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Desempenho Ambiental da ZFI 
 
 

 
Atribuímos um prémio às empresas com melhor conduta ambiental 
Como incentivo às empresas para a adoção de boas práticas ambientais, de medidas preventivas e redutoras da poluição, 
assim como de boas práticas de salubridade, manutenção e organização das suas instalações, foi instituído em 2010 o 
Prémio Ambiental ZFI. 
 
Desde o lançamento das iniciativas de consciencialização para a vertente ambiental, várias empresas iniciaram a certificação 
pela Norma NP EN ISO 14001, enquanto outras têm adoptado planos anuais de redução e prevenção dos seus impactes 
negativos. 
 
O investimento realizado até ao momento na atribuição do Prémio Ambiental ZFI ascende aos 60.000 €. 
 
Monitorizamos os impactes ambientais da ZFI  
Com o objetivo de melhorar as condições gerais ambientais na ZFI, cumprimos um plano anual de monitorização onde se 
incluem monitorizações à qualidade da água para consumo humano, aos efluentes residuais, ao ruído ambiente nos limites 
da ZFI e à qualidade do ar ambiente no parque industrial. 
 
Temos um plano de preservação de palmeiras face à praga do escaravelho 
Implementámos um plano para a preservação da população estratégica de palmeiras, o que permitiu reduzir drasticamente 
o n.º de exemplares afetados em cada ano. 
 
Em 2015 foi assegurada a preservação da população estratégica de palmeiras, não se tendo verificado qualquer exemplar 
afectado. 
 
Promovemos a plantação de árvores 
Por forma a promover o aumento de áreas verdes e compensar a perda potencial de palmeiras devido à praga do 
escaravelho, em 2015 mantivemos o esforço de florestação do parque industrial com a plantação de 50 exemplares de 
pinheiro do Alepo. 
 
Desde o início desta campanha, já plantámos 2883 árvores e plantas arbustivas. 
 
Monitorizamos e controlamos os consumos de água 
Com o objectivo de facilitar a identificação de possíveis pontos de fuga nas redes internas dos utentes, mensalmente são 
apurados, registados e monitorizados os seus consumos de água potável, originando a emissão de alertas de consumos 
identificados como anormalmente altos. 
 
A rede de distribuição é igualmente monitorizada através de contadores instalados nos ramais de grande secção para a 
deteção de fugas. 
 
Em 2015, a percentagem de perdas na rede de distribuição da água potável na ZFI foi de 15%. 
 
Fazemos a recolha seletiva de resíduos 
É nosso objectivo permanente melhorar a operacionalidade do serviço de recolha de resíduos e a sua seletividade, 
potenciando o incremento da percentagem de resíduos sólidos recicláveis enviados para destino final.  
 
Em 2015, mais de 53% dos resíduos equiparados a urbanos recolhidos na ZFI, foram resíduos valorizáveis. 


