Emergências, Segurança e Ambiente
Instrução de Segurança e Ambiente
VISITANTES
PRINCIPAIS ASPETOS AMBIENTAIS, PERIGOS E RISCOS
O QUE FAZER PARA OS REDUZIR

AMBIENTE

Aspetos ambientais
Produção de resíduos

Evitar a produção de resíduos. Não deitar resíduos
para o chão. Separar os resíduos de embalagens e
colocar nos respetivos ecopontos.

Consumo de água

Manter as torneiras abertas apenas quando estão a
ser utilizadas.

Consumo de energia

Desligar as luzes quando houver luminosidade
suficiente ou quando não forem necessárias.

Perigos e Riscos

Medidas a adotar

Libertação de odores e
poeiras

SEGURANÇA

Queda e/ou projeção de
objetos

Contacto com materiais
e resíduos diversos

Movimentação de
máquinas e viaturas

Contacto com máquinas
/ elementos em tensão
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Usar os Equipamentos de Proteção Individual
obrigatórios distribuídos pela AMARSUL.
Usar os Equipamentos de Proteção Individual
(colete de alta visibilidade) distribuídos pela
AMARSUL e manter as distâncias de segurança
relativamente
a
máquinas,
viaturas
e
equipamentos.
Deverá ser usado capacete de segurança em zonas
consignadas de obras (se aplicável) ou quando for
especificamente indicado pelos serviços de SST.

Os visitantes deverão utilizar vestuário com
cobertura significativa do corpo, por exemplo,
calças, sapatos fechados e de sola grossa.

No caso de deslocação às células de deposição de
resíduos, deverão usar botas de segurança.
Permanecer junto dos responsáveis do grupo e
respetivo Guia. Respeitar os caminhos de circulação.

Usar os Equipamentos de Proteção Individual
(colete de sinalização) de uso obrigatório
distribuídos pela AMARSUL.

Não tocar nos equipamentos em funcionamento ou
nos quadros elétricos.
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VISITANTES
Emergências

Deverá (quando aplicável) ser preenchido o modelo Controlo de Entradas – Visitas de
Estudo por parte da área de Comunicação e Sensibilização no dia anterior à visita,
mediante informação fornecida pela Entidade visitante.
Na posse do documento e na chegada do transporte, o Segurança deverá verificar todos os
dados previamente preenchidos e corrigi-los, caso seja necessário. Se precisar de auxílio
nessa verificação, solicita apoio à área de Comunicação e Sensibilização.
Após efetuar as verificações necessárias, o vigilante deve entregar o(s) cartão(ões) de
visitante(s), tendo em conta o seguinte:
• Visitas escolares - entrega de cartão de visitante ao(s) responsável(is) do grupo
• Visitas profissionais ou particulares – entrega de cartão de visitante a todos os
indivíduos, sem exceção.
O Segurança deverá acautelar que o cartão de visitante é colocado em local visível.
No final da Visita de Estudo e após a assinatura do Segurança o documento considera-se
validado, e deverá ser arquivado pelos Serviços de Vigilância.
O procedimento acima descrito tem como objetivo, assegurar o conhecimento efetivo do
número de visitantes presentes nas instalações da AMARSUL em caso de Emergências,
nomeadamente em que seja necessário efetuar a evacuação das instalações.
Em caso de alarme deverá:
•

Manter a calma, seguindo as indicações do Guia e dos responsáveis do grupo.

•

Evacuar as instalações utilizando, se necessário, as saídas de emergência

•

A evacuação pode ser efetuada conjuntamente com o pessoal das instalações para

assinaladas.

o “ponto de encontro”. No trajeto, não deve atravessar o local da emergência.

Outras informações:
Não beber nem comer durante a visita às instalações. Não beber água das torneiras.
Comunicar ao Guia do grupo quaisquer emergências que identificar, como por ex.
derrames de produtos químicos, derrame de óleo, incêndio, etc.
Deverá ser respeitada a sinalização de proibição de fumar e foguear, bem como toda a
sinalização de segurança que exista nas instalações da AMARSUL e todas as indicações de
segurança prestadas pelo Guia.
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Zelar pelo bom estado de conservação das instalações, deixando-as tal como encontradas
no início da visita.
O estacionamento deve ser feito apenas nos parques existentes para o efeito e os veículos
devem ser estacionados com a frente virada para a saída.
A AMARSUL só recebe visitantes a partir dos 10 anos de idade.
O número de visitantes não deverá ser superior ao definido no documento A22d-005. Em
grupos de visitantes com menos de 12 anos é obrigatório, um responsável, por cada grupo
de 15 crianças. Em grupos de visitantes com mais de 12 anos, é obrigatório, no mínimo, um
responsável, maior de 18 anos. Grupos de visitantes cujos elementos sejam
maioritariamente de idade superior a 18 anos, necessitam apenas de um responsável,
nomeado aquando da solicitação da visita.
A salvaguarda de objetos pessoais, incluindo valores, é da inteira responsabilidade dos
próprios e dos responsáveis dos grupos das entidades visitantes.
Não é permitido filmagens ou reportagens fotográficas durante a visita, a não ser por
consentimento expresso da Administração da AMARSUL.
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