
 

Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente 

Proposta de prestação de serviços à Fabrióleo 

1. Objectivos e etapas do trabalho 
Esta proposta dá continuidade ao  trabalho de consultoria ambiental e apoio  técnico‐científico  à 
empresa Fabrióleo.  

A metodologia definida em Outubro de 2016 previa três etapas: Etapa A ‐ Diagnóstico; Etapa B  ‐ 
Medidas de gestão avançadas; Etapa C ‐ Avaliação de impactes na bacia. 

A Etapa A foi concluída com os relatórios entregues. A presente proposta refere‐se à primeira fase 
das Etapas B e C, para um horizonte de trabalho de seis meses. 

2. Pressupostos 
A colaboração entre a FCT‐UNL e a Fabrióleo assume os seguintes pressupostos: 

‐ O âmbito do trabalho é estabelecido por comum acordo entre a FCT‐UNL e a Fabrióleo; 

‐ A Fabrióleo fornecerá à equipa da FCT‐UNL toda a informação a que tem acesso; 

‐ A  informação  fornecida  pela  Fabrióleo  à  FCT‐UNL mantém‐se  propriedade  da  Fabrióleo, 
não  podendo  a  FCT‐UNL  fazer  outro  uso  dessa  informação  sem autorização  expressa  da 
Fabrióleo; 

‐ As metodologias desenvolvidas pela FCT‐UNL,  seja  conhecimento prévio ou desenvolvido 
para  este  trabalho, mantêm‐se  propriedade  intelectual  da  FCT‐UNL  e  da  equipa  autora, 
não havendo qualquer transferência de direitos implicada nos relatórios produzidos; 

‐ Os pareceres e relatórios da FCT‐UNL não são sujeitos a aprovação pela Fabrióleo, sendo as 
conclusões  do  trabalho  da  exclusiva  responsabilidade  da  equipa  FCT‐UNL,  com  base  na 
evidências recolhidas. A Fabrióleo tem no entanto direito a conhecer e pronunciar‐se sobre 
as versões preliminares dos relatórios; 

‐ A  Fabrióleo  poderá  dar  o  destino  que  entender  aos  relatórios  e  pareceres  técnicos 
produzidos  no  âmbito  deste  trabalho,  desde  que,  quando  os  entregar  ou  citar  perante 
terceiros, lhes disponibilize o texto integral ou o resumo executivo, não sendo admissível o 
uso  de  citações  descontextualizadas.  Eventual  incumprimento  desta  disposição  pela 
Fabrióleo confere à FCT‐UNL o direito de divulgar os relatórios. 

3. Metodologia 

3.1. Etapa B — Medidas de gestão avançadas 
Os objectivos gerais da Etapa B são regularizar a situação legal, montar um sistema de gestão que 
permita  um  controlo  adequado  dos  aspectos  ambientais,  e  equacionar  oportunidades  de 
melhoria, quer em termos ambientais, quer com relevância para o negócio. 

A fase de trabalho objecto da presente proposta integra as seguintes componentes: 



B1. Gestão ambiental 

A  gestão  ambiental  tem  como  objectivos  específicos  garantir  o  adequado  controlo  dos 
aspectos  ambientais,  o  cumprimento  das  exigências  legais,  e  permitir  a  necessária 
tranquilidade de gestão. Tarefas a desenvolver: 

a) Regularizar a situação da Fabrióleo em matéria de documentação e controlo ambiental, 
tendo em conta as insuficiências detectadas na etapa de Diagnóstico; 

b) Montar e operar um sistema de gestão ambiental (SGA) pelo período de seis meses (a 
contar da data da aprovação da proposta); 

c) Equacionar a evolução para um SGA avançado. 

B2. Controlo das emissões hídricas 

O controlo das emissões hídricas tem como objectivos específicos: obter uma validação do 
autocontrolo regular efectuado pela Fabrióleo; avaliar o desempenho da ETAR, permitindo 
eventualmente  optimizar  processos;  compreender  o  comportamento  do  efluente  em 
função de variações do processo produtivo e da meteorologia; calibrar o equipamento de 
monitorização  contínua  para  permitir  um  controlo  rigoroso  das  descargas  a  baixo  custo. 
Tarefas a desenvolver: 

a) Definição  detalhada  do  programa  de  amostragem  para  caracterização  do  efluente, 
bruto e tratado. Perspectiva‐se uma campanha de amostragem no Inverno e outra no 
Verão (datas a confirmar); 

b) Análise de  propostas de  fornecedores e aconselhamento da Fabrióleo para aquisição 
de (i) sensores de monitorização contínua e (ii) realização das análises aos efluentes; 

c) Instalação e acompanhamento do sistema de monitorização contínua; 

d) Acompanhamento e análise de dados da campanha de amostragem aos efluentes; 

e) Análise do projecto e desempenho da ETAR. 

B3. Controlo das emissões atmosféricas do processo (reactores) 

O  controlo  das  emissões  atmosféricas  tem  como  objectivos  específicos  garantir  o 
cumprimento das exigências legais e auxiliar o controlo do processo com vista a potenciais 
melhorias. Tarefas a desenvolver: 

a) Definição dos requisitos de autocontrolo das emissões atmosféricas do processo; 

b) Análise de  propostas de  fornecedores e aconselhamento da Fabrióleo para aquisição 
do serviço de amostragem das emissões atmosféricas do processo; 

c) Acompanhamento  e  análise  de  dados  da  campanha  de  amostragem  às  emissões 
atmosféricas do processo; 

d) Definição de meios de autocontrolo e plano de amostragem futuro. 

B4. Alterações ao processo 

As alterações ao processo aplicam o conceito de economia circular:  reduzir os resíduos e 
aproveitá‐los  para  gerar  produtos  novos  ou  para  reduzir  as  necessidades  de  matérias 
primas  e  tratamento  de  efluentes  (oportunidades  de  melhoria  tanto  no  desempenho 
ambiental como no negócio). Esta componente tem um carácter de  I&D. Nesta fase será 
desenvolvido  apenas  um  estudo  preliminar;  uma  análise  mais  profunda  será  definida  e 
orçamentada numa segunda fase após a avaliação de resultados das tarefas anteriores. 



3.2. Etapa C — Avaliação de impactes na bacia 
O objectivo geral da Etapa C é desenvolver um estudo de caracterização da poluição e qualidade 
da água na bacia das Ribeiras da Boa Água e do Serradinho. Tarefas a desenvolver nesta fase: 

a) Completar a  identificação e geo‐referenciação das fontes poluentes (iniciada na Etapa A), 
com recurso a informação local, on‐line, pesquisa de bases de dados e trabalho de campo; 

b) Caracterizar as fontes poluentes identificadas; 

c) Recolha de informação e modelação hidrológica da bacia em estudo; 

d) Definição de cenários de cargas poluentes e escoamentos; 

e) Modelação da qualidade da água na bacia em estudo, com enfoque na poluição orgânica; 

f) Selecção de locais e definição de programa de amostragem e na bacia; 

g) Selecção de laboratório para a realização das análises e supervisão da recolha de amostras; 

h) Análise de resultados e produção de recomendações. 

4. Equipa da FCT-UNL 
Coordenação geral e da avaliação de impactes: Prof. Doutor João Joanaz de Melo 

Investigadores  dedicados,  responsáveis  pela  área  da  gestão  ambiental:  Engº  António  Galvão  e 
Engª Maria João Sousa 

Consultoria para a área dos recursos hídricos: Prof. Doutor Pedro Coelho 

Consultoria para a área do tratamento de efluentes líquidos: Profª Doutora Leonor Amaral e Profª 
Doutora Rita Maurício. 

Consultoria para a área dos processos: Profª Doutora Margarida Gonçalves e Dr. Andrei Longo. 

5. Custos e prazos 

5.1. Custos: global e parciais 
Esta fase do trabalho terá um custo global de 49 500 € (quarenta e nove mil e quinhentos euros), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, com a seguinte distribuição por componentes: 

Componente  Custo líquido de IVA (€) 

B1. Gestão ambiental  18 000 

B2. Controlo das emissões hídricas  10 000 

B3. Controlo das emissões atmosféricas  3 500 

B4. Alterações ao processo  2 000 

C. Avaliação de impactes na bacia  16 000 

Total  49 500 

Estes  custos  incluem  o  trabalho  da  equipa,  deslocações  e  outras  despesas  da  FCT‐UNL.  Não 
incluem  o  custo  das  campanhas  de  amostragem  e  equipamentos  a  instalar  na  Fabrióleo 
(designadamente sensores de monitorização contínua), que serão orçamentados à parte e pagos 
directamente pela Fabrióleo aos fornecedores. 

A Fabrióleo poderá optar por contratualizar agora todas ou parte das componentes descritas. 



5.2. Prazos, documentos a entregar e pagamentos 
Prazo (contado do 
1º pagamento) 

Documentos a entregar 
Parcela a 
pagar (%) 

Aceitação da proposta  Presente proposta  50 
Até 3 meses  Relatório de progresso por componente  30 
Até 6 meses  Relatório final por componente  20 

5.3. Validade da proposta 
A presente proposta tem uma validade de 30 dias. 

 

 

Caparica, 31 de Janeiro de 2017 

 

Pela FCT‐UNL, 

 

João Joanaz de Melo 

 
__________________ 
João Joanaz de Melo 
(Doutor Eng. Ambiente, Pro f. Aux. c/Agregação) 
CENSE - Center for Environmental and Sustainability Research 
Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente 
Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa 
2829-516 Caparica, PORTUGAL 
Tel: +351-212948300 x.10121 (gab.), x.10144 (equipa técnica), x.10179 (secretariado) 
Fax: +351-212948554          E-mail: jjm@fct.unl.pt 
http://www.dcea.fct.unl.pt           http://cense.fct.unl.pt/ 


