curriculares Área
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

Ensino Clínico I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAU -Fis Semestral  . . . . . . 364 E: 130; OT: 20 13
Métodos e Técnicas de Avaliação e Intervenção 

em Fisioterapia III.
SAU -Fis Semestral  . . . . . . 112 TP: 60; OT: 10 4
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Unidades curriculares Área
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

Neuroanatomia Evolutiva e Funcional. . . . . . . . SAU -Fis Semestral  . . . . . . 112 T: 50 4
Patologia II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAU Semestral  . . . . . . 84 T: 50 3
Psicologia da Saúde   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS Semestral  . . . . . . 84 T:30 3
Psicomotricidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAU -Fis Semestral  . . . . . . 84 TP: 40; OT: 10 3

 3.º ano/1.º semestre

QUADRO N.º 6 

Unidades curriculares Área
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

Ensino Clínico II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAU -Fis Semestral  . . . . . . 588 E: 350; OT: 20 21
Fisioterapia Aplicada a Condições Neurológicas SAU -Fis Semestral  . . . . . . 140 T: 20; PL: 30; OT: 10 5
Métodos e Técnicas de Avaliação e Intervenção 

em Fisioterapia IV.
SAU -Fis Semestral  . . . . . . 112 TP: 60; OT: 10 4

 3.º ano/2.º semestre

QUADRO N.º 7 

Unidades curriculares Área
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

Fisioterapia na Comunidade  . . . . . . . . . . . . . . . SAU -Fis Semestral  . . . . . . 140 TP: 40; OT: 10 5
Fisioterapia Aplicada a Condições Cardiorres-

piratórias I .
SAU -Fis Semestral  . . . . . . 140 T: 20; PL: 30; OT: 10 5

Métodos de Investigação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS Semestral  . . . . . . 112 TP: 30; OT: 10 4
Fisioterapia Aplicada a Geriatria e Cuidados 

Continuados.
SAU -Fis Semestral  . . . . . . 140 TP: 30; OT: 10 5

Portfólio Pessoal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (A) Semestral  . . . . . . 56 N/A 2 (A) — A definir con-
soante a opção do 
estudante na UC.

Métodos e Técnicas de Avaliação e Intervenção 
em Fisioterapia V.

SAU -Fis Semestral  . . . . . . 252 TP: 80; OT: 10 9

 4.º ano/1.º semestre

QUADRO N.º 8 

Unidades curriculares Área
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

Métodos e Técnicas de Avaliação e Intervenção 
em Fisioterapia VI.

SAU -Fis Semestral  . . . . . . 252 TP: 80; OT: 10 9

Fisioterapia Aplicada a Pediatria . . . . . . . . . . . . SAU -Fis Semestral  . . . . . . 140 T: 20; PL: 30; OT: 10 5
Fisioterapia Aplicada a Condições Cardiorres-

piratórias II.
SAU -Fis Semestral  . . . . . . 140 T: 20; PL: 30; OT: 10 5

Empreendedorismo e Gestão em Saúde. . . . . . . GES Semestral  . . . . . . 56 T: 30; TP: 10 2
Investigação em Fisioterapia I . . . . . . . . . . . . . . SAU -Fis Semestral  . . . . . . 112 TP: 10; OT: 20 4
Fisioterapia Aplicada a Condições Específicas SAU -Fis Semestral  . . . . . . 140 TP: 40; OT: 10 5
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 4.º ano/2.º semestre

QUADRO N.º 9 

Unidades curriculares Área
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

Ensino Clínico III (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAU -Fis Semestral  . . . . . . 728 E: 520; OT: 40 26 (B) — Módulo II da 
UC — Opcional 
entre hospital, clí-
nica, instituição so-
cial, comunidade.

Investigação em Fisioterapia II  . . . . . . . . . . . . . SAU -Fis Semestral  . . . . . . 112 S: 8; OT: 20 4

 208057227 

PARTE J1

 MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Aviso n.º 9963/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz -se público que, a pedido da traba-
lhadora, cessou a 13 de julho de 2014, o contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, da trabalhadora do Mapa de Pessoal 
deste Município, Liliana Correia Mascarenhas, com a carreira/categoria 
de assistente operacional.

12 de agosto de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Carlos 
Eduardo da Silva e Sousa.

308033989 

 MUNICÍPIO DE LEIRIA

Aviso (extrato) n.º 9964/2014
Raul Castro, na qualidade de presidente da Câmara Municipal 

de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea b) 

do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 21.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada, aplicada por força do 
disposto no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
a contrario sensu, e tendo em conta o deliberado pela Câmara 
Municipal de Leiria, em 29 de julho de 2014, torna público que 
o procedimento concursal para efeitos de recrutamento e sele-
ção tendo em vista o provimento do titular do cargo de direção 
intermédia de 2.º grau de chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Social (referência PC.06.2014.CDIDS) ficou deserto, pelo que se 
irá proceder à repetição de aviso de abertura referente ao mesmo 
procedimento concursal.

Para constar se lavrou o presente aviso, que vai ser publicado no 
órgão de imprensa de expansão nacional Correio da Manhã, na 2.ª série 
do Diário da República e, com as necessárias adaptações, na bolsa de 
emprego público.

18 de agosto de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Raul 
Castro.

308042728 
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