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Síntese do projeto
Desenvolvimento e implementação de um sistema para a gestão do risco
A Valente & Ribeiro consciente da sua responsabilidade em relação ao ambiente e
segurança, e essencialmente tendo em conta a complexidade relativamente à gestão do risco do
sector de atividade de tintas, diluentes e solventes, tem como necessidade melhorar o seu
desempenho na área da gestão do risco, pelo que pretende desenvolver um projeto de I&DT
com vista à implementação de um sistema de gestão do risco, adequado à sua atividade e
dimensão.
Um diagnóstico preliminar, tem como objetivo a recolha da informação que permita
posteriormente definir o modelo conceptual.
Uma avaliação de risco é específica para o local em análise e assenta sobre as interações
verificadas entre a fonte da contaminação, o trajeto e os alvos/recetores, assim é fundamental a
definição de um Modelo Conceptual, através do qual se constitui o retrato das condições iniciais
do local em análise e se identificam os vários cenários de exposição.

A avaliação dos efeitos nas águas e nos solos dos cenários relevantes identificados que
envolvam substâncias perigosas para os ecossistemas (tendo em conta o seu comportamento
ambiental, assim como a vulnerabilidade do meio envolvente), serão efetuados com base em
normativos internacionais (tais como a Norma Espanhola UNE 15008), uma vez que Portugal não
dispõe ainda de regulamentação nesta matéria.
Para os vários cenários de risco identificados, serão selecionadas as medidas de redução
de risco a implementar tendo por base o conhecimento técnico-científico, o histórico da
instalação e as boas práticas, bem como a análise de viabilidade técnica e económica. Estas
medidas estarão focadas na redução dos riscos existentes e na reparação do recetor ambiental
(solos, águas e espécies e habitats) (se aplicável).
Durante todo o período de desenvolvimento do projeto, os trabalhos serão realizados em
estreita colaboração com os técnicos/responsáveis da empresa, prevendo-se o esclarecimento
sobre as técnicas de análise de risco e utilização da solução informática, o que permitirá à
empresa ficar dotada do conhecimento necessário que lhe permitirá, no futuro, em qualquer
momento, tendo em conta novos cenários e alterações (Ex: novo produto), efetuar a gestão de
riscos da sua atividade.
Ao reduzir o risco da sua atividade, a Valente & Ribeiro, Lda investe estrategicamente no
acréscimo do valor económico da sua atividade, através da melhoria do desempenho dos seus
produtos e processos produtivos, quer a montante (matérias-primas, recursos, processo e
técnicas de produção com menores riscos associados), quer a jusante (persecução de novos
mercados, criação de novos produtos, transparência na comunicação, etc.).

