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Toyota Caetano Portugal 

 

Eco-eficiência 

Prevenir os resíduos industriais 

 

EMPRESA 

A Empresa Salvador Caetano IMVT, SA alterou a 

sua denominação para Toyota Caetano Portugal, 

SA, no passado dia 1 de Janeiro de 2007. Esta 

empresa reúne a representação e comercialização 

em Portugal das marcas automóveis Toyota e 

Lexus, através da actividade de montagem, 

importação e distribuição. Representa e 

comercializa ainda equipamentos industriais 

Toyota. 

 

A Divisão Fabril de Ovar da Toyota Caetano Portugal, SA iniciou a sua laboração em 1971 

e é composta por duas fábricas. Tem actualmente cerca de 360 colaboradores ao serviço. 

Ocupa uma área de cerca de 310 mil metros quadrados, dos quais 34.490 metros 

quadrados são espaço edificado. A principal actividade da Divisão Fabril de Ovar é a 

montagem de viaturas comerciais Hiace e Dyna, a fabricação de mini-autocarros Caetano 

Optimo e transformações de viaturas Toyota. 

 

A exportação de viaturas Dyna iniciou-se em 2003. Actualmente, França, Reino Unido, 

Espanha, Alemanha Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Suiça, Áustria, Finlândia e Hungria são 

os países de exportação destes modelos. A exportação do mini-autocarro Optimo abrange 

 
2007 

Case study 



 

BCSD PORTUGAL 2 

o Reino Unido, Espanha, Alemanha e Itália. O volume de facturação de 2006 da Divisão 

Fabril de Ovar correspondeu a 79 milhões de euros. 

 

PROJECTO 

O projecto PRERESI – Prevenção dos Resíduos Industriais, desenvolvido no âmbito do 

Programa PRIME, resulta de uma iniciativa conjunta do Instituto dos Resíduos e do 

Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, ao qual se associaram, como 

entidades participantes, um conjunto significativo de associações empresariais e infra-

estruturas tecnológicas, das quais se destacam o CATIM e o INEGI. Trata-se de uma 

iniciativa pioneira em Portugal aplicada a diferentes sectores industriais, que tem por 

objectivo principal demonstrar e fomentar a implementação de medidas de prevenção de 

resíduos industriais no processo produtivo, no âmbito de uma cultura empresarial 

competitiva e sustentável. 

 

O grande objectivo deste projecto é contribuir, a nível sectorial, para o lançamento das 

condições que permitam a redução da quantidade e da perigosidade dos resíduos gerados 

pela actividade industrial, através da promoção de factores que são considerados críticos 

para a sua prevenção, nomeadamente a qualidade total, a sustentabilidade, as 

competências dos recursos humanos e a inovação tecnológica. São também metas a 

alcançar a fomentação de uma cultura na óptica do “zero resíduos”, a aplicação de 

medidas e tecnologias de prevenção (cuja implementação na empresa conduza à redução 

da produção de resíduos e ou perigosidade dos mesmos) e a aplicação de soluções eco-

eficientes, que resultem na melhoria da competitividade das empresas. 

 

ACTIVIDADES 

A implementação deste projecto divide-se em quatro etapas distintas: a primeira fase 

consiste na sensibilização e formação na área da gestão de resíduos; a segunda destina-

se ao estudo e avaliação das oportunidades aplicáveis às áreas produtivas; a terceira 

traduz-se na análise da viabilidade técnica e económica; e a quarta e última fase centra-

se na aplicação do plano de acções e na implementação das medidas e tecnologias 

viáveis. 
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Numa primeira fase é então necessário planear o trabalho, criar grupos e tarefas e 

organizá-los devidamente, constituir a equipa e traçar os objectivos e estratégias 

(descobrir os benefícios, aumentar eficiências/rendimentos e definir limites/metas). 

 

Numa segunda etapa, é necessário mapear o processo. Para isso, é preciso realizar uma 

breve caracterização da empresa, que consiste no enquadramento sectorial e regional 

(dimensão da empresa ao nível do volume de vendas e número de trabalhadores) e no 

envolvimento regional e ambiental. Depois efectua-se o diagrama geral do processo (flow 

sheet – identificação das operações unitárias, sua sequência e capacidade instalada por 

operação), assim como os diagramas específicos por operação (identificação de todas as 

correntes de entrada e saída e respectivas proveniências ou destinos). É ainda importante 

contabilizar e hierarquizar os problemas, assim como efectuar os balanços gerais, de 

materiais (matérias-primas e auxiliares, energia, água, etc.) e das operações. Questões 

como a eficiência da utilização dos recursos; a sua identificação e classificação; a sua 

relação com as operações e a sua integração no cálculo do custo destas; a contabilização 

de outros riscos associados ao ambiente, saúde e segurança; a selecção de 

oportunidades; e a identificação de prioridades de intervenção são outras das acções que 

integram esta segunda fase do processo.  

 

Na etapa seguinte, há que desenvolver e avaliar soluções, identificar medidas e 

tecnologias de prevenção aplicáveis, hierarquizá-las, prever os benefícios ambientais 

decorrentes, analisar a sua viabilidade económica e seleccionar as melhores opções a 

implementar. A quarta e última fase consiste na execução do projecto, no arranque, 

operação e avaliação de desempenho e na proposta de novas acções de melhoria 

contínua. 

 

RESULTADOS 

Neste momento, os principais resultados deste projecto são precisamente as medidas e 

tecnologias de prevenção da redução da produção de resíduos e ou perigosidade dos 

mesmos, que a Toyota identificou nas suas actividades e terá de implementar.  
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Entre as propostas realizadas, destacam-se soluções eco-eficientes designadas de 

seguida. Na fase da soldadura, a optimização da limpeza das limalhas e partículas das 

viaturas e respectivo chassis; a optimização da definição da limpeza da viatura e chassis 

com solvente ED 500; a criação de bacias de retenção nas zonas de abertura de CKD; e a 

análise da viabilidade económica e ambiental da necessidade de cortar o óculo da Hiace.  

 

No processo de pintura, a análise da viabilidade da 

implementação de um “desoleador” em banda no 

banho de desengorduramento; a optimização dos 

consumos de água na lavagem do tejadilho; a 

optimização e respectivo controlo operacional (a 

colocação de filtros e a adição de produtos químicos 

para controlo do pH e do odor). Na etapa da 

montagem final, o controle dos produtos não conformes que estão na génese da produção 

de resíduos. 

 

O futuro deste projecto passa pela implementação das sugestões com vista à melhoria 

contínua, concretamente na redução da quantidade e da perigosidade dos resíduos 

gerados pela actividade industrial rumo a qualidade total e a sustentabilidade assente na 

competência dos recursos humanos e na inovação tecnológica.  

 

O projecto PRERESI desenvolvido na Divisão Fabril de Ovar foi 

distinguido com uma menção honrosa na sessão de 

encerramento realizada no dia dois de Maio, no Centro de  

Congressos de Lisboa.  

 

 

Mais informações em: www.salvadorcaetano.pt 


