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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

elaborado para a ampliação da PROCTER & GAMBLE PORTO - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE 

CONSUMO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. 

1.1 PROJECTO E RESPONSÁVEL 

O projecto submetido a EIA refere-se à ampliação da unidade industrial PROCTER & GAMBLE 

PORTO, localizada em Guifões, concelho de Matosinhos, pertencente ao distrito do Porto. 

A PROCTER & GAMBLE PORTO é uma unidade industrial dedicada à produção de lixívia que dispõe 

actualmente de uma capacidade de produção instalada de 40.000 t/ano, pretendendo realizar uma 

ampliação de modo a aumentar a capacidade de produção para cerca de 50.000 t/ano. A ampliação 

em causa encontra-se em fase de projecto de execução. 

O responsável pelo projecto é a PROCTER & GAMBLE PORTO. 

1.2 O PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) faz parte integrante da regularização do 

processo de licenciamento industrial da PROCTER & GAMBLE PORTO, uma vez que: 

− a actividade de produção de lixívia se encontra no âmbito do regime jurídico de AIA, mais 

concretamente na rubrica 6 a) do anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, relativa ao “Tratamento de 

produtos intermediários e fabrico de produtos químicos” no seu caso geral “≥1250 t/ano de 

capacidade de produção de substâncias ou preparações perigosas classificadas como 

tóxicas ou perigosas para o ambiente com o símbolo «N»”; 

− a ampliação que será realizada se enquadra no ponto 13 do anexo II do referido diploma 

legal, relativo a “qualquer alteração, modificação ou ampliação de projectos não incluídos no 

anexo I ou incluídos no anexo II já autorizados e executados ou em execução que possam 

ter impactes negativos importantes no ambiente (alteração, modificação ou ampliação não 

incluída no anexo I)”. 

1.3 ENTIDADES LICENCIADORAS 

A entidade coordenadora do licenciamento industrial é a Direcção Regional da Economia do Norte 

(DRE-Norte) e a de Avaliação de Impacte Ambiental é a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N). 
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1.4 RESPONSABILIDADE E PRAZO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

O EIA foi elaborado pelo CATIM – Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica, durante 

os meses de Fevereiro a Maio de 2012. 

A estrutura e conteúdos destes documentos estão de acordo com a legislação em vigor em matéria 

de AIA, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

2 DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

2.1 OBJECTIVO DA AMPLIAÇÃO 

A PROCTER & GAMBLE PORTO nasceu através da aquisição pelo grupo PROCTER & GAMBLE, em 

1989, da empresa Neoblanc, Produtos de Higiene e Limpeza, Lda, a qual contava com uma fábrica 

que se encontrava em laboração há 14 anos, ou seja, desde 1975. Actualmente, apresenta uma 

facturação anual de 3.600.000 euros, emprega 34 trabalhadores e produz, aproximadamente, 30.000 

t/ano, das quais cerca de 20% são exportadas para o mercado espanhol. Indirectamente, tendo por 

base o número de fornecedores e subcontratados, estima-se que as actividades desenvolvidas gerem 

cerca de 140 postos de trabalhos na região. 

Conforme já referido, a PROCTER & GAMBLE PORTO pretende aumentar a sua capacidade de 

produção instalada de 40.000 t/ano para cerca de 50.000 t/ano, ampliação que envolve um 

investimento de 750.000 euros e é objecto de apoio das entidades oficiais. Esta expansão é 

considerada essencial para que sejam alcançadas as metas estabelecidas pelo grupo PROCTER & 

GAMBLE, o qual pretende concentrar a produção de lixívias em Portugal, encerrando as operações da 

sua fábrica de Barcelona. Isto significaria que a unidade do Porto passaria a produzir para todo o 

mercado ibérico, aumentando a sua exportação de 20% para 47% da totalidade da produção. Este 

aumento envolverá uma melhoria ao nível da tecnologia de máquinas e equipamentos, assim como 

de qualidade, saúde e condições de segurança e de protecção do ambiente, e possibilitará à 

PROCTER & GAMBLE PORTO continuar a competir no mercado internacional, garantindo uma cota 

de mercado mais alargada. É também fundamental para a própria sobrevivência da unidade, uma vez 

que por motivos estratégicos o grupo PROCTER & GAMBLE entende que a fábrica do Porto deverá 

ser encerrada caso a ampliação não seja possível. 

2.2 LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE INDUSTRIAL 

A unidade industrial PROCTER & GAMBLE PORTO localiza-se na freguesia de Guifões, concelho de 

Matosinhos, pertencente ao distrito do Porto. 

A Figura 1 e Figura 2 apresentam o enquadramento territorial da PROCTER & GAMBLE PORTO  e a 

sua localização sobre cartografia militar. 
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Figura 1 – Enquadramento territorial do projecto 

 

 

Tema Base: Carta Topográfica Militar na escala original de 1/25000, extracto das Folhas 110 – Maia e 122 – Porto, IGeoE 

Figura 2 - Localização da PROCTER & GAMBLE PORTO 

           Localização da PROCTER & GAMBLE PORTO 

Legenda S/ escala 

   Área em estudo 
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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. Em toda a envolvente encontra-se implementada uma densa rede de 

vias de acesso com tráfego intenso. 

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 localização da PROCTER & GAMBLE PORTO sobre fotografia aérea é apresentada na 

Figura 3. 

Figura 3 - Localização da PROCTER & GAMBLE PORTO sobre fotografia aérea 

 

2.3 DESCRIÇÃO DA UNIDADE INDUSTRIAL 

Actualmente, a PROCTER & GAMBLE PORTO ocupa uma área de 7.600 m2, distribuída do seguinte 

modo: 

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 
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7 

Tema base: GoogleEarth 
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− 4.600 m2 de área coberta; 

− 1.840 m2 de área não coberta mas impermeabilizada; 

− 1.160 m2 de área não coberta nem impermeabilizada. 

A área coberta inclui os edifícios produtivos, as áreas de apoio ao processo, o edifício social e 

administrativo. A área não coberta mas impermeabilizada consiste nos acessos e um parque de 

estacionamento. Na área não impermeabilizada não é realizada qualquer actividade, constituindo um 

espaço verde (rústico). 

O processo produtivo da PROCTER & GAMBLE PORTO assenta basicamente nas etapas de 

recepção de matérias–primas, com armazenamento em tanques próprios para o efeito, produção de 

lixívia através de processos automatizados de mistura das diversas matérias-primas, produção de 

embalagens de polietileno com posterior enchimento e empacotamento do produto final. O diagrama 

de fluxo de fabrico de lixívia é apresentado na Figura 4. 
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Figura 4 - Fluxograma geral do processo produtivo 

O processo produtivo é suportado por diversas actividades auxiliares, tais como: armazenamento de 

matérias-primas e auxiliares, sistemas de refrigeração de água, compressores, posto de 

transformação, sistemas AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) e áreas de 

armazenamento de resíduos, para além da zona social e administrativa, que inclui escritórios, bar, 

gabinete médico, lavabos e vestiários. 

Na Figura 5 é apresentado um esquema das áreas funcionais da instalação. 
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Figura 5 – Esquema das áreas funcionais da PROCTER & GAMBLE PORTO 

 

Genericamente, a ampliação da PROCTER & GAMBLE PORTO que foi alvo de EIA inclui a 

introdução de duas novas insufladoras para as embalagens de 2 L de lixívia e uma nova linha de 

enchimento para garrafas de 2 L que trabalhará em alternância com a actual linha que produz 2 L e 

2,5 L, o que irá permitir aumentar a capacidade de produção, e de um novo filtro de lixívia, para 

separar a operação das variantes perfumadas da variante regular, por uma questão de qualidade e 

eficiência. Será também realizada uma reorganização de layout a nível de equipamentos e áreas de 

apoio ao processo, instalados alguns equipamentos auxiliares, e aumentada a potência do posto de 

transformação de forma a suportar os novos equipamentos. Todos os equipamentos novos serão 

colocados dentro de edifícios já construídos, pelo que não haverá lugar a qualquer aumento de área, 

obra de edificação ou alteração de edificações. 

O regime de laboração unidade industrial é de 16 horas por dia (das 7h às 23h), 5 dias por semana, 

com uma paragem de aproximadamente 15 dias por ano. Ocasionalmente, e mediante notificação à 

Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) a instalação opera também das 23h às 7h. Com a 

ampliação não haverá alterações a este nível. 

 

 

Estacionamento 
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3 PRINCIPAIS EFEITOS SOBRE O AMBIENTE E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

No EIA realizado foram identificados os efeitos no ambiente que resultam da ampliação da PROCTER 

& GAMBLE PORTO, bem como avaliada a sua importância. Foram também identificadas medidas 

que permitem evitar, reduzir ou compensar os efeitos mais importantes, designados, no seu conjunto, 

por medidas de mitigação. De seguida descreve-se os aspectos mais relevantes que resultaram da 

análise realizada. 

Dado que a ampliação da PROCTER & GAMBLE PORTO será realizada dentro do perímetro da 

actual unidade industrial, considera-se que o projecto não contempla acções que possam interferir 

com a Geologia e Geomorfologia do local, pelo que não são identificados efeitos no ambiente nem 

estão previstas medidas de mitigação a este nível. 

Em termos de Solos, a unidade industrial não se localiza em nenhuma área com estatuto de 

protecção, nomeadamente solos pertencente a Reserva Ecológica Nacional (designada por REN) ou 

Reserva Agrícola Nacional (designada por RAN). Por outro lado, e como já foi dito, a ampliação será 

realizada em solos já totalmente artificializados e impermeabilizados, dentro do perímetro da actual 

unidade industrial. Uma vez que se trata de uma área perfeitamente alterada, não se perspectivam 

quaisquer impactes desde um ponto de vista de ocupação do solo. 

Durante a fase de construção do projecto, que implica a adaptação e colocação dos novos 

equipamentos no interior das infraestruturas já existentes, existe uma possibilidade de ocorrência de 

derrames acidentais de resíduos e produtos químicos, implicando a possível contaminação do solo. 

Tendo em conta que a circulação de veículos será reduzida, e que a instalação de máquinas será 

realizada unicamente dentro dos edíficios já existentes, os quais se encontram impermeabilizados, 

admite-se que a probabilidade de ocorrência de um derrame de óleo, combustíveis, ou outra qualquer 

substância igualmente poluente, é baixa. Acresce o facto de a empresa dispor de métodos e 

equipamentos para a contenção de eventuais derrames. 

Na fase de exploração da unidade industrial, também se identificou como efeito potencial a 

contaminação dos solos com substâncias poluentes. Este problema somente ocorrerá em resultado 

de situações de emergência, quando derrames de produtos químicos, combustíveis, resíduos ou 

águas residuais, atinjam as áreas não impermeabilizadas da empresa. Este é um efeito que pode ser 

importante, pelo que estão já implementadas na PROCTER & GAMBLE PORTO diversas medidas 

que têm como objectivo evitar a contaminação dos solos, tais como: existência de pavimentos 

impermeáveis e sistemas de contenção de eventuais derrames nas áreas de armazenamento de 

produtos químicos e resíduos; tratamento das águas residuais geradas no processo produtivo, de 

modo a que a água tratada possa ser reintroduzida no processo; encaminhamento das águas 

residuais resultantes das áreas sociais para o colector municipal. Estas medidas serão estendidas a 

todas as actividades incluídas na ampliação estudada. 

No que se refere à Hidrogeologia, verifica-se que se trata de uma região cuja disponibilidade de água 

subterrânea é boa. Este recurso é usado pela PROCTER & GAMBLE PORTO através de 2 poços e 1 
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furo. Embora nunca se tenha verificado o esgotamento de nenhuma destas captações, e não sendo a 

água subterrânea a única fonte de abastecimento utilizada, é importante adoptar medidas de controlo 

e gestão da água.  

Assim, ao nível da fase de construção, aconselha-se que a PROCTER & GAMBLE PORTO efectue 

um reforço das medidas de gestão da água já implementadas, nomeadamente no que respeita ao 

controlo dos seus consumos de água e à sensibilização dos trabalhadores para a adopção de boas 

práticas. 

Relativamente à fase de exploração, e considerando que em resultado da ampliação o consumo de 

água deverá aumentar de 2.700 m3/ano para 3.400 m3/ano, de forma a minimizar a afectação da 

disponibilidade dos recursos hídricos subterrâneos deverão ser mantidas as medidas já 

implementadas pela empresa ao nível da gestão da água, nomeadamente o controlo sobre as 

quantidades consumidas, a recuperação de águas processuais e a sensibilização dos trabalhadores 

para a adopção de boas práticas de gestão da água. Todas estas medidas deverão ser estendidas às 

novas actividades. Para além disso, deverá ser implementado um programa de verificação periódica 

dos sistemas de tubagens, depósitos e torneiras de abastecimento. 

A potencial contaminação das águas subterrâneas com substâncias poluentes durante a fase da 

construção ou a fase de exploração, tais como combustíveis, produtos químicos, resíduos ou águas 

residuais é também um possível efeito do projecto. Por forma a evitar a ocorrência destas situações 

acidentais, é importante que sejam mantidas as medidas de prevenção da contaminação das águas 

subterrâneas, as quais são as mesmas referidas para prevenção da contaminação dos solos. 

Ao nível dos Recursos hídricos de superfície, é de referir que a unidade industrial se localiza 

próxima do rio Leça e é atravessada por uma linha de drenagem natural que se encontra artificializada 

e canalizada, em resultado da intensa ocupação habitacional que se verifica no local. 

A PROCTER & GAMBLE PORTO utiliza água superficial fornecida pela rede pública de 

abastecimento para o seu processo produtivo e para consumo humano. A captação, tratamento e 

distribuição em alta da água consumida, a qual é captada no rio Douro, é da responsabilidade da 

empresa Águas de Douro e Paiva, S.A., ficando a distribuição em baixa a cargo da INDAQUA.  

Durante a fase de construção, a ampliação da PROCTER & GAMBLE PORTO poderá resultar num 

ligeiro aumento da utilização de água da rede pública de abastecimento. Embora este aumento não 

seja grande, por forma a minimizar o seu efeito sobre a disponbilidade dos recursos hídricos 

superficiais, a PROCTER & GAMBLE PORTO irá continuar a efectuar um controlo rigoroso dos seus 

consumos de água e proceder a um reforço da sensibilização dos trabalhadores para a adopção de 

boas práticas.  

Relativamente à exploração, considerando que em resultado da ampliação o consumo de água 

superficial deverá aumentar de 18.000 m3/ano para 22.650 m3/ano, deverão ser implementadas as 

mesmas medidas apresentadas com vista à minimização da afectação da disponibilidade dos 
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recursos hídricos subterrâneos, uma vez que permitem simultaneamente minimizar a afectação de 

ambos os factores ambientais. 

A produção de águas residuais decorrentes das actividades de construção e exploração será também 

passível de causar impactes ao nível da contaminação do meio natural. As águas residuais 

domésticas, as águas residuais resultantes da lavagem dos pavimentos e as águas residuais do 

laboratório já produzidas actualmente são descarregadas para o colector municipal, sendo submetidas 

a um tratamento adicional em ETAR municipal previamente à sua descarga no Oceano Atlântico. A 

empresa possui actualmente autorização de descarga de águas residuais domésticas e industriais no 

sistema municipal, as quais são monitorizadas trimestralmente, e cumpre com os valores limite de 

admissão ao colector. As novas actividades irão acarretar um aumento na ordem dos 11% das águas 

residuais domésticas produzidas na fase de exploração, as quais serão também descarregadas para 

o colector municipal. As medidas adoptadas serão estendidas às novas actividades. Assim, considera-

se que os efeitos sobre o ambiente decorrentes da descarga das águas residuais para o meio natural 

não serão importantes. 

Em termos de Paisagem, a zona de intervenção caracteriza-se por uma área relativamente plana 

preenchida por habitações, unidades industriais e de armazenagem, e pequenas áreas agrícolas, com 

baixas preocupações de ordem paisagística. 

A instalação dos novos equipamentos poderá implicar a movimentação de veículos pesados e a 

produção de efluentes gasosos visíveis, decorrentes do funcionamento desses veículos. Trata-se de 

uma situação que poderá ter algum efeito, embora baixo, sobre os observadores (permanentes e 

temporários) na envolvente da zona de intervenção. 

A própria execução das alterações previstas acarreta também um impacte para os observadores 

permanentes e temporários. Uma vez que o processo de ampliação será realizado, essencialmente, 

dentro dos edifícios existentes, considera-se que representará também um efeito pouco importante 

para os observadores da envolvente. 

Na fase de exploração, o aumento da capacidade da instalação implicará a utilização de maiores 

quantidades de matérias-primas e maiores níveis de produção, com o consequente acréscimo de 

tráfego pesado e a emissão de níveis superiores de efluentes gasosos visíveis e o inerente impacte 

paisagístico. Dado que se trata de uma região onde já existem movimentações consideráveis de 

veículos pesados, considera-se que esta alteração terá pouco efeito sobre os eventuais observadores. 

Do ponto de vista dos Recursos biológicos, a área onde se localiza a PROCTER & GAMBLE 

PORTO não se encontra incluída em nenhuma área classificada do ponto de vista da conservação da 

natureza, quer seja Área Protegida ou Sítio da Lista Nacional de Sítios para a Rede Natura 2000.  

Ao nível da flora e vegetação, as áreas ocupadas pela PROCTER & GAMBLE PORTO já se 

encontram profundamente alteradas, não existindo espécies de interesse conservacionista. 
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No que concerne à vida animal, as comunidades presentes reflectem o tipo de ocupação de solo 

urbano envolvente, isto é, são representativas de áreas humanizadas e perturbadas, não 

apresentando, na sua grande maioria, valores particulares em termos de conservação. 

Não se identificam, assim, efeitos importantes nos sistemas biológicos. Ainda assim, será 

aconselhável, durante o período de construção, que todos os veículos e máquinas circulem em boas 

condições, sendo que todas as revisões e inspecções periódicas deverão ser efectuadas de forma 

atempada. Sugere-se ainda que 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 derrames. Relativamente à fase de exploração, realça-se a importância de respeitar 

escrupulosamente os procedimentos e boas práticas já implementados ao nível de ambiente e 

segurança, nomeadamente os associados ao armazenamento e manuseamento da matéria-prima, 

produto final e resíduos, de forma a evitar a ocorrência de acidentes. 

Ao nível do Património arquitectónico e arqueológico, foram identificados cinco sítios de valor 

patrimonial, sendo dois de carácter arqueológico, dois de carácter arquitectónico e um de índole 

etnográfica. Não se prevê que nenhum destes sítios sofra qualquer tipo de impacte, visto que todos se 

encontram a mais de 50 metros do local de implantação do projecto e que o mesmo não terá 

quaisquer implicações no subsolo. 

O Ordenamento do território no concelho de Matosinhos obedece ao seu Plano Director Municipal 

(PDM). De acordo com a carta de ordenamento, a área do projecto está classificada como “Área 

Predominantemente Residencial”. O regulamento do PDM especifica que este tipo de áreas se 

destinam “à localização predominantemente de actividades residenciais, complementadas com outras 

actividades, nomeadamente comerciais, de equipamento, de serviços e industriais, desde que não 

prejudiquem ou criem condições de incompatibilidade com a actividade residencial”. Por outro lado, a 

PROCTER & GAMBLE PORTO não se encontra abrangida por nenhuma condicionante, servidão ou 

restrição de utilidade pública, o que pode ser observado na carta de condicionantes do PDM. A 

localização da PROCTER & GAMBLE PORTO encontra-se aprovada, conforme certidão de 

localização emitida pelo Ministério de Ambiente e do Ordenamento do Território em 2001. 

O Clima do concelho de Matosinhos, bem como de toda a área da bacia hidrográfica do rio Leça de 

uma forma generalizada, resulta da sua proximidade do Oceano Atlântico, assim como da forma e 

disposição dos principais relevos. Na faixa litoral, o clima é classificado como temperado, húmido e 

temperadamente chuvoso. Dado que a PROCTER & GAMBLE PORTO não gera gases com efeitos 

de estufa, nomeadamente dióxido de carbono, em quantidades importantes, uma vez que não possui 

grandes instalações de combustão, não se considera que possa produzir efeitos no clima. 

A Qualidade do ar da região é considerada, na maior parte dos dias, como boa. A PROCTER & 

GAMBLE PORTO, a par das unidades industriais existentes na sua envolvente, do tráfego rodoviário 

da autoestrada A4 e do tráfego aéreo resultante da proximidade do Aeroporto do Porto, é responsável 

pela emissão de alguns poluentes para o ar. Uma vez que na sua envolvente existem muitos alvos 

sensíveis, designdamente habitações, este aspecto também foi estudado. 
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As operações previstas para a fase de construção da ampliação, nomeadamente o transporte dos 

equipamentos a instalar, contribuirão para um ligeiro acréscimo dos níveis de partículas e gases de 

combustão na área de estudo. Trata-se de uma situação temporária e de pequena dimensão, pelo 

que o seu efeito sobre a qualidade do ar não deverá ser importante. 

Ao nível da fase de exploração, a PROCTER & GAMBLE PORTO possui actualmente uma única 

chaminé associada a um silo de uma das suas matérias primas. O principal poluente emitido por esta 

fonte são as partículas, razão pela qual a empresa procede ao seu tratamento através de um filtro de 

mangas. De acordo com as monitorizações efectuadas, a empresa cumpre com os valores limite de 

emissão aplicáveis, sendo os seus caudais de emissão bastante baixos. Acresce o facto de que esta 

fonte trabalha menos do que 500 h/ano. Assim, o seu efeito sobre a qualidade do ar não deverá ser 

importante. No âmbito do projecto de ampliação, a PROCTER & GAMBLE PORTO irá proceder à 

instalação de mais uma fonte pontual, associada a um novo silo de uma das suas matérias primas, a 

qual também será dotada de um filtro de mangas e cujo tempo de funcionamento e emissões deverão 

ser parecidas às da fonte existente. 

A minimização dos efeitos resultantes da actividade da PROCTER & GAMBLE PORTO sobre a 

qualidade do ar durante a fase de exploração passará pela regularização da altura das suas duas 

chaminés, a existente e a nova, e por dar continuidade a uma série de medidas já implementadas, as 

quais deverão ser estendidas às novas actividades, tais como a racionalização dos consumos de 

energia, a manutenção preventiva dos equipamentos e dos equipamentos de tratamento das 

emissões para a atmosfera e o controlo dos equipamentos refrigerantes que possuem substâncias 

causadoras de efeitos de estufa, designadamente gases fluorados. 

Foi também considerado relevante analisar os efeitos resultantes de uma eventual desactivação da 

instalação (embora esta não esteja actualmente prevista). As operações previstas para esta fase, 

nomeadamente a remoção e transporte de equipamentos, resíduos e produtos químicos, a realização 

de operações de limpeza e a potencial demolição de infra-estruturas, contribuirão para um ligeiro 

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

situação temporária e de pequena dimensão, pelo que o seu efeito sobre a qualidade do ar não 

deverá ser importante. Apesar disso, considerou-se relevante definir algumas medidas de 

minimização desse efeito, nomeadamente: promover a manutenção adequada de todos os veículos 

de transporte utilizados; definir o trajecto dos veículos de forma a diminuir o incómodo para a 

população, reforçar a importância do cumprimento das regras de prevenção e gestão de emergências, 

providenciar formação específica aos colaboradores, e ainda, 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 e a cobertura ou rega regular das áreas com material pulvurulento 

(se existentes). 

Ao nível do Ambiente sonoro, as principais fontes emissoras de ruído são, para além da PROCTER 

& GAMBLE PORTO, outras unidades industriais instaladas na envolvente, o tráfego rodoviário 

associado à autoestrada A4 e o fluxo de aviões (dada a proximidade do Aeroporto do Porto). 
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Conforme já foi dito antes, na envolvente da PROCTER & GAMBLE PORTO existem muitas 

habitações, as quais são considerados alvos sensíveis sob um ponto de vista da emissão de ruído. 

Durante a fase de construção do projecto, haverá lugar à instalação de novos equipamentos no 

interior das infraestruturas já existentes, e a um ligeiro aumento da circulação de veículos e pessoas, 

o que poderá representar um acréscimo dos níveis de ruído emitidos. Dado o tipo e a dimensão das 

alterações, considera-se que este impacto será pouco importante. 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 período das 8 h às 20 h, e o 

transporte de materiais deverá ser realizado preferencialmente entre as 8 h às 20 h. 

Relativamente à fase de exploração, o estudo de ruído realizado nas condições actuais mostra que os 

limites definidos na legislação são ultrapassados, pelo que se conclui que o funcionamento da 

PROCTER & GAMBLE PORTO constitui um efeito negativo importante sobre o ambiente acústico. 

Verificou-se também que este efeito sofrerá um ligeiro agravamento em resultado da instalação dos 

novos equipamentos. Assim, a PROCTER & GAMBLE PORTO terá de realizar medidas que reduzam 

os níveis de ruído para o exterior, nomeadamente em termos de isolamento acústico dos 

equipamentos. No final das acções deverá realizar uma nova avaliação dos níveis de ruído emitido, de 

modo a verificar a eficácia das acções implementadas. 

É também importante analisar os efeitos da actividade da PROCTER & GAMBLE PORTO em termos 

de produção e gestão de Resíduos. 

Os resíduos produzidos na PROCTER & GAMBLE PORTO são recolhidos de modo selectivo, 

codificados de acordo com a Lista Europeia de Resíduos e quantificados. A PROCTER & GAMBLE 

PORTO dispõe de locais específicos para o armazenamento dos resíduos gerados, os quais se 

encontram devidamente identificados. Os resíduos líquidos ou pastosos são armazenados em áreas 

dotadas de sistema de contenção para a prevenção de eventuais derrames. Quando a quantidade 

acumulada assim o justifica, estes são enviados para os operadores de gestão de resíduos 

devidamente licenciados que apresentam os processos de tratamento tecnológica e ambientalmente 

mais avançados, desde que economicamente viáveis, privilegiando sempre que possível a sua 

valorização face à sua eliminação. Esta expedição é acompanhada das respectivas Guias de 

Acompanhamento de Resíduos. 

A adaptação e colocação de novos equipamentos no interior das infraestruturas já existentes, assim 

como a exploração da unidade após a ampliação, deverão resultar num ligeiro aumento dos 

quantitativos de resíduos actualmente produzidos. Estes resíduos adicionais serão geridos da mesma 

forma que os resíduos actualmente produzidos. Assim, atendendo ao tipo e quantidade adicional de 

resíduos previstos, bem como aos procedimentos previstos para a sua gestão, considera-se que a 

produção de resíduos da PROCTER & GAMBLE PORTO só poderá ter um efeito importante no 

ambiente em caso de acidente/emergência, situação que se antecipa como pouco provável uma vez 

que a empresa dispõe de um plano de prevenção e gestão de emergências. 
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Não pode também deixar de referir-se que, caso a instalação venha a ser desactivada, haverá lugar a 

um incremento da produção de resíduos (alguns similares aos que são produzidos durante a 

exploração da instalação e outros resultantes de obras de demolição). Estes resíduos serão geridos 

de forma similar à actualmente utilizada pela PROCTER & GAMBLE PORTO e será acompanhada 

por um reforço da formação específica dos trabalhadores envolvidos nas operações. Trata-se também 

de uma situação que só poderá ter um efeito importante no ambiente em caso de 

acidente/emergência, situação que se antecipa como pouco provável uma vez que a empresa dispõe 

de um plano de prevenção e gestão de emergências. 

Por último, em termos Sócio-económicos, salienta-se que a implementação do projecto de 

ampliação 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. Esta situação representa um efeito bastante 

positivo para a economia. 

A ampliação irá também implicar a contratação de mais 4 funcionários, a juntar aos actuais 34, e 

representará um reforço do emprego indirecto. No entanto, a relevância maior da ampliação consiste 

no facto de ser um factor determinante para a manutenção da unidade PROCTER & GAMBLE 

PORTO. 

Em contra-ponto a estes impactes positivos sobre a economia e o emprego, a instalação dos novos 

equipamentos e a própria exploração da unidade industrial resultará em efeitos negativos sobre o 

meio natural, nomeadamente consumo de água subterrânea e superficial, poluição atmosférica, 

emissão de ruído e aumento do tráfego rodoviário, os quais resultarão na diminuição da qualidade de 

vida da população afectada. No entanto, é importante notar que a obra se realiza numa área urbana, 

que o prazo de execução das alterações é curto (cerca de 2 meses) e que serão implementadas 

medidas de gestão para o controlo e minimização dos aspectos ambientais referidos, das quais se 

destacam: 

- ao nível do consumo de água subterrânea e superficial, o controlo sobre as quantidades de 

água consumidas, a recuperação de águas processuais, a sensibilização dos trabalhadores 

para a adopção de boas práticas de gestão da água, e a implementação de um programa de 

verificação periódica dos sistemas de tubagens, depósitos e torneiras de abastecimento; 

- ao nível da qualidade do ar, a regularização da altura das suas duas chaminés, o reforço da 

racionalização dos consumos de energia, da manutenção preventiva dos equipamentos e dos 

equipamentos de tratamento das emissões para a atmosfera e do controlo dos equipamentos 

refrigerantes que possuem substâncias causadoras de efeitos de estufa, designadamente 

gases fluorados; 

- ao nível da emissão de ruído, a manutenção adequada de todos os veículos e máquinas, a 

restrição dos trabalhos mais ruidosos, se existentes, ao período compreendido entre as 8 h as 
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20 h, e do transporte de materiais ao período compreendido preferencialmente entre as 8 h às 

20 h, e o isolamento acústico dos equipamentos. 

Assim, considera-se que o efeito do projecto sobre a qualidade de vida da população afectada será 

pouco importante. 

4 MONITORIZAÇÃO 

Tendo em conta a natureza e importância dos efeitos ambientais resultantes da PROCTER & 

GAMBLE PORTO, propõe-se a implementação de um programa de monitorização ao nível dos 

recursos hídricos de superfície e subterrâneos, qualidade do ar, ambiente sonoro e resíduos que vai, 

na sua maioria, de encontro àquilo que actualmente a empresa já realiza. 

No que se refere aos Recursos hídricos subterrâneos, em cada captação, deverá realizar-se o 

registo e avaliação da quantidade de água consumida, assim como do nível freático, e realizar-se um 

controlo da qualidade da água através de análises a parâmetros físico-químicos e bacteriológicos. 

Ao nível dos Recursos hídricos de superfície, deverá ser mantido o programa de monitorização 

existente, consistindo no registo e avaliação da quantidade de água consumida da rede pública, bem 

como o controlo da quantidade e qualidade da água tratada e descarregada no colector municipal. 

Em termos de Qualidade do ar, a PROCTER & GAMBLE PORTO irá realizar uma caracterização das 

emissões da nova fonte pontual de emissão para o ar. O relatório desta caracterização será enviado à 

CCDR-N. Tendo por base os resultados obtidos, nomeadamente no que se refere aos caudais 

mássicos emitidos, e consideranto o tempo de funcionamento da referida exaustão, o qual 

previsivelmente será inferior a 500 h/ano, a PROCTER & GAMBLE PORTO poderá solicitar à CCDR-

N a isenção da monitorização desta fonte. 

A PROCTER & GAMBLE PORTO deverá ainda manter actualizado um registo indicando a quantidade 

de cada gás fluorado com efeito de estufa que esteja instalada, a quantidade de cada gás fluorado 

com efeito de estufa que tenha recuperado para efeito de recarga e a quantidade de cada gás 

fluorado com efeito de estufa que tenha recuperado para efeito de regeneração e destruição. Estes 

dados devem ser comunicados à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) através do preenchimento 

de dados no Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente (SIRAPA) ou, 

enquanto esta opção não estiver disponível, do envio do modelo disponibilizado para o efeito na 

página da internet da APA. 

No que respeita ao Ambiente sonoro, a PROCTER & GAMBLE PORTO irá proceder, após a 

implementação das medidas de redução do ruído previstas, à medição do ruído emitido para o 

exterior. Esta avaliação deverá ser repetida, pelo menos, de 5 em 5 anos. 

Para a monitorização dos Resíduos deverá manter-se o registo mensal da quantidade e tipo de 

resíduos recolhidos, armazenados, transportados, tratados, valorizados ou eliminados, bem como da 
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respectiva origem e destino, com identificação da operação efectuada, conforme estipula a legislação 

em vigor. Este registo deverá ser avaliado periodicamente de forma a controlar a evolução da 

quantidade e tipo de resíduos gerados, conforme já realizado actualmente. Anualmente, e conforme já 

previsto, a PROCTER & GAMBLE PORTO irá preencher o Mapa Integrado de Registo de Resíduos 

(MIRR) através do SIRAPA. 

Anualmente, será elaborado e enviado para a CCDR-N um relatório (Relatório de Monitorização) com 

os resultados da monitorização e as acções decorrentes da análise dos dados. 

5 CONCLUSÕES 

Em síntese, tendo em consideração as características actuais da instalação, as alterações previstas e 

as medidas de mitigação definidas, não foram identificados efeitos ambientais que inviabilizem o 

projecto de ampliação da PROCTER & GAMBLE PORTO. 


