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Desempenho Ambiental da ZFI 

 
 

Transição para a norma ISO 14001:2015 
A certificação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da Zona Franca Industrial expressa o nosso compromisso 

para com a redução e prevenção da poluição e a preservação do ambiente, o respeito pelas normas legais 
aplicáveis e o compromisso com a melhoria contínua. Encontramos na transição para a nova versão da norma uma 

oportunidade para aumentarmos a eficácia do SGA e o nosso desempenho ambiental. 

Em Dezembro de 2016 concluímos o processo de transição para a nova versão da norma ISO 14001. 
 

Temos um Plano Anual de Qualidade da Água 
São realizadas anualmente e com uma periodicidade bi-mensal, análises a 32 parâmetros 

(microbiológicos/químicos/físico-químicos) da água para consumo humano. Os resultados das análises são 
comunicados às entidades que usam água no seu processo produtivo e estão disponíveis para consulta sempre que 

solicitados.  
 

 
Monitorizamos a Qualidade de Ar e Ruído 

No âmbito do nosso Plano Anual de Monitorização, é verificada a Qualidade do Ar Ambiente em três pontos distintos 
do parque industrial e são analisados os níveis de Ruído Ambiente na zona limite da ZFI, no ponto de maior 

sensibilidade. 

 

 

Fazemos a preservação de palmeiras face à praga do escaravelho 
Cumprimos um plano para a preservação da população estratégica de palmeiras, que permitiu reduzir 

drasticamente o n.º de exemplares afectados em cada ano. 

Realizamos a poda das palmas no inverno, por ser o período onde existe uma menor intensidade de voo do 
escaravelho adulto. Após a poda, a superfície de corte é protegida por uma pasta cicatrizante, de forma a reduzir a 

possibilidade de atrair o insecto. 

Em 2016 foi assegurada a preservação da população estratégica de palmeiras, não se tendo verificado qualquer 
exemplar afectado. 

 
 

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 detecção de fugas. 

Em 2016, a percentagem de perdas na rede de distribuição da água potável na ZFI foi de 17%. 

 
 

Fazemos a recolha selectiva de resíduos 
É nosso objectivo permanente melhorar a operacionalidade do serviço de recolha de resíduos e a sua selectividade 

para potenciar o incremento da percentagem de resíduos sólidos recicláveis enviados para destino final.  

Em 2016, mais de 58% dos resíduos sólidos equiparados a urbanos recolhidos na ZFI foram resíduos valorizáveis. 


