
 

Termo de Responsabilidade para Ações 
de Educação Ambiental 

Sistema de Gestão Integrada 
MOD 1261 R00  MOD 1163 R00 

 

Este modelo é válido apenas no momento da impressão- Data de Impressão: 05/04/2016 Página 1 de 1 

 

 

________________________________________________________________________________ (NOME COMPLETO), na 

qualidade de Presidente do Conselho Executivo da Escola/ Presidente da Instituição/ Encarregado de Educação 

_______________________________ e ____________________________________________________________________ 

(NOME DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) QUE VAI(VÃO) ACOMPANHAR AS CRIANÇAS/ JOVENS DURANTE A AÇÃO DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL) vêm, pelo presente, declarar que assumem a responsabilidade da guarda e vigilância das 

crianças/ jovens que vão efectuar a visita às instalações da “Águas de Gondomar, SA” (AdG) para a realização de Ações de 

Educação Ambiental, no dia ____ de _____________ de ______ , às _____:_____ horas. 

Declaram ainda ter contratado um seguro de acidentes para o efeito e ter a responsabilidade de cumprir e fazer cumprir as 

regras de segurança e ambiente, no decorrer das Ações de Educação Ambiental nas instalações da AdG, devendo colocar ao 

monitor designado, antes do início da ação, todas as dúvidas que tenham sobre as mesmas. 

Declaram tomar conhecimento de que a AdG se reserva ao direito de registar uma fotografia de grupo, para eventual 

utilização em suportes de comunicação da empresa, relacionados com o tema. 

REGRAS DE SEGURANÇA E AMBIENTE 

 Respeite a sinalização existente; 

 Seja cauteloso nas zonas assinaladas como perigosas; 

 Use correctamente os Equipamentos de Protecção Individual disponibilizados; 

 Não estacione em locais proibidos e nunca exceda 20Km/h; 

 Proibido fumar ou comer nas áreas assinaladas; 

 Coloque os resíduos nos contentores próprios; 

 Não entre em zonas de trabalho não autorizadas e respeite as saídas de segurança devidamente sinalizadas; 

 Não circule nas instalações sem acompanhamento de um colaborador da AdG ou de um seu subcontratado; 

 Não lance objectos ou fluidos de qualquer origem nas instalações de tratamento; 

 Esteja atento a zonas em que decorrem obras. 

EM CASO DE EMERGÊNCIA  

 Mantenha-se calmo e, sem correr, abandone o local; 

 Siga a sinalização de emergência; 

 Não volte atrás sem autorização; 

 Dirija-se para o Ponto de Reunião; 

SIGA AS INSTRUÇÕES DOS COLABORADORES DA ADG OU DE UM SEU SUBCONTRATADO 

 

Mais declaram que garantem a presença de um acompanhante adulto por cada 15 participantes até aos 15 anos e por cada 

20 participantes acima dos 15 anos.  

______________ , ____ de ____________ de ________  

O / A Presidente                                                                                          Os Responsáveis Acompanhantes 

 

 

NOTA: Não serão realizadas as Ações de Educação Ambiental sem que este termo não seja devolvido, devidamente preenchido e assinado 


