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A Judite Maria, Lda. é uma empresa certificada pela SGS e tem implementado um 

Sistema Integrado de Qualidade e Ambiente em linha com as normas NP EN ISO 9001:2015 e 

NP EN ISO 14001:2015. Além de ser essencial monitorizar os impactes ambientais causados da 

nossa própria atividade, é também importante consideramos os impactes causados pelos 

nossos transportadores. 

Assim a Judite Maria, Lda. pretende com esta informação, comunicar a Política da 

Qualidade e Ambiente adotada e transmitir as boas práticas ambientais aos transportadores 

que prestam serviços à nossa organização. 

 

Política da Qualidade e Ambiente 

A Política da Judite Maria prioriza a satisfação das necessidades das partes 

interessada, garantindo a confiança de todos que estão ao serviço da empresa. Deste modo 

é essencial o trabalho em equipa e o envolvimento de todos os colaboradores. 

Em todas as áreas de atuação da Judite Maria é fulcral cumprir todos os requisitos de 

saúde, higiene e segurança no trabalho. 

Melhorar o desempenho ambiental é crucial no ramo de atividade da empresa. Neste 

sentido promove-se a reciclagem, a adoção de medidas em linha com a economia circular 

e a prevenção da poluição.  

A direção da empresa assegura o correto entendimento desta política e a 

disponibilização a todas as partes interessadas. 

 

Boas Práticas Ambientais 

 

Transporte 

Conduza de forma segura e responsável, tendo em conta as boas práticas de 

condução defensiva, tais como: 

• Cumprir a sinalização de trânsito e limites de velocidade, assim como todo o código 

de estrada; 

• Manter a velocidade o mais constante possível; 

• Evitar travagens e acelerações bruscas; 

• Zelar pela boa manutenção da viatura; 

• Verificar com frequência a pressão dos pneus dos veículos e equipamentos. 
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Motoristas e Viatura 

• Os motoristas devem apresentar-se sempre devidamente fardados e identificados; 

• Mantenha a viatura limpa e em bom estado de conservação, de forma a manter um 

bom desempenho no que diz respeito ao consumo de combustível e emissão de gases 

de escape; 

• Mantenha a viatura devidamente equipada com extintor e todos os equipamentos 

exigidos para sua proteção e correto desempenho do seu trabalho; 

• Nas instalações da Judite Maria, Lda. cumpra os procedimentos existentes, 

designadamente no que se refere à descarga de resíduos e utilização dos diversos 

espaços; 

 

Resíduos  

• Os resíduos produzidos nas atividades de manutenção são da responsabilidade do 

fornecedor, devendo ser encaminhados para operadores de gestão de resíduos 

licenciados, de forma a assegurar o seu tratamento e eliminação adequada; 

• Deverá ser enviado para a Judite Maria, Lda. o comprovativo do encaminhamento dado 

aos resíduos produzidos nas atividades de manutenção; 

• Sempre que possível, deve promover a reciclagem ou outra forma de valorização dos 

resíduos gerados; 

  

    É Proibido! 

 Descarregar resíduos sem autorização.  

 Bloquear/obstruir as vias de acesso/circulação, equipamentos de combate a 

incêndio e saídas de emergência; 

 Fumar fora das zonas delimitadas;  

 Utilizar ferramentas, extensões elétricas ou outros equipamentos em mau 

estado de conservações e sem as respetivas proteções; 

 Verter/descarregar óleos ou outros líquidos poluentes para o solo, linhas de água, esgotos 

e caleiras; 

 Recolher imagens ou documentos sem autorização prévia; 
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É Obrigatório! 

 O uso de colete refletor; 

 Usar calçado de segurança e todos os EPI’s necessários para a realização da tarefa 

em segurança; 

 Respeitar a sinalização e regras de segurança internas; 

 Reportar a um responsável da empresa Judite Maria, Lda todos os incidentes e 

acidentes decorridos na instalação; 

 
Situações de Emergência 

 

• Pare o seu trabalho;  

• Siga as instruções do Delegado de Segurança; 

• Não corra; 

• Abandone o local onde se encontra utilizando os caminhos de 

evacuação; 

• Não volte atrás para recolher documentos ou objetos pessoais; 

• Deixe os caminhos desobstruídos para facilitar o acesso da equipa de 

intervenção; 

• Mantenha-se junto do ponto de encontro e só o abandone após indicação 

do Responsável de Segurança;  

 

Procedimento de controlo e limpeza de um derrame 

Em caso de derrame de substâncias ou misturas perigosas, deve proceder do seguinte 

modo: 

• Informar imediatamente o Delegado de segurança: 

• Identificar o produto derramado. Por exemplo: Óleo, 

gasóleo, etc. 

• Chamar a equipa de intervenção.  

• Identificar e eliminar a origem do derrame. Por exemplo: 

Levantar o bidon, jerrican, fechar a torneira, etc. 

• Extinguir ou remover todas as fontes de ignição Por exemplo: Desligar equipamentos 

elétricos junto ao derrame. 

• Conter o derrame com a ajuda do papel absorvente, fazendo uma barreira ao redor da 

substância. 

 



TRANSPORTADORES 
 

  

  

 

JUDITE MARIA JESUS DIAS 

Operações de Gestão de Resíduos, Lda. 

 

 

• Proceder à absorção do produto derramado 

com o material absorvente adequado. Por 

exemplo: areia. 

• Recolher do material absorvente com a ajuda 

de pá e vassoura. 

• Colocar os resíduos num saco plástico, devidamente acondicionado e enviar para o 

destino final adequado.  

 

No caso de derrame de Óleo, o produto deve ser colocado 

num contentor próprio, identificado com o código LER 150202 – 

Absorventes e/ou panos de limpeza contaminados por substâncias 

perigosas. 

Na eventualidade da substância derramada chegar ao sistema de drenagem de águas 

pluviais/residuais, deve-se informar a entidade responsável pela gestão e tratamento de 

águas residuais. (SIMAR: 219 848 500). 

Caso não se consiga controlar o derrame, deve-se pedir ajuda externa. 

  

 Entidade Contacto 

Número Nacional de Emergência 112 

Bombeiros Voluntários de Camarate 219 472 020 

Polícia de Segurança Pública 219 835 502 

Em caso de acidente ou situação de emergência avise sempre um colaborador da 

empresa e siga as instruções dadas. 

Sede e Unidade I: Frielas 

Quinta da Bela Vista, 

Rua Sol Nascente, nº 2 

2660-048 Frielas 

 

Horário de funcionamento 

De segunda a sexta-feira 

Das 08:30 às 12:30 

Das 13:30 às 17:30 

 

Unidade II – Camarate 

Rua do Grafanil nº 6 

2680-154 Fetais,  

Camarate 

 

Horário de funcionamento 

De segunda a sexta-feira 

Das 08:30 às 13:00 

Das 14:00 às 18:00 

 

Contactos 

Tel: 219 471 270 

Fax: 219 473 261 

Tlm.: 938 715 023 

E-mail: geral@juditemaria.com 

Site:   www.juditemaria.com 

 

mailto:geral@juditemaria.com
http://www.juditemaria.com/

