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Mensagem do Conselho de Administração

A implementação de um Sistema de Gestão Ambiental, de acordo como a
Norma NP EN ISO 14001, justifica-se pela necessidade de melhorar o
comportamento ambiental da CP – Comboios de Portugal E.P.E., e o

envolvimento
Externos.

dos

seus

Colaboradores

e

Fornecedores

de

Serviços

Hoje é sabido que, se por um lado é necessário garantir a
consciencialização de todos os colaboradores para as questões ambientais
relacionadas com a empresa, por outro, é também necessário
salvaguardar que os serviços prestados por cada um dos subcontratados e
fornecedores externos não afectam a capacidade da CP de gerir os seus
aspectos ambientais.

Nesse sentido, a CP pretende desenvolver uma cultura ambiental integrada
na gestão da organização, garantindo que esta responde aos requisitos
legais, identifica situações de não conformidade ou de potencial não
conformidade relativamente aos requisitos legais aplicáveis à sua
actividade e utiliza o seu poder de influência, por exemplo, ao nível da
actuação ambiental junto dos seus fornecedores.
A elaboração do presente Manual de Boas Práticas Ambientais, pretende

ser mais um instrumento para dar corpo aos compromissos assumidos
pela CP na sua Política da Qualidade e Ambiente e justifica-se pela
intenção de comunicar as principais regras da CP em matéria ambiental,
aos colaboradores, prestadores de serviços e fornecedores envolvidos.
O Manual das Boas Práticas Ambientais contém conselhos práticos para
uma actuação esclarecida e responsável que, se aplicada, contribuirá
fortemente para a minimização dos impactes ambientais associados à
nossa actividade, devendo ser seguido pelos colaboradores e prestadores

de serviços da CP.
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Enquadramento

Enquadramento

O Presente Manual é constituído por peças independentes, destinadas aos
Colaboradores da CP e aos Prestadores/Fornecedores de Serviços Externos
cujo desenvolvimento da actividade possam directa ou indirectamente

influenciar o bom desempenho ambiental da CP.
Nesse sentido, possibilita-se a sua publicação ou divulgação de uma forma
desagregada, por colaboradores ou categoria de Prestadores/Fornecedores
de Serviços Externos.
Para cada um destes Grupos Alvo e de acordo com a sua especificidade,
são identificadas as boas praticas por classe ambiental, v.g. gestão da
utilização da energia e dos recursos naturais ou resíduos.

Os colaboradores com responsabilidade na selecção de fornecedores,
deverão também zelar pela aplicação dos princípios constantes neste
manual, aquando da
selecção de Prestadores/Fornecedores para a
prestação de serviços para a CP.
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Águas
Residuais

Prestadores de Serviços de
Limpeza e/ou Resíduos



Forneça produtos químicos que não sejam cancerígenos, mutagénicos
e tóxicos para a reprodução (Advertências de Risco - R40, R45, R46,
R49, R60, R61, R62, R63 e R68).



Forneça produtos de limpeza que cumpram a legislação quanto à
rotulagem e à biodegradabilidade.



Respeite os conselhos de prudência relativos a substâncias e
preparações perigosas (Advertências de Segurança – S29, S35, S56,
S60, S61).





S29 -> Não deitar os resíduos no esgoto.



S35 -> Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem
tomar as precauções de segurança devidas



S56 -> Eliminar este produto e o seu recipiente enviando-os
para um local de recolha de resíduos perigosos ou especiais



S60 -> Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados
como resíduos perigosos



S61 -> Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções
específicas/fichas de segurança

Disponibilize e consulte as Fichas Técnicas de Segurança de cada um
dos produtos, disponíveis no local de trabalho.

Prestadores de Serviços de Limpeza e/ou Resíduos
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Preencha a Guia de Acompanhamento de Resíduos (GAR).



Classifique e separe os resíduos da prestação do serviço.


Não abandone, no final dos trabalhos, resíduos, recipientes ou
qualquer tipo de embalagem. Coloque-os num contentor
adequado para posterior recolha.

Prestadores de Serviços de Limpeza e/ou Resíduos
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Seja sensível aos impactes da descarga de águas residuais de limpeza
em locais não apropriados (p.e. descarga na linha férrea, em
sarjetas, etc.) e aplique os procedimentos adequados para a descarga
destas águas residuais.

Prestadores de Serviços de Limpeza e/ou Resíduos
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