Europass
Curriculum Vitae
Informação pessoal
Santiago Oliveira da Silva/ Catarina Isabel

Apelido(s) / Nome(s) próprio(s)
Morada(s)

Rua do Buragal, nº. 129 Verdemilho 3810-382 Aveiro

Telefone(s)

Telemóvel: + 351 91 9401552

Fax(es)
Correio(s) electrónico(s)

catarina.santiagooliveira@gmail.com

Nacionalidade

Portuguesa

Data de nascimento

07/04/1969

Sexo

Feminino

Experiência profissional
Datas

De 2005 a 15 de Novembro de 2011

Função ou cargo ocupado

Directora da Qualidade & Ambiente e Coordenadora da Divisão de Resíduos

Principais actividades e
responsabilidades

•

Principais actividades e
responsabilidades

•

Directora da Qualidade & Ambiente:
Responsável pelo Sistema de Gestão da Qualidade da empresa certificado segundo a Norma NP
EN ISO 9001:2008;
• Responsável pela elaboração da documentação técnica associada à importação e comercialização
de produtos químicos/minerais/metais;
• Responsável pelo levantamento, actualização e implementação da legislação aplicável (Portuguesa
e Europeia) às actividades exercidas pela empresa em matéria de Ambiente, Segurança Alimentar,
Transporte de Mercadorias Perigosas e Produtos Químicos (REACH - Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of CHemicals Substances e GHS/CLP - Globally Harmonised System
of Classification and Labelling of Chemicals/Classification, Labelling and Packaging of Chemicals);
• Coordenadora do Sistema HACCP implementado;
• Conselheira de Segurança da empresa em matéria de Transporte de Mercadorias Perigosas (ADR
– European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).
Coordenadora da Divisão de Resíduos:
Implementação e acompanhamento dos requisitos legais aplicáveis à actividade de Gestão de
Resíduos;
• Acompanhamento e implementação dos requisitos aplicáveis para o Movimento Transfronteiriço de
Resíduos (Convenção de Basileia) e das Leis e Procedimentos aplicáveis nos Países de destino:
China (AQSIQ), Índia, etc;
• Responsável pela implementação dos requisitos da Norma ISO 9001:2008 à Actividade de Gestão
de Resíduos;
• Colaboração na elaboração da estratégia da empresa em matéria de compra, venda e gestão global
de resíduos;
• Coordenação dos técnicos comerciais na área da Gestão de Resíduos;
• Programação logística das entradas e saídas de resíduos;

Nome e morada do empregador Quimialmel – Químicos e Minerais, Lda
Tipo de empresa ou sector
Datas

Importação e Comercialização de Produtos Químicos/Minerais/Metais e Operador de Gestão de
Resíduos
De Setembro de 2003 a 2005:

Função ou cargo ocupado

Directora da Divisão de Ambiente e Resíduos
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Principais actividades e
responsabilidades

•
•

•
•

•
•

Nome e morada do empregador
Tipo de empresa ou sector

Datas
Função ou cargo ocupado

Responsável pelo licenciamento e ampliação da área de Gestão de Resíduos na empresa;
Responsável pela actualização e implementação da legislação aplicável relativamente à Gestão de
Resíduos;
“Trading” e comercialização de resíduos;
Gestão e coordenação de projectos na área do ambiente, nomeadamente preparação de
candidaturas a concursos públicos na área de tratamento de efluentes zootécnicos;
Responsável pela logística associada à Gestão de Resíduos;
Inicio do apoio à Gestão da Qualidade ISO 9001:2000 e controlo dos Requisitos Legais aplicáveis
em matéria de ambiente, substâncias químicas, etc, sem que tivesse ainda assumido formalmente
essas funções.

Quimialmel – Químicos e Minerais, Lda
Importação e Comercialização de Produtos Químicos/Minerais/Metais e Operador de Gestão de
Resíduos
Janeiro de 2000 a Agosto de 2003
Técnica Superior de 2ª. Classe da Direcção Regional do Ambiente do Centro
(a partir de Junho de 2001 passou a chamar-se DRAOT-Centro e hoje em dia estes serviços encontram-se integrados nas
Comissões de Coordenação Regionais – CCDR´s)

Principais actividades e
responsabilidades

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nome e morada do empregador
Tipo de empresa ou sector
Datas

Análise de projectos de instalação e ampliação/alteração de unidades industriais sujeitas a
licenciamento industrial nos termos do REAI (Regulamento de Exercício da Actividade Industrial) e
participação nas respectivas vistorias regulamentares ou inspecções técnicas em representação da
DRA-Centro;
Análise de projectos de instalação e ampliação/alteração de unidades de armazenagem, tratamento
e valorização de resíduos no âmbito do licenciamento das operações de gestão de resíduos,
designado por Autorização Prévia, e participação nas respectivas vistorias regulamentares ou
inspecções técnicas em representação da DRA-Centro;
Análise de projectos sujeitos a Avaliação de Impactes Ambientais (AIA) e Licença Ambiental (IPPC Integrated Pollution Prevention and Control);
Membro de diversas comissões de Avaliação de Impactes Ambientais em projectos de instalações
industriais;
Apreciação de projectos de Licenciamento Ambiental (IPPC) de aterros de resíduos industriais
banais a instalar na Região Centro;
Análise de caracterizações de emissões gasosas de estabelecimentos industriais e apreciação de
reclamações de poluição atmosférica e resíduos industriais;
Participação na elaboração da Listagem de Operadores de Resíduos, relativamente às unidades de
armazenagem, tratamento e valorização da Região Centro;
Elaboração de pareceres técnicos relativos a projectos de Decretos-Lei e Portarias em várias áreas,
tais como: qualidade do ar, emissões gasosas, licenciamento das operações de gestão de resíduos,
licença ambiental, fluxos específicos de resíduos, aterros, etc.
Elaboração de um processo de concurso público internacional para aquisição de novas estações de
monitorização da qualidade do ar e membro do respectivo júri;
Representante da DRAOT-Centro num Centro Municipal de Operações de Emergência e Protecção
Civil;

Direcção Regional do Ambiente do Centro (DRA-Centro)
Função Pública
Abril de 1998 a Dezembro de 1999

Função ou cargo ocupado

Contratada a Termo Certo pela Direcção Regional do Ambiente do Centro (DRA-Centro)

Página 2/ 5- Curriculum vitae de
Apelido(s) Nome(s)

Para mais informações sobre o Europass, consulte http://europass.cedefop.europa.eu
© União Europeia, 2002-2010 24082010

Principais actividades e
responsabilidades

•
•
•
•

•

•

Nome e morada do empregador

Colaboração na rotina diária de funcionamento da Comissão de Gestão do Ar de Estarreja;
Recolha, controlo e validação dos dados das estações de medida da qualidade do ar;
Colaboração na optimização e manutenção do equipamento de medida;
Colaboração no tratamento estatístico dos dados medidos e elaboração dos respectivos relatórios
anuais;
Análise de projectos de instalação e ampliação/alteração de unidades industriais de classe A, B e C
no âmbito do licenciamento nos termos do REAI;
Análise de Projectos de instalação de unidades de armazenagem, tratamento e valorização de
resíduos, no âmbito do licenciamento das operações de gestão (Autorização Prévia);

Direcção Regional do Ambiente do Centro (DRA-Centro)

Tipo de empresa ou sector

Função Pública

Datas

Junho de 1995

Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades

Nome e morada do empregador
Tipo de empresa ou sector

Estagiária na Direcção Regional do Ambiente do Centro (DRA-Centro)
Estágio, no âmbito do programa PRODEP, na Comissão de Gestão do Ar de Estarreja (inserida na
Direcção de Serviços do Ar, Ruído e Resíduos da Direcção Regional do Ambiente do Centro) cujo
conteúdo foi essencialmente:
• Elaboração e sistematização dos procedimentos de medida, manutenção e calibração dos
equipamentos das 3 estações de qualidade do ar;
• Levantamento e aplicação da legislação relativa à qualidade do ar ambiente que permitisse
relacionar os parâmetros medidos com o cumprimento dos valores legalmente estabelecidos;
• Colaboração no tratamento estatístico dos dados medidos;
Direcção Regional do Centro (DRA-Centro)
Função Pública

Educação e formação
Datas 2003
Designação da qualificação atribuída
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

Mestrado em Poluição Atmosférica
Universidade de Aveiro/Departamento de Ambiente e Ordenamento

Datas 1997
Designação da qualificação atribuída
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

Licenciatura em Engenharia Química
Universidade de Coimbra/Faculdade de Ciências e Tecnologia

Aptidões e competências
pessoais
Língua(s) materna(s)

Indique a(s) sua(s) língua(s) materna(s): Português

Outra(s) língua(s)

Auto-avaliação

Compreensão

Nível europeu (*)

Compreensão oral

Conversação
Leitura

Interacção oral

Escrita
Produção oral

Língua: Inglês

B2

B2

B1

B1

B2

Língua: Espanhol

C1

C1

C1

B2

C1

(*) Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (CECR)
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Aptidões e competências Boas capacidades de comunicação oral e escrita em resultado das competências adquiridas
sociais enquanto oradora em diversos seminários e da vasta experiência na elaboração de pareceres
técnicos e realização de vistorias/inspecções.
Capacidade de liderança e sentido de responsabilidade que podem ser demonstrados através da
evolução das funções exercidas nas entidades empregadoras anteriormente enumeradas.

Aptidões e competências de Experiência na gestão de projectos e/ou equipas, adquirida através dos desafios profissionais
organização exercidos com o complemento de diversas acções de formação em distintas áreas.

Alto sentido de responsabilidade e organização (com experiência em operações de logística) e
capacidade de liderança que pode ser comprovada através da diversidade das actividades/funções
desempenhadas ao longo da carreira profissional num vasto domínio de áreas de conhecimento.

Aptidões e competências Competência técnica nas seguintes áreas:
técnicas
•

•

•

•

•

•

•

Aptidões e competências
informáticas

Implementação, manutenção e coordenação de Sistemas de Gestão da Qualidade ISO 9001
em contexto prático da realidade empresarial complementada com diversas acções de formação
neste âmbito;
Acompanhamento durante cerca de 7 anos, enquanto Directora da Qualidade & Ambiente,
de todas as auditorias internas (efectuadas por entidade externa) e externas realizadas na
empresa;
Transporte de Mercadorias Perigosas (ADR) adquiridos através do Curso de Conselheira de
Segurança;
Implementação prática dos requisitos do REACH e CLP/GHS às actividades exercidas pela
empresa, complementada com diversas acções de formação nesta área;
Implementação prática de procedimentos de Segurança Alimentar e metodologias de
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), nas actividades de transporte e
armazenagem de produtos “FEED GRADE”, complementada através de acções de formação.
Como formadora em várias acções de formação interna e/ou externas em diversas áreas e
enquanto responsável ou representante das entidades empregadoras anteriormente referidas;
Na emissão de pareceres e realização de vistorias e inspecções enquanto técnica superior da
administração pública (em representação da DRAOT-Centro).

Conhecimentos avançados de Informática na óptica do utilizador (Word, Excel, Power Point, etc) e
informática aplicada à gestão empresarial (SAP) adquiridas através da experiência no seu
manuseamento e complementada com acções de formação.

Aptidões e competências Conhecimentos de piano e acordeão adquiridas na infância.
artísticas
Outras aptidões e As principais aptidões e competências obtidas através de formação são:
competências • Curso de Auditorias Ambientais realizado pelo Instituto de Promoção Ambiental, com a duração
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•
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de 120 horas;
Curso de Formação pedagógica de Formadores realizado pelo Instituto de Promoção Ambiental,
com a duração de 120 horas;
Curso de Formação em Resíduos Industriais e Fluxos Prioritários, realizado pelo Instituto de
Promoção Ambiental, com a duração de 35 horas;
Curso “Técnicas de Venda (Nível 1)”, ministrado pela Cegoc com a duração de 20 horas;
Curso de Inglês nível B1, pela “International House”, com 74 horas;
Curso de Conselheiro de Segurança, ministrado pela ANTRAM (Delegação de Coimbra), num total
de 90 Horas.
Curso sobre “A Adaptação às Novas Obrigações do REACH”, ministrado pela Associação
Portuguesa dos Fabricantes de Tintas e Vernizes, com a duração total de 20 horas;
Curso de “Gestão de Projectos + MS Project”, ministrado pela Cegoc com a duração de 35 horas;
Curso “REACH Passo a Passo”: do Pré-Registo ao Registo” ministrado pela Associação
Portuguesa dos Fabricantes de Tintas e Vernizes, num total de 10 horas;
Curso “HACCP – Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos”, ministrado pela CEQUAL,
num total de 16 horas.
Curso sobre “A Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2000,
ministrado pela SGS Portugal, num total de 16 horas;
Curso “Sensibilização para o HACCP”, dado pela CEQUAL, com a uma duração de 6 horas;
Curso de Excel, nível 2, com a duração de 15 horas ministrado pela Softfeira;
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Outras aptidões e
competências
(Continuação)

•

•

•

•

•

Carta de condução

Informação adicional

Carta de Condução Categoria B
Outras Experiências Profissionais:
•

•

•

•

Informação adicional

Curso sobre o “Regulamento CLP”, ministrado na Associação dos Industriais Metalúrgicos,
Metalomecânicos e Afins de Portugal, com a duração de 7 horas;
Curso “A Versão FDIS da Norma ISO 9001:2008, ministrado pela SGS Portugal, com a duração de
8 horas;
Curso de Reciclagem de Conselheiro de Segurança com a duração de 15 horas, concluído com
aproveitamento em 30/03/2010 do qual resultou a emissão do Certificado de Formação de
Conselheiros de Segurança do Transporte de Mercadorias Perigosas nº. 545/2005, emitido a
28/05/2010 e que é válido até 09/06/2015;
Curso de “Segurança no Manuseamento de Matérias Perigosas”, ministrado pela Certitécnica a
19 de Junho de 2010, com a duração de 8 horas;
Curso Lead Auditor ISO 9001:2008, reconhecido pelo IRCA, ministrado pela SGS nos dias 16,
17, 18, 24 e 25 de Novembro de 2011 (aguardo resultados do exame efectuado no dia 25 de
Novembro).

Formadora pela empresa F.ROLIN, Engenharia e Consultoria Industrial AS na área de Ambiente e
Segurança Industrial, de Maio a Junho de 1998;
Formadora da cadeira de Ecologia e Ciências da Vida e do Ambiente, leccionada na Universidade
dos Tempos Livres, nos anos lectivos de 1998/99, 1999/2000 e 2001/02, dos módulos de Qualidade
do Ar e Resíduos;
Formadora em diversas acções ministradas aos Vigilantes da Natureza nas áreas de Resíduos e
Licenciamento, ocorridas de 2000 a 2002;
Formadora na acção “Defesa e Protecção do Meio Ambiente”, promovido pela DRABL em Novembro
de 2001, tendo leccionado o módulo relativo a Resíduos Sólidos/Destinos e Licenciamento.

Publicações e Comunicações:
•

•

•

•

•

•

•

•

Publicação dos Relatórios da Qualidade do Ar de 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, da Direcção
Regional do Ambiente e do Ornamento do Território/Direcção de Serviços do Ar, Ruído e Resíduos;
Colaboração na elaboração de vários posters subordinados ao tema “A Qualidade do Ar da
Região Centro” apresentado na 5ª. e 6ª Conferências Nacionais sobre a Qualidade do Ambiente,
realizadas respectivamente entre 10-12 de Abril/1996 e 20-22 de Outubro de 1999;
Publicação do Relatório do estágio PRODEP:”Portugal, MA – Comissão de Gestão do Ar de
Estarreja – Qualidade do Ar: Medição em Contínuo/Lélio Quaresma Lobo; Maria Luísa Galvão Mexia
Lobo; Catarina Isabel Santiago Oliveira da Silva – Coimbra: D.R.A.C; 1997;
Publicação de um artigo na Revista “Fluid Fase Equilibria”, nº135/97: Silva, C.S.O. Fonseca,
I.M.A., Lobo , L.Q. Solubility of The Methyl Fluorid in some Alcohols;
Publicação do artigo “Qualidade do Ar na Região Centro”, Lobo, M.L.G.M.; Lameiras H.C.G.; Silva,
C.S.O.; Brito, J.C.; nas actas da Seta Conferência Nacional sobre a Qualidade do Ambiente/1999;
Diversas Comunicações em Seminários na área dos “Resíduos Industriais” enquanto
representante da DRAOT-Centro, entre 1997 e 2003 (discriminação fornecida se pedido);
Tese de Mestrado na área da Poluição Atmosférica e intitulada “Critérios de Localização de
Estações da Qualidade do Ar”, defendida na Universidade de Aveiro/Departamento de Ambiente e
Ordenamento a 19 de Fevereiro de 2003.
Participação e diversas Feiras e Conferências Internacionais na área da Gestão de Resíduos.

Anexos Não possui, mas caso necessário poderá ser fornecida uma lista exaustiva e cópia dos certificados
para todas as acções de formação realizadas e todas participações em Seminários/Palestras e
Feiras, bem como copias dos diplomas de licenciatura e mestrado.
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