DATA 29-09-2017

ENQUADRAMENTO

SUMÁRIO
Regime

Indicador de
enquadramento

Aplicáveis Solicitados

AIA
PAGComunicação
PAG- Rel.
Segurança
PCIP

Data de
emissão

X

X

Anexo II, n.º 4, e)
- artigo 1.º, n.º 4, 2017-09-29
c), i)

X

X

Nível Superior de
2017-09-29
Perigosidade

X

X

X

X

Data de
validade
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Sentido da
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Entidade
Licenciadora

n.a.

-
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Deferido
condicionado

APA

-

-

Sim

Conforme

APA

-

Sim

Deferido
condicionado

APA

-

Não

Deferido
condicionado

APA

Nível Superior de
2017-09-29
Perigosidade
Categoria 2.6 –
Capacidade
2017-09-29 2027-09-29
Instalada:
3
280,67 m

LOCALIZAÇÃO

Confrontações
Norte

Cervignon – Construção de lates de recreio e grupo Kyaia

Sul

Espaço florestal

Este

Transcoura – Transportes e Solução ambiente III

Oeste

Espaço florestal

Área do estabelecimento
Área impermeabilizada não coberta (m2)

2646,00

Área coberta (m2)

10628,00

Área total (m2)

19760,00

Localização
Localização

Zona industrial de Formariz
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CONDIÇÕES PRÉVIAS AO LICENCIAMENTO

Medidas/Condições gerais a cumprir
Medida/Condição a cumprir

Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

1. Aferir o cumprimento do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de
Aquando da
junho, relativo ao Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios,
No projeto final a
Emissão de decisão
designadamente, do disposto no n.º 3 do artigo 16.º em articulação
licenciar
RJUE
com o n.º 11 do artigo 15.º.

Regime

AIA

Medidas/Condições a cumprir relativas ao ar
Medida/Condição a cumprir

Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

Regime

2. Apresentar os cálculos das alturas das novas chaminés, dado que
Documento a
as alturas propostas associadas às novas fontes fixas são as Antes da emissão do apresentar à APA
AIA e PCIP
mesmas que existem para as fontes atuais da Unidade II da Título de Exploração
para análise e
Doureca.
aprovação

Recursos Hídricos
Medidas/Condições a cumprir relativas às rejeições de águas residuais
Medida/Condição a cumprir

3. Prova documental da autorização atualizada de descarga das
águas residuais no sistema público de saneamento, que
inclua o aumento de caudal rejeitado proveniente da nova
ETAR da área de ampliação.

Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

Regime

Antes da emissão
do Título de
Exploração

Documento a
apresentar à APA

AIA e PCIP

Medidas/Condições a cumprir relativas a riscos de acidentes graves e ou catástrofes
Medida/Condição a cumprir

4. Indicar o sítio na internet onde está disponibilizada a informação
nos termos do n.º 1 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 150/2015,
de 5 de agosto

Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

Regime

Antes da emissão
do Título de
Exploração

Documento a
apresentar à APA

PAG
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EXPLORAÇÃO

Medidas/Condições gerais a cumprir
Medida/Condição a cumprir

Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

Regime

5. Registar o número de horas de funcionamento anual da
instalação, discriminando o número de horas em produção
efetiva e em limpeza/manutenção (evidenciado as diferentes
etapas de processo).

Período de
Exploração

RAA

PCIP

6. Registar o número de horas correspondente a situações de
funcionamento deficiente ou avaria nos sistemas/
equipamentos de retenção, drenagem, tratamento e ou controlo
de emissões para os diferentes meios (emissões para o ar,
produção de águas residuais, etc).

Período de
Exploração

RAA

PCIP

7. Registar os procedimentos adotados para as operações de
manutenção e limpeza dos equipamentos, nomeadamente os
que integram os processos produtivos, com indicação de data(s)
ou período(s) em que ocorreram e do encaminhamento dado às
substâncias geradas (matérias-primas, produtos, efluentes
líquidos, resíduos, etc.).

Período de
Exploração

RAA

PCIP

8. Explicitar e registar os procedimentos de manutenção dos
sistemas de retenção, drenagem, tratamento e controlo de
emissões existentes na instalação, com indicação de data(s) ou
período(s) em que ocorreram e do encaminhamento dado às
substâncias geradas, de modo a permitir mantê-los a um nível
de eficiência elevado e assegurando os respetivos períodos de
indisponibilidade ao tempo mínimo possível.

Período de
Exploração

RAA

PCIP

9. Registar os acontecimentos, respetivas consequências e ações
corretivas, caso ocorra um acidente ou incidente ou
incumprimento das condições do TUA.

Período de
Exploração

RAA

PCIP

Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

Regime

10. Atualizar e implementar o sistema de gestão ambiental
existente na Doureca.

Período de
Exploração

RAA

AIA e PCIP

11.Efetuar a manutenção cuidada dos veículos e maquinaria de
apoio à produção.

Período de
Exploração

Em sede de pósavaliação

AIA

12.Efetuar a manutenção das boas condições de armazenamento
dos produtos químicos.

Período de
Exploração

Em sede de pósavaliação

AIA

Medidas/Condições específicas a cumprir
Medida/Condição a cumprir
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Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

Regime

Período de
Exploração

Em sede de pósavaliação

AIA

Período de
Exploração

Em sede de pósavaliação

AIA

15.Assegurar a limpeza do pavimento da fábrica, interior e exterior,
para evitar a dispersão de partículas de metais pesados para a
envolvente.

Período de
Exploração

Em sede de pósavaliação

AIA

16.Ponto de situação do grau de implementação das MTD previstas
no BREF sectorial (“Reference Document on Best Available
Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics”, CE,
agosto de 2006 - vide Anexo 1 - MTD BREF STM)

Período de
Exploração

RAA

PCIP

17.Reavaliar detalhadamente o grau de implementação de
melhores técnicas disponíveis (MTD) previstas no BREF EFS
("Reference Document on Best Available Techniques on Emissons
from Storage”, CE, julho de 2006) e/ou das medidas técnicas
equivalentes; apresentar evidências da manutenção da
adequada implementação das referidas técnicas.

Período de
Exploração

RAA

PCIP

18.Reavaliar detalhadamente o grau de implementação de
melhores técnicas disponíveis (MTD) previstas no BREF ENE
("Reference Document on Best Available Techniques for Energy
Efficiency”, CE, fevereiro de 2009) e/ou das medidas técnicas
equivalentes; apresentar evidências da manutenção da
adequada implementação das referidas técnicas.

Período de
Exploração

RAA

PCIP

19.Reavaliar detalhadamente o grau de implementação de medidas
previstas no BREF MON (“Reference Document on the General
Principles of Monitoring”, CE, julho de 2003) e/ou das medidas
técnicas equivalentes; apresentar evidências da manutenção da
adequada implementação das referidas técnicas.

Período de
Exploração

RAA

PCIP

Medida/Condição a cumprir

13.Realizar inspeções periódicas de fugas aos equipamentos
contendo gases fluorados com efeito de estufa que apresentam
uma carga de gás igual ou superior a 3 kg ou 5 t CO2eq.
14.Otimizar o processo produtivo, nomeadamente através:
a.

Do prolongamento da vida dos banhos (recirculação de
efluentes nos banhos para reduzir consumos de água e
diminuir volume de efluentes líquidos);

b.

Da substituição de processos ou matérias-primas por outros
de menor impacte ambiental (ex. substituição do crómio VI
por crómio III, sempre que possível);

c.

Da aplicação das melhores técnicas de lavagem (banhos em
cascata e contracorrente em vez de banhos simples);

d.

Devolução do eletrólito arrastado ao banho;

e.

Da redução dos consumos de água nos banhos correntes;

f.

De um maior tempo de evaporação nos banhos da
cromagem decorativa para reduzir o volume de efluentes
líquidos;

g.

Da promoção da permuta iónica na cromagem decorativa;

h.

Da adoção de tecnologias para concentração e recuperação
de substâncias valorizáveis, de forma a diminuir a produção
de lamas.
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Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

Regime

20.Reavaliar detalhadamente o grau de implementação de medidas
previstas no BREF CWW (“Reference Document on the Best
Available Techniques in Common Waste Water and waste gas
treatment”, CE, Fevereiro de 2003) e/ou das medidas técnicas
equivalentes; apresentar evidências da manutenção da
adequada implementação das referidas técnicas.

Período de
Exploração

RAA

PCIP

21.Reavaliação de necessidade de apresentação do Relatório de
Base no caso de existirem novas substâncias na instalação
(matérias-primas, subsidiárias, combustíveis e/ou outras) cuja
utilização e/ou manuseamento, envolva e/ou provoque a
libertação de substâncias perigosas relevantes, tendo em conta
a possibilidade de poluição do solo e das águas subterrâneas no
local da instalação.

Período de
Exploração

Documento de
reavaliação do
Relatório de Base

PCIP

Medida/Condição a cumprir

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos
Medidas/Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias
Matéria(s)-prima(s) e
ou subsidiária(s)

22.Todas

Medida/Condição a cumprir

Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

Regime

Registar o consumo mensal/anual de matérias-primas e
ou subsidiárias, evidenciando a etapa do processo onde
cada uma é utilizada

Período de
Exploração

RAA

PCIP

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais
Produtos intermédios
e ou finais

23.Produto
Acabado/
Produzido

Medida/Condição a cumprir

Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

Regime

Efetuar o registo do volume de produção
mensal/anual e capacidades de produção efetivadas

Período de
Exploração

RAA

PCIP

Ar
Emissões Pontuais
Caraterização das fontes de emissão pontual
Código da Código
fonte
interno

FF1
FF2

N.º de
cadastro/identific
Identificação das
ação da fonte unidades contribuintes
atribuído pela
para a fonte
CCDR

Torre Extração 1 Scrubber
Torre Extração 2 Scrubber

Potência
térmica
nominal
(MWt)

-----

Combustível

-----

Método de
tratamento/redu Eficiência
Parâmetro
ção - descrição
(%)
STEG

Lavador de
Gases
Lavador de
Gases

Regime

86,00

Todos AIA e PCIP

86,00

Todos

AIA e PCIP
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N.º de
cadastro/identific
Identificação das
Código da Código
ação da fonte unidades contribuintes
fonte
interno
atribuído pela
para a fonte
CCDR

Potência
térmica
nominal
(MWt)

Torre Extração 3 Scrubber
Torre Extração 4 Scrubber
Caldeira
Torre de Extração
5 - Scrubber
Torre de Extração
6 - Scrubber
Torre de Extração
7 - Scrubber
Torre de Extração
8 - Scrubber
Caldeira

FF3
FF4
FF5
FF6
FF7
FF8
FF9
FF10

----1,16
--------1,15

Método de
tratamento/redu Eficiência
Combustível
Parâmetro
ção - descrição
(%)
STEG

Lavador de
Gases
Lavador de
--Gases
Gás Propano
--Lavador de
--Gases
Lavador de
--Gases
Lavador de
--Gases
Lavador de
--Gases
Gás Propano
-----

86,00

Todos

86,00

Todos

---

---

86,00

Todos

86,00

Todos

86,00

Todos

86,00

Todos

---

---

Regime

AIA e PCIP
AIA e PCIP
AIA e PCIP
AIA e PCIP
AIA e PCIP
AIA e PCIP
AIA e PCIP
AIA e PCIP

Monitorização das fontes de emissão pontual
Valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Código da
fonte

Parâmetro

FF1

Compostos
orgânicos
voláteis (COV),
expressos em
carbono total

200

mg/m3

FF1

Óxidos de
Azoto
(NOx/NO2)

500

mg/m3

FF1

Partículas totais
em suspensão
(PTS)

30

mg/m3

FF1

Dióxido de
enxofre (SO2)

500

mg/m3

FF1

Compostos
Inorgânicos
Clorados
(expressos em
Cl-)

30

mg/m3

FF1

Crómio total
(Cr)

0,2

Unidade

mg/m3

Frequência de
monitorização

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

Regime

Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
Uma vez de 3
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
em 3 anos
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
Uma vez de 3
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
em 3 anos
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Normas ISO,
Sem teor de
Uma vez de 3
as normas
O2 de
VEA BREF STM AIA e PCIP
em 3 anos
nacionais, ou
referência
internacionais
Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
Uma vez de 3
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
em 3 anos
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
Uma vez de 3
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
em 3 anos
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Uma vez de 3
em 3 anos

Normas ISO,
Sem teor de
as normas
O2 de
VEA BREF STM AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
internacionais
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Código da
fonte

Parâmetro

FF1

Amoníaco
(NH3)

Valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Unidade

Frequência de
monitorização

10

mg/m3

Uma vez de 3
em 3 anos

FF2

Compostos
orgânicos
voláteis (COV),
expressos em
carbono total

200

mg/m3

Uma vez de 3
em 3 anos

FF2

Óxidos de
Azoto
(NOx/NO2)

500

mg/m3

Uma vez de 3
em 3 anos

FF2

Partículas totais
em suspensão
(PTS)

30

mg/m3

Uma vez de 3
em 3 anos

FF2

Dióxido de
enxofre (SO2)

500

mg/m3

Uma vez de 3
em 3 anos

FF2

Compostos
Inorgânicos
Clorados
(expressos em
Cl-)

30

mg/m3

Uma vez de 3
em 3 anos

FF2

Crómio total
(Cr)

0,2

mg/m3

Uma vez de 3
em 3 anos

FF2

Níquel

0,1

mg/m3

Uma vez de 3
em 3 anos

FF3

Compostos
orgânicos
voláteis (COV),
expressos em
carbono total

mg/m3

Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
Uma vez de 3
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
em 3 anos
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.

FF3

Óxidos de
Azoto
(NOx/NO2)

200

500

mg/m3

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

Regime

Normas ISO,
Sem teor de
as normas
O2 de
VEA BREF STM AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
internacionais
Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Normas ISO,
Sem teor de
as normas
O2 de
VEA BREF STM AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
internacionais
Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Normas ISO,
Sem teor de
as normas
O2 de
VEA BREF STM AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
internacionais
Normas ISO,
Sem teor de
as normas
O2 de
VEA BREF STM AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
internacionais

Quadro n.º 1 da
parte A do Anexo
Normas ISO,
Sem teor de
da Portaria n.º
Uma vez de 3
as normas
O2 de
675/2009, de 23 AIA e PCIP
em 3 anos
nacionais, ou
referência
de junho.
internacionais
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Valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Código da
fonte

Parâmetro

FF3

Óxidos de
Azoto
(NOx/NO2)

500

mg/m3

FF3

Partículas totais
em suspensão
(PTS)

30

mg/m3

FF3

Dióxido de
enxofre (SO2)

500

mg/m3

FF3

Compostos
Inorgânicos
Clorados
(expressos em
Cl-)

30

mg/m3

FF3

Amoníaco
(NH3)

10

mg/m3

FF3

Cobre

0,02

mg/m3

FF4

Compostos
orgânicos
voláteis (COV),
expressos em
carbono total

200

mg/m3

FF4

Óxidos de
Azoto
(NOx/NO2)

500

mg/m3

FF4

Partículas totais
em suspensão
(PTS)

30

mg/m3

FF4

Dióxido de
enxofre (SO2)

500

mg/m3

FF4

Compostos
Inorgânicos
Clorados
(expressos em
Cl-)

30

Unidade

mg/m3

Frequência de
monitorização

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

Regime

Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
Uma vez de 3
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
em 3 anos
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Normas ISO,
Sem teor de
Uma vez de 3
as normas
O2 de
VEA BREF STM AIA e PCIP
em 3 anos
nacionais, ou
referência
internacionais
Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
Uma vez de 3
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
em 3 anos
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
Uma vez de 3
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
em 3 anos
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Normas ISO,
Sem teor de
Uma vez de 3
as normas
O2 de
VEA BREF STM AIA e PCIP
em 3 anos
nacionais, ou
referência
internacionais
Normas ISO,
Sem teor de
Uma vez de 3
as normas
O2 de
VEA BREF STM AIA e PCIP
em 3 anos
nacionais, ou
referência
internacionais
Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
Uma vez de 3
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
em 3 anos
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
Uma vez de 3
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
em 3 anos
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Normas ISO,
Sem teor de
Uma vez de 3
as normas
O2 de
VEA BREF STM AIA e PCIP
em 3 anos
nacionais, ou
referência
internacionais
Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
Uma vez de 3
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
em 3 anos
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Uma vez de 3
em 3 anos

Normas ISO,
Sem teor de
as normas
O2 de
VEA BREF STM AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
internacionais
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Código da
fonte

Parâmetro

Valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Unidade

Frequência de
monitorização

Teor O2 de
referência

Amoníaco
(NH3)

FF5

Compostos
orgânicos
voláteis (COV),
expressos em
carbono total

200

mg/m3

Uma vez de 3
em 3 anos

3%

FF5

Óxidos de
Azoto
(NOx/NO2)

300

mg/m3

Uma vez de 3
em 3 anos

3%

FF5

Partículas totais
em suspensão
(PTS)

50

mg/m3

Uma vez de 3
em 3 anos

3%

FF5

Dióxido de
enxofre (SO2)

35

mg/m3

Uma vez de 3
em 3 anos

3%

FF5

Monóxido de
Carbono (CO)

500

mg/m3

Uma vez de 3
em 3 anos

3%

FF5

Sulfureto de
Hidrógenio
(H2S)

5

mg/m3

Uma vez de 3
em 3 anos

3%

FF6

Compostos
orgânicos
voláteis (COV),
expressos em
carbono total

FF6

Óxidos de
Azoto
(NOx/NO2)

500

mg/m3

2 x / ano

FF6

Partículas totais
em suspensão
(PTS)

30

mg/m3

2 x / ano

200

mg/m3

mg/m3

Condições
cumprimento

Regime

Quadro n.º 1 da
Normas ISO, parte A do Anexo
Sem teor de
Uma vez de 3
as normas
da Portaria n.º
O2 de
AIA e PCIP
em 3 anos
nacionais, ou 675/2009, de 23
referência
internacionais
de junho.

FF4

10

Métodos de
medição

2 x / ano

Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
parte A do Anexo
as normas
da Portaria n.º AIA e PCIP
nacionais, ou
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Normas ISO,
Anexo I da
as normas
Portaria n.º
AIA e PCIP
nacionais, ou 677/2009, de 23
internacionais
de junho.
Normas ISO,
Anexo I da
Portaria n.º
as normas
AIA e PCIP
nacionais, ou 677/2009, de 23
internacionais
de junho.
Normas ISO,
Anexo I da
as normas
Portaria n.º
AIA e PCIP
nacionais, ou 677/2009, de 23
internacionais
de junho.
Normas ISO,
Anexo I da
as normas
Portaria n.º
AIA e PCIP
nacionais, ou 677/2009, de 23
internacionais
de junho.
Normas ISO,
Anexo I da
as normas
Portaria n.º
AIA e PCIP
nacionais, ou 677/2009, de 23
internacionais
de junho.

Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Normas ISO,
as normas
Sem teor de
nacionais, ou
O2 de
VEA BREF STM AIA e PCIP
internacionais
referência
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Código da
fonte

Parâmetro

Valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Unidade

Frequência de
monitorização

FF6

Dióxido de
enxofre (SO2)

500

mg/m3

2 x / ano

FF6

Compostos
Inorgânicos
Clorados
(expressos em
Cl-)

30

mg/m3

2 x / ano

FF6

Crómio total
(Cr)

0,2

mg/m3

2 x / ano

FF6

Amoníaco
(NH3)

10

mg/m3

2 x / ano

FF7

Compostos
orgânicos
voláteis (COV),
expressos em
carbono total

200

mg/m3

2 x / ano

FF7

Óxidos de
Azoto
(NOx/NO2)

500

mg/m3

2 x / ano

FF7

Partículas totais
em suspensão
(PTS)

30

mg/m3

2 x / ano

FF7

Dióxido de
enxofre (SO2)

50

mg/m3

2 x / ano

FF7

Compostos
Inorgânicos
Clorados
(expressos em
Cl-)

30

mg/m3

2 x / ano

FF7

Crómio total
(Cr)

0,2

mg/m3

2 x / ano

FF7

Níquel

0,1

mg/m3

2 x / ano

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

Regime

Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Normas ISO,
Sem teor de
as normas
O2 de
VEA BREF STM AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
internacionais
Normas ISO,
Sem teor de
as normas
O2 de
VEA BREF STM AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
internacionais
Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Normas ISO,
Sem teor de
as normas
O2 de
VEA BREF STM AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
internacionais
Quadro n.º 1 da
Normas ISO, parte A do Anexo
Sem teor de
as normas
da Portaria n.º
O2 de
AIA e PCIP
nacionais, ou 675/2009, de 23
referência
internacionais
de junho.
Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Normas ISO,
Sem teor de
as normas
O2 de
VEA BREF STM AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
internacionais
Normas ISO,
Sem teor de
as normas
O2 de
VEA BREF STM AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
internacionais
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Valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Código da
fonte

Parâmetro

FF8

Compostos
orgânicos
voláteis (COV),
expressos em
carbono total

200

mg/m3

2 x / ano

FF8

Óxidos de
Azoto
(NOx/NO2)

500

mg/m3

2 x / ano

FF8

Partículas totais
em suspensão
(PTS)

30

mg/m3

2 x / ano

FF8

Dióxido de
enxofre (SO2)

500

mg/m3

2 x / ano

FF8

Compostos
Inorgânicos
Clorados
(expressos em
Cl-)

30

mg/m3

2 x / ano

FF8

Amoníaco
(NH3)

10

mg/m3

2 x / ano

FF8

Cobre

0,02

Unidade

mg/m

3

Frequência de
monitorização

2 x / ano

FF8

Níquel

0,1

mg/m3

2 x / ano

FF9

Compostos
orgânicos
voláteis (COV),
expressos em
carbono total

200

mg/m3

2 x / ano

FF9

Óxidos de
Azoto
(NOx/NO2)

500

mg/m3

2 x / ano

FF9

Partículas totais
em suspensão
(PTS)

30

mg/m3

2 x / ano

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

Regime

Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Normas ISO,
Sem teor de
as normas
O2 de
VEA BREF STM AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
internacionais
Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Normas ISO,
Sem teor de
as normas
O2 de
VEA BREF STM AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
internacionais
Normas ISO,
Sem teor de
as normas
O2 de
VEA BREF STM AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
internacionais
Normas ISO,
Sem teor de
as normas
O2 de
VEA BREF STM AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
internacionais
Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Normas ISO,
Sem teor de
as normas
O2 de
VEA BREF STM AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
internacionais
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Código da
fonte

Parâmetro

Valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Unidade

Frequência de
monitorização

FF9

Dióxido de
enxofre (SO2)

500

mg/m3

2 x / ano

FF9

Compostos
Inorgânicos
Clorados
(expressos em
Cl-)

30

mg/m3

2 x / ano

FF9

Amoníaco
(NH3)

10

mg/m3

2 x / ano

FF9

Níquel

0,1

mg/m3

2 x / ano

FF10

Compostos
orgânicos
voláteis (COV),
expressos em
carbono total

200

mg/m3

2 x / ano

FF10

Óxidos de
Azoto
(NOx/NO2)

300

mg/m3

2 x / ano

FF10

Partículas totais
em suspensão
(PTS)

50

mg/m3

2 x / ano

FF10

Dióxido de
enxofre (SO2)

35

mg/m3

2 x / ano

FF10

Monóxido de
Carbono (CO)

500

mg/m3

2 x / ano

FF10

Sulfureto de
Hidrógenio
(H2S)

5

mg/m3

2 x / ano

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

Regime

Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
Sem teor de
parte A do Anexo
as normas
O2 de
da Portaria n.º AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Normas ISO,
Sem teor de
as normas
O2 de
VEA BREF STM AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
internacionais
Normas ISO,
Sem teor de
as normas
O2 de
VEA BREF STM AIA e PCIP
nacionais, ou
referência
internacionais
Quadro n.º 1 da
Normas ISO,
parte A do Anexo
as normas
3%
da Portaria n.º AIA e PCIP
nacionais, ou
675/2009, de 23
internacionais
de junho.
Normas ISO,
Anexo I da
as normas
Portaria n.º
3%
AIA e PCIP
nacionais, ou 677/2009, de 23
internacionais
de junho.
Normas ISO,
Anexo I da
as normas
Portaria n.º
3%
AIA e PCIP
nacionais, ou 677/2009, de 23
internacionais
de junho.
Normas ISO,
Anexo I da
as normas
Portaria n.º
3%
AIA e PCIP
nacionais, ou 677/2009, de 23
internacionais
de junho.
Normas ISO,
Anexo I da
as normas
Portaria n.º
3%
AIA e PCIP
nacionais, ou 677/2009, de 23
internacionais
de junho.
Normas ISO,
Anexo I da
as normas
Portaria n.º
3%
AIA e PCIP
nacionais, ou 677/2009, de 23
internacionais
de junho.
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Medidas/Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual
Medida/Condição a cumprir

Prazo de
Demonstração do
implementação
cumprimento

Regime

24.Realizar a manutenção periódica dos equipamentos de tratamento das
emissões atmosféricas.

Período de
Exploração

RAA

AIA e PCIP

25.Realizar a manutenção periódica do equipamento de combustão
(caldeira).

Período de
Exploração

RAA

AIA e PCIP

26.Registar o número de horas de funcionamento, associado a cada fonte
de emissão de poluentes para a atmosfera

Período de
Exploração

RAA

AIA e PCIP

27.Identificar para cada parâmetro a monitorizar: os valores de
concentração medidos, procedendo a uma comparação com os
VLE/VEA, os caudais mássicos e a respetiva carga poluente (expressa
em ton ou kg/ano), incluindo a metodologia seguida para o cálculo de
todos os valores apresentados

Período de
Exploração

RAA

AIA e PCIP

28.Identificar para cada parâmetro a monitorizar: emissões específicas,
expressas em massa (ex. tonelada) por unidade de produção (ex.
tonelada de produto acabado), incluindo a metodologia seguida para o
cálculo de todos os valores apresentados.

Período de
Exploração

RAA

AIA e PCIP

29.Adotar boas práticas e medidas de minimização das emissões pontuais,
durante o funcionamento normal e nos arranques e paragem.

Período de
Exploração

RAA

AIA e PCIP

30.Para as fontes pontuais FF1 a FF5, a ultrapassagem dos limiares
mássicos mínimos para qualquer um dos parâmetros monitorizados,
conduzirá à necessidade do operador passar a efetuar monitorização
desses parâmetros duas vezes em cada ano civil, com intervalo mínimo
de dois meses entre as medições. Essa alteração deverá ser
comunicada à APA.

Período de
Exploração

Autocontrolo das
AIA e PCIP
emissões

31.Para as fontes pontuais FF6 a FF10, a frequência de monitorização
poderá passar para uma medição de 3 em 3 anos, desde que, após uma
campanha de monitorização (2 caracterizações consecutivas) se
verifique o cumprimento dos VLE/VEA e o caudal mássico de emissão
seja inferior ao limiar mássico mínimo.

Período de
Exploração

Autocontrolo das
AIA e PCIP
emissões

Energia
Medidas/Condições a cumprir relativamente a energia
Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

Regime

32.Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas de energia
utilizada evidenciando, quando possível, os equipamentos/etapas de
processo onde é utilizada (incluindo geradores de emergência se
aplicável)

Período de
Exploração

RAA

PCIP

33.Registar o consumo específico de energia (quantidade de energia
consumida/quantidade de produto acabado)

Período de
Exploração

RAA

PCIP

Medida/Condição a cumprir
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Recursos Hídricos
Medidas/Condições a cumprir relativamente aos Recursos Hídricos
Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

Regime

34.Efetuar a inspeção/manutenção periódica da canalização e
torneiras.

Período de
Exploração

Em sede de pósavaliação

AIA

35.Implantar dispositivos de baixo consumo de água.

Período de
Exploração

Em sede de pósavaliação

AIA

36.Efetuar a revisão da eficiência do sistema de exploração de água
existente.

Período de
Exploração

Em sede de pósavaliação

AIA

37.Garantir a manutenção das bacias de retenção, de modo a que se
encontrem em bom estado de limpeza e desimpedidas.

Período de
Exploração

Em sede de pósavaliação

AIA

38.Implementar um procedimento de controlo e manutenção da
ETAR, com registo dos valores de pH, de operações dos tanques e
reatores, os consumos de reagentes e avarias.

Período de
Exploração

RAA

AIA e PCIP

Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

Regime

39.Origem - rede pública: registar o consumo mensal/anual de água
discriminando, quando possível, por utilizações (processo
industrial, lavagens e consumo doméstico)

Período de
Exploração

RAA

PCIP

40.Origem - rede pública: registar o consumo específico de água
utilizada no processo industrial por produto acabado (expresso
em m3 de água consumida / ton de produto acabado),
explicitando a forma de determinação dos valores apresentados.

Período de
Exploração

RAA

PCIP

41.Origem - rede pública: Avaliar medidas tomadas e resultados
alcançados para otimizar os consumos de água

Período de
Exploração

RAA

PCIP

42.Origem - captação: registar o consumo mensal/anual de água por
captação e discriminando, quando possível, por utilizações
(processo industrial, lavagens, rega)

Período de
Exploração

RAA

AIA e PCIP

43.Origem - captação: registar o consumo específico de água
utilizada no processo industrial por produto acabado (expresso
em m3 de água consumida / ton de produto acabado),
explicitando a forma de determinação dos valores apresentados.

Período de
Exploração

RAA

AIA e PCIP

44.Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas nas
Autorizações de Utilização dos Recursos Hídricos - Captações de
Água Subterrânea (vide Anexo 2 – TURH AC1, AC2, AC3 e AC4)

Período de
Exploração

RAA

AIA e PCIP

45.Origem - captação: Avaliar medidas tomadas e resultados
alcançados para otimizar os consumos de água

Período de
Exploração

RAA

AIA e PCIP

Medida/Condição a cumprir

Captação
Medidas/Condições a cumprir relativamente às captações de água
Medida/Condição a cumprir
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Rejeição em coletor
Caraterização dos pontos de rejeição de águas residuais em coletor
Código ponto de
rejeição

Tipo de Origem

Autorização de rejeição em sistemas
públicos/terceiros

Data

Entidade gestora

Regime

Ponto 1

Industrial

Sim

-

Águas do Noroeste

PCIP

Monitorização dos pontos de rejeição de águas residuais em coletor
Código ponto de
rejeição

Parâmetro

Ponto 1
Ponto 1
Ponto 1
Ponto 1
Ponto 1
Ponto 1
Ponto 1
Ponto 1

Cobre Total
Crómio Hexavalente
Crómio Total
Estanho Total
Níquel
Cianetos totais
Zinco total
Prata total

Valor limite de emissão ou
Unidade
emissão específica

1,0
0,2
2,0
2,0
2,0
0,2
2,0
0,5

mg/l Cu
mg/l Cr IV
mg/l Cr
mg/l Sn
mg/l Ni
mg/l CN
mg/l Zn
mg/l Ag

Frequência de
monitorização

Período de
referência

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Anual
Anual
Anual

Regime

PCIP
PCIP
PCIP
PCIP
PCIP
PCIP
PCIP
PCIP

Medidas/Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais em coletor
Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

Regime

46.Registar o número de horas mensal/anual correspondente à descarga
de águas residuais industriais.

Período de
Exploração

RAA

PCIP

47.Registar os volumes mensais/anuais de efluente descarregado e das
leituras do respetivo medidor de caudal.

Período de
Exploração

RAA

PCIP

48.Registar os valores de concentração medidos (mg/l) e a respetiva
carga poluente (expressa em massa/unidade de tempo – kg/ano);

Período de
Exploração

RAA

PCIP

49.Registar as emissões específicas de águas residuais industriais
descarregadas mensal/anual expressas em m3 de efluente/ton de
produto acabado e em kg de poluente/tonelada de produto
acabado), incluindo a metodologia seguida para o cálculo de todos os
valores apresentados

Período de
Exploração

RAA

PCIP

50.Registar o autocontrolo a realizar às águas residuais industriais
tratadas, nos termos da autorização da entidade gestora do sistema
de recolha e tratamento das águas residuais.

Período de
Exploração

RAA

PCIP

51.Sempre que se verificarem alterações nas condições de descarga
impostas à instalação pela entidade gestora do sistema de recolha e
tratamento das águas residuais, deverá ser incluída cópia dos
documentos relevantes no RAA respetivo.

Período de
Exploração

RAA

PCIP

Medida/Condição a cumprir
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Resíduos
Medidas/Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade
Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

Regime

52.Impermeabilizar as zonas de armazenamento de matéria-prima e
resíduos.

Período de
Exploração

Em sede de pósavaliação

AIA

53.Implantar um sistema de retenção de efluentes, em zonas de cargas
e descargas e de manuseamento de resíduos, em casos de derrames
acidentais.

Período de
Exploração

Em sede de pósavaliação

AIA

54.Implementar um modelo adequado e eficiente para separação,
tratamento e transporte de resíduos.

Período de
Exploração

Em sede de pósavaliação

AIA

55.Sistematizar os quantitativos de resíduos/LER gerados no processo
produtivo evidenciando a etapa onde são produzidos

Período de
Exploração

RAA

PCIP

56.Efetuar o registo da produção específica de resíduos do processo
produtivo (quantidade de resíduos gerados /quantidade de produto
acabado)

Período de
Exploração

RAA

PCIP

Medida/Condição a cumprir

Ruído
Medidas/Condições a cumprir relativamente ao ruído
Medida/Condição a cumprir

Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

Regime

Período de
Exploração

RAA

AIA e
PCIP

57.Implementar um plano de monitorização que tenha em consideração
a.

Deve ser efetuada uma campanha de monitorização dos níveis de
ruído, na envolvente do recetor sensível mais próximo da
Ampliação da Unidade II da DOURECA, quando esta unidade
estiver em pleno funcionamento;

b.

Devem ser realizadas ações de monitorização quando se verifique
a instalação de novas empresas, a alteração do regime de
funcionamento de máquinas relevantes ou do horário de
funcionamento das mesmas, ou quando surja alguma reclamação;

c. Em caso e incumprimento das exigências regulamentares
aplicáveis, deve ser equacionada a implementação medidas de
minimização.

Medidas/Condições a cumprir relativas ao património cultural
Medida/Condição a cumprir

58.No caso de vir a ocorrer qualquer ação com movimentação de solo em
áreas não intervencionadas deve proceder-se a uma caracterização e
avaliação de impactes sobre o património cultural.
Caso sejam detetadas ocorrências patrimoniais nas áreas de intervenção
deve proceder-se à suspensão imediata dos trabalhos no local e a sua
comunicação ao órgão competente da Tutela, à autoridade de AIA e
demais autoridades, em conformidade com as disposições legais em vigor.

Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

Regime

Período de
Exploração

Em sede de pósavaliação

AIA
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Medidas/Condições a cumprir relativas a socioeconomia
Medida/Condição a cumprir

59.Contratar, preferencialmente, mão-de-obra local, devendo também ser
dada preferência a empresas locais para fornecimento de bens e
serviços necessários à atividade.

Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

Regime

Período de
Exploração

Em sede pósavaliação

AIA

Período de
Exploração

Em sede pósavaliação

AIA

60.Otimizar o planeamento logístico das operações de transporte, para que:
a.

Seja evitada a circulação de veículos em estradas secundárias da
localidade,

b.

A circulação dentro das localidades seja feita a velocidade reduzida;

c.

O horário das cargas e descargas não seja coincidente com o horário
de entrada e saída de pessoal

Medidas/Condições a cumprir relativas a riscos de acidentes graves e ou catástrofes
Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

Regime

61.Apresentar a Política de Ambiente e Prevenção de Acidentes
Graves (PAPAG) assinada pela Direção

45 dias após a
emissão do TUA

Aditamento ao
Relatório de
Segurança

PAG

62.Rever o procedimento de gestão de modificações de modo a
contemplar a análise de possíveis implicações legais relativas ao
regime PAG associadas à modificação.

45 dias após a
emissão do TUA

Aditamento ao
Relatório de
Segurança

PAG

63.Descrever a forma como são implementadas e avaliadas as ações
corretivas, em caso de não cumprimento de objetivos e desvio de
parâmetros estabelecidos

45 dias após a
emissão do TUA

Aditamento ao
Relatório de
Segurança

PAG

64.Discutir como as lições aprendidas com a análise histórica de
acidentes
pode
ser
refletida
na
concretização
de
ações/implementação de medidas no estabelecimento Doureca II

45 dias após a
emissão do TUA

Aditamento ao
Relatório de
Segurança

PAG

65.Rever e discutir o cenário 10 (Incêndio na nave de injeção de
plásticos, com formação de monóxido de carbono), considerando
que se formam outros produtos tóxicos além do monóxido de
carbono, como por exemplo o ácido cianídrico.

45 dias após a
emissão do TUA

Aditamento ao
Relatório de
Segurança

PAG

66.Rever a discrepância existente entre a definição das categorias de
frequência usada na matriz de risco da tabela 56 e a usada nas
matrizes de risco de distribuição do risco dos cenários de acidente
no estabelecimento.

45 dias após a
emissão do TUA

Aditamento ao
Relatório de
Segurança

PAG

67.Justificar o valor de 0,1 atribuído ao fator de redução aplicado na
determinação das frequências revistas dos cenários de acidente
grave, em resultado de terem sido consideradas as medidas de
prevenção e mitigação existentes no estabelecimento.

45 dias após a
emissão do TUA

Aditamento ao
Relatório de
Segurança

PAG

68. Apresentar um procedimento de atuação em caso de emergência
para evitar que derrames de substâncias perigosas ou águas de
incêndio contaminadas atinjam a rede de águas pluviais, através das
grelhas ou caleiras existentes nos locais onde são movimentadas
substâncias perigosas.

45 dias após a
emissão do TUA

Aditamento ao
Relatório de
Segurança

PAG

Medida/Condição a cumprir

PÁG. 18/21

DATA 29-09-2017

Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

Regime

Data de
apresentação de
atualização
quinquenal do RS

Atualização
quinquenal do
Relatório de
Segurança

PAG

Medida/Condição a cumprir

69.Rever o procedimento «PD.PE 3.18- Investigação de Acidentes e
Quase Acidentes», que foi revisto em maio de 2017, de modo a
ficar de acordo com o artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de
5 de agosto

Medidas/Condições a cumprir relativas a paisagem
Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

Regime

70.Organizar o espaço exterior da área de projeto, nomeadamente, a
localização dos parques de materiais e stocks, devendo ser planeada
antecipadamente a localização mais adequada para esses fins.

Início da fase de
exploração

Em sede de pósavaliação

AIA

71.Executar as áreas verdes ajardinadas propostas no projeto e reforçar,
ao longo das áreas limítrofes, com espaços ajardinados e vegetação
arbórea, de modo a integrar a área de projeto na paisagem envolvente
e reduzir a sua acessibilidade visual

Início da fase de
exploração

Em sede de pósavaliação

AIA

Medida/Condição a cumprir

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

Medidas/Condições gerais a cumprir relativamente ao encerramento e ou desativação
da instalação
Medida/Condição a cumprir

Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

Regime

Um ano antes da
cessação da
exploração

Plano de desativação

AIA e PCIP

Relatório final de
conclusão

AIA e PCIP

72.Apresentar um plano de desativação para aprovação, tanto em
caso de desativação total como parcial, que identifique:
as ações a ter lugar,
os impactes previsíveis
as medidas de minimização,
o destino a dar a todos os elementos a retirar do local
bem;
e inclua um plano de recuperação final de todas as áreas
afetadas.
•
•
•
•

Aquando da
conclusão da
73.Elaborar e submeter o relatório final de conclusão do plano de
desativação de
desativação para aprovação
acordo com o
plano previamente
aprovado

PÁG. 19/21
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Medida/Condição a cumprir

74.Apresentar declaração que ateste a data a partir da qual deixa
de haver presença de substâncias perigosas no
estabelecimento

Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

Regime

Data aplicável

Documento apresentar
à APA, IGAMAOT e
ANPC

PAG

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Comunicações a efetuar à Administração
Tipo de informação/ Parâmetros

Formato de reporte

Data de reporte

Entidade

Regime

75.Documento relativo ao cálculo
das alturas das chaminés

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre eficiente

Antes da emissão do
Título de Exploração

APA

AIA e PCIP

76.Comunicação da data do início
da fase de exploração,

Formato digital ou qualquer via
15 dias úteis antes da
disponível que se mostre eficiente entrada em exploração

APA

AIA e PCIP

APA

PCIP

77.Relatório Ambiental Anual
(RAA)

Formato digital até 10 MB ou
através de Plataforma online de
transferência de ficheiros para o
email:
ippc@apambiente.pt

1º RAA a remeter até
30 de abril do ano
seguinte ao início de
exploração; Anos
seguintes: até 30 de
abril de cada ano.

78.Plano de Desativação total ou
parcial

Formato digital ou através de Aquando da previsão da
Plataforma online de transferência cessação definitiva total
de ficheiros para o email:
ou parcial das
ippc@apambiente.pt
atividades

APA

AIA e PCIP

79.Relatório final de conclusão do
plano de desativação (total ou
parcial)

Formato digital ou através de
Aquando da conclusão
Plataforma online de transferência
da desativação de
de ficheiros para o email:
acordo com o plano
ippc@apambiente.pt
aprovado

APA

AIA e PCIP

80.Autocontrolo das emissões para
o Ar

Até o máximo de 60
dias seguidos contados
Siliamb Emissões Ar / Formato de
a partir da data de
Envio Autocontrolo Emissões
realização da
monitorização

CCDR N

AIA e PCIP

81.Relatório de base (reavaliação)

Formato digital até 10 MB ou
através de Plataforma online de
transferência de ficheiros para o
email: ippc@apambiente.pt

Sempre que aplicável

APA

PCIP

82.Registo Europeu de Emissões e
Transferências de Poluentes
(PRTR)

Formulário Único (PRTR)

Em data a definir

APA

PCIP

PÁG. 20/21

DATA 29-09-2017

Tipo de informação/ Parâmetros

83.Mapa Integrado de Registo de
Resíduos - MIRR

Formato de reporte

Data de reporte

Entidade

Regime

SILiAmb

Até 31 de março do ano
seguinte àquele que se
reportam os dados

APA

Todos

84.Comunicação de Situações de
emergência (acidentes e
incidentes) ou incumprimento
de condições do TUA

Comunicação no prazo
máximo de 48 horas,
Formato digital ou qualquer via
após a ocorrência e
APA e EC
disponível que se mostre eficiente envio de um relatório
no prazo máximo de 15
dias

PCIP

85. Comunicação de acidente
grave e ou que possa afetar o
exterior do estabelecimento,
nos termos do artigo 28º do DL
150/2015

Entidades
Formato digital ou qualquer via Nos prazos previsto no
previstas no
disponível que se mostre eficiente
citado artigo
artigo 28º

PAG

86.Comunicação de exercícios de
aplicação do plano de
emergência interno

APA, ANPC,
Formato digital ou qualquer via
Antecedência mínima
IGAMAOT e
disponível que se mostre eficiente
de 10 dias
CM

PAG

87.Relatório de auditoria ao
sistema de gestão de segurança
para a prevenção de acidentes
graves

Formato digital ou qualquer via Até 30 de abril de cada
disponível que se mostre eficiente
ano

PAG

APA

ANEXOS

Anexos
Anexo

Descrição

Regime

Anexo 1

MTD BREF STM Doureca

PCIP

TURH – AC1 - "Doureca"

Todos

TURH – AC2 - "Doureca"

Todos

TURH – AC3 - "Doureca"

Todos

TURH – AC4 - "Doureca"

Todos

Anexo 3

Declaração de Impacte Ambiental

AIA

Anexo 4

Relatório de Apreciação do Relatório de Segurança

PAG

Anexo 2

PÁG. 21/21

ANEXO 1

Avaliação da instalação face aos BREF ou Conclusões MTD aplicáveis

ANEXO 2

Processo n.º: PR_CPT_010448
Utilização n.º: A000007.2012.RH1
Início: 2012/09/27

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea

Identificação
Número de Identificação fiscal

502418486

Nome/Denominação Social

Doureca - Produtos Plásticos, Lda

Pessoa Responsável

Rui Manuel Lobo Ribeiro

País

Portugal

Morada

S. Bento

Localidade

Cossourado - Paredes de Coura

Código Postal

4940-136

Concelho

Paredes de Coura

Telefones

251780060

Localização
Designação da captação

Chão de Gandra

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio

Lote 48

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Minho-Lima / Paredes de Coura / Formariz

Longitude

-8.59613

Latitude

41.91861

Bacia Hidrográfica

118 :: Minho

Sub-Bacia Hidrográfica

01MIN0017 :: Rio Coura

Massa de água

A0x1RH1 :: Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Minho

Classificação do estado da massa de água

Subterrânea

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

100.0

Diâmetro máximo (mm)

180.0

Profundidade do sistema de extração (m)

90.0

Cimentação anular até à profundidade de (m)

15.0

Revestimento:
Apenas os Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos devidamente assinados e carimbados pela Entidade Licenciadora apresentam validade legal.
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Tipo

PVC

Diâmetro máximo da coluna (mm)

140.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

1.5

Caudal máximo instântaneo (l/s)

0.280

Volume máximo anual (m3)

18000.0

Mês de maior consumo

agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1500

Finalidades
Rega
Área total do prédio (ha)

0.1760

Área atual a regar (ha)

0.0900

Área a regar no horizonte de projeto (ha)
Vai ser promovido tratamento à água captada

|_|

Outras origens de água para rega

Não existe

Tipo de tratamento
Finalidade da rega
Finalidade da rega
Espaços verdes
Especificação das culturas
Tipo de cultura

Tipo de rega

Outras culturas arvenses

Aspersão

Atividade Industrial
Tipo de indústria

Produção de plásticos

CAE Principal

22292 : Fabricação de outros artigos de plástico, n.e.

Condições Gerais
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = A + O + U em que: A – utilização de águas do domínio público hídrico do
Estado O – ocupação do domínio público hídrico do Estado U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas
3ª A matéria tributável das componentes A e U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de Janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor das
componentes A e U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
Apenas os Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos devidamente assinados e carimbados pela Entidade Licenciadora apresentam validade legal.
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na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 1 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º n.º
97/2008, de 11 de Junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
14ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

Outras Condições
1ª A captação será exclusivamente utilizada para Rega e Actividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado
sem prévia autorização da entidade licenciadora.
2ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea
emitida com o código A03022/2012-RH1.118.A.
3ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de
31 de maio.
4ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

1500.0

Programa de autocontrolo a implementar
O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade --.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

O Diretor

Pimenta Machado

Apenas os Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos devidamente assinados e carimbados pela Entidade Licenciadora apresentam validade legal.
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização

Apenas os Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos devidamente assinados e carimbados pela Entidade Licenciadora apresentam validade legal.
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Processo n.º: PR_CPT_010447
Utilização n.º: A000008.2012.RH1
Início: 2012/09/27

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea

Identificação
Número de Identificação fiscal

502418486

Nome/Denominação Social

Doureca - Produtos Plásticos, Lda

Pessoa Responsável

Rui Manuel Lobo Ribeiro

País

Portugal

Morada

S. Bento

Localidade

Cossourado - Paredes de Coura

Código Postal

4940-136

Concelho

Paredes de Coura

Telefones

251780060

Localização
Designação da captação

CAPT 2

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio

Lote 48

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Minho-Lima / Paredes de Coura / Formariz

Longitude

-8.59700

Latitude

41.91800

Bacia Hidrográfica

118 :: Minho

Sub-Bacia Hidrográfica

01MIN0017 :: Rio Coura

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

120.0

Diâmetro máximo (mm)

140.0

Profundidade do sistema de extração (m)

108.0

Cimentação anular até à profundidade de (m)

13.0

Revestimento:
Tipo

PVC

Diâmetro máximo da coluna (mm)

140.0

Apenas os Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos devidamente assinados e carimbados pela Entidade Licenciadora apresentam validade legal.
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Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

1.5

Caudal máximo instântaneo (l/s)

0.280

Volume máximo anual (m3)

18000.0

Mês de maior consumo

julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1500

Nº horas/dia em extração

22

Nº dias/mês em extração

20

Nº meses/ano em extração

11

Finalidades
Rega
Área total do prédio (ha)

0.1760

Área atual a regar (ha)

0.0900

Área a regar no horizonte de projeto (ha)
Vai ser promovido tratamento à água captada

|_|

Outras origens de água para rega

Não existe

Tipo de tratamento
Finalidade da rega
Finalidade da rega
Espaços verdes
Especificação das culturas
Tipo de cultura

Tipo de rega

Outras culturas arvenses

Outro

Atividade Industrial
Tipo de indústria

Fabricação de artigos de plástico

CAE Principal

22292 : Fabricação de outros artigos de plástico, n.e.

Condições Gerais
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = A + O + U em que: A – utilização de águas do domínio público hídrico do
Estado O – ocupação do domínio público hídrico do Estado U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas
3ª A matéria tributável das componentes A e U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de Janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor das
componentes A e U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
Apenas os Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos devidamente assinados e carimbados pela Entidade Licenciadora apresentam validade legal.
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5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 1 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º n.º
97/2008, de 11 de Junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
14ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

Outras Condições
1ª A captação será exclusivamente utilizada para Rega e Actividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado
sem prévia autorização da entidade licenciadora.
2ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea
emitida com o código A03423/2012-RH1.118.A.
3ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de
31 de maio.
4ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

1500.0

Programa de autocontrolo a implementar
O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade --.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

O Diretor

Pimenta Machado

Apenas os Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos devidamente assinados e carimbados pela Entidade Licenciadora apresentam validade legal.
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização

Apenas os Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos devidamente assinados e carimbados pela Entidade Licenciadora apresentam validade legal.
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Processo n.º: PR_CPT_010446
Utilização n.º: A000410.2012.RH1
Início: 2012/10/09

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea

Identificação
Número de Identificação fiscal

502418486

Nome/Denominação Social

Doureca - Produtos Plásticos, Lda

Pessoa Responsável

Rui Manuel Lobo Ribeiro

País

Portugal

Morada

S. Bento

Localidade

Cossourado - Paredes de Coura

Código Postal

4940-136

Concelho

Paredes de Coura

Telefones

251780060

Localização
Designação da captação

CAPT 3

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio

Lote 48

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Minho-Lima / Paredes de Coura / Formariz

Longitude

-8.59550

Latitude

41.91900

Bacia Hidrográfica

118 :: Minho

Sub-Bacia Hidrográfica

01MIN0017 :: Rio Coura

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

78.0

Diâmetro máximo (mm)

140.0

Profundidade do sistema de extração (m)

71.0

Cimentação anular até à profundidade de (m)

25.0

Revestimento:
Tipo

PVC

Diâmetro máximo da coluna (mm)

140.0

Apenas os Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos devidamente assinados e carimbados pela Entidade Licenciadora apresentam validade legal.
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Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

1.5

Caudal máximo instântaneo (l/s)

0.280

Volume máximo anual (m3)

18000.0

Mês de maior consumo

agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1500

Nº horas/dia em extração

2

Nº dias/mês em extração

22

Nº meses/ano em extração

11

Finalidades
Rega
Área total do prédio (ha)

0.1760

Área atual a regar (ha)

0.0900

Área a regar no horizonte de projeto (ha)
Vai ser promovido tratamento à água captada

|_|

Outras origens de água para rega

Não existe

Tipo de tratamento
Finalidade da rega
Finalidade da rega
Espaços verdes
Especificação das culturas
Tipo de cultura

Tipo de rega

Jardins e relvado

Outro

Atividade Industrial
Tipo de indústria

Fabricação de outros artigos de plástico, n.e.

CAE Principal

22292 : Fabricação de outros artigos de plástico, n.e.

Condições Gerais
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = A + O + U em que: A – utilização de águas do domínio público hídrico do
Estado O – ocupação do domínio público hídrico do Estado U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas
3ª A matéria tributável das componentes A e U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de Janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor das
componentes A e U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
Apenas os Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos devidamente assinados e carimbados pela Entidade Licenciadora apresentam validade legal.
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5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 1 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º n.º
97/2008, de 11 de Junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
14ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

Outras Condições
1ª A captação será exclusivamente utilizada para Rega e Actividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado
sem prévia autorização da entidade licenciadora.
2ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea
emitida com o código A000002.2012.RH1.
3ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de
31 de maio.
4ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

1500.0

Programa de autocontrolo a implementar
O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade --.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

O Diretor

Pimenta Machado

Apenas os Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos devidamente assinados e carimbados pela Entidade Licenciadora apresentam validade legal.
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização

Apenas os Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos devidamente assinados e carimbados pela Entidade Licenciadora apresentam validade legal.
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Processo n.º: 450.10.02.02.019454.2014.RH1
Utilização n.º: A015207.2014.RH1
Início: 2014/11/24

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
País*

Portugal

Número de Identificação fiscal*

502418486

Nome/Denominação Social*

Doureca - Produtos Plásticos, Lda

Morada*

S. Bento

Localidade

Cossourado - Paredes de Coura

Código Postal

4940-136

Concelho*

Paredes de Coura

Telefones

251780060

Localização
Designação da captação

Zona Industrial Formariz Lote 38 a 50

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Zona Industrial de Formariz

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Minho-Lima / Paredes de Coura / Formariz

Longitude

-8.59609

Latitude

41.91912

Região Hidrográfica

RH1 :: Minho e Lima

Bacia Hidrográfica

118 :: Minho

Sub-Bacia Hidrográfica

01MIN0017 :: Rio Coura

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

130.0

Diâmetro máximo (mm)

180.0

Profundidade do sistema de extração (m)

117.0

Cimentação anular até à profundidade de (m)

10.0

Revestimento:
Tipo

PVC

Diâmetro máximo da coluna (mm)

140.0
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Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

1.5

Caudal máximo instântaneo (l/s)

0.280

Volume máximo anual (m3)

1600.0

Mês de maior consumo

agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

200

Finalidades
Rega
Área total a regar (ha)

0.1500

Área atual a regar (ha)

0.1000

Área a regar no horizonte de projeto (ha)
Vai ser promovido tratamento à água captada

|_|

Outras origens de água para rega

Não existe

Tipo de tratamento
Finalidade da rega
Finalidade da rega
Espaços verdes
Especificação das culturas
Tipo de cultura

Tipo de rega

Jardins e relvado

Aspersão

Condições Gerais
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.
3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
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10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

Condições Específicas
1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um
sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido
no Anexo.

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código A015260.2013.RH1
2ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 14/10/2013, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos
aprovado pela entidade licenciadora.
3ª A captação será exclusivamente utilizada para Rega no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização
da entidade licenciadora.
4ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
200 (m3)

Volume
Programa de autocontrolo a implementar

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade anual.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

O Administrador Regional da ARH do Norte
(Ao abrigo da subdelegação de competências publicada
no Despacho n.º 9489/2013, de 19 de julho)

Pimenta Machado
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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ANEXO 3

Declaração de Impacte Ambiental
(Anexo ao TUA)
Designação do projeto

Ampliação da Unidade II da Doureca

Fase em que se encontra
o projeto

Projeto de Execução

Tipologia do projeto

Anexo II, n.º 4, alínea e) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro

Enquadramento no
regime jurídico de AIA

Artigo 1.º, n.º 4, alínea c) subalínea i) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro

Localização
(freguesia e concelho)

União de Freguesias de Formariz e Ferreira, Concelho de Paredes de Coura,
Distrito de Viana do Castelo

Identificação das áreas
sensíveis
(alínea a) do artigo 2.º do
DL 151-B/2013, de 31 de
outubro)

Não são afetadas áreas sensíveis definidas nos termos do disposto na alínea a)
do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro

Proponente

DOURECA - Produtos Plásticos, Lda.

Entidade licenciadora

IAPMEI, I.P. - Agência para a Competitividade e Inovação

Autoridade de AIA

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Descrição sumária do
projeto

O projeto da Ampliação da Unidade II da Doureca integra uma linha de
galvanoplastia a instalação de uma unidade de tratamento de superfície de
peças plásticas, com uma capacidade de 156,845 m3 de banhos de tratamento
químicos e eletrolíticos; o reforço do fabrico de peças plásticas com a aquisição
de máquinas de injeção; e, ainda, uma estação de tratamento de águas
residuais (ETAR) para tratar as águas residuais resultantes da linha de
tratamento de superfície.
A concretização da ampliação realiza-se numa área de 12000 m2, contígua à
atualmente ocupada pela unidade II. Com a concretização da ampliação, a
unidade II da DOURECA passará a ocupar uma área total de 19760 m2 e
apresentará um volume de banhos de tratamento de 280,67 m3.
O projeto encontra-se abrangido pelo Regime Jurídico de Prevenção de
Acidentes Graves, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto,
pelo facto dessa unidade passar a constituir um «novo estabelecimento» na
aceção da alínea k) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto,
uma vez que a Unidade II da Doureca configura um local de operação que ficou
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abrangido pelo âmbito deste decreto-lei, devido à introdução de modificações,
que implicam uma alteração no inventário de substâncias perigosas.
O projeto em avaliação justifica-se pelo facto da atual capacidade produtiva da
empresa ser insuficiente para responder às solicitações do mercado. Por outro
lado, a empresa subcontrata o processo de injeção e de produção de
ferramentas para montagem, perdendo o controlo de qualidade nessas etapas
do processo, a capacidade de encurtar os prazos de entrega e a possibilidade
de reduzir os custos de produção. Assim, a internalização parcial do serviço de
injeção contribuirá para o alargamento da sua cadeia de valor e para o reforço
da marca no mercado nacional e internacional, permitindo aumentar a
capacidade de resposta da empresa, completar o atual portefólio de produtos
e diferenciar-se em face da concorrência e, deste modo, conquistar novos
clientes e consolidar a sua presença nos mercados onde já atua.
O projeto à data da submissão do EIA para o respetivo procedimento de AIA
encontrava-se construído na íntegra estando atualmente em fase de arranque.

Síntese do procedimento

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início
a 08/03/2017, após receção de todos os elementos necessários à boa instrução
do mesmo.
A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade
de AIA, nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA), constituída por
representantes da APA, da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) e do
IAPMEI- Agência para a Competitividade e Inovação.
A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA
contemplou as seguintes fases:
• Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da
documentação adicional e consulta do projeto de execução:
- Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, os
quais foram submetidos pelo proponente sob a forma de Aditamento
ao EIA.
- Após análise deste documento, foi considerado que o mesmo, de uma
maneira geral, dava resposta às lacunas e dúvidas anteriormente
identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme a 08/06/2017.
- No entanto, e sem prejuízo de ter sido dada a conformidade ao EIA, a
CA considerou que persistiam ainda questões/elementos por
apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de
elementos complementares.
• Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 20 dias
úteis, desde 19/06/2017 a 14/07/2017.
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• Solicitação de parecer específico à Câmara Municipal de Paredes de Coura
e ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).
• Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde
estiveram presentes representantes da CA, do proponente e da equipa que
elaborou o EIA.
• Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada
no EIA, respetivo Aditamento e Elementos Complementares, tendo em
conta as valências das entidades representadas na CA, integrada com as
informações recolhidas durante a visita ao local e ponderados todos os
fatores em presença e a participação pública.
• Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão
relativamente à viabilidade ambiental do projeto.
• Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo
em consideração o Parecer da CA e o Relatório da Consulta Pública.
• Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código
do Procedimento Administrativo, e de diligências complementares.
• Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e
emissão da presente decisão.

Síntese dos pareceres
apresentados pelas
entidades consultadas

No âmbito da consulta às entidades externas à CA, prevista no n.º 10 do artigo
14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, foram recebidos os
pareceres do Município de Paredes de Coura e do ICNF, nenhum se opondo ao
projeto.
O ICNF refere que já foi aprovado o processo de alteração do Regime Florestal
que abrange o projeto, estando a decorrer a respetiva tramitação interna
conducente à respetiva publicação em Diário da República.
O ICNF refere ainda a necessidade de ser verificado em sede de licenciamento
o cumprimento das disposições legais relativo ao Sistema de Defesa da Floresta
Contra Incêndios.
O Município de Paredes de Coura refere uma divergência detetada na
delimitação do Espaço de Atividades Económicas, assinalado na Planta de
Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Paredes de Coura, que não
correspondia à totalidade da área do Loteamento Industrial de Formariz, por
falta de rigor cartográfico. Refere ainda que se propôs a efetuar uma correção
material na referida planta, junto da CCDRN, propondo a correção de
classificação de uma área de 8445 m2.
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Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de
31 de outubro, a Consulta Pública decorreu durante 20 dias úteis, de 19 de
junho a 14 de julho de 2017.
Síntese dos resultados da Consulta Pública
O Estado-Maior da Força Aérea informa que o projeto em análise não se
encontra abrangido por qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea.
A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural refere nada ter a opor.
A Direção-Geral do Território (DGT) menciona que dentro da área de
intervenção do projeto não existem vértices geodésicos da Rede Geodésica
Nacional (RGN), nem marcas de nivelamento da Rede de Nivelamento
Geométrico de Alta-Precisão (RNGAP). Assim, refere que não constitui
impedimento para as atividades geodésicas desenvolvidas pela DGT.
No entanto, alerta, para questões de carácter técnico-legal relacionadas com as
peças desenhadas que devem ser corrigidas.
A Autoridade Nacional de Comunicações confirma a inexistência de
condicionantes de natureza radioelétrica, aplicáveis ao local em causa, não
colocando objeção à implementação do projeto em análise.
Síntese do resultado da
consulta pública e sua
consideração na decisão

O Turismo de Portugal informa que nada tem a opor ao desenvolvimento do
projeto em análise, sublinha a necessidade da adequada implementação das
medidas de minimização preconizadas direcionadas para a mitigação dos riscos
ambientais na fase de exploração.
As Infraestruturas de Portugal (IP) comunica que não se opõe ao projeto em
avaliação, contudo, informa que qualquer intervenção/alteração na Rede
Rodoviária Nacional, Estradas Regionais e Estradas sob a sua jurisdição carece
de aprovação por esta empresa, ficando sujeito a licenciamento nos termos do
n.º 1 do artigo 42.º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional.
Do ponto de vista ambiental, as suas preocupações, prendem-se, com a
possibilidade do acréscimo dos níveis de ruído, induzidos pelo aumento da
circulação rodoviária, pelo que as eventuais medidas de minimização a adotar
em consequência do acréscimo dos níveis de ruído serão da inteira
responsabilidade do promotor do projeto.
A Autoridade Nacional da Aviação Civil refere que não há qualquer
infraestrutura aeronáutica possível de ser afetada pelo projeto em causa.
Consideração dos resultados da Consulta Pública
As questões referidas pela DGT não relevam para a apreciação técnica do
projeto. No entanto, o proponente deve atender ao cumprimento das
questões legais identificadas relativamente às peças desenhadas.
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As eventuais alterações na rede viária devem ser submetidas à Infraestruturas
de Portugal, para aprovação e respetiva autorização. Sobre o eventual
aumento da circulação rodoviária e a necessidade de adotar medidas de
minimização de ruído deve ser o proponente a assegurar a sua
implementação.

Informação das
entidades legalmente
competentes sobre a
conformidade do projeto
com os instrumentos de
gestão territorial, as
servidões e restrições de
utilidade pública e de
outros instrumentos
relevantes

No contexto da análise da conformidade com os instrumentos de gestão
territorial, destaca-se o Plano Diretor Municipal (PDM) de Paredes de Coura,
publicado em Diário da República no Aviso n.º 143/2016 (Primeira Revisão do
Plano Diretor Municipal de Paredes de Coura, aprovado pela Resolução de
Conselho de Ministros n.º 82/95, de 25 de agosto de 1995). De acordo com o a
carta de condicionantes deste plano, a área de projeto encontra-se em parte
submetida ao regime florestal. De acordo com a planta de ordenamento do
mesmo PDM, a área de projeto insere-se u a á ea classificada co o Espaço
de atividades eco ó icas e u a pe ue a pa cela e á ea classificada co o
Espaço de uso últiplo ag ícola e flo estal .
De relevar, contudo, que o processo de alteração do regime florestal já foi
aprovado pelo ICNF, enquanto entidade competente, estando em curso a
respetiva tramitação interna conducente à publicação em Diário da República.
A presente DIA é fundamentada no Parecer da CA e no Relatório da Consulta
Pública.
No âmbito da avaliação e dadas as características e dimensão do projeto e do
seu local de implantação foram considerados como fatores ambientais
relevantes:


Razões de facto e de
direito que justificam a
decisão

A Socioeconomia, pelos impactes positivos significativos a nível local,
regional e nacional, pela dinamização nas atividades económicas e criação
de emprego, e pelos impactes negativos para a população, decorrentes do
aumento de tráfego afeto à Unidade Industrial e do aumento das emissões
atmosféricas;

 A Qualidade do Ar / Emissões Gasosas, pela existência de fontes difusas de
emissões para a atmosfera, cujas origens principais são os banhos de
tratamento de superfície e o manuseamento de produtos químicos e pela
instalação de equipamentos contendo gases fluorados com efeito de estufa
similares aos atualmente existentes e pelo acréscimo de tráfego, devendo
ser implementado o plano de monitorização preconizado, assim como as
medidas de mitigação apresentadas.
 Os Recursos Hídricos pelos impactes negativos pela afetação do nível
freático em consequência do consumo de água subterrânea, pela afetação
do uso de captações decorrentes da extração e da qualidade da água
subterrânea, decorrente dos eventuais derrames acidentais. Contudo
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considera-se que os impactes pouco significativos e minimizáveis com a
implementação das medidas preconizadas.
No que respeita ao Património Cultural, atendendo a que as atividades
inerentes à fase de construção já ocorreram, como sejam a limpeza do terreno
através da desmatação, a movimentação de terras, a circulação de máquina e
a abertura de acessos, foram apenas avaliados os impactes para a fase de
exploração. Assim, no que se refere a este fator ambiental, não é expectável a
ocorrência de impactes negativos durante essa fase dado que as ações sobre o
solo foram já efetuadas.
Relativamente ao Uso do Solo, os impactes decorrem dos eventuais derrames
acidentais decorrentes de armazenamento de matéria-prima e resíduos e
ainda resultantes da circulação e de operações de manutenção de veículos e
equipamentos. Estes impactes são, contudo, genericamente minimizáveis com
a implementação das medidas preconizadas.
De destacar ainda que este projeto se encontra sujeito a outros regimes
jurídicos de ambiente, nomeadamente, a prevenção de acidentes graves (PAG)
e a prevenção e controlo integrado da poluição (PCIP).Especificamente no que
se refere ao regime jurídico de PAG, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º
150/2015, de 5 de agosto, importa ter presente que, apesar do projeto em
avaliação se reportar a uma alteração à unidade existente, essa mesma
alteração determina que a unidade se passe a constituir um «novo
estabelecimento» na aceção da alínea k) do artigo 3.º do referido diploma, face
à alteração verificada a nível do inventário de substâncias perigosas. Deste
modo, o procedimento de avaliação de compatibilidade de localização (ACL), é
integrado no presente procedimento de AIA.
Neste contexto, e tendo por base a análise da informação disponibilizada,
concluiu-se pela compatibilidade do projeto de alteração com os elementos
construídos e com os usos do solo definidos no PDM de Paredes de Coura, no
que concerne ao risco de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas,
desde que sejam implementadas as medidas de prevenção, mitigação e
contenção previstas.
Assim, face ao exposto e atendendo a que os impactes negativos identificados
são pouco significativos e, genericamente, passíveis de minimização, emite-se
decisão favorável, condicionada ao cumprimento dos termos e condições
impostos no Título Único de Ambiente, no âmbito do regime jurídico de AIA.
Índice de avaliação
ponderada dos impactes
ambientais

Na sequência da avaliação desenvolvida, e em cumprimento do disposto no n.º
1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, procedeu-se
à determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais,
tendo sido obtido um resultado de 2.
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ANEXO 4

RELATÓRIO DE APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE SEGURANÇA
DOURECA PRODUTOS PLÁSTICOS, LDA.

Documentos apresentados pelo operador
Relatório de Segurança (RS) Rev.00 - janeiro de 2017

Data
07/03/2017

Relatório de Segurança (RS) Rev.01 - maio de 2017 (versão revista que integra elementos
01/06/2017
adicionais ao RS, em resposta ao of.S021024-201704-DLUA, de 06/04/2017)

1. Identificação do estabelecimento e do operador
O estabelecimento é denominado por Unidade II da Doureca – Produtos Plásticos, Lda., que constitui uma empresa
do grupo francês DOURDIN S.A., que tem como atividade principal o fabrico de peças plásticas revestidas por
metalização eletrolítica para fins decorativos. A atividade industrial é classificada como «Fabricação de outros artigos
de plástico não especificados» (CAE rev.3: 22 292).

2. Localização do estabelecimento e descrição da envolvente
Localização
O estabelecimento está inserido numa área industrial que se designa por zona industrial de Formariz, localizada na
margem direita do rio Coura, no limite sudoeste da União de Freguesias de Formariz e Ferreira, concelho de Paredes
de Coura e distrito de Viana do Castelo.
De forma a melhor visualizar a localização da unidade fabril, foi apresentado um extrato da carta militar à escala
1:25000, onde está indicada a localização do estabelecimento, abrangendo um raio de 10 km. Foi, ainda,
disponibilizada uma carta topográfica à escala 1: 10 000, com um raio de 2 km, onde estão representados os
elementos construídos mais relevantes em termos da envolvente industrial e urbana.
Descrição da envolvente
A zona de implantação da Doureca II é essencialmente industrial, existindo também uma envolvente florestal e
agrícola. Foram identificados os estabelecimentos industriais na envolvente, que são de fabrico de equipamentos de
plástico e fitas adesivas, armazém e fabrico de calçado, e oficinas. Em termos da envolvente urbana, as habitações
mais próximas localizam-se aproximadamente a 500 m, a norte e nordeste.
A caracterização meteorológica da área de estudo foi efetuada com base nos dados fornecidos pelo IPMA, para a
Estação Climatológica de Ponte de Lima/Arcozelo, que se encontra a cerca de 15 km em linha reta da Doureca II,
referentes ao período de referência de 1980/1990, para a temperatura, precipitação, velocidade do vento,
humidade relativa e nebulosidade total. Em termos de caraterização ecológica no que se refere a recetores
ambientalmente sensíveis, verifica-se que na área de implantação do estabelecimento não existem
condicionalismos, no que respeita à Rede Agrícola Nacional, à Rede Ecológica Nacional ou a outras servidões e
restrições de utilidade pública, nem qualquer área integrada no Sistema Nacional de Áreas Classificadas,
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de
outubro, nomeadamente Áreas Protegidas, Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação e Zonas de
Proteção Especial.
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No que se refere a linhas de água, as que se encontram representadas na cartografia da envolvente da área de
implantação da Doureca II têm representatividade reduzida no terreno, não passando de direções preferenciais de
águas de escorrência.

3. Descrição do estabelecimento
A Doureca – Produtos Plásticos, Lda tem como atividade principal o fabrico de peças plásticas revestidas por
metalização eletrolítica para fins decorativos, em que os principais clientes são a indústria automóvel, bem como os
setores naval, aeronáutico, sanitário e de eletrodomésticos. No final do processo de revestimento por metalização
eletrolítica, as peças podem ser enviadas diretamente para o cliente ou serem objeto de tratamentos adicionais
(pintura, montagem, etc.), que se realizam na instalação que se encontra em funcionamento desde 1990, designada
por Doureca I, localizada a cerca de 6 km do estabelecimento em análise.
A segunda unidade industrial, designada por Doureca II, encontra-se em funcionamento desde 2013, no Polo
Industrial de Formariz, tendo sido construída para instalação do processo de metalização eletrolítica (após um
incêndio na unidade I que destruiu por completa a linha de tratamento de superfícies) e ampliação das áreas de
embalamento e armazenamento de produto acabado.
Em 2016, foi desenvolvido um projeto de ampliação da unidade II da Doureca, que implicou que a unidade industrial,
que tinha sido sujeita a um procedimento de avaliação de impacte ambiental, em 2013, passasse a ser um
estabelecimento abrangido pelo regime de prevenção de acidentes graves, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 150/2015,
de 5 de agosto, devido aos banhos de tratamentos químicos e eletrolíticos, constituindo um «novo
estabelecimento» de nível superior, na aceção da alínea k) do artigo 3.º do mencionado diploma legal.
Atendendo ao enquadramento acima referido, o operador elaborou o relatório de segurança, objeto do presente
parecer, que deveria ter sido submetido à Agência Portuguesa do Ambiente previamente à construção do projeto de
alteração que implicou que o estabelecimento passasse a ser de nível superior, o que não ocorreu, uma vez que a
ampliação da instalação já se encontra construída.
Descrição das diferentes seções, sistemas e equipamentos do estabelecimento
O estabelecimento é constituído por dois edifícios industriais independentes, designados respetivamente por Nave
Atual e Nave de Ampliação, com acessos independentes a partir do exterior. Cada edifício é constituído por piso um
térreo e por um piso elevado, encontrando-se as áreas industriais e sociais (balneários, refeitório) nos pisos térreos e
as áreas administrativas, laboratório e de apoio, nos pisos elevados.
O estabelecimento ocupa a área total de 19760 m2, em que 12000 m2 correspondem à área de ampliação.
A área industrial inclui:
 Linha de galvanoplastia, incluindo a zona de carregamento e descarga
 Área de montagem de componentes e controlo de qualidade
 Área de equipamentos de injeção
 Área de equipamentos de termoformagem e corte de insertos
 Armazéns de matéria-prima e produto acabado
 Armazém de produtos químicos
 ETAR
No exterior às duas naves industriais, encontram-se as instalações de apoio à atividade fabril, das quais se
destacam:



Parques de resíduos perigosos, em áreas cobertas, pavimentadas e com caleiras ligadas a cada ETAR;
Parques de resíduos não perigosos;
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Casas de compressores e tanques de ar comprimido, casas das caldeiras a gás natural, sistemas de
ventilação (aspiração) e de lavagem de vapores das linhas de tratamento eletroquímicas e Postos de
Transformação (para cada uma das naves);
Tanque de emergência das ETAR, com a capacidade de 180 m3;
Reservatório de propano, com a capacidade de 22,2 m3, localizado em área vedada com rede metálica.

A descrição do estabelecimento a seguir apresentada irá focar apenas as seções/equipamentos considerados
relevantes no âmbito desta análise, ou seja os locais onde estão presentes substâncias perigosas.
Galvanoplastia
O processo de galvanoplastia é realizado em quatro linhas paralelas (semelhantes nas duas naves, diferindo
apenas as capacidades), interligadas entre si, nomeadamente: linha de carga de peça plástica e descarga de
peça cromada (L1) (sem processos químicos); linha eletrolítica (L2); linha química (L3); e linha de limpeza e
armazenamento de bastidores (L4).
O processo é subdividido em três etapas: processo químico, processo eletrolítico e processo de
desmetalização de ferramentas.
O processo químico é composto por sete fases principais:
 Pré-tratamento
 Mordentado
 Neutralização
 Pré-ativador
 Ativador
 Acelerador
 Níquel químico
O processo revestimento eletrolítico é composto, essencialmente, pelas seguintes etapas:







Pré-Cobre
Cobre Ácido.
Ativador
Níquel Semi-brilhante/Brilhante
Níquel Microporoso
Crómio

Posteriormente, as peças passam por um processo de redução e lavagens consecutivas, onde são eliminados
na totalidade os arrastes de crómio. O último passo é a secagem, finalizando o processo na L1, nas posições de
descarga, onde a peça é descarregada e sujeita a um controlo de qualidade. Após o processo de descarga, as
ferramentas que serviram de suporte à metalização da peça são limpas para tornarem a ser utilizadas, através
de um processo químico ou eletrolítico.
Armazenamento de Produtos Químicos
Na Nave Atual existe uma zona de armazenagem de produtos químicos, que constituem substâncias perigosas
na aceção do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, que se encontram no estado sólido (com exceção da
acetona e do álcool isopropílico, que estão no estado líquido). Na Nave Ampliação, está prevista uma zona de
armazenagem de produtos químicos perigosos no estado líquido. Em caso de derrame de algum produto, este
será direcionado para a ETAR da nave fabril respetiva.
A receção das substâncias perigosas é efetuada por via rodoviária, sendo a descarga realizada no exterior dos
Armazéns de Químicos, em áreas asfaltadas, mas com caleiras de águas pluviais. A partir dos Armazéns de
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Químicos, as substâncias perigosas são transportadas em contentores ou sacos, por empilhador ou porta
paletes, para as áreas de produção, onde são diluídas e misturadas para a preparação dos banhos de
tratamento. A receção e descarga de propano é efetuada por cisterna rodoviária, com a capacidade máxima
de 10 toneladas. Foi apresentada a planta de circulação interna de substâncias perigosas.
ETAR
Cada uma das naves (atual e ampliação) tem instalada uma ETAR, cujo processo de tratamento é similar,
variando apenas a capacidade, para onde são encaminhados os efluentes líquidos industriais provenientes das
linhas de metalização eletrolítica.
A ETAR da Nave Atual tem seis tanques de receção de efluentes, em que cada um tem a capacidade de 5000
litros, sendo três de cada linha de tratamento (três tanques na linha de tratamento de resíduos crómicos e
três tanques na linha de tratamento de resíduos não crómicos). Dentro de cada linha de tratamento, um
tanque é destinado aos concentrados e dois aos diluídos.
Na ETAR da Nave Ampliação estão previstos oito tanques, cada um com a capacidade de 5000 litros, sendo
quatro de cada linha de tratamento (quatro tanques na linha de tratamento de resíduos crómicos e quatro
tanques na linha de tratamento de resíduos não crómicos). Dentro de cada linha de tratamento, dois tanques
são para os concentrados e outros dois para os diluídos.
Os diferentes efluentes são tratados de forma separada, de acordo com a sua composição (resíduos crómicos
e resíduos não crómicos). Os efluentes tratados são descarregados no coletor municipal, sendo encaminhados
para a ETAR municipal, antes de serem descarregados no rio Coura. As lamas crómicas resultantes são
entregues a um gestor licenciado de resíduos perigosos. As lamas não crómicas são encaminhadas para uma
empresa especializada na recuperação de metais de níquel e cobre.
Água de abastecimento
A água consumida tem a principal origem em quatro furos de captação de água subterrânea, localizados na unidade
industrial, complementada com a água da rede municipal de abastecimento, gerida por Águas do Norte, S.A.. A água
captada dos furos é utilizada no processo produtivo e para rega, sendo a água da rede municipal destinada a usos
domésticos e usada no processo produtivo, quando necessário. A água captada é armazenada em tanque
intermédio (30000 l), que abastece o processo produtivo, da nave Atual e da nova área de ampliação. Cada uma das
naves possui um sistema de desmineralização de água.
Redes de efluentes
Os pontos de descarga no meio recetor das águas pluviais (nave atual e nave ampliação) encontram-se indicados em
plantas apresentadas em anexo ao RS. O estabelecimento dispõe de caleiras exteriores no pavimento e tubos de
descarga (das coberturas das naves) de receção de águas pluviais, que desembocam em caixas de areia
(subterrâneas), que estão interligadas por coletores prediais subterrâneos que estão ligados ao coletor municipal. A
ligação ao coletor municipal, que descarrega no Rio Coura, é efetuada por tubo de betão armado no perímetro
exterior da Doureca II.
Nas vias de circulação de viaturas da Doureca II existe um conjunto de grelhas e sumidouros, que encaminham as
águas das chuvas para condutas enterradas, que por sua vez as encaminham para caixas de visita distribuídas pelos
pontos baixos do terreno.
As grelhas ou caleiras de pluviais nas áreas exteriores, nos locais onde são movimentadas substâncias perigosas
(Armazéns de Produtos Químicos de cada nave, Parques de Resíduos Perigosos) estão sinalizadas com pinturas no
pavimento. Próximo das caleiras existem contentores (sinalizados) com obturadores («tapa sarjetas»), de forma a
minimizar as consequências ambientais de possíveis derrames que possam atingir a rede de águas pluviais.
Os efluentes líquidos industriais são encaminhados e submetidos a tratamento na ETAR, de acordo com o descrito
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atrás. Os resíduos perigosos armazenados temporariamente no estabelecimento são constituídos por lamas
crómicas e lamas contendo níquel e cobre, que se encontram no estado sólido, e por ácidos diluídos,
contendo ácido crómico. As áreas onde estão armazenados são cobertas, pavimentadas e com caleiras ligadas
a cada ETAR da nave fabril respetiva.
Substâncias perigosas presentes no estabelecimento
A identificação de todas as substâncias perigosas, as respetivas quantidades máximas, estado físico, localização
dentro do estabelecimento e categoria de perigo foram apresentadas sistematizadamente em três tabelas:
matérias-primas; banhos de tratamento químicos e eletrolíticos e resíduos perigosos. A armazenagem das
substâncias perigosas usadas como matéria-prima é efetuada no Armazém de Químicos da Nave Atual e no
Armazém de Químicos da Nave Ampliação, à temperatura ambiente e à pressão atmosférica. Qualquer dos
armazéns encontra-se segregado das áreas produtivas, dispondo de paredes e portões incombustíveis.
A grande maioria das substâncias perigosas armazenadas encontram-se no estado líquido, em quantidades
relativamente baixas, em contentores individuais, em que a capacidade máxima é 1 m3. A substância presente em
maior quantidade é o ácido crómico líquido, com uma concentração de 75% (crómio 6+) num total de 4500 kg, que
constitui a matéria-prima para a preparação inicial dos banhos, que está distribuído por três isocontentores: um, na
linha de metalização da Nave Atual; outro, na linha de metalização da Nave Ampliação; e o outro, no Armazém de
Químicos da Nave Ampliação. Seis substâncias estão no estado sólido (em sacos), sendo o Sulfato de Cobre (950 kg),
o Sulfato de Níquel (1350 kg) e o Cloreto de Níquel (425 kg), as que se encontram em maiores quantidades.
Da totalidade das matérias-primas, duas são inflamáveis – a acetona e o álcool isopropílico, as quais se encontram no
armazém dos químicos da Nave Atual em armários apropriados para inflamáveis e em contentores com uma baixa
capacidade unitária.
Para a alimentação das duas caldeiras de aquecimento dos banhos de tratamento de superfície, existe um
reservatório de propano liquefeito (22,3 m3) no exterior dos edifícios.
Os banhos de tratamentos eletrolíticos e químicos são constituídos por diluições (água quente fornecida pelas
caldeiras, à temperatura máxima de 70 ºC) de misturas das substâncias existentes nos Armazéns de Químicos, que
são efetuadas nas tinas de tratamentos das duas naves. Os banhos que apresentam maiores concentrações de
substâncias perigosas são os seguintes:
 «Mordentado»: 23,64% de ácido crómico (75%)
 «Crómio Hexavalente»: 27,73% de ácido crómico (75%)
 «Tanque na Linha - Crómio Hexavalente»: 27,73% de ácido crómico (75%)
 «Pré-Cobre»: 18,09% de Superbrite Salt 1901
 «Cobre Ácido 1»: 17,09% de Sulfato de Cobre
 «Cobre Ácido 2»: 17,24% de Sulfato de Cobre
 «Cobre Ácido 3»: 17,24% de Sulfato de Cobre
 «Níquel SB»: 24,59% de Sulfato de Níquel
 «Níquel B»: 24,19% de Sulfato de Níquel
 «Níquel MP»: 25,81% de Sulfato de Níquel
 «Níquel Sat»: 35,61% de Sulfato de Níquel
 «Ni Watts»: 10% de Cloreto de Níquel
Para cada banho, foi indicado a designação, o volume, o número de tinas e respetivas capacidades, as
substâncias que o compõem, a quantidade total de substância perigosa na mistura e as categorias de perigo.
De acordo com o esclarecimento prestado pelo operador, a classificação dos banhos foi determinada através
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dos critérios de classificação de misturas estabelecidos no Anexo I do Regulamento CLP, nos pontos 3.1.3
(perigos para a saúde) e 4.1.3. (perigos para o ambiente).
Os banhos são sujeitos a controlo de qualidade diariamente, de forma a otimizar o consumo de reagentes. O
controlo da adição de reagentes não é automático, mas planeado em função da quantidade de superfície tratada.
Os resíduos perigosos armazenados temporariamente no estabelecimento são constituídos por lamas crómicas e
lamas contendo níquel e cobre, que se encontram no estado sólido, e por ácidos diluídos, contendo ácido crómico.
As áreas onde estão armazenados são cobertas, pavimentadas e com caleiras ligadas a cada ETAR da nave fabril
respetiva.
A descrição do estabelecimento foi completada com a apresentação de uma planta, onde se encontram assinalados
as seções/equipamentos e a localização das substâncias perigosas.
Para todas as substâncias perigosas foram apresentadas as principais propriedades físicas e químicas e o
comportamento previsível em situação normal e em caso de acidente.
Descrição das medidas implementadas no estabelecimento
O operador refere que tem vindo a adotar um conjunto de soluções de engenharia na melhoria dos seus
equipamentos e instalações. Foram enumeradas essas medidas, as quais abrangem as armazenagens de substâncias
perigosas e os banhos de tratamento, assim como todas as atividades relacionadas. Salientam-se as seguintes:


Utilização das melhores técnicas disponíveis (MTD) para o setor do tratamento de superfícies de
metais e matérias plásticas;



Otimização e controlo das linhas de processo, as quais são geridas automaticamente através de
software apropriado;



Otimização do layout da instalação, em que as linhas de tratamento de superfície são concebidas
tendo em conta o «state of the art» do setor, sendo dotadas de controlo de consumos, medidas
contra incêndio e derrames, entre outras;



Organização/armazenagem de substâncias perigosas de acordo com as caraterísticas de
incompatibilidades;



Armazém de Químicos segregado das áreas de banhos de tratamentos;



Áreas de banhos de tratamentos segregadas das áreas de injeção de plásticos, por paredes e portas de
materiais incombustíveis;



Utilização de materiais resistentes ao fogo na construção dos edifícios e portas de emergência cortafogo;



Controlo da qualidade dos banhos, de forma a cumprir com as normas de qualidade interna, bem
como otimizar o consumo de reagentes;



Utilização de um sistema de filtração em contínuo nos banhos e em algumas águas de lavagem;



Redes de condutas de extração de vapores provenientes dos banhos, situadas sobre as diversas tinas
nas Linhas de Tratamento de Superfícies, que encaminham os efluentes gasosos para os Sistemas de
Lavadores das Linhas de Tratamento;



Tanque de emergência semienterrado construído em betão armado, coberto e revestido com material
resistente à corrosão pelos ácidos;



Bacias das ETAR semienterradas, construídas em betão armado e revestidas com material resistente à
corrosão;
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Caleiras no pavimento revestidas com material resistente à corrosão de receção de derrames nos
Armazéns dos Químicos e nas linhas de tratamento de químicos;



Controlo das operações de descarga de matérias-primas (substância perigosas ou não) acompanhadas
por pessoal com formação adequada e experiência demonstradas;



Procedimentos de inspeção de reservatórios e tubagens de substâncias perigosas, que permite reduzir
a ocorrência de acontecimentos iniciadores de acidentes graves;



Localização do reservatório de propano no exterior em área vedada, com controlo de fontes de
ignição, com sistema de arrefecimento automático. O reservatório e as tubagens estão equipados com
válvulas de segurança;



Sistemas de paragem de emergência, manuais ou automáticos de equipamentos;



Procedimentos de inspeção de reservatórios e tubagens de substâncias perigosas.

No que se refere a medidas de contenção, o estabelecimento dispõe de um conjunto de medidas de contenção de
substâncias químicas, que se enumeram seguidamente:


as áreas de armazenamento de produtos químicos, das cubas ou tinas de tratamento de superfície e de
armazenamento de resíduos perigosos estão preparadas para direcionar um eventual derrame para as
ETAR, através de caleiras existentes no pavimento;



as caleiras existentes no pavimento ligadas à ETAR apresentam uma capacidade de retenção de 12,8 m3
(Nave Atual) e 21,89 m3 (Nave Ampliação);



as bacias das ETAR têm uma capacidade de retenção de 215 m3 (Nave Atual) e 298 m3 (Nave Ampliação);



existe um tanque de retenção/segurança, situado em zona coberta no exterior ao pavilhão, com uma
capacidade de 180 m3 e com comunicação direta a cada uma das ETAR.

De acordo com os valores apresentados, verifica-se que existe capacidade de retenção total nas duas naves, em caso
de ocorrência de rotura e derrame total das tinas de banhos de tratamentos 123,825 m3 (Nave atual) e 156,845 m3
(Nave Ampliação).
Em caso de incêndio de uma das naves, as águas de combate a incêndio serão recolhidas na bacia da respetiva ETAR,
por meio das caleiras existentes no pavimento. No exterior dos edifícios, o pavimento é na sua grande maioria
asfaltado, mas dotado de caleiras de águas pluviais, as quais podem ser obturadas, de modo a evitar que águas
potencialmente contaminadas atinjam a rede de drenagem pluvial e contaminem os recursos hídricos.
As caleiras estão revestidas com PVC e as bacias das ETAR são revestidas a polietileno e tinta epóxida, de forma a
garantir que não existe contaminação dos solos e do nível freático por fissuras. Existe um plano de inspeção às
paredes das caleiras, paredes dos tanques das ETAR e paredes do tanque de emergência.
Refira-se, ainda, que o estabelecimento dispõe de contentores de líquidos portáteis e móveis para recolha de
derrames, bombas elétricas de aspiração, mangueiras e absorventes de derrames e contentores para a recolha de
derrames.
No que respeita aos sistemas de deteção e alarme, o estabelecimento tem instalados sistemas de deteção de gás
propano no interior das casas das caldeiras e sistemas automáticos e manuais de deteção de incêndios (SADI) nos
edifícios.
No que se refere a sistemas de combate a incêndios, destaca-se a existência de instalação de segurança contra
incêndios, que inclui os seguintes equipamentos: iluminação de emergência; sirenes; botões de alarme manual;
detetores óticos de fumo e detetores de feixe, ligados a centrais de deteção; centrais de deteção automática de
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incêndios, ligadas telefonicamente aos Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura; bocas-de-incêndio armadas do
tipo carretéis de calibre reduzido; hidrantes/marcos de incêndio; extintores portáteis de pó químico ABC de 6 kg e de
CO2 de 5 kg; e mantas ignífugas nos laboratórios e cantina.
O estabelecimento não dispõe de rede de incêndios autónoma, estando ligada à rede municipal que abastece o
Parque Industrial de Formariz. Uma vez que foi classificado na 2ª categoria de risco (risco moderado), de acordo com
o Decreto- Lei nº 224/2015, de 19 de outubro, e a Portaria nº 1532/2008, de 29 de dezembro, diplomas que regulam
o Regime de Segurança contra Incêndios em Edifícios, não existe necessidade de reserva de água de incêndios nem
de central de bombagem dedicadas. A maior probabilidade de ocorrência de incêndio é devida à carga de incêndio
dos polímeros usados nos processos de injeção de plásticos (polietileno de alta e baixa densidade).
No que respeita a outras medidas, o operador refere, ainda, que a construção das instalações respeita os princípios
da legislação nacional e códigos e normas da casa mãe e outros internacionalmente reconhecidos na indústria de
tratamentos de superfícies e de injeção de plásticos. De acordo com o operador, as medidas acima descritas são
complementadas com outras medidas organizativas, nomeadamente através de um adequado grau de preparação e
prontidão dos colaboradores, mediante um Plano de Formação anual, que tem em conta as necessidades de
formação ao nível da resposta à emergência.

4. Avaliação do Sistema de Gestão de Segurança para a Prevenção de Acidentes Graves

O operador estabeleceu um Sistema de Gestão de Segurança para a Prevenção de Acidentes Graves (SGSPAG),
aplicável a todas as atividades da Doureca II, tendo referido que foi desenvolvido de acordo as «Linhas de Orientação
para o Desenvolvimento de uma Política de Prevenção de Acidentes Graves e de um Sistema de Gestão da
Segurança para a Prevenção de Acidentes Graves» e os «Requisitos do Sistema de Gestão da Segurança para a
Prevenção de Acidentes Graves» da Agência Portuguesa do Ambiente.
A Doureca já tem implementado um Sistema de Gestão Ambiental certificado de acordo com a norma ISO 14001,
sendo referido que o SGSPAG é gerido em paralelo e de forma integrada com o Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
nas instalações da Doureca II
Requisitos
É apresentada uma descrição do SGSPAG, por requisito, e explicitado, para cada um deles, a documentação que lhe
está associada. Os documentos em que se baseia o SGSPAG do estabelecimento são os seguintes:
 Política de Ambiente e Prevenção de Acidentes Graves
 Procedimentos
 Instruções de Trabalho
 Impressos
Política
O operador apresentou uma revisão do documento da Política, datada de maio de 2017, o qual não se encontra
assinado pela gestão de topo. De acordo com o operador, a divulgação da política é feita através da afixação em
diversos locais estratégicos da unidade Doureca II e distribuída a cada novo colaborador na ação de formação de
acolhimento. Todos os colaboradores de empresas contratadas e visitantes da Doureca II recebem um panfleto de
Ambiente e Segurança (documento ID258.00), onde se encontra a Política de Ambiente e Prevenção de Acidentes
Graves.
Não foi referido o compromisso da revisão periódica nem se encontra explícito que a PPAG é comunicada e
implementada a todos os níveis da organização.
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Identificação e Avaliação dos Riscos de Acidentes Graves
A avaliação de riscos da Doureca II é efetuada de acordo com o procedimento «PD.PE3.14 Identificação e análise de
riscos de acidentes graves e análise de consequências», que complementa a metodologia proposta no procedimento
«PD.PE3.12 Aspetos e Impactes Ambientais».
No procedimento «PD.PE3.14 Identificação e análise de riscos de acidentes graves e análise de consequências», é
descrita a metodologia para uma identificação sistemática de riscos de acidentes graves e avaliação de
consequências periódica, definindo a atuação dos diversos intervenientes na aplicação das metodologias. Aplica-se a
todas as atividades do estabelecimento, envolvendo o manuseamento, transporte ou armazenagem de substâncias
perigosas no interior do estabelecimento. Foram enumeradas as situações, em que o operador prevê que seja
efetuada uma nova avaliação de riscos.
Definição de objetivos
O operador refere que são estabelecidos objetivos específicos, os quais estão contemplados no Programa de Gestão
Ambiental da Doureca, que inclui as metas e os indicadores que permitem efetuar o respetivo seguimento, as ações
a desenvolver para o seu cumprimento, os meios e os recursos necessários, o responsável e a calendarização. Esses
objetivos são definidos pela Direção da Doureca no 1.º trimestre de cada ano, com base na avaliação de
desempenho do Programa de Gestão Ambiental.
Organização e Pessoal
Foi apresentado o Organigrama Geral da Doureca, estando explicitado que as funções de Responsável de Qualidade,
Responsável de Ambiente, Responsável de Engenharia, Responsável de Manutenção, Responsável de Recursos
Humanos e Responsável Administrativo são partilhadas pela Doureca I e Doureca II
Foram indicadas as funções que têm responsabilidades na segurança e discriminadas as respetivas
responsabilidades. O Delegado de Segurança é o responsável pela articulação da intervenção operacional, em caso
de situação de emergência.
O operador apresentou o procedimento PD.PA4.01 «Contratação, Avaliação e Formação do Pessoal», relativo à
gestão da formação dos colaboradores, que contempla a identificação das necessidades de formação, a organização,
execução e acompanhamento da formação, a avaliação da eficácia e o registo das ações de formação.
No que se refere a pessoal contratado, a Doureca dispõe de um «Regulamento de Ambiente e Segurança para
Prestadores de Serviço», onde estão descritos os requisitos de Ambiente e Segurança a serem cumpridos pelas
empresas prestadoras de serviços. Existe, também, o compromisso da Direção de dar a conhecer a PAPAG, que é
incluída num anexo ao «Regulamento de Ambiente e Segurança para Prestadores de Serviço».
Controlo Operacional
A partir da avaliação de riscos realizada na Doureca II, são identificadas as atividades e equipamentos que podem dar
origem a acidentes com consequências graves.
Foi apresentada uma listagem de procedimentos e instruções de trabalho para as atividades relevantes do ponto de
vista de segurança, tendo sido apresentados alguns a título de exemplo.
No que se refere à estratégia e metodologia para a monitorização e controlo do estado do equipamento, o operador
esclareceu que a Doureca dispõe de um Plano de Manutenção de Equipamentos e que o controlo dos riscos
associados ao envelhecimento do equipamento está previsto nos processos de Auditorias Operacionais e que em
caso de alguma constatação é elaborada uma Medida de Ação Corretiva, que é incluída no Plano de Manutenção ou
no Programa de Gestão Ambiental.
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Para a realização de atividades críticas (trabalhos em espaços confinados, trabalhos com risco de incêndio e/ou
explosão, etc.), foi referido que é elaborada uma Autorização de Trabalho que deverá ser preenchida antes do início
dos trabalhos, conforme definido no procedimento «PD.PA2.03 - Autorizações de Trabalho».
O operador descreve como é gerido o sistema de autorizações de trabalho (AT), que inclui a forma como é feita a
avaliação prévia do risco, a definição da responsabilidade para a emissão da AT, a duração da autorização e a
verificação das condições necessárias à realização da atividade.
Foi apresentada a listagem e o plano de inspeção dos equipamentos críticos. O operador refere o programa de
manutenção de equipamentos de segurança está incluído no Plano de Segurança.
No que se refere à forma como é feita a gestão da informação relativa aos perigos e utilização segura de substâncias
perigosas, o operador esclareceu que compete ao Responsável de Ambiente manter um dossier atualizado e sempre
disponível, em local acessível, com as fichas de dados de segurança dos produtos químicos manuseados no
estabelecimento. Foi, também, referido que o Responsável do Ambiente deve garantir que as FDS sejam afixadas
nos locais de trabalho, para que os utilizadores dessas substâncias conheçam os perigos e a forma de
manuseamento segura e os Equipamentos de Proteção Individual obrigatórios.
Gestão de Modificações
Foi apresentado o procedimento PD.PE 3.15 – Gestão de Modificações, cuja alteração foi efetuada em maio de 2017,
de modo a explicitar as modificações ao nível dos recursos humanos. Esse procedimento tem como objetivo definir a
metodologia para avaliar e controlar as modificações na conceção das instalações, nas atividades da DOURECA II, na
organização (recursos humanos), nas Instruções de Trabalho ou nos materiais e substâncias perigosas usados – antes
e após a sua implementação - por forma a permitir controlar os riscos associados aos perigos existentes para a
segurança e saúde humana no interior e exterior das suas instalações.
O procedimento aplica-se a modificações permanentes, modificações temporárias e modificações urgentes,
referindo o operador que não se aplica a modificação de «software» e que se houver alterações em «software»
associado a equipamentos de processo, estas decorrem de Modificações Processuais ou de Equipamentos.
Em resultado da análise do procedimento, verifica-se que não contempla a análise de possíveis implicações legais
relativas ao regime de prevenção de acidentes graves associadas à modificação.
Planeamento de Emergência
O operador adotou o procedimento «PD. PE3. 17 – Planeamento e Resposta a Emergências», onde se encontra
descrita a forma como é efetuado o planeamento de emergência.
Para a elaboração do PEI foram identificadas as situações de emergência previsíveis, associadas aos vários cenários
identificados na análise de risco efetuada às instalações da Doureca II. Foi referido que à medida que são
identificadas novas emergências, serão elaborados Instruções de Segurança que serão integradas no PEI.
Para o desenvolvimento do PEI, foram consultados os colaboradores envolvidos, para possíveis comentários, e foi
estabelecida uma planificação que inclui a formação, tanto inicial como periódica, de todo o pessoal envolvido.
Anualmente está previsto um conjunto de exercícios e simulacros em situações de emergência, que complementam
esta formação.
Foram identificadas as situações que implicam a revisão do PEI e, se necessário, a sua atualização.
A programação e seleção dos cenários a testar é efetuada de acordo com o procedimento «PD.PE3.17 –
Planeamento e Resposta a Emergência», que inclui os critérios utilizados para o efeito.
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Monitorização de Desempenho
O operador refere que procede periodicamente à verificação do cumprimento dos objetivos fixados para a Doureca
II, através da análise de indicadores, de incidentes e acidentes e do acompanhamento das ações e legislação
aplicável, que é realizado em reuniões mensais com a participação dos responsáveis dos diversos departamentos.
O operador refere que o procedimento de definição e acompanhamento de objetivos e indicadores associados ao
SGSPAG está descrito na PD.PE2.03 – Ações Corretivas. No entanto, verificou-se que o referido procedimento diz
respeito às ações preventivas destinadas a eliminar causas de uma não-conformidade potencial ou de qualquer
outra situação não desejável, tal como um incidente.
Adicionalmente, o Departamento de Ambiente desenvolve periodicamente Auditorias Operacionais de Ambiente e
Segurança aos locais de trabalho, registando eventuais não conformidades em aspetos ambientais e de segurança
no impresso ID048D. Para cada não conformidade detetada é proposta uma medida corretiva, que será integrada no
Plano de Ação de Ambiente.
O operador apresentou o procedimento «PD.PE 3.18- Investigação de Acidentes e Quase Acidentes», que foi revisto
em maio de 2017, de modo a clarificar que integra a investigação e a comunicação de acidentes e incidentes
envolvendo substâncias perigosas, de acordo com o Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, embora ainda
mantenha o termo «quase-acidente», que não está incluído no âmbito desse decreto-lei.
Auditoria
Foi apresentado o procedimento «PD.PE3.19 – Auditorias SGA e SGSPAG», que foi revisto em maio de 2017, de
modo a explicitar que a finalidade da auditoria é avaliar se o SGSPAG está em conformidade com os requisitos, e se
cumpre de forma eficaz a PPAG. Este procedimento é aplicável às auditorias internas e externas do SGA e do SGSPAG
e contempla as responsabilidades e os requisitos para o planeamento e realização das auditorias e para manter os
registos dos resultados e os critérios de qualificação dos auditores. Toda a documentação resultante das auditorias
será arquivada no Departamento de Ambiente.
Revisão
O operador refere que semestralmente a Direção da Doureca irá proceder à revisão da validade, eficácia e
adaptabilidade do SGSPAG da Doureca II e da PAPAG, sendo essa revisão baseada no procedimento
«PD.PE1.02 – Revisão pela Direção, que foi disponibilizado no RS. Foram identificados os inputs a ter em
consideração nessa revisão (nomeadamente, resultados de auditorias, desempenho do SGSPAG, grau de
cumprimentos dos objetivos, acidentes e incidentes registados, entre outros), sendo os outputs os registos
dos Impressos associados indicados no procedimento.

4. Avaliação da abordagem seguida pelo operador para a identificação e análise de riscos e dos meios
de prevenção
Para a análise e avaliação do risco de acidentes graves no estabelecimento, foi utilizada a seguinte metodologia:


Análise preliminar de perigos, que inclui a identificação das fontes de perigo internas e externas,
análise da perigosidade das substâncias e análise histórica de acidentes, análise preliminar de riscos,
com base na metodologia de listas de verificação;



Análise de cenários de acidentes, com a seleção de acontecimentos iniciadores de acidentes, tempos
de fuga de produto e desenvolvimento das árvores de acontecimentos, de modo a selecionar os
diferentes cenários de acidente e avaliar as respetivas consequências;



Conclusão sobre o risco de acidentes graves, com recurso a uma matriz de avaliação do risco,
considerando os efeitos da aplicação das medidas de prevenção, controlo e mitigação.
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Análise preliminar de perigos
Como fontes internas de perigo que podem estar na origem de um acidente grave, foi indicado a presença de
substâncias perigosas, bem como as zonas/equipamentos, que em caso de falhas mecânicas e humanas podem
estar na origem da libertação dessas substâncias.
No que se refere às substâncias perigosas, foram analisadas em termos das categorias de perigo em se inserem:
toxicidade para a saúde humana, comburência, inflamabilidade e toxicidade para os organismos aquáticos. Para
cada uma destas categorias, foram identificadas as substâncias que se encontram em maior quantidade e que
podem estar na origem de um acidente grave.
Relativamente às seções/equipamentos do estabelecimento, destacam-se: armazenagem de produtos; operações e
equipamentos de transporte de produto; operações e equipamentos das linhas de tratamento de superfícies;
operações e equipamentos nas ETAR; e infraestruturas e utilidades. Para cada um, foram analisadas as causas que
podem dar origem à libertação das substâncias perigosas.
Como fontes de perigo externas, foram consideradas as que estão diretamente relacionadas com os riscos naturais,
as vias de comunicação na envolvente e as instalações vizinhas, bem como os riscos sociais.
No que se refere aos riscos naturais, foram abordados os sismos, as tempestades e trovoadas e o incêndio florestal.
Apesar dos sismos poderem provocar o colapso estrutural dos edifícios, seguido da perda de confinamento
catastrófica dos produtos presentes nas instalações e consequente ocorrência de incêndio e dispersão para o
exterior dos produtos tóxicos e contaminação do meio hídrico, há que ter em consideração que o estabelecimento
encontra-se numa região de baixa intensidade sísmica e que as bacias das ETAR e o tanque de emergência são
semienterrados, pelo que a probabilidade de rotura catastrófica é muito reduzida. No que respeita às trovoadas,
considerando que cada nave está dotada de para-raios, que cobre a totalidade das instalações e que o reservatório
de GPL possui ligações à terra, o risco de incêndio devido a esta causa poderá ser considerado não muito
significativo. Pelo facto de existirem áreas florestais a curta distância dos edifícios industriais, em caso de incêndio
florestal, a radiação térmica pode atingir o exterior dos edifícios e o reservatório de propano. Refira-se que o
reservatório de propano tem uma parede de betão/alvenaria que o protege do lado exterior.
As vias de comunicação mais próximas são os arruamentos do Parque Industrial, pelo que um acidente rodoviário
envolvendo substâncias perigosas poderá constituir uma fonte de perigo.
Quanto às instalações vizinhas, atendendo às atividades industriais que são desenvolvidas, não apresentam risco
significativo para a Doureca II.
No que respeita aos riscos sociais, destacam-se ameaças de bomba e ações de sabotagem por poderem causar
danos pessoais e materiais significativos. No entanto, pelo facto das instalações estarem rodeadas por vedações para
impedir a intrusão, serem realizadas rondas periódicas, por elementos de empresa de vigilância e existir
videovigilância e controlo de acessos, torna as instalações menos vulneráveis a este tipo de intervenções.
Com a finalidade de identificar os perigos existentes no estabelecimento, foi efetuada uma análise histórica de
acidentes ocorridos com substâncias perigosas existentes em processos e equipamentos similares aos da Doureca II,
tendo sido consultada a base de dados MHIDAS («Major Hazards Incident Data Service»). A pesquisa efetuada incidiu
em acidentes nos quais estiveram implicadas as principais substâncias perigosas presentes no estabelecimento
(Ácido Crómico, Níquel e Propano), tendo sido analisadas as causas e as consequências dos acidentes estudados.
Foi concluído que na maioria dos acidentes no caso do ácido crómico e do níquel não foi determinada origem do
acidente, sendo o tipo de acidente principal a «Fuga», seguindo-se a «Fuga Contínua». Em grande parte dos
acidentes envolvendo propano em armazenagem, não é determinada a origem do acidente, sendo o tipo de
acidente principal a «Explosão», seguindo-se o «Incêndio». As principais causas dos acidentes com propano em
transferência são mecânicas, sendo o tipo de acidente principal a «Explosão», seguindo-se a «Fuga Contínua».
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Metodologias de identificação de perigos/análise e avaliação de risco
Numa primeira fase da análise de risco, o operador efetuou uma Análise Preliminar de Perigos, usando como
metodologia as «Listas de Verificação», tendo em consideração a simplicidade das instalações e das operações
realizadas, para a identificação dos perigos das instalações. A lista de verificação utilizada está dividida em diferentes
grupos de análise em função da atividade, equipamento a analisar ou causas que podem dar origem a acidentes.
Em resultado da análise das Listas de Verificação, o operador identificou como possíveis causas geradoras de
acidentes industriais relevantes, e com eventuais consequências graves, a rotura de isocontentores de ácido crómico
líquido 75%, na descarga de camião, e a contaminação da rede de águas pluviais por arrastamento de águas geradas
num combate a um incêndio.
Tendo em consideração os processos presentes na fábrica, o facto de não haver reações físicas ou químicas
envolvendo substâncias perigosas e os eventuais acidentes nas cubas de tratamentos eletroquímicos que podem
gerar derrames ficarem contidos nas ETAR de cada nave, não foram usadas outras metodologias de Identificação de
Perigos e Análise de Riscos, para além das Listas de Verificação.
Das metodologias utilizadas não se registaram recomendações e medidas preventivas / corretivas a implementar.
Seleção e análise de cenários de acidentes
Com base na identificação das atividades e dos equipamentos implicados, bem como das causas que podem originar
perdas de contenção de produto, tendo em consideração a análise preliminar de perigos, foram identificados os
acontecimentos iniciadores de acidentes mais significativos, tendo sido desenvolvidos os cenários de acidentes
relacionados com as substâncias/misturas com maior perigosidade e com maior quantidade de substância perigosa
passível de estar presente no estabelecimento.
Não foram considerados acidentes nas linhas de banhos de tratamentos (para ambas as naves fabris), uma vez que
em caso de ocorrer a pior situação, ou seja rotura total das tinas de banhos, os derrames seriam canalizados para
cada ETAR, através das caleiras existentes no pavimento. E como já atrás referido, as bacias de cada ETAR têm
capacidade de contenção superior ao volume da totalidade dos banhos de tratamento. Adicionalmente existe um
tanque de emergência coberto (180 m3) ligado a cada ETAR. Também, não foram considerados acidentes de
derrames no interior dos Armazéns de Químicos, uma vez que estes são impermeabilizados e dispõem de caleiras de
ligação a cada ETAR.
No entanto, foi considerado o acidente de rotura de IBC de ácido crómico líquido na descarga de camião, no exterior
do Armazém de Químicos da Nave Ampliação, bem como o de «Incêndio em Armazém», com formação de
substâncias tóxicas para a saúde humana.
Assim, os eventos críticos considerados são os que a seguir se indicam:
1. Rotura catastrófica de reservatório de propano
2. Fuga de 10 mm em reservatório de propano
3. Fuga de 100 mm em reservatório de propano
4. Rotura de flexível na descarga de cisterna de propano
5. Rotura de palete com 2 isocontentores de Ácido Crómico 750 (líquido), na descarga de camião no
exterior do Armazém de Químicos
6. Contaminação da Rede de Águas Pluviais, por águas de combate a incêndio
7. Rotura catastrófica da bacia da ETAR com banhos de tratamento
8. Fuga de 10mm na bacia da ETAR com banhos de tratamento
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9. Fuga de 100mm na bacia da ETAR com banhos de tratamento
10. Incêndio na nave de injeção de plásticos, e formação de monóxido de carbono (combustão
incompleta)
A frequência de cada evento crítico foi determinada a partir do valor da frequência unitária, obtido na
bibliografia e tendo em consideração o número de equipamentos, comprimento das tubagens ou horas de
operação. Para cada evento crítico, foram identificados os diferentes fenómenos perigosos que poderão
ocorrer, através da utilização de «árvores de acontecimentos». Os valores de probabilidade de ignição de
nuvem inflamável foram determinados com base nas categorias de inflamabilidade em que se enquadram as
substâncias perigosas. Da combinação da frequência de cada evento crítico com a probabilidade de cada
fenómeno perigoso resultou a frequência de cada cenário de acidente.
Para cada um dos cenários de acidente identificados, foram efetuadas as modelações dos cenários envolvendo
o propano e o monóxido de carbono para as condições meteorológicas mais frequentes e mais desfavoráveis,
tendo sido utilizado o programa informático PHAST v.6.5 de DNV Technica e os seguintes valores-limite:
 Radiação térmica (kW/m2): 7,0 e 5,0
 50% do limite inferior de inflamabilidade (LII)
 Sobrepressão (bar): 0,14 e 0,05
 Dose tóxica: AEGL 3 e AEGL 2 (60 minutos)
Não foi efetuada a modelação dos cenários envolvendo o ácido crómico em solução aquosa, uma vez que o
ácido crómico encontra-se na forma de catião de crómio e/ou Trióxido de Crómio em estado molecular, pelo
que se a solução estiver exposta ao ar, apenas poderá ocorrer a evaporação da água contida na solução,
ficando o Trióxido de Crómio na forma sólida. Assim, em caso de ocorrência de um derrame dessa solução,
evapora-se a água, sem Trióxido de Crómio, não sendo expetável a formação de nuvem tóxica.
Nos cenários que envolvem a combustão de polietileno, foi considerado a libertação de monóxido de carbono
(CO), embora sejam geradas no incêndio outras substâncias tóxicas, entre as quais o ácido cianídrico, mas em
quantidades mais baixas do que a quantidade de CO. Para a modelação do cenário, foi considerado que a
quantidade de polietileno envolvida no incêndio (5000 kg) no interior da Nave Ampliação gera 1500 kg de CO
gasoso (taxa de conversão de 30%).
No desenvolvimento dos cenários, os tempos de fuga de produto considerados foram os seguintes:
 Acidentes com rotura catastrófica de contentores – até esvaziamento total
 Acidentes com fugas de 10 mm e 10 mm no tanque de propano – 3600 s
 Acidentes de rotura de flexível na descarga de cisterna de propano – 60 s
 Incêndio de polietileno com libertação de CO – 3600 s
Foram sistematizados, em tabelas resumo, os dados de entrada no modelo e os resultados da avaliação de
consequências dos cenários de acidente estudados, com a indicação dos alcances para a radiação térmica e
sobrepressão (cenários 1, 2, 3 e 4) e toxicidade (cenário 10). O RS inclui, também, os outputs do modelo para
diversas condições meteorológicas e a representação gráfica dos alcances e das zonas da envolvente
abrangidas para as condições meteorológicas mais frequentes e mais desfavoráveis.
Os resultados obtidos na modelação para os cenários de acidente considerados são sintetizados na tabela 1
(condições meteorológicas mais desfavoráveis) e tabela 2 (condições meteorológicas mais frequentes).
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Tabela 1 – Estimativa dos alcances dos efeitos letais e dos efeitos irreversíveis
dos cenários selecionados (m) para as condições meteorológicas mais desfavoráveis
Bleve
Nº.

1
2
3
4

10

Cenário de acidente

Rotura catastrófica de reservatório de
propano
Fuga de 10 mm em reservatório de
propano
Fuga de 100 mm em reservatório de
propano
Rotura de flexível na descarga de
cisterna de propano
Incêndio na nave de injeção de
plásticos, com formação de monóxido
de carbono (combustão incompleta)

AEGL 3

AEGL 2

Jetfire

(kW/m2)

(kW/m2)

7

5

7

5

Sobrepressão
(mbar)

LII/2

140

50

-

-

252

304

-

-

218

159

187

-

-

-

-

20

22

37

33

37

-

-

-

-

166

186

454

473

506

-

-

-

-

83

92

212

228

246

-

514

-

-

-

-

-

-

-

(-) sem obtenção de resultados ou não aplicável

Tabela 2 – Estimativa dos alcances dos efeitos letais e dos efeitos irreversíveis
dos cenários selecionados (m) para as condições meteorológicas mais frequentes

Nº.

Cenário de acidente

AEGL 3

AEGL 2

Bleve

Jetfire

(kW/m2)

(kW/m2)

7

5

7

5

Sobrepressão
(mbar)

LII/2

140

50

1

Rotura catastrófica de reservatório de
propano

-

-

252

304

252

307

177

114

184

2

Fuga de 10 mm em reservatório de
propano

-

-

-

-

19

21

33

33

36

-

-

-

-

166

186

409

416

433

-

-

-

-

83

92

197

208

227

-

141

-

-

-

-

-

-

-

3
4

10

Fuga de 100 mm em reservatório de
propano
Rotura de flexível na descarga de
cisterna de propano
Incêndio na nave de injeção de
plásticos, com formação de monóxido
de carbono (combustão incompleta)

(-) sem obtenção de resultados ou não aplicável

Foi efetuada uma avaliação de consequências dos acidentes para o ambiente dos cenários de descarga no
meio aquático que envolvem substâncias perigosas para os organismos aquáticos (cenários 5, 6, 7, 8 e 9),
através da aplicação de um índice de dano ambiental, que tem em consideração a quantidade da substância, o
tipo de meio envolvente da instalação (vulnerabilidade do meio), a extensão da zona afetada e a perigosidade
da substância. A metodologia utilizada foi a proposta pela norma UNE 150008:2008 «Análise e Avaliação de
Risco Ambiental». Nesta avaliação não foi considerado o solo como meio recetor afetado, uma vez que as
áreas que podem ser afetadas por derrames ou águas contaminadas de combate a incêndios estão
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pavimentadas, sendo mais relevante ter sido considerado o recetor «massa de água», que corresponde ao rio
Coura.
Em resultado da aplicação da metodologia, verifica-se que o dano ambiental para os cenários de acidente 5 e
6 risco foi classificado como «grave» e que para os cenários 8 e 9 foi classificado como «insignificante».
Relativamente ao cenário 5, a classificação obtida deve-se ao facto da perigosidade da substância ser muito
alta, embora a quantidade derramada seja baixa (3000 kg). No caso do cenário 6, a quantidade considerada é
elevada (400 000 kg), mas a perigosidade é baixa, devido à diluição das substâncias perigosas. No que se
refere aos cenários 8 e 9, o dano ambiental foi classificado como «insignificante», devido essencialmente às
pequenas quantidades de substâncias perigosas libertadas. Salienta-se que os resultados desta avaliação não
tiveram em conta as medidas de prevenção e mitigação existentes no estabelecimento.
Em face dos resultados obtidos, o operador refere as medidas, quer de prevenção quer de mitigação que o
estabelecimento dispõe, especialmente as medidas de contenção de derrames, de encaminhamento das
águas de combate a incêndios e os meios móveis de contenção de derrames, já atrás descritas, e que
permitem minimizar/evitar a contaminação ambiental.
Avaliação das medidas de prevenção, controlo e mitigação e conclusão sobre o risco
Avaliação do risco
Para avaliar o risco do estabelecimento, foram elaboradas matrizes de risco (6X6), que resultaram da
combinação das frequências de cada cenário de acidente e da gravidade das consequências dos cenários
identificados, podendo ser considerado: não aceitável; a reduzir (ALARP – As Low As Reasonably Practicable) e
aceitável.
A frequência de cada cenário de acidente foi determinada a partir do valor da frequência de ocorrência do
evento crítico e da probabilidade do fenómeno perigoso que lhe está associado, como já referido
anteriormente. O grau de consequência de cada cenário foi obtido através da comparação entre os alcances
de cada cenário de acidente com as distâncias determinadas entre a origem do acidente e outras instalações
do estabelecimento e a envolvente do estabelecimento, distinguindo-se entre outros estabelecimentos, zonas
residenciais e zonas residenciais densamente povoadas. A avaliação do risco foi efetuada para as condições
meteorológicas mais desfavoráveis/maiores alcances e para as condições meteorológicas mais frequentes,
sem considerar as medidas de prevenção e de mitigação existentes.
Determinação do risco de acidente grave
Da análise das matrizes, foi possível concluir que não há qualquer cenário de acidente «não aceitável» (zona
vermelha), havendo cinco cenários classificados como «a reduzir» (zona amarela), nas condições
meteorológicas mais desfavoráveis, sendo os restantes 18 cenários enquadrados na categoria de «aceitável».
Dos cinco cenários de acidente «a reduzir», verifica-se que: um é considerado «improvável», com frequência
igual ou inferior a 1x10-6/ano, e «grave», em termos de consequências (F5); dois têm a classificação de «pouco
provável», com frequência igual ou inferior a 1x10-5/ano, sendo um considerado «grave» e outro «sério» (E5 e
E4); e dois, com a classificação de «ocasional», com frequência igual ou inferior a 1x10-4/ano, e enquadrados
na categoria de «grave» (D5).
Desses cenários de acidente, os que apresentam consequências mais gravosas (categoria 5), com frequência
na ordem de 1x10-6/ano correspondem aos efeitos de sobrepressão originados pela fuga de 100mm no
reservatório de propano (cenário 3) e aos efeitos de toxicidade resultantes do incêndio na nave de injeção de
plásticos (cenário 10), que podem atingir habitações isoladas na envolvente do estabelecimento, podendo
provocar efeitos irreversíveis na saúde humana para um tempo de exposição de 60 minutos.
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Outro cenário de acidente classificado como «a reduzir», consiste na rotura do flexível na descarga da cisterna
de propano (cenário 4), com frequência na ordem de 1x10-5/ano mas com consequências menos gravosas,
uma vez que os efeitos irreversíveis na saúde humana originados pela radiação térmica apenas atingem os
estabelecimentos vizinhos da zona industrial. Os restantes dois cenários «a reduzir» (cenários 5 e 6) são
cenários ambientais, que em termos de consequências foram considerados como «grave», como já atrás
referido.
Salienta-se que os alcances dos efeitos dos cenários de acidente mencionados, para condições meteorológicas
mais frequentes, que ocorrem cerca de 61,8% do tempo, são genericamente inferiores, como se pode
constatar nas tabelas 1 e 2, sendo as consequências menos gravosas. O risco dos danos ambientais é o mesmo
para as condições meteorológicas mais frequentes e mais desfavoráveis.
Discussão da eficácia das medidas e conclusão sobre a aceitabilidade do risco
A avaliação de risco acima apresentada não teve em consideração as medidas de prevenção e de mitigação
existentes na Doureca II e já anteriormente descritas. O operador considera que medidas técnicas, complementadas
com medidas de organização permitem prevenir a ocorrência de acidentes, através da redução do tempo de
intervenção e/ou as consequências, no caso de ocorrência de um cenário de acidente.
As medidas de prevenção e de mitigação foram apresentadas de forma sistematizada, em tabela, por cenário de
acidente, tendo sido feita a análise da sua eficácia.
De forma a aprofundar a discussão da eficácia das medidas de prevenção/mitigação na redução do risco de
acidentes, o operador apresentou uma estimativa da frequência de ocorrência dos cenários de acidente, tendo em
consideração as medidas de prevenção e indicando como a atuação dessas medidas contribui para a diminuição da
frequência de ocorrência.
Em resultado desse exercício, foi apresentada uma nova tabela com a classificação revista do risco dos acidentes
estudados, em resultado da aplicação das medidas, para as condições meteorológicas mais desfavoráveis Assim,
constatou-se uma diminuição da frequência nos cenários de acidente, passando de cinco para quatro os cenários de
acidente classificados na categoria de risco «a reduzir» (cenários 3, 5, 6 e 10). No entanto, não foi justificado porque
foi aplicado um fator de redução de 0,1 na determinação das frequências revistas.
O operador concluiu que as medidas de prevenção e de mitigação adotadas na Doureca II são suficientes para
garantir uma redução da frequência de ocorrência de acidentes graves e/ou e das respetivas consequências dos
acidentes envolvendo as substâncias perigosas.

5. Conclusão
Em resultado da análise efetuada, considera-se que o Relatório de Segurança apresenta uma abordagem
estruturada, tendo sido elaborado de acordo com as orientações fixadas pela Agência Portuguesa do Ambiente e
divulgadas no seu sítio na internet e, de um modo geral, contém os elementos referidos no anexo IV do Decreto-Lei
n.º 150/2015, de 5 de agosto, e que o operador conseguiu demonstrar que:


Definiu um Sistema de Gestão de Segurança para a Prevenção de Acidentes Graves (SGSPAG), que procura
integrar os requisitos previstos nos seguintes documentos:
o Anexo III do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto;
o «Linhas de Orientação para o desenvolvimento de uma Política de Prevenção de Acidentes Graves e de um
Sistema de Gestão de Segurança para a Prevenção de Acidentes Graves», do Gabinete de Emergências e
Riscos Ambientais, de Julho de 2007;
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o «Requisitos do Sistema de Gestão de Segurança para a Prevenção de Acidentes Graves (SGSPAG)», da
APA, de Março de 2008.


Aplicou metodologias que foram devidamente fundamentadas e permitem:
o Identificar, de forma sistemática, os perigos na totalidade do estabelecimento;
o Selecionar possíveis cenários de acidente grave que aparentam ser os mais representativos das
áreas/operações do estabelecimento, com base na identificação de perigos, na perigosidade e
comportamento das substâncias perigosas, quantidade presente e tipo de equipamento;
o Avaliar as consequências dos cenários de acidente para a saúde humana e para o ambiente.


Implementou no estabelecimento medidas de mitigação e prevenção, que se afiguram adequadas à
manutenção do risco de acidentes graves num nível aceitável.

Além de ter sido apresentada uma discussão qualitativa relativamente à eficácia das medidas implementadas
no estabelecimento, o operador procurou demonstrar como essas medidas fazem diminuir o risco de alguns
cenários de acidente para um nível aceitável.

Sem prejuízo do acima exposto, existem alguns aspetos que devem ser clarificados e, por isso, o documento
apresentado deve ser completado com os elementos referidos em anexo ao presente relatório de apreciação.
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ANEXO

PARTE I - Insuficiências do RS – Elementos a apresentar no prazo de 45 dias
1. Apresentar a versão revista da Política de Ambiente e Prevenção de Acidentes Graves (maio de 2017)
assinada pela gestão de topo.
2. Rever o procedimento de gestão de modificações, de modo a contemplar a análise de possíveis
implicações legais relativas ao regime de prevenção de acidentes graves associadas à modificação.
3. Melhorar a abordagem usada na investigação de falhas e implementação de medidas corretivas, de modo
a contemplar o não cumprimento de objetivos, desvio de parâmetros estabelecidos ou possíveis desvios
no SGSPAG.
4. Discutir como as lições aprendidas com a análise histórica de acidentes pode ser refletida na concretização
de ações/implementação de medidas no estabelecimento Doureca II.
5. Rever e discutir o cenário 10 (Incêndio na nave de injeção de plásticos, com formação de monóxido de
carbono), considerando que se formam outros produtos tóxicos além do monóxido de carbono, como por
exemplo o ácido cianídrico.
6. Rever a discrepância existente entre a definição das categorias de frequência usada na matriz de risco da
tabela 56 e a usada nas matrizes de risco de distribuição do risco dos cenários de acidente no
estabelecimento.
7. Justificar o valor de 0,1 atribuído ao fator de redução aplicado na determinação das frequências revistas
dos cenários de acidente grave, em resultado de terem sido consideradas as medidas de prevenção e
mitigação existentes no estabelecimento.
8. Apresentar um procedimento de atuação em caso de emergência para evitar que derrames de substâncias
perigosas ou águas de incêndio contaminadas atinjam a rede de águas pluviais, através das grelhas ou
caleiras existentes nos locais onde são movimentadas substâncias perigosas.
PARTE II – Elementos a integrar em futuros Relatórios de Segurança
1. Rever o procedimento «PD.PE 3.18- Investigação de Acidentes e Quase Acidentes», que foi revisto em
maio de 2017, de modo a ficar de acordo com o artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto.
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