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Ao serviço do ambiente desde 2003

www.ecopatrol.pt

Mensagem
Somos a ECOPATROL – Controlo e Protecção
Ambiental, Lda. e pretendemos ser uma
empresa de referência na prestação de
serviços ambientais.
Estamos estrategicamente localizados em
Setúbal, na Península de Mitrena, no Parque
Industrial Sapec Bay.
Temos um vasto campo de actuação, que inclui
serviços de limpeza industrial e especial,
gestão global de resíduos e também
serviços de contingência, controlo e
protecção ambiental, tudo implementado de
modo personalizado, à medida das suas
necessidades.

Colocamos ainda ao seu dispor os meios
humanos e materiais necessários à prestação
de serviços no âmbito das intervenções de
emergência em cenário de acidente
ambiental (p.e. derrames de hidrocarbonetos).
A nossa capacidade de resposta aos desaﬁos
que nos têm apresentado é garantida pela
experiência e qualidade dos quadros
técnicos e operacionais que dispomos,
devidamente apoiados por um completo
conjunto de meios e equipamentos inovadores
e amigos do ambiente.
Te m o s o s h o m e n s , a s m á q u i n a s e o
conhecimento!
Conﬁe-nos os seus problemas!

Certiﬁcações e Alvará
Desde 2006 que decidimos apostar na implementação e
manutenção de um Sistema de Gestão Integrado – Qualidade e
Ambiente, como garante da sustentabilidade e da qualidade dos
serviços prestados pela ECOPATROL.
Mais do que uma garantia para os nossos clientes, que deste
modo podem conﬁar nos serviços que prestamos, é uma
condição que impusemos desde então ao nosso próprio
funcionamento.
Não se trata apenas de fazer; trata-se de fazer bem e de modo a
que continuemos a orgulharmo-nos da ECOPATROL e do nosso
trabalho.
Desde 2013 que temos o
Certiﬁcado de Conformidade
registado sob o número
PT07/02179, que atesta que o
Sistema de Gestão da
Organização da Ecopatrol foi
auditado e cumpre com os
requisitos da norma NP EN
ISO 9001:2015.

Desde 2013 que temos o
Certiﬁcado de Conformidade
registado sob o número
PT07/02180, que atesta que o
Sistema de Gestão da
Organização da Ecopatrol foi
auditado e cumpre com os
requisitos da norma NP EN
ISO 14001:2015.

Somos titulares de Alvará de
licença para a realização de
Operações de Gestão de
Resíduos, registado com o nº
69/2016, da responsabilidade
do Ministério da Agricultura, do
Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território,
emitido a 7 de Novembro de
2016.
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O que nos move?
Uma visão ambiciosa
Pretendemos ser uma entidade de referência na
Protecção do Ambiente e na resposta a Emergências
Ambientais a nível nacional.
Ambicionamos ser reconhecidos pela qualidade e rigor
na prestação dos nossos serviços e no vasto leque de
soluções complementares que oferecemos, com
soluções desenhadas à medida das necessidades do
cliente, num enquadramento gerador de sustentabilidade
e melhoria contínua.

Uma missão em andamento
Ÿ

Operar, a nível nacional, de forma rentável e com
reconhecimento de excelência, na Resposta à Emergência
e Remediação Ambiental, na Gestão de Resíduos e na
Limpeza Industrial/Especial.

Ÿ

Construir uma equipa de pessoas motivadas, positivas,
competentes, dinâmicas e com forte capacidade de trabalho.

Ÿ

Auxiliar os seus clientes na melhoria do seu
desempenho ambiental e, quando necessário, conceber e
desenvolver soluções “à medida” com valor acrescentado.

Ÿ

Estabelecer parcerias, potenciar mais-valias e benefícios
mútuos.

Valores que nos inspiram
Os colaboradores da ECOPATROL no desempenho das suas funções devem ter em conta:
Empenho total na prestação de serviços de excelência;
Criatividade na resolução dos desaﬁos, em respeito aos requisitos do SGSAQ;
Optimismo no resultado positivo e na melhoria continua;
Prontidão na resposta aos desaﬁos;
Abertura e ﬂexibilidade à sugestão e à inovação, com o intuito da realização pessoal e proﬁssional;
Trabalho de Equipa orientado para o resultado, para a cooperação, para a promoção de um ambiente
de trabalho salutar;
Respeito, em todos os momentos, pela ECOPATROL e respectiva equipa;
Orientação para a satisfação do cliente, sempre com exigência para resultados consistentes;
Lealdade aos valores da ECOPATROL, defender a honestidade e a decência.
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SOS AMBIENTE
As emergências ambientais podem ter origem em
acontecimentos muito distintos que em regra
co r re s p o n d e m a u m a c i d e nt e / d e s a st re co m
consequências que ameaçam a saúde pública e/ou os
ecossistemas adjacentes.
A consequência mais comum é a libertação de substâncias
perigosas para o solo e/ou massas de água, o que carece
de uma intervenção célere e eﬁciente.

A ECOPATROL disponibiliza aos seus clientes soluções técnicas, saber-fazer e meios
operacionais especializados para actuação num cenário de resposta a emergência
ambiental.
Os resíduos resultantes destas intervenções podem, no imediato, ser armazenados
temporariamente na Unidade de Gestão de Resíduos da ECOPATROL.

Serviços que prestamos no âmbito da resposta a emergência ambiental
Ÿ

Controlo / Contenção de Derrames

Ÿ

Protecção Ambiental de Eventos

Ÿ

Remoção derrames - rupturas de tanques

Ÿ

Remoção de derrames - via rodoviária e meio aquático

Ÿ

Descontaminação de solos

Ÿ

Diagnósticos/Avaliações Ambientais

Ÿ

Gestão Ambiental

Ÿ

Avaliação Ambiental de Postos de Abastecimento

Ÿ

Consultoria e Apoio
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LIMPEZAS ESPECIAIS
Limpamos com eﬁcácia e com reduzido impacte no
ambiente, qualquer espaço ou equipamento, em qualquer
local.
A ECOPATROL oferece aos seus clientes um serviço “à
medida” da sua necessidade, desenvolvido
especiﬁcamente para responder às suas expectativas.
Primamos pelo estrito cumprimento das medidas de
segurança e para o efeito investimos na formação dos
nossos colaboradores e de quem trabalha connosco.
Neste campo, o nosso principal objectivo é alcançar níveis de limpeza que garantam o
normal funcionamento do processo produtivo, a segurança das instalações e das pessoas
que nela trabalham.

Serviços que prestamos no âmbito das limpezas especiais e industriais
Ÿ

Limpeza e desgaseiﬁcação de
reservatórios

Ÿ

Limpeza e manutenção de
separadores de hidroarboneto

Ÿ

Limpeza de bacias de retenção

Ÿ

Limpeza de fossas séptica

Ÿ

Limpeza Eco-Blaster - Gelo Seco

Ÿ

Limpeza Máquinas Industriais

Ÿ

Limpeza armazéns produtos
químicos

Ÿ

Limpeza espaços vandalizados

Ÿ

Limpeza Naves Industriais

Ÿ

Aluguer de Sanitários

Ÿ

Limpeza Separadores
óleos/féculas e gorduras

Ÿ

Desentupimentos

Ÿ

Limpeza de Algerozes e Caleiras

Ÿ

Limpezas de alta pressão

Ÿ

Manutenção de sistemas de
drenagem

Ÿ

Desobstrução de valetas e sarjeta

Ÿ

Limpeza de Praias

Ÿ

Limpeza Urbana

Ÿ

Varredura e Limpeza Mecanizada
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GESTÃO DE RESÍDUOS
Actualmente, os resíduos representam uma enorme perda
de recursos, sob a forma de materiais e de energia.
Para a nossa sociedade, é essencial estabelecer o
equilíbrio entre a produção e o consumo, o que implicará,
em parte, o encaminhamento dos resíduos produzidos
para entidades autorizadas para a sua gestão.
Nas últimas décadas, muito por força da presença de
Portugal na Comunidade Europeia, foi implementado um
quadro legal complexo no que concerne à gestão de
resíduos, com inúmeras especiﬁcidades/exigências
aplicáveis aos produtores/detentores, transportadores e operadores.
Perante este paradigma, a ECOPATROL procura estabelecer uma comunicação eﬁcaz com
todas as partes interessadas com o objectivo de prestar as melhores informações e o
melhor serviço aos seus clientes.

Serviços que prestamos no âmbito da Gestão Global de Resíduos
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Gestão de plataformas de triagem
Destruição de arquivo morto
Abate produtos fora especiﬁcação /
obsoletos
Descontaminação de depósitos de
resíduos de construção e demolição
Aluguer contentores e
compactadores
Recolha, transporte e
encaminhamento de resíduos
Recepção e triagem de resíduos
Valorização de resíduos
Reciclagem, Desmantelamento e
Acondicionamento de Resíduos

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Gestão Global de Resíduos Perigosos
Recolha de ecopontos
Armazenamento de Produtos
Químicos
Remediação de Solos e de Águas
Subterrâneas
Análises laboratoriais de resíduos
Valorização de Metais Ferrosos e Não
Ferrosos
Recolha da Sucata
Gestão de REEE
Recolha de RCD’s
Aluguer de Equipamentos com
Operador
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Instalações

Sede e Centro de Operações

Com um total de 11.680 m²
disponíveis para as várias
operações que sustentam todos os
nossos serviços, a sede e centro de
operações da ECOPATROL, está
integrada no Parque Industrial
Sapec Bay, em Setúbal,
considerada uma zona industrial
de grande importância no distrito.
Tem ligação directa a uma estrada
nacional, com acesso directo à
auto-estrada A12 e A2, a Lisboa,
Porto, Algarve e A6 a Espanha
(Badajoz).
Localizado a poucos quilómetros
da cidade de Setúbal tem fácil
acesso ao porto da cidade, e
excelentes conexões ao terminal
rodoviário, com ligação directa à
rede de auto-estradas europeia,
terminal ferroviário e cais
portuário oceânico.

Unidade de Gestão de Resíduos
A nossa Unidade de Gestão de
Resíduos está localizada no
Parque Industrial Sapec Bay, em
Setúbal e opera ao abrigo do Alvará
de Licença para a Realização de
Operações de Gestão de Resíduos
n.º 69/2016.
Este Alvará permite a recepção de
um abrangente conjunto de
có d i g o s L E R e a u t o r i z a a s
operações de triagem,
reacondicionamento e
armazenamento de resíduos não
perigosos e o armazenamento de
resíduos perigosos.
Os nossos clientes usufruem não
só das valências desta Unidade,
bem como da experiência e do
conhecimento adquirido pela
ECOPATROL ao longo de 15 anos
de trabalho na área da gestão
global de resíduos.
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Contactos
Parque Industrial SAPEC BAY

geral@ecopatrol.pt

Apartado 2044.
265 720 030

2911-801 Setúbal

Recursos Humanos
e Financeiros

Segurança, Ambiente
e Qualidade

Departamento
Comercial

Departamento
Operacional

933 231 771

938 118 958

936 012 050

938 689 156

EMERGÊNCIAS 24 HORAS

917 940 579

Saiba tudo sobre os nossos serviços em:

www.ecopatrol.pt
Fique a par das novidades e veja os
nossos trabalhos mais recentes em:

ecopatrol.pt

