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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui um aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) elaborado para 

a ampliação da PROCTER & GAMBLE PORTO - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA (PROCTER & GAMBLE PORTO.), e responde à solicitação de 

elementos adicionais efectuada pela Direcção Regional de Economia do Norte (DRE-N) no seu ofício 

referência DSI/1541 Pº.13609, de 24 de Julho de 2012. De referir que o pedido da DRE-N dá 

seguimento à solicitação efectuada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte (CCDR-N) através do seu ofício referência Proc. 53333 AIA 777 ID 1241817, de 24 de Julho de 

2012. A presente resposta segue a ordem especificada no pedido de elementos adicionais da CCDR-

N. 

2 RECURSOS HÍDRICOS 

Em complemento à informação apresentada no EIA, esclarece-se que a linha de água que atravessa 

o terreno não consta de qualquer uma das cartas e documentos de referência consultados, 

nomeadamente: 

- Cartas Topográficas Militares na escala original de 1/25000, extracto das Folhas 110 – Maia e 

122 – Porto, do IgeoE (conforme apresentado no Anexo A); 

- Planta topográfica da Câmara Municipal de Matosinhos (Anexo B); 

- Plano Director Municipal, incluindo plantas (conforme apresentado na secção 4.9 do EIA e no 

capítulo 4 do presente documento) e estudos de base; 

- Atlas do Ambiente publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente; 

- Plano de Bacia Hidrográfica do rio Leça. 

Mais se informa que a referida linha de água já estava entubada quando a PROCTER & GAMBLE 

PORTO adquiriu o terreno, em Dezembro de 1989, à empresa Neoblanc, Produtos de Higiene e 

Limpeza, Lda, e que a empresa anterior não dispunha de qualquer informação acerca da sua origem 

ou destino. Informa-se ainda que foram efectuados contactos com a vizinhança, nomeadamente 

pessoas que residem no local desde há vários anos, de forma a tentar apurar alguma informação 

acerca da natureza da linha de água, as quais indicaram que se tratava simplesmente de “águas 

pluviais” ou “esgoto”. 

Face à ausência de qualquer referência bibliográfica à passagem no local de uma linha de água de 

carácter público, assim como ao desconhecimento generalizado da vizinhança relativamente à 

mesma, depreende-se que se tratará de uma linha de água de carácter privado, gerada pelo 

escoamento de águas pluviais e, tendo em conta o seu aspecto e odor, águas residuais. 
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3 PATRIMÓNIO 

No Anexo C é apresentada cópia do ofício de aprovação pelo IGESPAR do Relatório Final dos 

trabalhos arqueológicos efectuados pelo Dr. Gabriel Rocha no âmbito do EIA. 

4 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E USO DO SOLO 

Na Figura 1 e Figura 2 é apresentada a implantação da área de intervenção na Planta de 

Ordenamento e Condicionantes do Plano Director Municipal (PDM) de Matosinhos (Fonte: Sistema de 

Informação Geográfica Municipal da Caâmara Municipal de Matosinhos). 

 

 

 

Figura 1 - Implantação da PROCTER & GAMBLE PORTO na Planta de Ordenamento do PDM 

Área em estudo 

N 

Rua Monte dos Pipos 
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Figura 2 - Implantação da PROCTER & GAMBLE PORTO na Planta de Condicionantes do PDM 

 

5 RESÍDUOS 

Conforme referido no Estudo de Impacte Ambiental (secção 3.5) na eventualidade de ocorrer uma 

desactivação da unidade industrial, a futura utilização do local ainda não se encontra definida. As 

instalações poderão ser reconvertidas para fins industriais ou outros, situação reforçada pela periódica 

manutenção das infra-estruturas. No entanto, as instalações poderão também vir a ser demolidas. 

No caso de reconversão das actuais instalações, prevêem-se genericamente as seguintes actividades 

com potencial impacte ao nível do descritor Resíduos: 

1. Remoção de resíduos e produtos químicos existentes no interior das instalações; 

2. Venda ou envio como resíduos (após desmantelamento) dos equipamentos produtivos e não 

produtivos da instalação. 

Área em estudo 

N 

Rua Monte dos Pipos 
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No caso de demolição, adicionalmente haverá também lugar à seguinte actividade: 

3. Demolição dos edifícios e estruturas e pavimentos exteriores, com remoção dos resíduos 

resultantes. 

Assim, de uma forma global, destas actividades resultará a produção de resíduos similares aos da 

actual fase de exploração, os quais são apresentados na Tabela 1, e resíduos de construção e 

demolição (RCD), os quais são apresentados na Tabela 2. 

De referir que, face à inexistência de depósitos de produtos químicos subterrâneos e às condições de 

impermeabilização das instalações fabris, não é de esperar que, numa potencial demolição, surjam 

quantidades relevantes de solo contaminado. 

Tabela 1 - Principais resíduos gerados durante a fase de desactivação resultante do actual funcionamento da 

instalação 

Resíduo Código LER (1) 

Lixivia - hipoclorito de sódio 060205* 

Lamas de filtração 070612 

Tintas obsoletas 080111* 

Tinteiros e toners 080317* 

Líquido de lavagem aquoso com hidrocarbonetos 120301* 

Óleos de motores, transmissões e lubrificação 130208* 

Resíduos de solventes e outras misturas de solventes 140603* 

Embalagens de papel e cartão 150101 

Embalagens de plástico 150102 

Embalagens de madeira 150103 

Embalagens de metal 150104 

Embalagens contendo substâncias perigosas 150110* 

Absorventes contendo substâncias perigosas 150202* 

Equipamento eléctrico 160214 

Resíduos inorgânicos contendo substâncias perigosas 160303* 

Águas com tinta e solventes – glicerina 160305* 

Metais ferrosos 191202 

Papel e cartão 200101 

Lâmpadas 200121* 

Plástico 200139 

Sucata metálica 200140 

Urbanos e equiparados 200301 

(1) Classificação de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER) aprovada pela Portaria n.º 209/2004, de 3 
de Março. Os resíduos assinalados com (*) são considerados perigosos. 
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Tabela 2 - Principais resíduos gerados durante a fase de desactivação resultantes de uma eventual demolição 

dos edifícios 

Resíduo Código LER (1) 

Betão 170101  

Tijolos 170102 

Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 170103 

Misturas ou fracções separadas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e 
materiais cerâmicos contendo substâncias perigosas 170106* 

Madeira 170201 

Vidro 170202 

Plástico 170203 

Vidro, plástico e madeira contendo ou contaminadas com 
substâncias perigosas 170204* 

Misturas betuminosas contendo alcatrão 170301* 

Alcatrão e produtos de alcatrão 170303* 

Cobre, bronze e latão 170401 

Alumínio 170402 

Chumbo 170403 

Zinco 170404 

Ferro e aço 170405 

Estanho 170406 

Mistura de metais 170407 

Resíduos metálicos contaminados com substâncias perigosas 170409* 

Cabos contendo hidrocarbonetos, alcatrão ou outras substâncias 
perigosas 170410* 

Solos e rochas contendo substâncias perigosas 170503* 

Materiais de isolamento contendo amianto 170601* 

Outros materiais de isolamento contendo ou constituídos por 
substâncias perigosos 170603* 

Materiais de construção contendo amianto 170605* 

Materiais de construção à base de gesso contaminados com 
substâncias perigosas 170801* 

Resíduos de construção e demolição contendo mercúrio  170901* 

Resíduos de construção e demolição contendo PCB 170902* 

Outros resíduos de construção e demolição contendo substâncias 
perigosas 170903* 

- Classificação de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER) aprovada pela Portaria n.º 209/2004, de 3 
de Março. Os resíduos assinalados com (*) são considerados perigosos. 

 

Avaliação de impactes da fase de desactivação 

Ao nível dos resíduos, as actividades de demolição acarretam riscos de contaminação do solo e do 

meio hídrico. Atendendo aos procedimentos previstos para a sua gestão (descritos no ponto 

seguinte), considera-se que estes impactes são negativos, temporários, directos, reversíveis e pouco 

significativos. 
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Medidas de minimização da fase de desactivação 

Propõem-se as seguintes medidas de minimização ao nível dos resíduos: 

1. Definição de locais específicos para armazenagem dos diferentes resíduos gerados, 

devidamente dimensionados, sinalizados e dotados das condições adequadas (cobertura, 

impermeabilização e, nos casos dos resíduos passíveis de derrame, sistema de contenção de 

derrames); 

2. Separação dos resíduos produzidos e codificação de acordo com o LER, estabelecido pela 

Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março; 

3. Entrega dos resíduos gerados a operadores licenciados, privilegiando sempre que possível a 

sua valorização face à sua eliminação; 

4. Controlo das condições de segurança do transporte dos resíduos, nomeadamente através da 

selecção de transportadores autorizados e da utilização da respectiva Guia de 

Acompanhamento de Resíduos (GAR) e/ou Guias de Acompanhamento de Resíduos de 

Construção e Demolição (RCD); 

5. Estabelecimento de regras de prevenção e gestão de emergências (designadamente 

derrames); 

6. Formação dos colaboradores da obra; 

7. Monitorização dos resíduos gerados, de acordo com o descrito no ponto seguinte. 

 

Plano de monitorização da fase de desactivação 

A monitorização dos resíduos resultantes duma eventual demolição deverá contemplar a seguinte 

informação: 

1. Quantidade de resíduos produzidos, por código LER (Lista Europeia de Resíduos), 

2. Quantidade de resíduos entregues a transportadores ou gestores autorizados; 

3. Identificação dos transportadores, gestores e operação de valorização/eliminação de cada 

carga de resíduos expedida; 

4. Referência da Guia de Acompanhamento de Resíduos (GAR); 

5. Referência das autorizações dos transportadores e gestores de resíduos contratados. 

De notar ainda a monitorização e comunicação anual obrigatórias, ao abrigo da legislação em vigor, 

nomeadamente o preenchimento anual do MIRR, disponível no portal do SIRAPA. 

Procedimento do grupo PROCTER & GAMBLE 

No caso do encerramento definitivo das actuais instalações do Porto, o grupo PROCTER & GAMBLE 

prevê o preenchimento de um questionário de Fase I (o qual é apresentado no Anexo D) que tem 

como objectivo determinar a necessidade de proceder a uma investigação da contaminação de solo e 

água subterrânea (designada de Fase II). Este questionário seria preenchido por um consultor 
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extremo independente e entregue ao comprador ou entidades competentes, se solicitado. No caso da 

Fase I indicar potencial contaminação do local e ser necessário proceder a uma investigação de Fase 

II, esta seria também conduzida por um consultor extremo independente e o relatório final partilhado 

com o comprador ou entidades competentes, se solicitado. 

6 QUALIDADE DO AR 

Conforme referido no ponto anterior e na secção 3.5 do EIA, na eventualidade de ocorrer uma 

desactivação da unidade industrial, a futura utilização do local ainda não se encontra definida. As 

instalações poderão ser reconvertidas para fins industriais ou outros, situação reforçada pela periódica 

manutenção das infra-estruturas. No entanto, as instalações poderão também vir a ser demolidas. 

No caso de reconversão das actuais instalações, a principal actividade com potencial impacte ao nível 

do descritor Qualidade do Ar será a remoção de equipamentos, resíduos e produtos químicos 

existentes no interior das instalações. Num eventual cenário de demolição, poderá também haver 

impactes ao nível da Qualidade do Ar em resultado da demolição dos edifícios e estruturas e 

pavimentos exteriores. 

Identificação e avaliação de impactes da fase de desactivação 

As operações de remoção de equipamentos, resíduos e produtos químicos existentes no interior das 

instalações implicarão um aumento da circulação de veículos de transporte, contribuindo por isso para 

um acréscimo dos níveis de partículas e gases de combustão na área de estudo. Trata-se de uma 

situação temporária que resulta num impacte negativo, directo, reversível e pouco significativo. 

A realização de operações de limpeza e lavagem dos tanques de armazenamento de produtos 

químicos e dos equipamentos produtivos, poderá também representar um acréscimo de emissões 

para o ar, nomeadamente no que respeita aos parâmetros partículas e cloretos. Este impacte é 

considerado negativo, directo, reversível, de duração temporária e pouco significativo. 

Num cenário de demolição das instalações, é também de esperar um acréscimo das emissões 

difusas de partículas, assim como um acréscimo de emissões de de partículas e gases de combustão 

resultante da movimentação de máquinas e equipamentos associados à obra. Trata-se de uma 

situação temporária que resulta num impacte considerado negativo, directo, reversível e pouco 

significativo. 

Medidas de minimização propostas para a fase de desactivação 

Propõem-se as seguintes medidas de minimização ao nível da qualidade do ar: 

1. Manutenção adequada dos veículos de transporte de equipamentos industriais, resíduos e 

produtos químicos, assim como, em caso de demolição, das máquinas e equipamentos 

associadas à obra; 
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2. No caso específico de uma eventual demolição, garantir a limpeza dos rodados dos veículos à 

saída da instalação quando estes se encontrem sujos com terra ou lama, de forma a evitar o 

seu arrastamento para a via pública; 

3. No caso específico de uma eventual demolição, cobrir ou regar regularmente as áreas com 

material pulvurulento, resultante da eventual demolição de infraestruturas, onde haja 

passagem e/ou laboração de veículos pesados durante os períodos mais secos e ou 

ventosos; 

4. Definir o trajecto dos veículos de forma a diminuir o incómodo para a população; 

5. Estabelecimento de regras de prevenção e gestão de emergências (designadamente 

incêndios); 

6. Formação dos colaboradores da obra. 

 

7 SOCIO-ECONOMIA 

Tipologia de ocupação do território na área envolvente do projecto 

A PROCTER & GAMBLE PORTO localiza-se numa área predominantemente residencial, onde 

também se encontram alguns armazéns, unidades industriais e pequenas áreas agrícolas, algumas 

activas, outras abandonadas. Junto aos aglomerados populacionais encontram-se normalmente 

zonas de comércio e serviços e pequenos jardins. Não obstante ser uma área predominantemente 

urbana, não se verifica uma separação efectiva entre as malhas habitacionais e industriais. Em toda a 

envolvente encontra-se implementada uma densa rede de vias de acesso com tráfego intenso (vias 

municipais, auto-estradas, linhas de metro).  

Na envolvente mais directa da PROCTER & GAMBLE PORTO são de assinalar, a nordeste, um posto 

de abastecimento de combustível, a este, a linha de metro com direcção Estádio do Dragão – 

Aeroporto e Estádio do Dragão – Póvoa do Varzim e, a noroeste, a autoestrada A4 (Matosinhos – 

Amarante). A cerca de 5 km para noroeste da PROCTER & GAMBLE PORTO encontra-se o 

Aeroporto do Porto e a cerca de 3 e 4 km, respectivamente, para este da PROCTER & GAMBLE 

PORTO encontram-se o Porto de Leixões e a refinaria de Matosinhos do grupo Galp Energia. 

A unidade confronta, a norte, com a rua Monte dos Pipos; a este, com a rua Cândido dos Reis e 

habitações; e a sul e a oeste com propriedades privadas (habitações). O acesso às instalações 

efetua-se a partir da fachada norte.  

Na Figura 3 apresenta-se a localização e a envolvente da PROCTER & GAMBLE PORTO sobre 

fotografia aérea. 
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Figura 3 – Localização da PROCTER & GAMBLE sobre fotografia aérea 

 

Numa análise mais atenta, verifica-se que, actualmente, a ocupação do solo na envolvente da zona de 

intervenção privilegia a instalação de edificado habitacional e para-industrial sendo caracterizada pela 

reduzida presença de áreas verdes. Não se evidencia uma separação efectiva entre as malhas 

habitacionais e industriais. A Figura 4 proporciona uma perspectiva desta realidade, recorrendo de 

vistas parciais da zona de intervenção. 

100 m 

Legenda:  

  Área em estudo 

1 – Posto de Abastecimento de Combustível | 2 – Estação de Metro de Custóias | 3 – Zona habitacional (uni e 
plurifamiliar) | 4 – Jardins | 5 – Hortas e Zonas agrícolas | 6 – Vias de Comunicação | 7 – Edifícios de comércio 

 

N 

1 

2 

3 4 

5 

6 

6 

7 

Tema base: GoogleEarth 
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Figura 4 - Envolvente da zona de intervenção 

 

A área de implantação da unidade industrial não ocupa nenhuma área classificada como sensível 

segundo a definição dada pelo artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, designadamente: áreas protegidas; sítios da Rede 

Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de protecção especial; e áreas de protecção 

dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público. 

 

Receptores sensíveis  

Na envolvente da PROCTER & GAMBLE PORTO, identificam-se diversas habitações localizando-se, 

as mais próximas, nas imediações da instalação, as quais constituem alvos sensíveis. De forma a 

caracterizar estes alvos foram identificados quatros tipos de zonas ou situações sensíveis, S1 a S4, 

conforme a seguir se descreve: 

- S1 – inclui uma habitação unifamiliar, com um piso, encostada à parede poente da 

PROCTER & GAMBLE PORTO (confrontação directa); 

- S2 – inclui um conjunto de habitações até 3 pisos localizadas a uma distância de 1 m 

(edifício com 1 piso junto à entrada, na rua Monte dos Pipos, para o parque da PROCTER 

& GAMBLE PORTO) e 120 metros da fábrica (edifícios com 1 a 2 pisos na Rua da 

Madalena, a qual possui tráfego rodoviário desprezável); 

- S3 – inclui um conjunto de habitações até 4 pisos, localizadas junto à rua Monte dos Pipos 

a uma distância mínima de 20 metros do limite norte da PROCTER & GAMBLE PORTO; 

- S4 – inclui um conjunto de habitações até 2 pisos, localizadas ao longo da rua Cândido dos 

Reis, com logradouros “colados” aos limites nascente e sul da PROCTER & GAMBLE 

PORTO. O edifício mais próximo possui 2 pisos e o vértice noroeste desse edifício 

encontra-se muito próximo do limite sul da Fábrica (cerca de 1 m). 
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Na Figura 5 evidencia-se a localização de cada uma destas situações. Por forma a facilitar a análise 

de sensibilidade de cada uma das zonas demarcadas, procedeu-se ainda à identificação dos 

receptores individualizados que se afigura mais pertinente considerar (identificados na figura 4 pela 

letra R), os quais foram seleccionados tendo em conta o seu posicionamento relativamente à 

PROCTER & GAMBLE PORTO. 

 

 

Figura 5 - Localização dos receptores individualizados 

É importante notar que, para além da caracterização dos indicadores socio-económicos que 

potencialmente poderão ser afectados pela implementação do projecto e da região envolvente em 

termos da dinâmica demográfica, das principais actividades económicas e acessibilidades, a qual é 

efectuada no capítulo 4.8 do EIA e complementada no presente ponto deste aditamento, existe um 

conjunto de aspectos naturais caracterizados no âmbito do EIA, nomeadamente os recursos hídricos 

subterrâneos e de superfície, a qualidade do ar e o ambiente sonoro, que estão também intimamente 

ligados com o descritor socio-economia, dada a sua influência sobre a qualidade de vida da 

população. Dentre os descritores listados, considera-se pertinente efectuar neste ponto, e a propósito 

dos receptores sensíveis, uma breve síntese da caracterização da situação de referência efectuada 

ao nível do ambiente sonoro (a qual foi apresentada no capitulo 4.11 do EIA), dadas as pertubações 

identificadas. Os pontos de medição utilizados são assinalados na Figura 4 (P1, P2, P3 e P4). A 

referida análise revelou que actualmente não se verifica o cumprimento do critério de incomodidade 

nos receptores identificados nas zonas assinaladas como a designação S1, S2 e S4. Nas situações 

S1 e S2 também não são verificados os limites de exposição de ruído ambiente. Face ao exposto, 
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conclui-se que a PROCTER & GAMBLE PORTO, tal como está a funcionar tem já um impacte sobre 

as pessoas na zona envolvente. 

 

Previsão e avaliação de impactes  

Durante a fase de construção da ampliação da PROCTER & GAMBLE PORTO irão ocorrer um 

conjunto de impactes negativos sobre o meio natural identificados neste EIA, nomeadamente 

consumo de água subterrânea e superficial, poluição atmosférica, emissão de ruído e aumento do 

tráfego rodoviário, os quais representam uma potencial diminuição da qualidade de vida da população 

afectada. A significância destes impactes sobre a população depende do número de pessoas 

afectadas e do seu impacte sobre o meio natural, a qual está directamente dependente das medidas 

de minimização previstas. Uma vez que a obra se realiza numa área urbana, que o prazo de execução 

da obra é curto e que serão implementadas medidas de minimização ao nível dos descritores 

afectados, conforme descrito nas secções 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.10, 5.1.11 e 5.1.12 do 

EIA, bem como no ponto seguinte deste aditamento, considera-se que o impacte negativo sobre a 

qualidade de vida da população é temporário, directo, reversível e pouco significativo. 

A implementação da ampliação em estudo tornará a PROCTER & GAMBLE PORTO a única unidade 

do grupo PROCTER & GAMBLE a produzir lixívia para os mercados português e espanhol, 

representando investimento estrangeiro em Portugal e permitindo o desenvolvimento da economia. 

Deste modo reforçará a posição da indústria transformadora no concelho de Matosinhos e assim 

também os 10% da indústria (no geral) no Grande Porto. A presença da PROCTER & GAMBLE 

PORTO contribuía para o volume de negócios do Concelho, mas a sua ampliação e única do grupo na 

Península Ibérica terá um impacto positivo na percentagem do volume de negócios, quer no 

Concelho, que representam já 22% do volume de negócio da região do Grande Porto. Esta situação 

representa um impacte positivo, permanente, indirecto, reversível e muito significativo. 

Por outro lado, a ampliação irá requerer a contratação de 4 pessoas a acrescer aos colaboradores 

actuais da unidade (conforme referido na secção 3.2.5 do EIA, a unidade emprega actualmente um 

total de 34 pessoas) e representará um reforço do emprego indirecto (conforme referido na secção 

3.2.5 do EIA, estima-se que as actividades que são desenvolvidas na fábrica criam indirectamente 

cerca de 140 postos de trabalho na região). Ainda que o aumento do número de trabalhadores 

envolvidos seja reduzido, esta contratação representa um impacte positivo e directo sobre o emprego 

local. Acresce referir que o aumento da capacidade instalada da empresa é fundamental para garantir 

a manutenção do funcionamento da unidade industrial, uma vez que o grupo PROCTER & GAMBLE 

procederá ao seu encerramento caso o projecto de ampliação não seja viável. A presença do grupo 

em Matosinhos permite, deste modo, que a taxa de desemprego do Concelho não aumente (nos 

dados referidos na secção 4.8.4 o desemprego em Matosinhos assume 4,1% do desemprego na 

região norte) e permitindo que a percentagem de população activa seja maior. Em simultâneo reforça 

a percentagem da população afecta à indústria (25%, referidos na secção 4.8.4), reforçando a 
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indústria transformadora como a segunda actividade que emprega mais pessoas em Matosinhos. 

Considera-se assim que o impacte sobre o emprego deste projecto é positivo, permanente, directo, 

reversível e significativo. 

Em contra-ponto a estes impactes positivos sobre a economia e o emprego, a ampliação implicará um 

aumento diário da circulação de veículos ligeiros e pesados associados ao transporte de mercadorias 

e funcionários, de aproximadamente 4 ligeiros e 5 pesados, distribuídos pelos horários de 

funcionamento da unidade industrial. Face à rede de acessos à unidade industrial, este número não 

será suficiente para produzir efeitos importantes na fluidez do tráfego. 

Em matéria de infra-estruturas sociais, estas continuarão suficientes para responder ao acréscimo de 

necessidades decorrentes da ampliação da PROCTER & GAMBLE. Todavia, poderá constituir um 

potencial impacto. Será negativo, temporário, directo, reversível e pouco significativo. 

A exploração da unidade industrial resultará também em impactes negativos sobre o meio natural, 

identificados nos diversos factores ambientais do EIA, que se poderão reflectir na qualidade de vida 

da população mais próxima e na diminuição dos recursos naturais. São eles os impactos sobre os 

solos, sobre os recursos hídricos quer subterrâneos, quer superficiais, na qualidade do ar, no 

ambiente sonoro envolvente á área de intervenção e no que se refere aos resíduos produzidos no 

decorrer da actividade. Dado tratar-se de uma zona urbana com uma área habitacional relevante 

(conforme alguns descritores apresentam), a exploração da unidade terá um impacto negativo. 

No que se refere a este ítem e devido à área envolvente ser de malha urbana com zonas 

habitacionais, portanto, podendo provocar maiores reacções por parte da população, destaca-se o 

compromisso de cumprimento da legislação nacional e comunitária por parte da PROCTER & 

GAMBLE PORTO, assumida pela responsabilidade de gestão ambiental que integra a gestão global 

da empresa. Neste âmbito sublinha-se também os objectivos de melhoria contínua que a empresa 

assume e empreende. Assim, assume-me este impacte como sendo negativo, directo, permanente, 

irreversível e pouco significativo. 

A PROCTER & GAMBLE PORTO representa ainda um foco potencial de situações de emergência, 

tais como derrames de produtos perigosos para o ambiente e saúde pública, explosões ou incêndios. 

A empresa está abrangida pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho, no limite inferior de 

perigosidade. A ampliação prevista não altera as condições a que está sujeita em matéria de 

substâncias perigosas, mantendo-se no limite inferior de perigosidade, pelo que continuará a dar 

cumprimento à Política de Prevenção de Acidentes Graves, bem como à implementação de todas as 

medidas preconizadas no âmbito da prevenção das situações de emergência. A empresa tem 

também implementado um sistema de identificação de perigos e avaliação de riscos bem como um 

conjunto de medidas e meios para a sua prevenção e controlo; em matéria de cenários de 

emergência possíveis, em particular no que se refere ao incêndio e explosão, a PROCTER & 

GAMBLE PORTO estenderá o seu Plano de Emergência Interno à ampliação objecto deste EIA. Por 



  

AMPLIAÇÃO DA PROCTER & GAMBLE PORTO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Aditamento 

15 

este motivo, considera-se que este impacte ambiental, a ocorrer, será negativo, directo, permanente, 

irreversível e significativo. 

Medidas de mitigação 

As medidas de mitigação que permitem minimizar a potencial interferência da qualidade de vida da 

população são essencialmente as mesmas propostas para reduzir os impactes negativos sobre o 

meio natural identificadas ao nível dos descritores Solos, Hidrogeologia, Recursos Hídricos de 

Superfície, Componente Ecológica, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro e Resíduos, as quais se 

resumem a seguir.  

1. Medidas de prevenção de contaminação dos solos na fase de construção: 

− todos os veículos e máquinas deverão circular em boas condições, sendo que todas as 

revisões e inspecções periódicas deverão ser efectuadas de forma atempada; 

− as áreas utilizadas para a deposição dos materiais utilizados nesta fase se concentrem 

preferencialmente numa mesma zona, impermeabilizada, de modo a minimizar a 

possibilidade de entrada de contaminantes no solo. 

2. Medidas de prevenção de contaminação dos solos na fase de exploração da ampliação, através 

de medidas de prevenção de contaminação dos solos e qualidade da água subterrânea por 

produtos químicos, combustíveis, resíduos ou águas residuais (já implementadas): 

− existência de pavimentos impermeáveis e sistemas de contenção de eventuais derrames nas 

áreas de armazenamento de produtos químicos e resíduos; 

− tratamento das águas residuais resultantes da lavagem das telas de filtração da lixívia, de 

modo a que a água tratada possa ser reintroduzida no processo; 

− encaminhamento das restantes águas residuais para o colector municipal. 

3. Medidas de prevenção relativas à contaminação de águas subterrâneas:  

− implementação de um programa de verificação periódica dos sistemas de tubagens, 

depósitos e torneiras de abastecimento para prevenir e eliminar eventuais fugas de água; 

− continuar a efectuar o controlo rigoroso dos seus consumos de água; 

− reforçar a sensibilização dos trabalhadores para a adopção de boas práticas. 

4. Medidas de minimização da afectação da disponibilidade dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos: 

− medidas de controlo do volume e qualidade das descargas efectuadas para o meio hídrico, a 

manter dado estarem já a decorrer; 

− implementação de um programa de manutenção preventiva do sistema de drenagem de 

águas residuais; 

− selagem das caixas de acesso às águas pluviais existentes dentro da área de 

armazenamento de produto final (tal como já foi feito nas restantes áreas da fábrica); 
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− medidas que venham a ser sugeridas pelas entidades competentes no que se refere ao 

problema de abatimento de terras sobre a linha de água enterrada que atravessa as 

instalações da PROCTER & GAMBLE PORTO; 

5. Medidas de minimização no que se refere aos impactes causados na componente ecológica: 

embora não se prevejam impactes significativos sobre as comunidades florísticas ou faunísticas 

da área de estudo resultantes da implementação do projecto, sublinha-se a importância do 

cumprimento das medidas de prevenção da contaminação dos solos e das águas subterrâneas 

citadas nos pontos anteriores.  

6. Medidas de minimização da afectação da qualidade do ar: 

− implementação de um sistema de exaustão no novo filtro de STPP dotado de uma chaminé 

com alturas e aspectos construtivos adequados; 

− regularização da altura da chaminé associada ao filtro de STPP existente; 

− dar continuidade às medidas já implementadas no âmbito da qualidade do ar com extensão 

às novas actividades (após ampliação): 

• realização de controlo operacional nos processos gerados de emissões, 

designadamente através do registo do seu número de horas de funcionamento; 

• racionalização dos consumos de energia; 

• cumprimento de um plano de manutenção preventiva dos sistemas de captação e 

tratamento de emissões gasosas; 

• manutenção das boas condições de armazenamento dos produtos químicos; 

• sensibilização dos trabalhadores para a adopção de boas práticas na utilização dos 

produtos químicos; 

• manutenção das medidas de segurança adequadas, nomeadamente ao nível da 

prevenção de incêndios; 

• realização de manutenção dos equipamentos que contêm gases fluorados com efeito 

de estufa por técnicos qualificados para o efeito e respectivo encaminhamento das 

quantidades de substâncias eventualmente removidas para destinos adequados. 

7. Medidas de minimização dos impactes sobre o Ambiente Sonoro: 

− relativamente às actividades específicas da fase de construção, que consistem 

essencialmente na instalação dos novos equipamentos dentro dos edifícios já existentes, não 

se prevêem impactes significativos sobre o Ambiente Sonoro. Ainda assim, será aconselhável 

realçar que todos os veículos e máquinas devem circular em boas condições, sendo que 

todas as revisões e inspecções periódicas deverão ser efectuadas de forma atempada. Por 

outro lado, os trabalhos mais ruidosos, se existentes, deverão ser realizados durante o 
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período das 8 h às 20 h, e o transporte de materiais deverá ser realizado preferencialmente 

entre as 8 h às 20 h. 

8. Medidas de minimização dos impactes sobre o Ambiente Sonoro na fase de exploração: 

−  redução dos níveis de ruído nas fachadas 1 e 2 da empresa, através do devido 

condicionamento dos respectivos equipamentos mais ruidosos afectos a cada fachada. 

9. Medidas de minimização de impactes associados à fase de construção e exploração da instalação 

no que se refere aos resíduos produzidos: 

− manter a recolha selectiva de todos os resíduos produzidos, codificando-os de acordo com o 

código LER estabelecido pela Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março; 

− assegurar o bom estado das zonas de armazenamento de resíduos gerados, mantendo as 

condições específicas para o efeito, incluindo cobertura, impermeabilização e, nos casos dos 

resíduos passíveis de derrame, sistema de contenção de derrames; 

− assegurar o bom funcionamento do plano de prevenção e gestão de emergências; 

− entregar os resíduos gerados a operadores licenciados para a sua gestão, privilegiando, 

sempre que técnica e economicamente viável, a sua valorização face à sua eliminação; 

− controlar as condições de segurança de transporte dos resíduos enviados para o exterior, 

nomeadamente através da selecção de transportadores autorizados e da utilização da 

respectiva Guia de Acompanhamento de Resíduos. 

− reforçar a sensibilização dos seus trabalhadores para a adopção de boas práticas de trabalho; 

− desenvolver as acções necessárias ao acompanhamento dos desenvolvimentos tecnológicos 

na sua área de actividade, privilegiando sempre a implementação de tecnologias mais limpas, 

bem como a selecção de matérias-primas e auxiliares menos perigosas, desde que técnica e 

economicamente viável. 

A PROCTER & GAMBLE PORTO deverá também garantir que são atendidas e investigadas 

eventuais queixas dos moradores locais, de modo a tentar resolver com a maior brevidade possível 

possíveis situações de incomodidade.  

De notar ainda que as medidas de segurança e saúde implementadas na PROCTER & GAMBLE 

PORTO constituem um factor potenciador do emprego gerado pela unidade industrial. 

8 ANÁLISE DE RISCOS 

8.1 FILTRADO 

Esclarece-se que o filtrado destinado a produzir lixívia tradicional configura uma substância perigosa 

na acepção do decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho, e que o mesmo foi incluído na notificação 



  

AMPLIAÇÃO DA PROCTER & GAMBLE PORTO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Aditamento 

18 

apresentada em 2011/01/31, para efeitos de cumprimento do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 254/2007, 

constando, mais concretamente, da linha 9 da tabela resumo. 

8.2 ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 

Na Tabela 3 é apresentada, para cada um dos resíduos perigosos armazenados no estabelecimento 

(códigos LER 06 02 05*, 13 02 08*, 14 06 03* 16 03 03* e 16 03 05*), uma listagem da quantidade 

máxima passível de estar presente no estabelecimento em qualquer instante, das substâncias 

perigosas presentes nesses resíduos e indicação da classificação de perigosidade desses resíduos e 

do seu enquadramento à luz do Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho. Esclarece-se que o código 

LER 12 03 01* especificado no pedido de aditamento não é apresentado dado que o mesmo já não é 

utilizado (tratava-se do mesmo resíduo que actualmente é classificado com o código 14 06 03*). 

 

Tabela 3 - Quantidade máxima passível de estar presente no estabelecimento em qualquer instante, 

para cada um dos resíduos perigosos 

LER Produto 
Substâncias 
Perigosas 

# CAS Concentração 
Máximo 
presente 

Classificação 
Enquadramento 

Seveso (3) 

06 02 05* Lixívia Hipoclorito de Sódio 7681-52-9 1 - 5% 5000Kg R36/38, R50 (1) 9 i) 

13 02 08* Massa 
Lubrificante 

Ácidos nafténicos, sais 
de zinco 

12001-85-3 1 - <2,5% - - 

13 02 08* Fluido 
Hidráulico 

Óleo-base, não 
especificado 

64742-54-7 5-10% - - 

13 02 08* Fluido 
Hidráulico 

Óleo-base, não 
especificado 

64742-65-0 5-10% 

400l 

- - 

14 06 03* Solventes Nafta petróleo, pesada 
tratada com hidrogénio 

64742-48-9 100% 20Kg R65, R66 (2) - 

16 03 03* 
Pó de 

combate a 
incêndio 

Fosfato monoamónio 7722-76-1 100% - - 

16 03 03* 
Pó de 

combate a 
incêndio 

Sulfato de amónio 7783-20-2 100% 

5Kg 

- - 

16 03 05* Tintas Bis(ortofosfato) de 
trizinco 

7779-90-0 0 - <2,5% 

16 03 05* Tintas Carboxialato de cobalto 13586-82-8 0 - <2,5% 

16 03 05* 
Esmaltes Querosene (petróleo), 

hidrogenodessulfurizado 64742-81-0 10-25% 

16 03 05* 
Esmaltes Bis(ortofosfato) de 

trizinco 7779-90-0 2,5 - 10% 

16 03 05* 
Esmaltes Nafta de petróleo, 

aromática leve 64742-95-6 < 0,5% 

16 03 05* Esmaltes Carboxilato de chumbo 68603-83-8 < 0,5% 

16 03 05* Esmaltes Óxido de zinco 1314-13-2 < 0,5% 

16 03 05* Esmaltes Octoato de cobalto 68409-81-4 < 0,5% 

16 03 05* 
Esmaltes Isotridecilalcool 

etoxilado, fosfatado 164383-18-0 < 0,5% 

16 03 05* Esmaltes 1, 2, 4 - trimetilbenzeno 95-63-6 < 0,5% 

20Kg 

R10, R20, 
R20/21, 
R20/48, 

R51/53, R38, 
R36/38, R43, 

R52/53, R66 (2) 

6, 8, 9ii) 

(1) Classificação efectuada tendo por base as características do produto final vendido pela PROCTER & GAMBLE PORTO. 
(2) Classificação efectuada tendo por base as característcias dos produtos (tintas e esmaltes) que deram origem ao resíduo. 
(3) Categorias de substâncias e preparações designadas na parte 2 do Decreto-Lei n.º 254/2007. 
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De referir que os resíduos listados não foram incluídos no inventário de substâncias perigosas 

realizado no âmbito da notificação enviada à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) relativamente à 

aplicabilidade do Decreto-Lei n.º254/2007, razão pela qual se apresenta no Anexo E um inventário 

actualizado e respectivo enquadramento à luz do referido diploma. Salienta-se que as alterações em 

causa não provocam qualquer alteração relativamente à aplicabilidade do diploma. 

8.3 SIGNIFICADO DE SIGLAS 

Esclarece-se que a sigla MAP significa Maximum Available Pressure e a sigla MAV significa Maximum 

available Vacuum. 

8.4 LOCALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS 

Apresenta-se no Anexo F planta de pormenor com a localização das substâncias “Chase 702 PCMF 

TUR”, armazenado no tanque T37, e “Neoblanc Lixívia Regular/Frescura do Campo/Denso 

Perfumada Azul e Lixívia Denso Perfumada Verde”, armazenadas nos tanques T15, T16 e T17 e T25. 

8.5 DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES DE EXPEDIÇÃO DE SUBTÂNCIAS PERIGOSAS 

Na Tabela 4 é apresentada uma descrição das operações de expedição de substâncias perigosas na 

acepção do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 254/2007 de 12 de Julho, com indicação das respectivas 

medidas de prevenção e mitigação de derrames. 

Tabela 4 - Descrição das operações de expedição de substâncias perigosas 

Produto Substância 
Armazenamento 
em transporte 

Carga/ 
Descarga 

Medida de 
contenção 

Operador Transportador 

Hipoclorito de 
sódio (ADR) 

Hipoclorito de 
sódio Cisterna Ver Anexo G 

Dique de 
contenção na 

área de 
carga/descarga 

>110% do 
volume da 
cisterna 

QUIMIGAL QUIMIGAL 

Lixívia 
(produto 

Acabado) 
(ADR 

quantidades 
limitadas) 

Hipoclorito de 
sódio 

Garrafas de 1L a 
4L dentro de 

caixas 

Transportado 
com 

empilhador 

Áreas de 
contenção 

fábrica 
DLS DLS 

Lixívia (para 
destruição) 

(ADR) 

Hipoclorito de 
sódio 

Cubitainer 
(1000L) 

Transportado 
com 

empilhador 

Áreas de 
contenção 

fábrica/ Dique na 
área de 

armazenamento 

SISAV 
EGEO - 

Tecnologia e 
Ambiente 

CHASE 702 
PCMF TUR PF 

2.6-di methyloct 
-7-en-l-ol 

Bidões 
metálicos de 

200L 

Transportado 
com 

empilhador  

Áreas de 
contenção 

fábrica/ Dique na 
área de 

armazenamento 

Procter GEFCO 
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Produto Substância 
Armazenamento 
em transporte 

Carga/ 
Descarga 

Medida de 
contenção 

Operador Transportador 

Massa 
lubrificante 

Ácidos 
nafténicos, sais 

de Zinco 
 
 

Bidão de 100L 
Transportado 

com 
empilhador 

Áreas de 
contenção 

fábrica 

Correia & 
Correia 

Correia & 
Correia 

Fluido 
hidraulico 

Óleos-base não 
especificados Bidão de 100L 

Transportado 
com 

empilhador 

Áreas de 
contenção 

fábrica/ Dique na 
área de 

armazenamento 

DPP DPP 

Solvente 
Nafta (petróleo), 
pesada tratada 
com hidrogénio 

Bidão de 100L 
Transportado 

com 
empilhador 

Áreas de 
contenção 

fábrica 

SafetyKleen 
Portugal 

SafetyKleen 
Portugal 

Pó de 
combate a 
incêndio 

Fosfato 
monoamónio, 

sulfato de 
amónio 

Extintores 
Transportado 

com 
empilhador 

Áreas de 
contenção 

fábrica 
Sintimex Sintimex 

Tintas 

Bis(ortofosfato) 
de Trizinco, 

Carboxialato de 
Cobalto 

Latas (1L ou 5L) 
Transportado 

em mão/ 
Latas 

Áreas de 
contenção 

fábrica/Armário de 
armazenamento 

próprio 

SISAV EGEO 

Esmaltes 

Querosene 
(petróleo), 

hidrogenodessul
furizado, 

bis(ortofosfato) 
de trizinco; nafta 

de petróleo, 
aromática leve; 
carboxilato de 
chumbo; oxido 

de zinco; octoato 
de cobalto; 

isotridecilalcool 
etoxilado, 

fosfatado; 1, 2, 4 
- trimetilbenzeno 

Latas (1L ou 5L) 
Transportado 

em mão/ 
Latas 

Áreas de 
contenção 

fábrica/Armário de 
armazenamento 

próprio 

SISAV EGEO 

 

De uma forma genérica, encontram-se implementadas as seguintes medidas de prevenção de 

derrames de substâncias perigosas: 

- Realização de um estudo de identificação de perigos e avaliação de riscos para a 

Segurança e Saúde no Trabalho; 

- Existência de procedimentos escritos para as principais operações de descarga de 

substâncias perigosas (ver Anexo G); 

- Existência de sondas de nível, alarmes e sistemas de corte e escoamento para resposta 

automática a overflows nos principais tanques de substâncias perigosas (conforme descrito 

no Anexo H); 

- Sensibilização e formação dos colaboradores para a prevenção de derrames. 
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Complementarmente, encontram-se implementadas as seguintes medidas de contenção de eventuais 

derrames: 

- Todos os tanques estão instalados dentro de diques com 110% do volume do maior 

tanque/recipiente aí armazenado; 

- A fábrica está limitada por pequenos diques de 4 cm de altura junto as portas, o que 

permite formar um dique de contenção para as áreas que não têm diques próprios, 

incluindo zonas de carga/descarga e operação. O volume de contenção das diversas naves 

fabris é o seguinte: Nave Central - 68,2 m3; Nave de Processo – 16 m3; Nave Logística - 

35,4 m3; 

- Todas as zonas de carga/descarga, armazenamento e operação dispôem de kits anti-

derrame; 

- Encontra-se implementado um Plano de Emergência Interno (PEI), no qual foi considerado 

o cenário de derrame, sendo realizados simulacros periódicos e diversas acções práticas 

para facilitar a sua implementação e apreensão pelos colaboradores. Este plano encontra-

se em aprovação pela Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

- A PROCTER & GAMBLE PORTO dispõe de brigadas de emergência, composta por 

elementos com experiência para lidar com os meios de protecção contra incêndios 

existentes na empresa; 

- Formação dos colaboradores para a actuação em caso de derrame; 

- Encontra-se implementado um procedimento de investigação de acidentes, conforme 

apresentado no Anexo I. 

8.6 DESTINO FINAL DAS ÁGUAS PLUVIAIS 

Esclarece-se que o destino final das águas pluviais descarregadas para o colector municipal é o rio 

Leça. 

8.7 DESCARGA DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS 

Esclarece-se que todas as caixas de acesso às redes de águas residuais e pluviais existentes dentro 

da fábrica se encontram seladas (Figura 6), impedindo assim o acesso de águas residuais e pluviais 

da instalação às redes públicas. A contaminação das caixas de acesso das redes de águas residuais 

e pluviais existentes nas áreas exteriores é também prevenido pela existência de desníveis e muros 

de contenção, com excepção de um pequeno canal existente no cais de descarga (Figura 7). Como 

medida de mitigação do presente projecto de ampliação, prevê-se que este canal será também 

tapado. 
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Figura 6 – Caixas de acesso às águas residuais e pluviais devidamente seladas 

 

 

Figura 7 – Canal do cais de descarga que irá ser tapado 

 

8.8 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS 

8.8.1 IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES DE PERIGO INTERNAS ASSOCIADAS A SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Na Tabela 5 é apresentada a identificação das principais fontes de perigo internas associadas às 

substâncias perigosas, na acepção do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho. Nesta 

análise não foram consideradas as substâncias contidas nos resíduos de massa lubrificante, fluido 

hidráulico, solventes, pó de combate a incêndio, tintas e esmaltes (conforme listado na Tabela 3) dado 

que as quantidades envolvidas são muito reduzidas. 
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Tabela 5 - Identificação das fontes de perigo internas associadas a substâncias perigosas 

Fonte de perigo Actividades Fotografia Evento crítico 
Cenário 

potencial 
Protecção 

Tanques (T01, 
T02 e T03) de 25 
m3 de hipoclorito 

de sódio 

Armazenamento 
e transferência de 

hipoclorito de 
sódio 

 

Sobrepressão por 
excessivo fluxo 

de entrada, 
Vácuo por 

excessivo fluxo 
de saída 

Derrame 

Dimensionamento 
adequado de 

“overflow” e “vent”; 
sonda e alarme de 

nível; 
bacias de retenção 

Bomba de 
transferência 

(P01) 
de hipoclorito do 

camião 
cisterna para os 

tanques 

Transferência de 
hipoclorito de 

sódio 

 

Rompimento de 
mangueiras de 

descarga 
Derrame 

Bombas com 
paragem 

automática, e 
diques de 
contenção 

Bomba de 
transferência 

(P02) 
de hipoclorito de 
T1, T2 e T3 para 

T10 e T11 

Transferência de 
hipoclorito de 

sódio 

 

Fugas em 
Tubagens de 
PVC/Válvulas 

Derrame 

Materiais 
dimensionados 

para as pressões 
correctas. Tubo 

PN16 

Tubagens de 
transporte de 

hipoclorito para a 
fábrica 

Transferência de 
hipoclorito de 

sódio 

 

Fugas em 
Tubagens de 
PVC/Válvulas 

Derrame 

Materiais 
dimensionados 

para as pressões 
correctas. Tubo 

PN16 

Racks com 
produto acabado 

Armazenamento 
de produto 
Acabado 

 

Incêndio no 
armazem 

Derrame 

Área de contenção 
e equipamento de 

combate a incêndio 
adequado 

Zona de produto 
não conforme 

Armazenamento 
de produto não 

conforme 

 

Rompimento de 
cubitainer 

Derrame Dique de 
contenção 

 

8.8.2 IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES DE PERIGO EXTERNAS 

Na Tabela 6 é apresentada a identificação das fontes de perigo externas, tal como identificadas no 

PEI, incluindo fontes de perigo naturais. 

 

Tabela 6 - Principais fontes de perigo externas 

Fonte de perigo Protecção Cenário potencial 

Proximidade de instalações de 
abastecimento de combustível Meios de extinção Incêndio 

Proximidade de bairro social com 
histórico de conflitos sociais e detenções Vigilância de instalações Vandalismo ou assaltos 

A instalação é uma empresa 
multinacional com casa mãe nos 

Estados Unidos 
Vigilância de instalações Ameaça de bomba ou 

terrorismo 
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Fonte de perigo Protecção Cenário potencial 

Proximidade do Aeroporto de Pedras 
Rubras Sinalização Impacto tráfego aéreo 

Recentes alterações climatéricas nos 
agentes naturais 

Factores de segurança no 
dimensionamento de 
caleiras e fixação de 
cobertura (buchas 

químicas); cálculo de 
estruturas; 

pára-raios; posto de 
transformação 

Inundação; ventos fortes; 
raios eléctricos; 

sismos 

Proximidade de linhas de alta e média 
tensões 

Distâncias de segurança e 
sinalização 

Incêndio; 
acidente pessoal grave 

8.8.3 ANÁLISE HISTORICA DE ACIDENTES 

Na Tabela 7 é apresentado o histórico de acidentes ocorridos na PROCTER & GAMBLE PORTO e 

noutros estabelecimentos da indústria química pertencentes ao grupo PROCTER & GAMBLE 

PORTO, desde que existem registos disponíveis (últimos 10 anos no caso da PROCTER & GAMBLE 

PORTO e 2 anos no caso do grupo). Na última coluna da tabela é também apresentada uma breve 

análise das técnicas e procedimentos instalados na PROCTER & GAMBLE PORTO para a prevenção 

do tipo de acidente ocorrido. 
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Tabela 7- Histórico de acidentes 

Acidente Data País Fábrica 
Tipo de 
acidente 

Causa  Descrição Plano de Prevenção P&G Porto 

Contaminaçã
o interna de 
água 

Ago 
2010 Italia Gattatico 

Limites 
excedidos 

-Contrução e 
desenho 
- Inspecção e 
manutenção 

Um valor anormal de tensioactivos foi detectado na água amostrada do tubo 
principal de recolha de água da chuva. A água apresentava uma cor azulada 
e a sua análise preliminar mostrou uma fonte potencial de poluição de 
tensioactivos. A água potencialmente contaminada foi descarregada fora da 
fábrica. Mais tarde, vestígios de água potencialmente contaminada foram 
encontrados no solo de uma área limitada, perto do tubo de recolha de água 
da chuva. 

 As linhas de águas pluviais estão isoladas e 
as tampas que se encontram na unidade 
industrial são estanques. 

Fuga de MEA 
na área de 
retenção 

Set 
2010 França Amiens Derrame 

Falha de 
equipamento
/ ferramentas 
e materiais 

Em 8 de Setembro, às 10h30, um vazamento de MEA (monoetanolamina) 
ocorreu na área de retenção. Perderam-se cerca de 15t de MEA. O 
vazamento ocorreu na tampa do filtro. Este filtro é localizado entre a ligação 
de fundo do tanque e a bomba de transferência. Esta instalação tinha 
apenas 3 semanas de idade e passou em todos os testes de recepção. Uma 
testemunha viu esta situação e enviou o alarme “Envt”. Com a ajuda da 
brigada de incêndio da cidade, o MEA foi transferido em cubitainers e a área 
de retenção foi limpa. Causa básica: a junta da tampa de filtro tinha sido 
danificada pelo produto. A junta de vedação é feita com viton. A situação 
não teve nenhum impacto sobre o ambiente ou a segurança de pessoas. 

Existe um plano de inspecção às bacias de 
retenção para assegurar a sua robustez  e que 
mantêm as características de isolamento e 
contenção para a qual foram desenhadas. 

Envio não 
apropriado de 
produto 
acabado 

Out 
2010 

Russia Novomoskovs
k 

Limites 
excedidos 

Não 
cumprimento 
de regras de 
segurança 

Em 29.10.10 foi enviado um pacote com amostras de percarbonato de sódio 
(PC3) para testes laboratoriais através da DHL (PC3 é um oxidante; classe 
de perigo 5.1). Três amostras de PC3 foram acondicionadas em sacos de 
polietileno (1 kg cada). Os seguintes requisitos não foram seguidos: 1) as 
amostras não foram completamente rotuladas com a classificação de perigo 
na embalagem interna. Rótulos não incluíam informações sobre o número-
UN, frases R e S, símbolos de perigo, endereço e telefone do fornecedor; 2) 
Nenhuma folha de dados de segurança foi enviada com ou antes do 
embarque; 3) O material foi embalado em sacos que não atendem às 
exigências para produtos perigosos; 4) O peso de cada amostra excedeu o 
limite de quantidade de mercadorias perigosas (máximo 500 g); e 5) O 
material foi identificado como “Ariel” nos documentos de envio DHL. Em 
2.11.10 a encomenda foi recebida no laboratório. O envio indevido foi 
detectado e a instalação foi informada. Ninguém se feriu. 

Sempre que enviamos amostras para analise, 
garantimos que estas vão devidamente 
etiquetadas. Todas as amostras que enviamos 
vão em frascos pequenos de 30ml selados, 
dentro de caixas. (Quantidade Limitada) 

Exceder 
níveis de 
COD 

Jan 
2012 

Paquistão Port Qasim Limites 
excedidos 

Falha de 
equipamento
/ ferramentas 
e materiais 

Monitorização trimestral de efluente (amostra composta) foi feita por 
laboratório externo em 2 de Dezembro de 2012. Resultado obtido (757mg) 
fora do limite (400mg). 

A fábrica do Porto também faz analises 
trimestrais às águas enviadas para o sistema 
público de gestão de águas residuais.  Foi 
verificado o processo de descarga de águas de 
lavagem do chão da fábrica. 
Futuramente, vão passar a ser efectuadas 
análises mensais de controlo às águas de 
lavagem do chão antes da sua descarga. 
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Acidente Data País Fábrica 
Tipo de 
acidente 

Causa  Descrição Plano de Prevenção P&G Porto 

Queixas de 
vizinhos, por 
pó branco no 
chão 

Jun 
2011 

República 
Checa Rakona 

Impacte 
fora da 
instalação 

Falha de 
equipamento
/ ferramentas 
e materiais 

Duas reclamações relacionadas com pó em carros e janelas fechadas em 
vizinhos foram recebidas. Uma delas foi recebida em 7 de Junho 
(pessoalmente na fábrica) e outra em 10 de Junho (e-mail para as 
autoridades da cidade). Especialmente de manhã foi observada poluição 
significativa. Depois de investigar a situação, verificou-se que havia diversos 
sacos de filtro danificados no transportador aéreo. A poluição dos carros 
pode ter sido um resultado dos filtros avariados e da humidade da manhã, o 
que fez com que a precipitação fosse mais visível. Inspecções ao 
transportador aéreo eram realizadas uma vez por semana, mas passaram a 
ser realizadas mais regularmente (teste de fita adesiva preta diariamente e 
inspecção visual 2x/semana). A concepção do filtro de transporte aéreo não 
permite uma manutenção adequada com remoção dos sacos, pelo que o 
filtro será substituído (Setembro 2011). 

No Porto existe um pequeno filtro de telas, 
onde é executada uma inspeção mensal, e 
verificações através do teste da "fita preta" 
para assegurar a integridade das telas. 

Acidente com 
tanque de 
camião 

Ago 
2011 

Estados 
Unidos 

da 
América 

Alexandria  Derrame 

Não 
cumprimento 
de regras de 
segurança 

Em 8 de Julho de 2011, cerca de 15:50 hr, um especialista de matéria-prima 
(Raw-Material Specialist -RMS) iniciou a descarga da bomba de NFNA. 
Depois de ligar o reboque para a bomba, ele deixou a área em rota para a 
estação operacional de descarga. No caminho de volta para a estação de 
operação, ele apercebeu-se que não tinha verificado a parte superior do 
reboque. Após a sua chegada, ele descobriu que a bomba de NFNA estava 
em baixo. Pouco tempo depois, um outro funcionário, que estava efectuando 
uma ronda, avisou via rádio que havia um problema com o trailer NFNA. O 
RMS afirmou que voltou para o trailer NFNA e viu que estava danificado em 
torno do topo do trailer (reboque n.º620). 

No Porto as operações de descarga são 
executadas no interior da fábrica , dentro de 
diques de contenção. No início da operação de 
descarga são sempre inspecionados os 
acoplamentos e mangueiras. O processo de 
descarga é permanentemente acompanhado 
até ao seu termo. As bombas são dotadas de 
equipamentos de controlo que permitem a sua 
desactivação quando não estão a trabalhar 
nos parâmetros normais de funcionamento 
(excesso de vácuo, ou pressão). 

HCl a 20% 
derramadado 
no solo 

Out 
2011 India Baddi Derrame 

Não 
cumprimento 
de regras de 
segurança 

Aproximadamente 8000L de ácido clorídrico (HCl) a 20% foi libertado para o 
solo através de um dique danificado. A equipa desse dia tinha planeado 
diversas actividades no parque de tanques, incluimdo a limpeza e reparação 
do sistema de HCl. Durante o trabalho de preparação, um estagiário pisou a 
válvula de descarga do tanque de HCl, o que resultou na fuga do de HCl 
pela flange da válvula de descarga. Quando os operadores seniores 
repararam no ocorrido, a válvula separaou-se do corpo do tanque devido à 
corrosão de parafusos, o que aumentou o fluxo de HCl o interior do dique. O 
stock total disponível (aproximadamente 14000L) foi descarregado para o 
dique. O principal problema começou quando o HCl começou a escapar pela 
parte inferior da parede do dique, infiltrando-se no solo. Uma pequena 
porção da parede do dique tinha sido temporariamente modificada para 
apoiar a construção de um armazém. Verificou-se que essa parede não foi 
devidamente selada, o que permitiu a passagem edo HCl e infiltração no 
solo.A equipa de gestão de emergência de imediato accionou o plano de 
resposta de emergência. A área foi evacuada e hidróxido de sódio foi 
adicionado para conter e neutralizar o fumo de HCL. Quando a equipa de 
resposta de emergências foi capaz de selar a abertura do dique com areia, 
cerca de 8t de HCl já se tinha infiltrado no solo. Restante 4,5t de HCl contido 
no dique foi recolhido em contentores plásticos e tratado como resíduo, de 
acordo com a legislação local. Perda do stock total estimada em 9 M $. 

Existe um plano de inspecção às bacias de 
retenção, para assegurar a sua robustez e que 
mantêm as características de isolamento e 
contenção para a qual foram desenhadas. 
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Acidente Data País Fábrica 
Tipo de 
acidente 

Causa  Descrição Plano de Prevenção P&G Porto 

Não houve dano físico nem exposição química dos trabalhadores durante 
este incidente. O procedimento local de emergência para derrame foi 
seguido de forma efectiva, não ocorreu qualquer incidente de segurança e o 
sistema foi restaurado dentro de 10 horas após o seu início. 

Tensioactivo 
em águas 
pluviais 
(Offsite) 

Dez 
2012 

Estados 
Unidos 

da 
América 

Alexandria Derrame Falta de 
atenção 

O Business Contact ambiental local estava a realizar uma ronda na área e 
notou uma mangueira, que tinha sido esticada do 1 º andar da zona de 
preparação de tensioactivos para o parque do tanque n.º6, a verter. Ele 
rapidamente notificou um operador que estava perto e depois foi investigar a 
situação. Recolheu amostras em diversos pontos do sistema de águas 
pluviais e notou um elevado nível de tensioactivos. A entrada para o sistema 
de águas pluviais estava fechada devido a um incidente ocorrido no dia 
anterior, mas algum produto tinha conseguido entrar. A mangueira foi 
desmantelada para parar a fuga residual. Concluiu-se que a água contendo 
um elevado nível de tensioactivos (6 ppm) atingiu o sistema de tratamento 
local. 

No Porto as operações de descarga são 
executadas no interior da fábrica , dentro de 
diques de contenção. No início da operação de 
descarga são sempre inspecionados os 
acoplamentos e as mangueiras. O processo de 
descarga é permanentemente acompanhado 
até ao seu termo. As bombas são dotadas de 
equipamentos de controlo que permitem a sua 
desactivação quando não estão a trabalhar 
nos parâmetros normais de funcionamento 
(excesso de vácuo, ou pressão). 

Derrame de 
hipoclorito  de 
sódio por 
overflow 

2007 Portugal Porto Derrame 
Falta de 
atenção 

Durante um processo de descarga, o operador abriu a válvula do tanque 
errado para onde ia proceder à descarga. Assim que se deu início à 
descarga, o tanque aberto já estava cheio, fazendo com que o produto 
saisse através do overflow do tanque (num total de cerca de 10t), ficando 
armazenado no dique. O produto foi retirado através de bombas e 
reencaminhado para o respectivo tanque.Não existiu qualquer tipo de 
contaminação do solo. 

Foi Instalado um sistema de gestão 
automática de descarga, para evitar este tipo 
de acidente. O sistema, sabendo que o tanque 
está cheio não permite o acionamento da 
válvula, que agora é gerida eletronicamente. 

Rompimento 
de tubagem 2011 Portugal Porto Derrame 

Inspecção e 
manutenção 

Na zona de chegada da lixívia à enchedora, existiu uma fuga na tubagem. 
Esta fuga provocou um pequeno derrame de cerca de 30L de lixívia até ser 
parada a bomba. A causa deve-se a uma falha no vedante da válvula que 
não foi devidamente inspecionado durante a operação de manutenção 
preventiva. 

Várias medidas já implementadas no passado 
para redução deste tipo de incidentes, como a 
substituição de bombas de empanque 
mecânico por empanque magnético, e de 
planos de manutenção preventiva. Esta 
situação advém de uma falha de manutenção, 
e o Plano de Acção passa por reforçar os 
procedimentos de inspecção e manutenção. 
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Da análise da Tabela 7 verifica-se, de uma forma genérica, que a maior parte dos acidentes 

ocorridos teve origem: i) numa insuficiência de procedimentos adequados com vista à prevenção de 

acidentes e ii) na ocorrência de desvios aos procedimentos instalados com vista à prevenção de 

acidentes. Verifica-se ainda que o conjunto de técnicas e procedimentos instalado na fábrica da 

PROCTER & GAMBLE PORTO com vista à prevenção de acidentes é bastante completo e que, na 

ausência de desvios humanos a esses procedimentos, a generalidade dos acidentes ocorridos nas 

outras fábricas do grupo não teria tido lugar na fábrica do Porto. 

8.9 ANÁLISE DE POTENCIAIS CENÁRIOS DE LIBERTAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Na Tabela 8 é apresentada uma análise dos cenários de libertação de substâncias perigosas 

considerados mais pertinentes para a instalação, tendo por base as recomendações especificadas 

no pedido de aditamento de informação ao EIA. 

Tabela 8 – Análise de cenários de libertação de substâncias perigosas 

Cenário Fonte Evento Factores condicionantes Descrição 
1 – Libertação 
de hipoclorito 
de sódio a partir 
de mangueira 
durante a 
operação de 
descarga do 
camião cisterna 

Camião de 
hipoclorito de 
sódio 

Rompimento de mangueira 
ou tanque cisterna durante o 
processo de descarga, e 
derramamento para o chão. 

Cada camião cisterna pode 
descarregar no máximo 20m3, 
que corresponde aos limites dos 
tanques de armazenamento 
(25m3 e aprox. 20m3 uteis). 
A zona de descarga é protegida 
por um dique com capacidade 
aproximada de 31 m3, sendo 
suficiente para conter o produto 
em caso de derrame máximo da 
cisterna. 
As cisternas são internamente 
divididas em 3 tanques com 
capacidades individuais de 
aproximadamente 10t. 
O chão está impermeabilizado 
com placa de betão, e pelicula 
de epoxy. 

Os produtos 
perigosos 
eventualmente 
derramados, 
ficarão contidos 
neste dique, e 
posteriormente 
enviados para o T9 
através de bombas 
portáteis ou 
usando as bombas 
de descarga de 
produtos. 

2 – Libertação 
de produto final 
durante a 
operação de 
carga para 
expedição 

Carga de paletes 
de lixivia 

Golpe em paletes com 
empilhador 

A zona do cais de carga está 
protegida por pequenos diques, 
que permitem uma capacidade 
de 35m3. 
As embalagens contêm 1L, 2L 
2,5L ou 4L, e estão dentro de 
caixas e embaladas em paletes 
com uma média de 35 caixas 
cada palete. 
As tampas de águas pluviais 
existentes na área são isoladas, 
reduzindo o risco de 
contaminação se águas pluviais. 
 

Os produtos 
perigosos 
eventualmente 
descarregados 
ficariam contidos 
no chão dentro das 
áreas de 
contenção do cais 
de carga. 

3 – Cenário de 
contaminação 
da rede de 
águas pluviais 
decorrente de 
um eventual 
incêndio no 
armazém 

Carga de paletes 
de lixívia 

Incêndio no armazém A carga termica existente no 
interior da fábrica é baixa 
(1953MJ) estando classificados 
com a 2ª categoria de risco. 
Estão instaladas medidas de 
prevenção a incêndios. 
A zona de armazenamento de 
produto acabado também está 
protegida por pequenos diques, 
que permitem uma capacidade 
de 35m3. 
 
 

Um incêndio que 
se propagasse no 
armazém poderia 
levar ao 
derramamento de 
lixívia no chão. A 
lixívia sendo um 
liquido não 
combustivel e à 
base de água 
ajudaria a eliminar 
a carga de 
incêndio existente 
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Cenário Fonte Evento Factores condicionantes Descrição 
As embalagens contêm 1L, 2L 
2,5L ou 4L, e estão dentro de 
caixas e embaladas em paletes 
com uma média de 35 caixas 
cada palete. 
As tampas de águas pluviais 
existentes na área são isoladas, 
reduzindo o risco de 
contaminação de águas pluviais. 
O chão é em betão. 

na palete, tal como 
cartões e plástico. 
As águas 
resultantes da 
intervenção da 
brigada, diluiria a 
já baixa 
concentração de 
hipoclorito (cerca 
de 2,5%) tornando-
se quase 
insignificante o seu 
impacto nas águas 
pluviais. 

4 – Rotura de 
tanque de 
armazenamento 
de hipoclorito 
de sódio 

Tanques de 
Armazenamento 

Rompimento de um tanque 
(10mm, 100mm ou total) 

Os tanques com produtos 
perigosos têm 25m3 com um 
volume útil de cerca de 22m3, 
existe apenas um tanque com 
40m3. 
Todos os tanques estão 
instalados em diques de 
contenção com capacidade 
superior em 110% do maior 
tanque (40m3). 
Todos os diques são 
impermeabilizados. 

No caso de um 
rompimento total 
ou parcial do 
tanque, todo o 
produto ficaria 
contido no 
respectivo dique 
de contenção. 
Este produto seria 
postriormente 
reposto no tanque, 
ou colocado em 
tanque temporário/ 
cubitainers de 1m3. 

5 – Rotura total 
de tubagem de 
transporte de 
hipoclorito de 
sódio  

Tubos de 
transporte 

Rotura total de uma tubagem Todos as tubagens de 
hipoclorito de sódio passam por 
áreas que se encontram 
protegidas por diques. 
 

No caso de um 
rompimento total 
ou parcial do tubo, 
o produto ficaria 
contido nas 
diversas áreas que 
atravessa, No 
máximo seria 
derramados 20m3 
de produto, ficando 
este sempre 
contido nos diques 
existentes. 

6 – Perfuração 
com empilhador 
de cubitainer de 
produto não 
conforme 

Area de 
armazenamento 
de produto não 
conforme 

Perfuração com empilhador Os cubitainer de 
armazenamento de produto não 
conforme são de 1m3, a área 
onde se encontram estes 
cubitainers/paletes encontra-se 
protegida por um dique superior 
a >1,1 m3 protegida por base 
epoxy e cerâmica. 

No caso de 
derrame, este 
ficaria contido, não 
provocando 
nenhum impacto 
ambiental. 

8.10 FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA DOS POTENCIAIS CENÁRIOS DE LIBERTAÇÃO DE 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Na Tabela 9 é apresentada uma estimativa da frequência de ocorrência de cada cenário identificado 

na secção 8.9, tendo por base os valores de referência indicados no Guia “CPR18E Guidelines for 

quantitative risk assessment – Purple Book” publicado pelo Comitee for the Prevention of Disasters 

by Dangerous Materials. 
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Tabela 9 – Estimativa da frequência de ocorrência de cada cenário identificado 

Cenário 
Frequência de ocorrência 

– situação actual 
Frequência de ocorrência 

– situação futura 
1 – Libertação de hipoclorito de 
sódio a partir de mangueira 
durante a operação de descarga 
do camião cisterna 

5,3.10-4 /ano (1) 6,7.10-4 /ano (1) 

2 – Libertação de produto final 
durante a operação de carga para 
expedição 

3,6.10-1 /ano (2) 4,5.10-1 /ano (2) 

3 – Cenário de contaminação da 
rede de águas pluviais decorrente 
de um eventual incêndio no 
armazém 

< 8,8.10-4/ano (3) Sem alteração significativa 

4 – Rotura de tanque de 
armazenamento de hipoclorito de 
sódio 

5,0.10-6/ano Sem alteração significativa 

 5 – Rotura total de tubagem de 
transporte de hipoclorito de sódio  2,6.10-5/ano (4) Sem alteração significativa 

6 – Perfuração com empilhador de 
cubitainer de produto não 
conforme 

2,5.10-4 /ano (5) 2,7.10-4 /ano (5) 

(1) Valor calculado tendo por base a probabilidade base de 4 x 10-6/hora e considerando que: i) actualmente são 
realizadas 20 descargas de hipoclorito de sódio por mês, com a duração de 40min cada, o que corresponde a um total 
de 133 horas/ano (considerando 22 dias úteis por mês e 220 dias de funcionamento por ano); ii) após a ampliação, por 
forma a fazer face ao aumento de consumo de matéria prima (o qual rondará os 25%), o número de descargas de 
hipoclorito de sódio aumentará cerca de 25%, passando para um total de 167 horas/ano. 

(2) Valor calculado tendo por base a probabilidade base de 1 x 10-5/manuseamento de carga e considerando que: i) 
actualmente, são realizados 36300 manuseamentos de carga por ano (considerando 5 camiões/dia com 33 paletes 
cada, durante 220 dias de funcionamento); ii) após a ampliação, passarão a ser realizados cerca de 45000 
movimentos de carga por ano (haverá um aumento de cerca de 25%). 

(3) O valor 8,8 x 10-4/ano correspondente à ocorrência de um incêndio no armazém. O risco de contaminação do sistema 
de águas pluviais deverá ser inferior a este valor. 

(4) Valor calculado tendo por base a probabilidade base de 3 x 10-7/metro/ano e considerando que existe um total de 85 m 
de tubagens de transporte de hipoclorito de sódio, com um diâmetro de 90 mm. 

(5) Valor calculado tendo por base a probabilidade base de 1 x 10-5/manuseamento de carga e considerando que: i) 
actualmente, são realizados cerca de 25 manuseamentos de carga por ano; ii) após a ampliação, passarão a ser 
realizados cerca 27 movimentos de carga por ano (aumento de 8%, conforme apresentado na secção 3.4.11 do EIA). 

 

8.11 AVALIAÇÃO QUALITATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CENÁRIOS DE LIBERTAÇÃO 

DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Na Tabela 9 é apresentada uma avaliação qualitativa das consequências de cada cenário 

identificado na secção 8.9, em particular no que respeita à possibilidade de contaminação dos 

recursos hídricos existentes na envolvente do estabelecimento (os quais, conforme exposto nas 

secções 4.3 e 4.4 do EIA, se encontam genericamente num estado de fraca a moderada 

degradação, apresentando baixa sensibilidade) e à eficácia das medidas de contenção previstas. 
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Tabela 10 – Avaliação qualitativa das consequências de cada cenário identificado 

Cenário Possibilidade de contaminação dos 
recursos hídricos existentes na 
envolvente do estabelecimento 

Discussão de eficácia das 
medidas de prevenção e 
contenção previstas (1) 

1 – Libertação de hipoclorito de sódio 
a partir de mangueira durante a 
operação de descarga do camião 
cisterna 

Tendo em conta as medidas de 
contenção previstas (conforme descrito 
na Tabela 8) considera-se que o risco 
de contaminação dos recursos hídricos 
se encontra controlado. 

Considera-se que o conjunto das as 
medidas de prevenção e contenção 
existentes e previstas são 
adequadas à situação. 

2 – Libertação de produto final durante 
a operação de carga para expedição 

Tendo em conta as medidas de 
contenção previstas (conforme descrito 
na Tabela 8) considera-se que o risco 
de contaminação dos recursos hídricos 
se encontra controlado. 

Considera-se que o conjunto das as 
medidas de prevenção e contenção 
existentes e previstas são 
adequadas à situação. 

3 – Cenário de contaminação da rede 
de águas pluviais decorrente de um 
eventual incêndio no armazém 

Tendo em conta as medidas de 
contenção previstas (conforme descrito 
na Tabela 8) e o risco de incêndio 
associado, considera-se que o risco de 
contaminação dos recursos hídricos se 
encontra controlado. 

Considera-se que o conjunto das as 
medidas de prevenção e contenção 
existentes e previstas são 
adequadas à situação. 

4 – Rotura de tanque de 
armazenamento de hipoclorito de 
sódio 

Tendo em conta as medidas de 
contenção previstas (conforme descrito 
na Tabela 8) considera-se que o risco 
de contaminação dos recursos hídricos 
se encontra controlado. 

Considera-se que o conjunto das as 
medidas de prevenção e contenção 
existentes e previstas são 
adequadas à situação. 

5 – Rotura de tubagens de transporte 
dos tanques de armazenamento de 
hipoclorito de sódio  

Tendo em conta as medidas de 
contenção previstas (conforme descrito 
na Tabela 8) considera-se que o risco 
de contaminação dos recursos hídricos 
se encontra controlado. 

Considera-se que o conjunto das as 
medidas de prevenção e contenção 
existentes e previstas são 
adequadas à situação. 

(1) Para este efeito não são consideradas medidas que impliquem acção humana. 

8.12 IMPACTE DO PROJECTO NO QUE SE REFERE AO RISCO DE ACIDENTES GRAVES 

A PROCTER & GAMBLE PORTO dispõe de um conjunto de medidas e meios adequados à 

prevenção e mitigação de acidentes graves associados a substâncias perigosas, conforme descrito 

nas secções anteriores e no Relatório Síntese do EIA, o qual será alargado de forma a incluir todas 

as alterações a executar no âmbito da ampliação em estudo. 

Uma vez que não haverá alterações ao nível do tipo e quantidade de substâncias perigosas 

armazenadas, seja sob a forma de matérias primas, produtos final ou resíduos, e que os meios e 

procedimentos já instalados permitirão lidar com o aumento do número de cargas e descargas de 

substâncias perigosas, considera-se que, com a implementação das medidas de mitigação 

existentes e propostas, o risco de acidentes graves da instalação continuará a ser baixo e a estar 

devidamente controlado, pelo que o impacte do projecto de ampliação a este nível será pouco 

significativo. 

8.13 OUTROS 

8.13.1 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

A PROCTER & GAMBLE PORTO dispõe de um seguro de responsabilidade ambiental, conforme 

comprovativo apresentado no Anexo J. 
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8.13.2 ALTERAÇÕES À LEGISLAÇÃO 

Complementarmente à informação apresentada, chama-se a atenção que estão previstas alterações 

à actual legislação relativa à prevenção de acidentes graves que poderão implicar a desclassificação 

do hipoclorito de sódio e da líxivia como produtos perigosos. No Anexo K é apresentada uma breve 

descrição das acções que estão a ser desenvolvidas pelo grupo PROCTER & GAMBLE para 

acompanhamento deste assunto. 

9 RESUMO NÃO TÉCNICO 

O Resumo Não Técnico (RNT) do projecto “Ampliação da PROCTER & GAMBLE PORTO” 

reformulado tendo em conta as solicitações efectuadas no pedido de elementos adicionais para 

efeitos de conformidade do EIA, é apresentado como peça autónoma a este documento. 
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ANEXO A LOCALIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO SOBRE CARTA MILITAR 
 

Tema Base: Carta Topográfica Militar na escala original de 1/25000, extracto das Folhas 110 – Maia e 122 – Porto, IGeoE 
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ANEXO B PLANTA TOPOGRÁFICA 
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ANEXO C PARECER DO IGESPAR DO RELATÓRIO FINAL DOS TRABALHOS 
ARQUEOLÓGICOS 
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ANEXO D QUESTIONÁRIO DE FASE I 



 

 

  

PHASE I ENVIRONMENTAL ASSESSMENT  
AND  

LIMITED COMPLIANCE REVIEW 
QUESTIONNAIRE 

 

 

 

 

 

 

FACILITY NAME:    

 

LOCATION:    

 

DATE:    

 

AUDITOR:    
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  Date Form Completed:______________________ 
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A. General Facility Information 

1. Facility Name: 

 

2. Please state facility location and address.  Provide mailing address if different. 

 

3. Identify facility manager (name and telephone number).   

 

4. Identify all personnel contacted during the site visit (name, company, title, and telephone number). 

 

5. Provide the Standard Industrial Classification (SIC) code(s) which apply to this facility. 

 

6. Describe site operations including processes, raw materials, operating hours, and number of employees. 

 

 

 

7. Provide all EPA Identification Number(s). 

 

 

8. Is property owned or leased? Identify full name of current owner (for deed search).  Obtain copy of deed 

or deed reference to speed search! 

 

B. Site Characteristics TAKE PHOTOGRAPHS 

1. Obtain site map if available, which indicates facility layout, operating areas, tanks, waste storage areas 

and outdoor activities.  If no plan available, draw site layout!   

 

 

2. Describe acreage of property and square footage of buildings.  Describe construction and uses of 

buildings. 
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3. Identify any wetlands on-site or adjacent to site. 

 

4. Are any portions of the site in a floodplain?  If so, Describe. 

 

5. What is known about groundwater depth, direction of flow, and quality?  Are monitoring wells present 

or ever been installed?  Have ground water samples been collected and tested?  Discuss. 

 

 

6. Where does groundwater discharge to, if known?  i.e., streams, wetlands, etc. 

 

 

7. Describe the immediate surrounding land usage and neighboring properties.  What types of industrial 

facilities are located within a ½- mile radius? Identify facilities by name and, if possible, by address (this 

aids in review of evaluation of environmental databases.) Assess risk posed by these facilities, specifically 

groundwater direction. 

North: 

South: 

East: 

West: 

Other: 

 

8. Are any local off-site wells contaminated?  Is groundwater contamination known to be present on any 

adjacent or nearby properties.  If so, describe. 

 

 

9.  Is contamination from off-site migrating onto property? Describe. 

 

 

10. Describe site geology, if known, i.e., shallow versus deep bedrock, sand, rock outcrops, etc. 
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C. Prior Environmental Studies 

1. Are prior environmental studies available, i.e. Phase I, Phase II investigations, compliance reviews, tank 

closure site assessments, insurance assessments, etc.) Describe and obtain copies for review. 

 

2. Have on-site investigations of soils or groundwater been performed?  If so, describe.  Review studies 

and/or obtain copies. 

 

3. Are groundwater monitoring data available?  If so, outline key contaminants, concentrations, and extent 

of contamination.   

 

4. Has contamination migrated off property?  Describe. 

 

5. Describe groundwater use within 1 mile radius of facility, i.e., municipal well supply, residential wells. 

 

6. Have any state or federal environmental agencies required or participated in any testing of soils and/or 

groundwater?  Discuss. 

 

 

D. Site History 

1. When was the site acquired? 

 

2. Please list all previous owners/operators/tenants and describe site usage by each.  

 

 

3. What else is known about previous usage of the site or any portions of the site?  Assess the risk posed by 

these activities. 

 

 

4. Describe what has been done, since the current owner acquired the site, concerning plant expansions, 

construction activities on site, alterations in topography, fill operations, etc.  When was building 

constructed? 
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5. Review and copy if possible a site map and historical and current aerial photographs which depict the site 

and its surroundings. 

 

E. Building Systems 

1. Describe utilities which are provided to the building (i.e., electric, gas, water, sewer) and note the 

company or entity. 

 

2. Describe facility provided utilities (groundwater supply wells, emergency generators (note fuel source). 

 

 

 

3. Discuss all sources of process and non-process water at the facility, i.e., river, wells, municipal (well or 

surface water). 

 

 

4. When was the facility connected to the sewer? 

 

5. How is the building heated and cooled? (i.e. gas-fired forced air, oil-fired hot water, etc) 

 

6. How is conditioned air distributed? (ducted supply and return or open plenums) 

 

7. Have any asbestos surveys been performed?  If so, obtain and/or review a copy of the survey report(s).. 

 

8.  Has any asbestos repair, encapsulation, or removal activities transpired? Describe. 

 

 

 

9. Describe potential for or the presence, extent and condition of friable asbestos in the structures.  Roughly 

estimate linear feet of asbestos insulation and quantities of other ACM.  Assess risk posed by the ACM. 
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F. PCB/TSCA Issues 

1. Identify all transformers on-site.  Note their location, and type.  Have oil-filled transformers been tested to 

determine PCB content? 

 

 

2 Are any PCB Transformers on the site?  Have they been tested?  What are the results?  If PCB, are they 

properly managed? 

 

 

3. Are there PCB's used in the processes on-site or produced in the process? 

 

4. Are there hydraulic oils on-site that formerly or currently contained PCBs? 

 

5. Has there ever been a leak or spill of PCBs?  If so, what was the response? 

 

G. Hazardous Materials Handling/Storage 

1. How are hazardous materials received and how are they stored (drum, tanks, etc.)?  Describe spill 

containment systems. 

 

 

 

 

2. Does the facility store any OSHA hazardous substance in excess of 10,000 pounds or extremely hazardous 

substances in excess of 500 pounds?  If yes, get copies of Tier II reports.  Has facility submitted 

information to state and local authorities? 

 

 

 

3. Does the facility use in excess toxic substance in excess of the threshold planning quantity?  If yes, get 

copies of Form Rs. 
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4. Discuss all processes which generate solid and hazardous wastes.  What hazardous wastes are generated?  

What quantities? 

 

 

 

5. Is the facility classified as any of the following regarding hazardous waste: 

a. Conditionally exempt small quantity generator (CESQG)? Small Quantity Generator (SQG) (10-100 

kg/mo.)? or Large Quantity Generator (>100 kg/mo.)? 

b. Hazardous waste transporter? 

c. Hazardous waste storage facility? 

d. Hazardous waste treatment or disposal facility? Describe permit status. 

 Describe:   

 

 

7. Are any waste materials stored in drums?  Discuss with respect to storage design, compatibility, 

secondary containment structures, labeling, aisle space and length of time in storage.  How are wastes 

transported to and from the drums? 

 

 

 

8. Discuss waste management activities with respect to handling, personnel training, storage, contingency 

plans, etc. 

 

 

 

9. Are any waste materials placed in on-site ponds, lagoons, landfills, land treatment systems, burn areas, or 

treated on-site in incinerators or other treatment systems?  Currently and formerly. 

 

 

 

10. Are any waste materials recycled or reused on-site?  Discuss. 

 

 



  Facility Name: ____________________________ 

  Date Form Completed:______________________ 

8 

11. Identify all off-site TSD facilities used currently or in the past.  Attach copy of RCRA manifests and/or 

biennial report. 

 

 

 

12. Have there been any notices of noncompliance, such as warnings (verbal or written), citations, fines, 

informal meetings, or enforcement action taken against this facility regarding hazardous wastes?  List. 

 

 

H. Storage Tanks 

1. Identify all underground storage tanks.  Discuss age of tanks, material stored, tank capacity, tank 

materials (steel or fiberglass) and locations.  How is product transported to and from the tanks?  Are tank 

test results available?  If so, review.  Are tanks registered?  Do tanks meet upgrade requirements? 

 

 

 

2. Describe tank history.  Identify former underground storage tank locations.  Obtain copy of registrations 

for active tanks and closure report for closed tanks. 

 

 

3. Identify all aboveground storage tanks.  Discuss age of tanks, material stored, tank capacity, tank 

materials locations, types of secondary containment structures employed (dikes, berms) and drainage.  

How is product transported to and from the tanks?  Condition of dikes, pads, i.e., cracks; 

inspection/thickness testing for tanks. 

 

 

 

4. Discuss history and historical locations of ASTs.  Describe former locations and former tank contents. 
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5. Discuss any spills, fires or other incidents which have occurred.  Where they reported?  What actions 

were taken?  Were any fines or penalties imposed?  Describe clean up and current status.  Identify date of 

incident and fire department/emergency response unit involvement. 

 

 

6. Describe any spill control plans that have been developed and implemented for aboveground tanks.   

 

 

 

7. Does the facility store in excess of 1,320 gallons of petroleum products aboveground, or more than 660 

gallons in a single tank, or combined underground storage in excess of 42,000 gallons? 

 

 

8. Have there been any notices of noncompliance, such as warnings (verbal or written), citations, fines, 

informal meetings, or enforcement action taken against this facility regarding underground tanks?  List. 

 

 

I. Wastewater Discharges 

1. Describe all sources of process and non-process wastewaters.  Approximate volumes. 

 

 

2. Describe any on-site wastewater treatment or pretreatment operations employed at the facility.  

Approximate capacity. 

 

 

3. Are any wastewater streams discharged to a publicly-owned treatment works (POTW)?  Discuss. 

 

 

4. Are any wastewater streams discharged to on-site septic systems?  Discuss. 
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5. Are any wastewater discharges to ponds or lagoons?  Discuss. 

 

 

6. Are any wastewater streams recycled?  Discuss. 

 

 

7. Provide copies of NPDES and state permits and discuss any instances of non-compliance, penalties, etc. 

 

 

8. To where is stormwater discharged?   Is it combined with process wastewaters?  What is the stormwater 

permitting status?  Does facility have a SWPPP? 

 

 

 

9. Are any of the water discharges at this facility subject to: 

a. Existing and/or proposed pretreatment requirements?  If yes, specify actions needed to comply. 

 

b. State or local agency discharge limits?  If yes, specify. 

 

c. County or local discharge ordinances?  If yes, specify. 

 

10. List all water discharge violation notices, such as warnings (verbal or written), citings, fines, or informal 

meetings, and/or enforcement action proceedings, taken against this facility in the last two years, the 

reason(s) for each, and their current status. 

 

 

11. If available, attach copies of all water discharge permits applicable specifically to this facility. 
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12. Describe any instances of non-compliance with any permit and any instances of operation without a 

required permit during the past two years.  Did any such instances occur at any other time during the 

operation of this plant? 

 

 

13. Identify all water pollution violation notices, such as warnings (verbal or written), citings, fines, or 

informal meetings, and/or enforcement actions proceedings, taken against this facility in the last three 

years, the reason(s) for each, and their current status. 

 

 

J. Air Emissions 

1. Identify and describe all sources of air emissions and permits.  If possible, check a few air permit 

applications and permit terms with current operating practices.  Does the facility use CFCs? 

 

 

2. Please list major air pollution control devices operated at the plant. 

 

 

3. Describe any air emissions monitoring that the facility is required to carry out and identify the basis for 

each requirement. 

 

 

4. Are any emission producing activities subject to a compliance schedule imposed by any air pollution 

agency?  If so, describe. 

 

 

5. Attach copies if available, of all active air emission permits applicable specifically to this facility.  List the 

expiration dates for each permit. 

 

 

6. Determine Title V status.  Is RACT applicable to the facility? 
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7. Identify all air pollution violation notices, such as warnings (verbal or written), citings, fines, or informal 

meetings, and/or enforcement actions proceedings, taken against this facility in the last three years, the 

reason(s) for each, and their current status. 

 

 

8. Describe any instances of non-compliance with any permit and instances of operation without a required 

permit during the past five years.  Did any such instances occur at any other time during the operation of 

this plant? 

 

 

9. Any noticeable odors, visible plumes? 

 

 

10. Any neighbor, local community complaints?  Describe. 

 

 

K. Enforcement Issues 

1. Has notice been received from any federal or state agency stating that the facility or site is a Potentially 

Responsible Party (PRP) under federal or state Superfund statutes. 

 

 

2. Is the facility listed on the CERCLIS list or NPL?   

 

 

3. Are any off-site TSD facilities listed on the CERCLIS or NPL lists 

 

 

4. Are any claims, lawsuits or investigations involving the property or operations of the facility pending or 

threatened? 

 

 

5. Does the company or the facility audit/check off-site TSD facilities? 
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6. Have any environmental or OSHA compliance actions been brought against the company before either an 

administrative agency or court, for operation of the facility or any activities related to facility operations?  

Provide details. 

 

 

7. Provide copies of any compliance orders, delayed compliance orders, consent orders, judgments, waivers, 

or variances that have been issued to the company under any environmental or OSHA regulatory 

program in conjunction with operation of the facility. 

 

 

8. List all regulatory agencies with whom you deal regarding hazardous wastes, wastewater and air issues.  

(Provide Name of Agency, Address, Contact, Telephone No.) 
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ANEXO E INVENTÁRIO ACTUALIZADO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

 

 

Quantidade 
limiar da 
coluna 2

Quantidade limiar 
da coluna 3

(Qcoluna 2) (Qcoluna 3)

SODASOLVAY Sólido 24,6 R36 --- --- --- --- ---

Cloreto de Cálcio Alimentar Palhetas 77-80% Sólido 0,275 R36 --- --- --- --- ---

R38

R41

R36/38

R52/53

R36/38

R43

R51/53

Soda Caustica 29 – 53% Líquido 28,8 R35 --- --- --- --- ---

R31

R34

R50

STPP Solution 8% Líquido 25,5 R36/37/38 --- --- --- --- ---

R36/38

R50

R36/38

R50

R10,R20/48 R51/53

Xi; R36/38

N; R51/53

Lubrificante Liquido 0,4 N; R52/53 --- --- --- --- ---

Pó de Extintores Solido 0,128 R37 / R38 --- --- --- --- ---

R38

R41

R10 R20 R51/53
R66

Solvente Liquido 0,1 R65 / R66 --- --- --- --- ---

Total ΤΤΤΤ q/Q

Categorias
1 e 2 

Total ΤΤΤΤ q/Q
Categorias 
3,4,5,6,7 e 8

Total ΤΤΤΤ q/Q
Categoria 9

1,29 0,64

0 0

0 0

Resultado da 
Regra da 
Adição:

Esmaltes

Liquido

0,005 9 ii)

200 300

0,000025 0,00001200 300

Massa lubrificante Liquido

0,2 9 ii) 0,00015 0,00006

ACE Blu PRE-MIX Líquido 26,7 --- --- --- --- ---

Lixívia (para destruição) (ADR) Líquido 5 9 i)

200 300 0,0002 0,00008

Tintas Liquido

0,040 9 ii)

100 200

0,05 0,025100 200

Hipoclorito de Sódio 13-16% Líquido 57,8 9 i) 0,578 0,289

Neoblanc Lixívia Regular/ Frescura do Campo/ Denso

Perfumada Azul/ Lixívia Denso Perfumada Verde

Líquido 66 9 i) 100 200 0,66 0,33

0,0008

Adriatica Líquido 0,3 --- --- ---

q/Qcoluna  2

--- ---

Chase 702 PCMF TUR Líquido 0,238 9 i i) 200 300 0,001

Estado 
físico

Quantidade 
Máxima (q) 

(tons)
Classificação

Substância 
Designada / 
Categoria 

Seveso

q/Qcoluna 3

Alkylethoxysulphate/Alkylsulphate Blend Liquido 2 --- --- --- --- ---

Identificação
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ANEXO F LOCALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS – PLANTA DE 
PORMENOR 
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ANEXO G PROCEDIMENTO DE DESCARGA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO



Procter & Gamble – Fábrica do Porto 
Tipo de Documento:  

 
Uso Interno Restrito Altamente Restrito  

Data de Implementação:  
Data de Validade:   

Documento nº  
Revisão:               

Emis s or:  
Aprovador:  
Autorizador:  

Aprovador G. Q.:  
Aprovador Seg.:  
 

  

Skill: Inserir qual a skill a que o documento se refere 

Referências: Inserir o GCAS do documento de referência usado para elaborar o documento. 

 

Nota: A impressão deste documento é uma cópia não autorizada e poderá 

estar desactualizada. A revisão mais actual encontra-se na PortoNet. 

 

Documento nº  

Revisão:  
Validade:  

 

Printed on 11-Set-12 Página 1 de 3 

 

OBJECTIVO 
Assegurar que a descarga do Hipoclorito de Sódio é efectuada de maneira correcta e 
segura, evitando impactos na saúde, segurança, ambiente e ambiente e assegurar que o 
produto recebido está de acordo com a respectiva especificação. 
 
 
CAMPO DE APLICAÇÃO: 
Este procedimento aplica-se a todos os operadores do Processo.. 
 
 
DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS: 
Não aplicável 
 
 
RESPONSABILIDADES: 
Técnicos do Processo : cumprir o procedimento abaixo descrito. 
Gestor e Coordenador do Departamento: certificar-se que o procedimento é cumprido. 
 
 
PROCEDIMENTO: 
 
1. PREPARAÇÃO 
 
a) O plano de descargas diário é previamente colocado no Quadro do Processo pelo 

grupo de Planeamento.  
 

b) O aviso da chegada do camião de hipoclorito de sódio é feito pelo vigilante por 
microfone, chamando o técnico à Recepção. A responsabilidade da descarga do 
hipoclorito é do técnico que esteja em funções. 

 
c) O motorista entrega os documentos da descarga ao técnico: guia, incluindo 

quantidade (Kg) a descarregar e certificado de análise (CoA). 
 

d) Se o CoA não estiver disponível, o camião não pode ser descarregado. A falta do CoA 
deve ser comunicada de imediato ao Planeamento para que seja pedido com 
urgência. O camião aguarda que este seja recebido. 

 
e) O técnico desloca-se ao cais do hipo, abre o portão, prende-o em posição de aberto e 

supervisiona a manobra de estacionamento, assegurando-se que o motorista desliga 
o motor.  

 
f) O técnico fecha o portão. 

 
g) O motorista coloca os calços na roda traseira, um em cada lado da roda. 



 
 

Nota: A impressão deste documento é uma cópia não autorizada e  poderá 

estar desactualizada.  A revisão mais actual encontra-se na PortoNet. 
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h) O técnico testa o Chuveiro Lava Olhos. 

 
i) O motorista abre as tampas superiores do camião cisterna 

 
j) O técnico verifica se todas as tampas vêm seladas e coloca a informação no QW . 

 
k) O técnico coloca luvas neopreno e óculos estanques . 

 
l) A amostra deve ser recolhida no topo do camião, para um recipiente próprio, limpo e 

com tampa, disponibilizado pelo Operador do Processo. 
 

m) O motorista tira a amostra da cisterna e dá ao técnico para analisar. 
 

n) O técnico dirige-se ao laboratório e verifica que os resultados no COA estão de acordo 
com as especificações. Isto é efectuado introduzindo os valores do CoA no ficheiro do 
QW. Não se pode aceitar o produto se fores encontrados valores em branco (fora de 
especificação). 

 
o) O técnico analisa a amostra quanto a identificação do produto (é hipoclorito de sódio) 

e aparência. 
 

p) A análise do produto a nível de concentração de cloro activo, soda caustica, carbonato 
de sódio e densidade pode ser efectuada apenas quando o hipoclorito de sódio vai 
ser utilizado. 

 
 

q) A descarga do produto só pode ser iniciada após verificação de que: 
- o produto que vai ser recepcionado é de facto hipoclorito de sódio, 
- os valores indicados no CoA estão de acordo com o especificado 
- as análises à amostra retirada do camião estão de acordo com o especificado. 
Caso seja detectada qualquer anomalia, o produto não pode ser descarregado. 

Deve ser preenchida uma Ficha de Alerta e devem ser alertados o Coordenador de 
Departamento e o Grupo de GQ. 

 
EM CASO DE EXTREMA NECESSIDADE, HÁ SITUAÇÕES EM QUE 

O CAMIÃO PODE SER DESCARREGADO, 
MAS SÓ MEDIANTE APROVAÇÃO PRÉVIA DE QA 

  
 
 
2. DESCARGA 

 
 
a) O técnico verifica se tem espaço suficiente no tanque pré definido para acomodar  o 

produto a descarregar do camião, e anota a quantidade existente no referido tanque 
e acciona o botão para abertura da válvula. 

 
 

b) O técnico coloca os óculos estanques e luvas de neopreno (como equipamento de 
protecção mínimo),testa o chuveiro lava-olhos da zona de descarga. 

 
 

c) O motorista engata a mangueira da bomba (P-001) no camião verifica que está 
apertada 

 
 



 
 

Nota: A impressão deste documento é uma cópia não autorizada e  poderá 

estar desactualizada.  A revisão mais actual encontra-se na PortoNet. 
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d) O técnico abre a válvula (VD54)de entrada se produto e avisa o motorista para abrir 
as válvulas de descarga do camião  em simultâneo abre a válvula do dreno para 
drenar o ar após a drenagem fecha a válvula. 

 
 
 

e) O técnico abre a válvula (VD55) à saída da bomba , liga a bomba de descarga de 
Hipoclorito ( P-001) e verifica a pressão. 

 
f) O técnico acompanha a operação no início e fim de descarga. 

 
g)  Quando o camião estiver a ficar vazio o motorista avisa o Técnico este reduz a 

abertura da válvula (VD55) estando totalmente vazio o técnico desliga a bomba (P-
001) e fecha totalmente a válvula (VD55) em simultâneo o motorista fecha a válvula 
do camião. 

 
 
 
         3. FINALIZAÇÃO 
 
 

a)  O motorista desengata a mangueira do camião e o técnico fecha a válvula (VD54) de 
entrada na bomba. 

 
b)  O motorista fecha as tampas superiores do camião  

 
c)   O técnico assina as respectivas guias de descarga e verifica o ponto anterior. 
 
d)   O motorista arruma os calços das roda, o técnico auxilia a manobra de saída do 
camião, fecha o       portão e limpa a zona se tiver havido algum derrame. 

 
e) O técnico anota a quantidade final existente no tanque, fecha a válvula de entrada. 

 
f)    O  técnico preenche a folha de registos e completa registos no computador 

  
 
4. ALARME: 
No caso de ser atingido o nível máximo do tanque, toca o alarme geral do Processo. 
 
REFERÊNCIAS 
 

        ANEXOS 
 
        QUALIFICAÇÂO 

 
TESTE DE QUALIFICAÇÃO: 
 
 

L:\PROCESSO\
People\Qualificação.doc

 
 
 
 
ACTUALIZAÇÃO: 
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ANEXO H DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DOS TANQUES E MEIOS DE 
SEGURANÇA INSTALADOS PARA O CONTROLO DE POTENCIAIS ACIDENTES 

 



Hipoclorito de Sódio – Descarga, Armazenamento e Transferência 

 

Discussão de segurança 

O hipoclorito dá entrada na fábrica através de camiões cisterna, sendo transferido por bombagem 

(bomba P-001) para os tanques T-01, T-02 e T-03, onde é armazenado. Por intermédio da bomba 

P-002, o hipoclorito de sódio é doseado para o processo, nomeadamente, para os tanques T-10 e 

T-11. As flanges neste sistema estão protegidas contra derrames com o uso de flange guards 

1144. 

Alternativamente, em situações excepcionais, há a possibilidade de transferência por gravidade 

se o camião entrar no cais de contingência, na R. Cândido Reis.  

 

Descarga de hipoclorito de sódio 

O camião cisterna é colocado na área de descarga, protegida contra derrames por um dique 756 e 

imobilizado com cunhos 808. Antes de ser iniciada a descarga, a tampa superior do mesmo é 

aberta (Limitação operacional), para impedir a formação de vácuo na cisterna. (Ainda antes da 

descarga, a válvula das águas pluviais que se encontra na caixa de retenção da área é fechada e é 

aberta a válvula de reciclo (Limitação operacional)). O hipoclorito de sódio é transferido para os 

tanques de armazenamento T-01, T-02 e T-03 através da bomba P-001. Existe um sistema de 

reciclo de hipoclorito em caso de derrames. 

Nas situações excepcionais em que se use o cais externo para efectuar a descarga, a área de 

descarga está protegida por um dique 845. 

 

Armazenamento de hipoclorito de sódio 

Os tanques T-01, T-02 e T-03 são construídos em polietileno e têm como MAP e MAV, 

respectivamente 0,005 e 0,002 bar. Estão equipados com respiros DN 150 715, 716 e 717, no 

topo, assegurando a protecção adequada contra os riscos de vácuo, criados pelos fluxos out 

(Dreno + P-002), e contra os riscos de sobre-pressão criados pelos fluxos in. Contra o sobre-

enchimento, os tanques estão equipados com um alarme de nível alto 762, 763 e 764, na 

sequência do qual a bomba P-001 é parada automaticamente 1252 não sendo possível o arranque 

da bomba enquanto não for diminuído o nível no tanque inicial, nesse caso, o operador deve 



parar a descarga ou mudar o tanque destino da descarga (Limitação Operacional), e com 

overflows DN 110 719, 720 e 721. Um eventual derrame é contido no dique 758. 

 

Transferência de hipoclorito de sódio para o processo 

O produto é transferido para os tanques T-10 e T-11 pela bomba P-002, a 25m
3
/h. Esta bomba 

possui uma MAP de 3 bar e encontra-se protegida contra sobreaquecimento (com sensores de 

nível baixo) dos tanques T-01 (762), T-02 (763), T-03 (764) e PCM do motor da bomba P-002 

1146. 



Hipoclorito de Sódio – Descarga, Armazenamento e Transferência 

Lista de peças de equipamento 
 

 

 

Index Descrição 
Material/ 

Tipo 
MAP MAV Capacidade Potência 

T-01 
 
 

Tanque de 

armazenamento de 

hipoclorito 

PEAD 0,005 bar 0,002 bar 25 m
3
 n.a. 

T-02 
 
 

Tanque de 

armazenamento de 

hipoclorito 

PEAD 0,005 bar 0,002 bar 25 m
3
 n.a. 

T-03 
 
 

Tanque de 

armazenamento de 

hipoclorito 

PEAD 0,005 bar 0,002 bar 25 m
3
 n.a. 

P-001 

Bomba de transferência 

de hipoclorito do camião 

cisterna para os tanques 

Centrífuga 

(Magnética) 
5 bar - 50 m3/h 50kW 

P-002 
Bomba de transferência 

de hipoclorito 

Centrífuga 

(Magnética) 
2 bar - 25 m

3
/h 1,5kW 

Cisterna 
Transporte de 

hipoclorito para a fábrica 
 



Hipoclorito de Sódio – Descarga, Armazenamento e Transferência 

Lista de itens de segurança 
 

 

# do item Descrição 
Equipamento(s) protegido(s) 
e função 

Comentários 

715 Respiro 

Tanque T-01 

Providencia capacidade de 

alívio em vácuo e sobrepressão 

DN140 

716 Respiro 

Tanque T-02 

Providencia capacidade de 

alívio em vácuo e sobrepressão 

DN140 

717 Respiro 

Tanque T-03 

Providencia capacidade de 

alívio em vácuo e sobrepressão 

DN140 

719 Overflow 

Tanque T-01 

Controla derrames. Alivia 

sobre-enchimento.  

 

720 Overflow 

Tanque T-02 

Controla derrames. Alivia 

sobre-enchimento.  

 

721 Overflow 

Tanque T-03 

Controla derrames. Alivia 

sobre-enchimento.  

 

758 
Dique de 

armazenamento 

Bomba P-002, tanques T-01, 

T-02 e T-03. 

Contém derrames. 

 

762 
Alarme de nível 

alto/baixo 

Tanque T-01. 

Previne derrames 
 

763 
Alarme de nível 

alto/baixo 

Tanque T-02. 

Previne derrames 
 

764 
Alarme de nível 

alto/baixo 

Tanque T-03. 

Previne derrames 
 

808 Cunho 
Camião cisterna. Imobiliza 

camião durante a descarga. 
 

845 
Dique de descarga 

(cais externo) 

Tanque cisterna. 

Contém derrames. 
 

756 Dique de descarga 
Tanque cisterna. 

Contém derrames. 
 

1144 Protecção flanges 
Operador. 

Contém derrames 
 

 

 



Hipoclorito de Sódio – Descarga, Armazenamento e Transferência 

Lista de interlocks  
 

 

 

# do item Descrição Localização Acção Set-point 

1146 

Electrical 

shutdown 

(PCM) 

Bomba P-002 Pára bomba 
Potência 

consumida 

1252 

Electrical 

shutdown 

(PCM) 

Bomba P-001 Pára bomba 
Potência 

consumida 

 

 



Hipoclorito de Sódio – Descarga, Armazenamento e Transferência 

Limitações Operacionais 

 

 

Cisterna 

- Colocar cunhos nas rodas do camião, abrir tampa superior da cisterna (seguir procedimento de 

descarga (portonet doc. 117) e fechar válvula de águas pluviais antes de iniciar a descarga). 

- Usar sempre o Equipamento de Protecção Pessoal adequado. 

 

T-01; T-02; T-03 

- Antes de iniciar a descarga verificar se existe capacidade disponível nos tanques. 

- Parar descarga ou mudar de tanque destino da descarga quando o alarme de nível alto destes 

tanques tocar. 

 

Bomba P-001 

Controlo visual de abertura de válvula após bomba para regulação de caudal. 



 

Tarefas (LISTA DE TAREFAS PROCESSO PRODUTIVO) 

 

 

Tarefa 
(AST) 

Descrição Riscos 
envolvidos 

Gravidade Probabilidade Risco 

Visor 

electrónico – 

radiação 

Ligeiramente 

grave 

Média Risco 

Tolerável 

Queda ao 

mesmo nível – 

contusões 

Grave Baixa Risco 

Tolerável P2 
Descarga de 

hipoclorito 

Atropelamento 
Extremamente 

grave 

Baixa Risco 

Moderado 

Queda a níveis 

diferentes 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 

Derrame – 

irritação de pele 

e olhos 

Ligeiramente 

grave 

Média Risco 

Tolerável 

Queda ao 

mesmo nível – 

contusões 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 

P4 

Recolha de 

amostras de 

hipoclorito 

Inalação de 

cloro 

Ligeiramente 

grave 

Alta Risco 

Moderado 

Queda a níveis 

diferentes 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 

Queda ao 

mesmo nível – 

contusões 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 
P15 

Limpeza de 

fossa de 

hipoclorito 
Derrame – 

irritação de pele 

e olhos 

Ligeiramente 

grave 

Média Risco 

Tolerável 

Queda ao 

mesmo nível – 

contusões 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 

P24 

Lavagem do 

tanque de 

hipoclorito. Queda a níveis 

diferentes 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 
 

 

 



Acções a promover: 
 

 

Hipoclorito 

Flowsheet desactualizado 

Novos 

elementos 

Elementos 

inexistentes 

Referência 

inexistente 

(LM) 

Elemento 

danificado 

Referência 

existente 

mas não 

presente 

no terreno 

Sinalização 

de 

segurança 

inexistente 

Acções a promover Efectu

ada? 

Tubagem 

reciclo 

Hipo desde 

zona de 

descarga 

ao tanque 

de reciclo 

Válvula 

VE-101 
  

Bomba P-

002 
 

Inserir identificação Não 

Válvula 

VE-103, 

VE-104 e 

VE-105 

   

Respiros 

têm 

referência 

trocada 

com 

overflows 

 

Trocar no flowsheet Sim 

      

Cunhos deviam ter 

referência diferente dos 

cunhos da área de descarga 

do processo.  

Sim. 

Inseri

do 

808 

Válvulas 

VD-51 e 

VD-56 

     

Inserir no flowsheet Sim 
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ANEXO I PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES 



Procter & Gamble – Fábrica do Porto 
Tipo de Documento: MPA 

Anexo ao 3 
SISTEMA GESTÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES DE SAÚDE, AMBIENTE E SEGURANÇA 

x     Uso Interno             Restrito          Altamente Restrito 
Data de implementação: Set-2011 
Data de validade: Set-2013 

Documento Nº: 3 
Versão: 3                            Página 1 de 3 

 
 

procedimento_investig_acidentes Printed on .........   Nota: A impressão deste documento é uma cópia não autorizada e poderá estar 
desactualizada. A revisão mais actual encontra-se na PortoNet. 

 

 
OBJECTIVO 
PROCEDIMENTO EM CASO DE ACIDENTE 
Descrever as responsabilidades bem como as acções numa situação de Acidente.  
Apresentar a definição, classificação do tipo e gravidade de acidentes.  
 
CAMPO DE APLICAÇÃO: 
Este Procedimento aplica-se a todas as pessoas da Fábrica do Porto ou que nela permaneçam, sejam dos 
Processos Nucleares ou Funções de Apoio. 
 
RESPONSABILIDADES: 
Acidentado ou Testemunhas: Comunicar de imediato o Acidente ao Coordenador de Departamento ou 
Gestor de Departamento ou Responsáveis de Sistemas de Segurança ou Líder do Programa de Segurança, 
Saúde e Ambiente. Receber auxílio (se necessário) através da equipa de Socorristas (nomes afixados na 
Farmácia de Primeiros Socorros) e / ou no Hospital mais próximo. Participa na investigação de Acidente e 
indica a causa imediata para remoção da causa base do Acidente.  
Coordenador de Departamento ou Elemento da Equipa de Resposta a Emergências: Confirmar ou 
providenciar socorro e remoção da causa imediata do acidente. Iniciar o preenchimento do Relatório de 
Investigação de Acidentes, através de Reunião com o Acidentado (se houver), testemunhas, Coordenador 
de Segurança ou Líder do programa de Segurança, Gestor de Departamento e Médico da Fábrica. 
Gestor de Departamento: Participar na elaboração do Relatório de Investigação de Acidente incluindo 
classificação (dada pelo Líder do Programa de Segurança) e Plano de Acção (com responsabilidades e 
datas de conclusão). No caso de demonstração que os indivíduos directamente envolvidos no acidente, 
podiam, sabiam e tinham condições de segurança para executarem o trabalho de forma segura, então a 
causa imediata para o acidente é considerada Infracção Disciplinar já que terá sido “… dolosamente 
provocado pelo sinistrado ou provier do seu acto ou omissão, que importe violação, sem causa justificativa, 
das condições de segurança estabelecidas pela entidade empregadora ou previstas na lei, ou 
exclusivamente de negligência grosseira do sinistrado, ou privação permanente ou acidental do uso da 
razão”. Esta Infracção será comunicada ao Director de Operações que juntamente com o Gestor de 
Departamento analisará os dados disponíveis constantes no Relatório de Investigação de Acidente e as 
possíveis medidas seguintes de acordo com a gravidade e a lei. 
Líder do Programa de Segurança, Saúde e Ambiente (ou seu backup): Completar totalmente o Relatório 
de Investigação de Acidente e ter um papel activo na Reunião de Investigação de Acidente, seguir o 
cumprimento do plano de acção, actualizar o scorecard de Acidentes, participar na divulgação do Acidente 
conforme adequado, elaborar e enviar mensalmente o Injury/Ilness Report, com cópia ao responsável 
geográfico até ao 9º dia do mês. Fazer a revisão periódica deste documento. 
Fazer a classificação da Gravidade do Acidente com base nas orientações da Companhia e julgamento 
Médico da Fábrica. É o backup do Coordenador de Segurança. Fazer as comunicações para o exterior. 
Participa na elaboração de análise de riscos e elaboração de planos de acção conforme adequado. 
Elementos da Equipa de Socorristas: Prestam primeiros Socorros e encaminham o Acidentado para 
tratamento Médico. 
Médico da Fábrica: Presta primeiros Socorros ou tratamento Médico e participa na investigação de 
Acidentes. É o interlocutor privilegiado para todos os assuntos relativos ao tratamento médico, seja com os 
Sinistrados, Companhia de Seguros ou outros.  
Director de Operações: Depois de informado, acompanha todo o processo e actua conforme conveniente.  
 
DEFINIÇÃO DE ACIDENTE: 
Acidente ou Incidente é qualquer situação anormal que ocorre com carácter inesperado e que causa ou tem 
potencial para causar danos em pessoas, equipamentos, estruturas ou ambiente (acidente de trabalho é uma 
outra definição no contexto do regime jurídico).  
 
CLASSIFICAÇÃO DO TIPO DE ACIDENTE 
• Danos pessoais ou doença profissional 
• FOGO OU EXPLOSÃO 
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        Se há chama, fumo ou faíscas de forma incontrolável ou quando não era previstas existirem. 
• Sobre pressão (Positiva ou Negativa) 
• Libertação de matérias perigosas, químicos ou inflamáveis, contida ou não 
• Não conformidade com os limites em Leis ou Regulamentos Ambientais (impacto na qualidade da água ou 

ar, ruído, incumprimento de requisitos de gestão de resíduos, …) 
 
 
 
 
 

CLASSIFICAÇÃO GRAVIDADE DE ACIDENTE 
 
 

 Classe I Classe II Classe III Classe IV 

Danos Pessoais - Havia potencial e/ou 
necessita de Primeiros 
Socorros 

- Danos Registáveis  
 
- Tratamentos Médicos 
para além de Primeiros 
Socorros 

- Há perdas dias trabalho - Fatalidade 
 

Prejuízos Materiais - Havia potencial e/ou   
prejuízos inferiores a 
$10M 

- Prejuízos entre  
   $10M e $100M 

- Prejuízos entre  
   $100M e $1MM 
 
- Multas < a $25M 

- Prejuízos > $1MM          
 
- Multas > a $25M 

Impacto na 
Comunidade 

 - Queixas da Vizinhança 
 
- Excesso de Limites  
  Permitidos 
 
- Relatório de derrames 

Reportado a Autoridades 

- Impacto na 
Comunidade 

- Grande Impacto e/ou 
interrupção do negócio 

 
 

PROCEDIMENTO 
Após um Acidente na Fábrica do Porto, as seguintes acções serão executadas: 
 
1. O Acidentado ou testemunhas fazem a comunicação do Acidente ao Coordenador do Departamento onde 

o Acidente ocorreu ou seu substituto (ver responsabilidades). 
 
2. De imediato, as pessoas mais próximas envolvem o(s) elemento(s) da equipa de socorristas presente(s) 

na Fábrica. Em caso de necessidade de tratamento médico (mesmo que existam dúvidas quanto a essa 
necessidade), deverá ser providenciado transporte pessoal ou em ambulância. Esta deve ser chamada 
pelo Segurança, através do nº. de telefone codificado 5099 que alertará também o Líder de emergência 
da Fábrica. No caso de necessidade de suporte de vida avançado contactar directamente o 112. Remover 
causa imediata para acidente e no caso de acidente de Fogo, Segurança Técnica ou Ambiente seguir as 
acções indicadas no procedimento de Plano de Emergência. 

 
3. De imediato, desejavelmente no máximo 2 horas após o Acidente, o Coordenador do Departamento ou 

responsável sistema de gestão de acidentes onde se der o Acidente, iniciam o preenchimento do Relatório 
de Acidentes HS&E. O preenchimento deverá ser feito na sequência de reunião com o máximo de pessoas 
(conforme presentes) da seguinte lista: o acidentado (se houver), testemunha/s, Coordenador de 
Segurança ou Líder do programa de Segurança (ou seu backup), Gestor de Departamento e Médico da 
Fábrica. As que não estiverem presentes terão de ser contactadas e informadas no prazo de 24 horas. 

 
4. No caso de Acidente da CLASSE II, III ou IV o Gestor do Departamento onde ocorreu o Acidente, no 

próprio dia ou seguinte marca uma reunião onde têm que estar todos os Gestores de Processos Nucleares 
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ou Funções de Apoio ou seus representantes e Director da Fábrica; nessa reunião são analisados os 
dados disponíveis, as medidas tomadas e outras medidas se identificadas. Na sequência desta reunião a 
participação à Companhia de Seguros deverá ser feita no prazo de 48 horas através de Declaração própria 
(Recursos Humanos) preenchida pelo Gestor de Departamento e assinada pelo Director de Operações. A 
nossa Companhia de Seguros é a Global e o número de apólice 202025702. Os serviços clínicos são: 
Clinica Central do Bonfim. 

 
5. Em todas as classes de acidentes, o Gestor de Departamento (Processo Nuclear ou Funções de Apoio) 

onde ocorreu o Acidente é responsável por concluir, no prazo de 3 dias, o Relatório com o Líder do 
Programa de Segurança para classificação de Acidente e o Plano de Acção para prevenir a reocorrência, 
se faltarem dados, deverão ser adquiridos para a rápida conclusão do relatório.  

 
6. Após o Relatório de Investigação de Acidente estar devidamente preenchido, o Gestor de Departamento 

assina e dá uma cópia ao Médico da Fábrica e entrega o original ao Líder do Programa de HS&E, que por 
sua vez assina e entrega ao Director de Operações, toda esta sequência desde a data do Acidente até 
este momento deve ser no prazo máximo de 5 dias úteis. 

 
7. Após o Relatório de Investigação de Acidente ter todas as assinaturas, o original é arquivado no Gabinete 

do Departamento Técnico e divulgado no quadro de Saúde, Ambiente e Segurança, ou outros meios, pelo 
Líder de Segurança da Fábrica. Este faz o acompanhamento e avaliação da conclusão do Plano de Acção 
dentro das datas previstas.  

 
8. No caso de Infracção Disciplinar, ver em Responsabilidades Gestor de Departamento, o plano do ponto de 

vista disciplinar é definido entre este e o Director de Operações. 
 
9. A comunicação para a P&G Europa é feita conforme a gravidade e de acordo com o esquema em anexo. 

Além disso mensalmente elabora-se o Injury/Ilness Report, sumarizando os acidentes pessoais no mês e 
enviando-o até ao 9º dia de cada mês para o Coordenador Regional.   

 
 
REFERÊNCIAS: 
Decreto-Lei 100/97 de 13 de Setembro, Artº 7º., Código do Trabalho 
Contrato Colectivo Trabalho Para Indústrias Químicas, Capítulos Cessação do Contrato de Trabalho e 
Disciplina. 
  
ANEXOS: 
Relatório de incidente de S.A.S. (HS&E) 
 

Microsoft Word 

Document
 

Folha de Análise de Causas Múltiplas 
 

Microsoft Word 

Document
 

Fluxograma para Comunicação de Acidentes 

Microsoft Word 

Document
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 O presente contrato é composto por: 
- Condições Particulares 
- Condições Gerais 

 
O disposto nas Condições Particulares e nos Anexos, prevalece sobre o disposto nas Condições Gerais, 

naquilo em que sejam contrárias e/ou divergentes. 

  Condições Particulares  Apólice: PA12MA0016 Acta: --  

1. Redacção EnviroPro (Portugal) – 2010 

2. Tomador 
Procter & Gamble Porto Fabricação de Produtos de Consumo 
Sociedade Unipessoal, Lda 
NIF: 504728610 

3. Endereço Principal do 
Tomador Rua Monte dos Pipos N.º 105 Guifões, 4460-059 Guifões 

4. Actividade do Tomador/ 
Segurado(s) 

Fabrico de produtos de limpeza e garrafas (mistura de matérias-
primas e empacotamento de produto acabado). 

5. Segurado(s) Procter & Gamble Porto Fabricação de Produtos de Consumo 
Sociedade Unipessoal, Lda 

6. Cobertura do Seguro 

De acordo com as coberturas mencionadas na Secção I das 
Condições Gerais da apólice, encontram-se garantidos: 
6.1. Custos de Limpeza; ou 

Dano Corporal ou Dano Material de Terceiros; ou 
Transporte; 
decorrentes de Condições Poluentes que sejam resultantes 
da Actividade do Segurado e que tenham início na data ou 
após a Data Retroactiva.  

6.2. Danos Ambientais que sejam resultantes da Actividade do 
Segurado ou de Transporte realizado no âmbito da sua 
Actividade e que tenham início na data ou após a Data 
Retroactiva e que originem Custos de Reparação.  

6.3. Custos de Prevenção decorrentes dos n.ºs 6.1 e 6.2 supra; 
6.4. Custos de Defesa decorrentes dos n.ºs 6.1, 6.2 e 6.3 supra, 

nos termos previstos nas Condições Gerais da Apólice.  

Fica ainda convencionado que: 
6.5. A cobertura de Custos de Limpeza, mencionada sob o n.º 

6.1 e a cobertura para Danos Ambientais referida em 6.2 
estão limitadas à poluição súbita e acidental, encontrando-se 
excluída a poluição gradual. 

6.6. Os danos decorrentes da actividade de Transporte estão 
cobertos nos termos da presente apólice em excesso das 
condições e limites existentes e/ou previstos das apólices de 
Responsabilidade Civil Automóvel e de Responsabilidade 
Civil Exploração do(s) Segurado(s). 
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6.7. Âmbito geográfico relativo à cobertura de Transporte, nos 
termos indicados no n.º 6.6 supra: Portugal. 

6.8. O Período Suplementar de Reclamação, de acordo com a 
definição da apólice, é de 36 (trinta e seis) meses. 

7. Exclusões 

Para além das constantes nas Condições Gerais e Especiais: 
7.1. Todas as situações de poluição pré-existentes anteriores à 

Data Retroactiva ou à Data de Início da apólice e/ou que 
em qualquer caso sejam do conhecimento prévio do(s) 
Segurado(s), encontram-se excluídas. 

7.2. Exclusão de danos, custos, despesas ou indemnizações 
decorrentes, derivados e/ou relacionados com Tanques de 
Armazenamento Subterrâneo. 

7.3. Exclusão de danos, custos, despesas ou indemnizações 
decorrentes, derivados e/ou relacionados com poços de 
injecção de água (poços absorventes, fossas sépticas, 
descarga de residuos nos solo e ainda poços inicialmente 
concebidos para a abstração de água e a que lhes tenha 
sido dado um uso ou destino diferente). 

7.4. Encontram-se excluídos quaisquer Custos de Limpeza e/ou 
Custos de Reparação de aterros e/ou lagoas. Esta exclusão 
não é aplicável às contiguidades de aterros e/ou lagoas, 
relativamente a Condições Poluentes e/ou Danos 
Ambientais resultantes dos mesmos. 

7.5. Encontram-se excluídos quaisquer danos, custos, despesas 
ou indemnizações decorrentes derivados e/ou relacionados 
com trabalhos levados a cabo pelo Segurado(s) e/ou alguém 
por este contratado para o efeito, fora do(s) Local(ais) 
Seguro(s), nomeadamente nas instalações de Terceiros. 

7.6. Exclusão dos danos decorrentes da descarga de água 
residual, resultante da não conformidade legal e operativa 
dos sistemas de tratamento. 

7.7. Exclusão de Responsabilidade Civil Profissional. 
Neste âmbito encontram-se excluídos quaisquer danos ou 
despesas resultantes de falhas profissionais, erros ou 
omissões no âmbito de estudos e/ou prestações intelectuais, 
executadas ou fornecidas pelo(s) Segurado(s), incluindo a 
prestação ou fornecimento de conselhos, opiniões e 
estratégias para trabalhos de arquitectura, consultoria e 
engenharia, desenhos, modelos, planos, relatórios, 
inquéritos, decisões de alterações, especificações de planos, 
trabalhos de avaliação, escolha de recursos, escolha da 
manutenção do local de risco, selecção de equipamento, e 
serviços de supervisão, de inspecção ou de engenharia.  
A presente exclusão não se aplica a Reclamações que 
tenham por objecto imputar ao(s) Segurado(s) 
responsabilidade com fundamento em controlo deficiente ou 
falta de controlo da realização de actividades, seguras por 
subcontratados. 
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7.8. Exclusão de Responsabilidade Civil Produtos e/ou Pós 
Trabalhos. 

8. Local(ais) Seguro(s) Rua Monte dos Pipos N.º 105 Guifões, 4460-059 Guifões 

9. Data de Início 12 de Junho de 2012 

De 12 de Junho de 2012 A 30 de Junho de 2013 10. Período da Apólice (fixo e não 
renovável) Das 00:00h às 24:00h, no Endereço Principal do Tomador. 

11. Limite Agregado de 
Responsabilidade da Apólice 
no período seguro (valor total 
do conjunto de todas as 
Reclamações incluindo Custos 
de Defesa) 

 
€1.000.000,00 (Um milhão de Euros). 

12. Limite de responsabilidade 
por Sinistro (valor total de 
todas as Reclamações por 
Sinistro incluindo Custos de 
Defesa) no período seguro 

 
€1.000.000,00 (Um milhão de Euros). 

12a. Sub-Limite de 
responsabilidade por Danos 
Ambientais (valor total 
agregado de todas as 
Reclamações incluindo 
Custos de Defesa – ver 12b. 
infra) 

 
Não aplicável. 

12b. Sub-Limite de 
responsabilidade por Custos 
de Defesa relativos a Danos 
Ambientais (valor total dos 
Custos de Defesa relativos a 
Danos Ambientais) por 
período seguro 

 
Não aplicável.      

13. Franquia por Sinistro (também 
aplicável em caso de Custos 
de Defesa) 

 
€100.000,00 (Cem mil Euros). 

14. Data Retroactiva Considerar-se-á como Data Retroactiva a Data de Início desta 
Apólice, ou seja, 12 de Junho de 2012. 

15. Prémio comercial para o 
período seguro e prémio total 
incluindo as cargas fiscais e 
parafiscais 

Prémio Comercial Anual: €4.225,00 (quatro mil duzentos e vinte 
e cinco Euros). 

Prémio Pró-Rata temporis: €4.444,93 (quatro mil quatrocentos e 
quarenta e quatro Euros e noventa e três cêntimos). 

Prémio Total: €4.844,98 (quatro mil oitocentos e quarenta e 
quatro Euros e noventa e oito cêntimos). 

16. Seguradora e Endereço 
CHARTIS Europe, S.A. – Sucursal em Portugal 
Avenida da Liberdade 131, 3º, 1250-140 Lisboa 
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17. Data da Proposta e Declaração 
Assinada pelo Tomador 

O formulário PLL deverá ser entregue até 15 (quinze) dias após a 
data de emissão  da apólice, devidamente assinado e datado 
pelo representante do Tomador de seguro. De acordo com os 
pressupostos de análise deste risco, as condições basearam-se 
na informação de inexistência de qualquer Reclamação e/ou 
Sinistro anterior, a confirmar pelo preenchimento do referido 
documento.  
O presente contrato de seguro apenas produz efeitos após boa 
cobrança do prémio e recepção do formulário PLL.  

 
 

ACORDO EXPRESSO 
 
Os dados pessoais disponibilizados serão inseridos em ficheiros automáticos que serão conservados 
pela CHARTIS, de forma confidencial e de acordo com o disposto na lei portuguesa relativa ao 
tratamento automático de dados pessoais. Sempre que pretender, o Tomador poderá contactar a 
CHARTIS para solicitar a consulta, a actualização, a rectificação ou o cancelamento daqueles dados. 
 
O Tomador/Segurado autoriza expressamente que os referidos dados possam ser cedidos a outras 
entidades seguradoras ou a organismos públicos ou privados relacionados com o sector segurador, 
para fins estatísticos e de combate à fraude, bem como para efeitos de co-seguro e resseguro. 
 
As sociedades do grupo CHARTIS terão acesso a esses dados pessoais, que poderão ser utilizados 
para apresentar ao Tomador/Segurado ofertas, serviços e produtos do seu interesse. 
 
A Seguradora declara, para todos os efeitos, ter obtido todas as autorizações legais para a criação, 
manutenção e tratamento dos dados acima referidos. 
Para os devidos efeitos legais, o Tomador do Seguro declara ter lido, entendido e compreendido, em 
todos os seus termos, as Condições Gerais, Especiais e Particulares que fazem parte desta Apólice, 
tendo recebido um exemplar das mesmas, como prova da sua aceitação expressa, em especial das 
cláusulas limitativas que nelas se encontram destacadas. 
 
A denominação completa da Seguradora é CHARTIS EUROPE S.A. SUCURSAL EM PORTUGAL, 
Pessoa Colectiva n.º 980051070, autorizada a operar em Portugal desde 1989, Sucursal, em 
Portugal, da sociedade estrangeira CHARTIS EUROPE, com sede em 34 Place des Corolles Tour 
AIG, Paris La Défense, 92400 Courbevoie, França, com o capital social de €45.024.550,00. A 
autoridade de controlo da Sucursal é a Sociedade Estrangeira, através da sua Direction Générale 
des Assurances e está sujeita, em Portugal, à supervisão do Instituto de Seguros de Portugal. 
 
Por sua vez, a CHARTIS faz parte do grupo Segurador internacional CHARTIS INSURANCE.  
 
Aplica-se a este contrato de seguro a legislação portuguesa, sendo competente, para conhecimento 
de qualquer reclamação ou diferendo emergente do mesmo, o tribunal comum do domicílio do 
Segurado. 
  
Para os devidos efeitos legais, o Tomador do Seguro declara ter lido, entendido e compreendido, em 
todos os seus termos, as Condições Gerais, Especiais e Particulares que fazem parte desta Apólice, 
tendo recebido um exemplar das mesmas, como prova da sua aceitação expressa, em especial das 
cláusulas e definidoras do âmbito de cobertura da apólice, que estabeleçam condições de 
prorrogação, suspensão ou cessação do contrato e que imponham ao Tomador ou ao beneficiário 
deveres de aviso dependentes de prazo, as quais estão assinaladas em caracteres diferenciados. 
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E para que conste a sua expressa concordância com as mesmas e a sua plena aceitação, o 
TOMADOR vai assinar a seguir.  

 
 O TOMADOR DO SEGURO    A SEGURADORA  

Procter & Gamble Porto Fabricação de 
Produtos de Consumo Sociedade 

Unipessoal, Lda 
 

 

 
Lisboa, 29 de Junho de 2012 
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ANEXO K BOLETIM INFORMATIVO DO GRUPO PROCTER & GAMBLE 
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tJ Editor

Brussels, May Í6, ?012

EU reaches âgreernent on íegÍslafion on safety at furopean
chemrcal planfs

The Counci l  and European Parl iament have reached an agreement about the revision of the Seveso
Directive on the prevention of major-accident hazards involving dangerous substances.

Esregs:
The revision is intended to al ign the Annex |  ( l ist ing of the dangerous substances fal l ing within i ts
scope) of the Seveso Directive, to the new provisions of the Regulation on the Classification, Labeling
and-Packaging of dangerous substances and mixtures (CLP) adopted in 2008.

For P&G GR (Andrea De Gioia),  HS&E (Darren Moppet,  Vi to Gomes, Greta Foerts) and PS&RA (Paul
Clohessy) followed jointly the process.

What chanses?
o Different scope: Since the CLP Regulation introduced slightly different criteria to classify

chemical substances, the scope of dangerous substances contained in Annex I of the Seveso

will be modified (e.g. as regards health hazards, the old classification 'toxic' and 'very toxic'

does not correspond to the new CLP classification 'Acute Toxicity' 1" to 3).

Constant re-classification under CLP: Substances are re-classified over time under the CLP

Regulation, thus the scope of the substances covered within Annex I may vary following such

re-classifications.

Information to the public: The new text will change the way safety information is collected,

managed, made avai lable and updated.

P&G lmoact
The CLP Regulation introduced lower concentration limits for sodium hvpochlorite mixtures. As a
result, mixtures could have easily been classified as acute aquatíc toxic, which triggers Seveso
provisions as from 100 tonnes lower, 200 tonnes upper thresholds. Advocacy efforts have managed
to include a specific entrv into Annex I lifting the thresholds to lower-tier = 200, upper-tier = 500.

In addit ion, P&G test ing wi l l  remove the environmental  c lassi f icat ion from some of the formulas,
excluding them a pr ior i  f rom Seveso requirements. Further detai ls wi l l  be sent out in the fol lowing
weeks by PS&RA.

Due to more strineent criteria for the classification of substances with respect to chronic aquatic
toxícitv (following the Adaptation to Technical Progress agreed in March 2OtLl a number of
surfactants will be reclassified as Chronic 2. This will entail further administrative and capital efforts
ãt the plants.

Moreover,  for the f i rst  t ime aerosols have been included in Annex I  within ohvsical .  hazards
(f lammable aerosols with f lammable propel lants and f lammable aerosols with non-f lammable
propellant). This will affect both P&G sites and distribution centres. P&G has provided input to try to
mit igate the impact through the European Aerosol Federat ion (FEA).



Furthermore, it is important to note that as CLP provisions are regularly revised, substances in Annex
lwi l l  be modif ied accordingly.

PS&RA and HS&E are current ly assessing the impact of the new legislat ion on P&G establ ishments.
For any technical question on this regard please contact your GBU HS&E SPOC.

Next Steps
The f inal  text is expected to be endorsed by the European Parl iament in Plenary in June 2012 and by

the Counci l  in the second half  of  2012. Fol lowing transposit ion in the Member States, the revised

Seveso Directive will apply from 1't June 20L5.

Backsround

Following the Seveso accident in the 70s, legislative measures were adopted to prevent major

accident hazards involving dangerous substances in industr ial  faci l i t ies in Europe, the so-cal led

Seveso Dierctive, later revised replaced by the Seveso ll. The directive deals solely with the presence

of dangerous substances in establishments. lt covers both industrial "activities" as well as the storage

of dangerous chemicals. There is a tiered aBproach to the level of controls, with larger quantities of

chemicals subject to stricter rules. Under the Directive, operators of establishments where hazardous

substances are present must notify their activities and establish a major accident prevention policy.

Operators of 'upper tier' establishments must also establish a safety report and put a safety

management system and an internalemergency plan in place.

For further information:
provrsrons under Seveso il:

http ://ec.eu ropa.eu/e nviron ment/seveso/legislation. htm


