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1. INTRODUÇÃO
A J.L. Nogueira – Estudos& Montagens Elétricas foi fundada em 2011 no Concelho de Vila Nova
de Gaia, pelo seu fundador e gerente José Lúcio Nogueira.
A criação desta empresa teve o objetivo de dar resposta ao mercado de clientes que procuram
serviços profissionais ligados à execução de instalações elétricas de baixa, média e alta tensão.
A empresa tem uma equipa especializada e formada, com vários anos de experiência no setor
da energia, que garante e oferece ao mercado soluções à medida do cliente.
A J.L. Nogueira trabalha focalizada em valores como o rigor, ética e profissionalismo, que
considera como fundamentais na sua missão e tem como base a melhoria contínua dos seus
serviços para atender cada vez melhor os seus clientes e parceiros.
Nesse sentido, a JL Nogueira iniciou em fevereiro de 2020 o processo de certificação que
culminou com a certificação do Sistema Integrado de Gestão de Qualidade, Ambiente e
Segurança em agosto de 2021.
A JLN tem como preocupação no decorrer da sua atividade a responsabilidade social, quer dos
seus colaboradores, quer de todas as partes interessadas do seu sistema, nunca esquecendo a
preocupação a nível da SST e da sustentabilidade ambiental.
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2. POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE
A J.L. Nogueira é uma empresa de prestação de serviços de instalações elétricas de baixa
tensão, telecomunicações (ITED, ITUR, redes estruturadas) e segurança (incêndio, intrusão,
CCTV).
Procurando melhorar continuamente a sua performance, decidiu implementar um Sistema de
Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança assente nas seguintes premissas:
•

Apostar na Qualidade de excelência dos serviços prestados, aos preços mais competitivos;

•

Dispor de uma equipa com elevada experiência e capacidade técnica, proporcionando as
soluções mais eficientes;

•

Satisfazer os requisitos dos clientes e demais partes interessadas, respondendo às suas
necessidades e expetativas;

•

Promover a eficiência e o rigoroso cumprimento dos prazos de execução acordados;

•

Cumprir com todos as obrigações de conformidade, ou seja, requisitos legais e outros
requisitos que a empresa deva cumprir;

•

Assumir o compromisso da proteção do ambiente, através do uso sustentável de recursos,
da mitigação e adequação às alterações climáticas e a proteção da biodiversidade e dos
ecossistemas;

•

Prevenir a poluição e minimizar os impactes ambientais significativos identificados;

•

Minimizar o consumo de matérias-primas e materiais de embalagem, água, energia e
combustíveis, promovendo sempre que possível a sua redução, reutilização e/ou
reciclagem.

•

Reduzir, tanto quanto possível, resíduos, emissões gasosas e ruído.

•

Fornecer condições de trabalho seguras e saudáveis para prevenir a ocorrência de lesões,
ferimentos e danos para a saúde dos colaboradores e minimizar os riscos significativos
identificados;

•

Assumir o compromisso de eliminar perigos e reduzir os riscos de segurança e saúde no
trabalho;

•

Consultar e promover a participação dos trabalhadores no âmbito da segurança e saúde no
trabalho;

•

Sensibilizar e formar continuamente os colaboradores, para que exerçam na sua função, as
melhores práticas ambientais e cumpram as normas de segurança aplicáveis.

•

Respeitar os direitos humanos, assentando as suas ações em princípios de cidadania,
inclusão social, não discriminação, oportunidade de trabalho e desenvolvimento pessoal e
profissional.

•

Promover a melhoria contínua do sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança,
através do estabelecimento de objetivos e metas anuais, a fim de melhorar o seu
desempenho global.
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3. CÓDIGO DE CONDUTA
A confiança dos fornecedores e clientes da J.L. Nogueira e os seus serviços e produtos são o seu
bem mais precioso, nesse sentido é necessário que todos estejam à altura dessa confiança
através de um comportamento íntegro e honesto.
Nesse sentido, é necessário que todos sejam responsáveis pelo seu comportamento, zelar pela
reputação e pelo sucesso da empresa.
O seu CÓDIGO DE CONDUTA é um instrumento orientador dos atos de todas as pessoas que
exercem atividades em nome da “J.L. NOGUEIRA LDA.”, ou seja, dos trabalhadores,
administradores, gerentes, estagiários, prestadores de serviços e terceiros a quem cabe as
responsabilidades de observar as suas disposições e de as aplicar, em seu âmbito de atuação,
seu conteúdo, além de promover a sua divulgação, seu entendimento e sua internalização.
Os princípios orientadores do Código são chamados de “Orientadores da Conduta JLN” e
incorporam os Valores da “J.L. NOGUEIRA LDA.”, ou seja:
a) Cooperação;
b) Dedicação;
c) Disciplina;
d) Discrição;
e) Ética;
f)

Excelência;

g) Fiscalidade;
h) Honestidade;
i)

Idoneidade;

j)

Igualdade e não discriminação;

k) Inovação;
l)

Integridade e Combate à Corrupção;

m) Lealdade;
n) Legalidade;
o) Objetividade;
p) Respeito;
q) Responsabilidade;
r)

Responsabilidade Ambiental;

s)

Saúde e Segurança no Trabalho;

t)

Sigilo;

u) Transparência;
v) Zelo;
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4. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA
O sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e SST da JL NOGUEIRA tem como âmbito:
“Prestação de serviços de instalações elétricas de baixa tensão, telecomunicações (ITED, ITUR,
redes estruturadas) e segurança (incêndio, intrusão, CCTV).”
As Normas de Referência para a certificação do respetivo Sistema de Gestão da Qualidade,
Ambiente e SST foram as normas NP EN ISO 9001:2015, NP EN ISO 14001:2015 e NP ISO
45001:2019.
A entidade certificadora do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e SST é a TUV.
No caso do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e SST da JL NOGUEIRA todos os requisitos
das normas de referência são aplicáveis.

4.1 Obras até Setembro 2021
- Hospital da Luz - Clínica em S.M. da Feira
- Centro Comercial Colombo - Ligação de Postos de Carregamento de Viaturas Elétricas
- J. P. Leitão - Carregamento empilhadores
- Áreas Técnicas junto à Casa Particular Taylor's
- POP Piso 4 / 5 / 6
- Openspace Linde – Matosinhos
- Edifício Unifamiliar Leça Palmeira Matosinhos
- Posto Turismo – Ovar
- Colégio Paulo VI – Gondomar
- Moradia Travessa das Ostras, 22 – Ílhavo
- Yes Car - Remodelação oficina Matosinhos
- Parcela 4 – Canidelo
- BBC Coworking - Rua do Bolhão
- Sonae – Projeto Trevo
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Registo Fotográfico de algumas obras:

Foto 1 – Trabalhos de Climatização Edifício Habitacional

Foto 2 – Call-Center - Trabalhos de Instalações Elétricas, Climatização, Telecomunicações e
Segurança
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+

Foto 3 –Call-Center - Trabalhos de Instalações Elétricas, Climatização, Telecomunicações e
Segurança

Foto 4 – Call-Center – Trabalhos de Instalações Elétricas, Segurança, Climatização,
Telecomunicações e Mobiliário
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Foto 5 – Call-Center – Trabalhos de Instalações Elétricas, Segurança, Climatização,
Telecomunicações e Mobiliário

Foto 6 – Call-Center – Trabalhos de Instalações Elétricas, Segurança, Climatização,
Telecomunicações e Mobiliário
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Foto 7 – Trabalhos de Climatização Edifício Habitacional

Foto 8 - Substituição PCB'S
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Foto 9 – Aplicação de Números

Foto 10 – Hospital – Trabalhos de Instalações Elétricas, Segurança e Telecomunicações
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Foto 11 –Bastidores (Telecomunicações)

Foto 12 – Montagem de carregador VE
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4.2 Acompanhamento de Obras
A J.L. Nogueira, Lda. desenvolve o controlo de qualidade dos trabalhos realizados em obra
através das seguintes atividades:
•

Controlo dos desenhos e respetivas alterações;

•

Visita a obra e realiza o controlo qualidade;

•

Regista o controlo de qualidade através do preenchimento de Check-List de Inspeção e
verificação;

•

Identificação e controlo de produto não conforme (materiais e obra), bem como
respetivas responsabilidades e autoridades são estabelecidas;

Na verificação da qualidade são utilizados os recursos de medição e monitorização necessários,
devidamente calibrados.
Sempre que detetadas situações que não se encontrem em conformidade, é efetuado um registo
de ocorrência para detetar a causa e efetuada a correção, em simultâneo são tomadas todas
as medidas necessárias para que essa ocorrência não reincida.

4.3 Formação
A J.L. Nogueira, Lda., investe e privilegia a formação dos seus trabalhadores, sendo que
gradualmente tem aumentado o seu investimento nesta área e, até ao dia 30 de setembro,
foram dadas 43 ações de formação aos seus trabalhadores (interna e externa), sendo estas:
•

Acolhimento de novos trabalhadores – 7 ações

•

Gestão ambiental e uso racional de recursos – 4 ações

•

Sistema de Gestão integrado Qualidade, Ambiente e Segurança – 4 ações

•

Saúde e Segurança no Trabalho – 28 ações

Dessas 43 ações de formação, 5 formações foram externas, nomeadamente em Primeiros
Socorros, Combate a Incêndio, Máquinas e Equipamentos, Ergonomia e de Técnico de Gases
Fluorados.
O acompanhamento das ações é efetuado de modo a avaliar a eficácia da formação e registada
individualmente por colaborador.
Algumas das ações são sugeridas pelo trabalhador na Consulta Anual efetuada no âmbito da SST
e ambiente.
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4.4 Registos de ocorrência
No período de referência (de 1 de janeiro a 30 de setembro) foram efetuados 96 registos de
ocorrência, sendo que estão distribuídos da seguinte forma:
•

Não Conformidade Interna – 31

•

Não Conformidade Auditoria Interna – 7

•

Não Conformidade Auditoria Concessão – 9

•

Reclamação de Fornecedores – 10

•

Reclamação Cliente – 2

•

Oportunidade de Melhoria Interna – 5

•

Oportunidade de Melhoria Auditoria Interna – 7

•

Oportunidade de Melhoria Auditoria Concessão - 24

Dado o sistema ser novo são registadas todas as situações identificadas para que a J.L. Nogueira
possa melhorar, quer a nível de serviço quer de execução dos trabalhos.

Todos os registos de ocorrência foram tratados ou encontram-se em fase de tratamento. Às
reclamações de cliente será enviado inquérito de avaliação, de forma a verificar o nível de
satisfação do cliente na resolução da situação registada.

4.5 Avaliação Satisfação Cliente
Anualmente é efetuado o envio do Inquérito de Avaliação Satisfação a clientes por via
eletrónica, sendo que no último semestre de 2020 foi enviado a 46 clientes e obtido os seguintes
resultados:
- 98,29% de respostas Satisfeito + Muito Satisfeito.
Da avaliação efetuada, verificou-se que os pontos fortes da JL NOGUEIRA são o atendimento e
a facilidade de contacto
De salientar que todos os clientes recomendariam a JL NOGUEIRA a outros potenciais clientes.
No último trimestre de 2021, será realizada nova Avaliação da satisfação dos clientes.
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4.6 Avaliação Desempenho de Fornecedores
Foi realizada a avaliação desempenho de fornecedores no último trimestre de 2020 e definida
a listagem de fornecedores qualificados.
Numa primeira fase foi enviado questionário para avaliação de fornecedores por via eletrónica,
ao qual responderam ao inquérito 21 de 47 Fornecedores.

Numa segunda fase, foi efetuada a Avaliação dos Fornecedores, conforme descrito no
Procedimento de Compras, tendo em conta os seguintes critérios:
•

Cumprimento dos prazos de entrega – 20%

•

Eficácia na resolução das reclamações – 10%

•

Conformidade do fornecimento – 20%

•

Nível de Assistência Técnica – 10%

•

Resultado do Inquérito de Avaliação Fornecedores – 30%

•

N.º Reclamações – 10%

Os resultados foram de 36% de Fornecedores Preferenciais (Classificação A) e 64% de
Fornecedores Adequados (Classificação B), não se tendo verificado nenhum Fornecedor a
Substituir (Classificação C).
No último trimestre de 2021, será realizada nova Avaliação de Desempenho de Fornecedores.

4.7 Objetivos do Sistema de Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança
Mensalmente é efetuada a medição e monitorização dos Objetivos definidos para o ano 2021,
sendo que já se encontram fechados 4 dos objetivos propostos:
Processo

1. Gestão Estratégica

Objetivo
1.1 Obter a Certificação de Sistema de Gestão Integrado - Qualidade,
Ambiente e SST - por entidade externa

☺

5. Suporte / Infraestruturas

5.1 Aquisição de viatura ligeira de mercadorias

☺

6. Suporte
Recursos Humanos

6.1 Contratar 2 colaboradores de suporte

☺

8. Suporte
Segurança

8.1 Implementar as Medidas de Autoproteção

☺
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4.8 Gestão Ambiental
4.8.1 Avaliação de aspetos ambientais significativos
Foram identificados os aspetos ambientais e respetivos impactes e efetuada a respetiva
avaliação.
Tendo em consideração a perspetiva do ciclo de vida e para cada atividade listada na Matriz de
Identificação e Avaliação dos Aspetos Ambientais, foi efetuada a correspondente identificação
do aspeto ambiental associado:
•

Ruído Ambiental

•

Emissões atmosféricas

•

Produção de resíduos

•

Águas residuais

•

Consumo de água

•

Consumo de energia

•

Consumo de combustíveis

•

Consumo de matérias-primas e auxiliares

•

Emissão de gás refrigerante em situação de fuga

•

Vibrações

Para cada aspeto ambiental listado na Matriz de Identificação e Avaliação dos Aspetos
Ambientais é efetuada a correspondente identificação do impacto ambiental associado:
•

Poluição sonora

•

Poluição atmosférica

•

Ocupação/contaminação do solo

•

Poluição de linhas de água

•

Depleção de recursos naturais

•

Incomodidade da vizinhança

•

Depleção da camada de ozono / efeito de estufa

•

Outros considerados relevantes

Foram identificados como aspetos ambientais significativos o consumo de combustível.
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Apesar de não ser um impacto significativo e, as instalações da JLN situarem-se numa Zona
Industrial, sem habitações subjacentes, no entanto de forma a confirmar se do decorrer da
atividade haveria ruído excessivo para a vizinhança foi efetuada a avaliação do ruído ambiental
sendo que não foi detetados valores não conformes e acima dos valores legais.

Por outro lado, e para diminuir o consumo de combustíveis, a JLN adquiriu a primeira viatura
elétrica para a sua frota.

Foto 13– Viatura Elétrica adquirida pela JLN

Foto 14 –Ponto carregamento VE
Faz parte dos seus objetivos para o 2.º semestre de 2021 aquisição de outra viatura elétrica.
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4.8.2 Gestão de Resíduos
Em 2020 a JLN efetuou o registo no SILIAMB tendo como código APA07175303 e a 02/03/2021
foi submetido o MIRR de acordo com a legislação nacional em vigor.
Foi criado no exterior da JLN um parque de resíduos, onde os trabalhadores colocam os resíduos
resultantes da obra e, posteriormente, encaminhado para gestor de resíduos devidamente
autorizado.

Foto 15/16 – Zona de Big Bag’s para separação de resíduos de Obra

17

Foto 17 – Parque de resíduos instalações JLN

Foto 18 / 19 – Zonas especificas nas instalações da JLN para separação de resíduos

A quantidade de resíduos produzidos pela JLN não é significativa, sendo que a maioria está
relacionada com cartão e plástico resultado das embalagens dos materiais.

Resíduo
(Código LER)

Designação do Resíduo

Quantidade
Produzida (t)

Operador de Destino

Código de
Destino

N.º Guia RCD

200136

Equipamento elétrico e
eletrónico fora de uso não
abrangido em 20 01 21, 20 01
23 ou 20 01 35

0,96

Ambipombal - Recolha
de Resíduos
Industriais, SA

R13

PT20210113123976

150101

Embalagens de papel e cartão

0,143

Correia & Correia

R12

PT20210115165589
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Resíduo
(Código LER)

Designação do Resíduo

Quantidade
Produzida (t)

Operador de Destino

Código de
Destino

N.º Guia RCD

170203

Plástico

0,023

Correia & Correia

R12

PT20210115165591

200121 - (*)

Lâmpadas fluorescentes e
outros resíduos contendo
mercúrio

0,229

SISAV- Sistema
Integrado de
Tratamento e
Eliminação de
Resíduos, SA

R13

PT20210121234924

160213 - (*)

Equipamento fora de uso,
contendo componentes
perigosos (ver nota 1 do
Índice do Anexo da Decisão
2014/955/EU, da Comissão,
de 18 de dezembro de 2014)
não abrangidos em 16 02 09 a
16 02 12

0,171

SISAV- Sistema
Integrado de
Tratamento e
Eliminação de
Resíduos, SA

D15

PT20210121234923

200136

Equipamento elétrico e
eletrónico fora de uso não
abrangido em 20 01 21, 20 01
23 ou 20 01 35

0,589

Correia & Correia

R12

PT20210325327050

170203

Plástico

0,08

Correia & Correia

R12

PT20210506068176

150101

Embalagens de papel e cartão

0,05

Correia & Correia

R12

PT20210506068239

200136

Equipamento elétrico e
eletrónico fora de uso não
abrangido em 20 01 21, 20 01
23 ou 20 01 35

0,23

Correia & Correia

R12

PT20210506068285

170203

Plástico

0,2

Correia & Correia

R12

PT20210719232976

150101

Embalagens de papel e cartão

0,1

Correia & Correia

R12

PT20210719232933

170203

Plástico

0,13

Correia & Correia

R12

PT20210910137012

150101

Embalagens de papel e cartão

0,17

Correia & Correia

R12

PT20210910137139
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4.8.3 Consumo de Recursos
**Água 2020**
5.

CONSUMO (m 3 )

MÊS
JANEIRO
FEVEREIRO

10
25
12

MARÇO

12

ABRIL

12

MAIO

53

JUNHO

12

JULHO

29

AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

14
15
14
16
224

TOTAL
MÉDIA MENSAL
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Consumo de Água (m3)
60
50
40
30
20
10
0

Rácio por trabalhador = 3m3 / mês
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**Água 2021**
6.

CONSUMO (m 3 )

MÊS

16

JANEIRO

16

FEVEREIRO

25

MARÇO

16

ABRIL

19

MAIO

15

JUNHO

16

JULHO

15

AGOSTO

138

TOTAL

17,25

MÉDIA MENSAL

Comparativo consumo Água 2020/2021
60
50
40
30
20
10
0
Janeiro

Fevereiro

Março

Abril
2020

Maio

Junho

Julho

2021

Rácio por trabalhador = 2,15m3 / mês
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Agosto

**Eletricidade 2020**

MÊS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL
MÉDIA MENSAL

CONSUMO
960 kW
970 kW
884 kW
966 kW
904 kW
905 kW
876 kW
922 kW
877 kW
905 kW
892 kW
940 KW
11.001 KW
916,75 KW

Consumo de Eletricidade (kW)
980
960
940
920
900
880
860
840
820

Rácio por trabalhador = 153 kW/ mês

Em 2020 o consumo de eletricidade em TEP (tonelada equivalente de petróleo) foi de 3,19
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**Eletricidade 2021**

CONSUMO

MÊS

807 kW

JANEIRO

962 kW

FEVEREIRO

1037 kW

MARÇO

973 kW

ABRIL

977 kW

MAIO

925 kW

JUNHO

976 kW

JULHO

975 kW

AGOSTO

7.632 KW

TOTAL

954 KW

MÉDIA MENSAL

Comparativo Consumo de Eletricidade 2020/2021
1200
1000
800
600
400
200
0
Janeiro

Fevereiro

Março

Abril
2020

Maio

Junho

Julho

Agosto

2021

Rácio por trabalhador = 119 kW/ mês

Apesar de o consumo ter aumentado, o mesmo justifica-se pelo acréscimo do número de
trabalhadores, já que o consumo por trabalhador, diminuiu consideravelmente.
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**Combustíveis 2020**
2

MÊS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

TOTAL
MÉDIA MENSAL

CONSUMO

l
1.451 l
1.611 l
1.294 l
1.399 l
1.104 l
2.048 l
1.579 l
1.621 l
1.701 l
1.204 l
1.088 l
1.179

l
1.440 l

17.279

Consumo de Combustível (litros)
2500
2000
1500
1000
500
0

Nota: Em 2020 o único combustível utilizado foi o gasóleo / diesel
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Rácio por viatura = 123 litros / mês

Em 2020 o consumo de Combustível (gasóleo/diesel) em TEP (tonelada equivalente de petróleo)
foi de 1,49.
**Combustíveis 2021**

Gasóleo
3

MÊS
JANEIRO

CONSUMO

l
1.229,69 l
1.685,51 l
1.318,62 l
1.296,08 l
1.250,06 l
1.699,24 l
984,23 l
1.257,19

FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO

TOTAL

10.720,62

MÉDIA MENSAL

1.340

l

l

Comparativo Consumo de Gasóleo 2020/2021
2500

2000

1500

1000

500

0
Janeiro Fevereiro

Março

Abril
2020

Maio

Junho

Julho

Agosto

2021
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Gás
MÊS
ABRIL

CONSUMO

l
140,5 l
111,70 l
184,71 l
205,18 l
287,7

MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO

TOTAL
MÉDIA MENSAL

l
185,96 l
929,79

Rácio por viatura = 112 litros / mês

Em 2020 o consumo total em TEP da JLN foi de 4,68; em 2021 e até à data foi de 2,09 TEP
Emissões de carbono
Com os valores do consumo de energia da JLN obtém-se uma emissão de CO2 equivalente de
49 ton/ano.

4.8.4 Simulacro
De forma a todos os trabalhadores saberem atual em caso de emergência ambiental, foi dada
formação e realizado um simulacro nas instalações da JLN.
•

Situação: Avaria torneira casa de banho feminina

•

Utilizados os meios de contenção necessários

Foto 20 – Simulacro emergência ambiental
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4.8.5 Painéis Fotovoltaicos
Encontra-se em processo de montagem de painéis fotovoltaicos nas suas instalações.
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4.9 Gestão Segurança
No âmbito do desenvolvimento do sistema de gestão da SST, foram elaborados procedimentos,
instruções de trabalho, instruções de segurança e realizada a Avaliação de Riscos de SST por
função e por atividade.
Como complemento à avaliação de riscos foi efetuada a medição do conforto térmico, ruído,
iluminância e vibrações, sendo que nenhum dos trabalhadores se encontrava acima do Valor
Limite de Exposição.
Um dos objetivos de 2021 foi envolver os trabalhadores, iniciou-se o registo e a monitorização
de condições perigosas e quase acidentes em obra, através do modelo de registo de ocorrências,
por parte dos colaboradores, que foram sensibilizados para a importância da identificação de
condições perigosas e quase acidentes em contexto de Obra.
Em 2021 foram implementadas e submetidas à ANEPC as Medidas de Autoproteção das nossas
instalações, sendo que foram realizadas várias ações de formação de divulgação, meios de
combate a incêndio e primeiros socorros. Foi realizado o simulacro no dia 29/06/2021.
Houve uma forte aposta na formação em SST aos colaboradores.
Na área da saúde no trabalho está em curso uma campanha sobre o tema "Estilo de Vida
Saudável".

5. CONCLUSÃO
A JLN procura a continua superação de expectativas e de atingir a excelência, pelo que todo o
processo de gestão envolve a colaboração de todos os colaboradores e partes interessadas,
sempre em melhoria continua.
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