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1. Introdução 
 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do 

projeto de Ampliação do Centro Logístico da Tutigás Energy, localizado no concelho de Ovar, 

na União de Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã. 

 

A atividade do Centro Logístico da Tutigás Energy consiste na execução de várias ações relativas 

à trasfega, armazenamento, enchimento e expedição de gás butano e propano.  

 

O projeto traduz-se no aumento da capacidade de armazenamento de Gás de Petróleo 

Liquefeito (propano e butano) de cerca de 428 toneladas para cerca de 2.178 toneladas. 

 

O projeto encontra-se atualmente na fase de Projeto de Execução. 

 

O Resumo Não Técnico tem como objetivo resumir os aspetos mais importantes do Estudo de 

Impacte Ambiental e encontra-se escrito numa linguagem que se pretende acessível à 

generalidade dos principais interessados, de modo a que estes possam participar na Consulta 

Pública. Para a obtenção de informações mais detalhadas poderá ser consultado o Estudo de 

Impacte Ambiental, que estará disponível na plataforma eletrónica Participa.pt. 

 

O Estudo de Impacte Ambiental tem como objetivo analisar os efeitos do projeto no meio 

natural e social, bem como apresentar medidas para reduzir os efeitos mais prejudiciais. 

Corresponde ao instrumento técnico que suporta o processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental, cujo procedimento inclui a realização do Estudo de Impacte Ambiental 

propriamente dito, a fase de consulta pública e termina com a emissão da Declaração de 

Impacte Ambiental, que será obrigatoriamente considerada no licenciamento do projeto. 

 

O Estudo de Impacte Ambiental foi desenvolvido com o objetivo de responder aos requisitos do 

Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, publicado pelo Decreto-Lei  

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 

11 de dezembro. Os projetos que pela sua natureza, dimensão ou localização sejam 

considerados suscetíveis de causar efeitos significativos no meio ambiente terão de ser 

submetidos a um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental prévio ao seu 

licenciamento. Atendendo que o projeto pretende aumentar a capacidade de armazenagem de 

Gás de Petróleo Liquefeito, enquadra-se na tipologia definida na alínea d) do n.º 3 do Anexo II 

do Decreto-Lei n.º 151-B/2013. A alteração decorrente do projeto de ampliação enquadra-se 

no disposto na alínea b), subalínea i) do n.º 4 do artigo 1.º do mesmo diploma, dado que o 

projeto inicial não foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. 

 

Face, ainda, ao enquadramento da instalação no regime da Prevenção de Acidentes Graves 

Envolvendo Substâncias Perigosas, a modificação a que o projeto diz respeito configura uma 

“alteração substancial” ao estabelecimento existente, de acordo com o artigo 25º do Decreto-

Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto. 

 

O proponente do projeto é a firma TUTIGÁS ENERGY, Lda. A entidade licenciadora do projeto 

é a Direção Geral de Energia e Geologia. 

 



 

TUTIGÁS ENERGY, Lda.  11/10/2022 Resumo Não Técnico  

 

2 

O Estudo de Impacte Ambiental foi, numa primeira fase, elaborado de março a julho de 2019, 

sendo posteriormente atualizado e revisto, entre os meses de dezembro de 2021 e março de 

2022, pela firma RECURSO, Estudos e Projectos de Ambiente e Planeamento, Lda.  

 

Na sequência do pedido de elementos adicionais, para efeitos de conformidade do Estudo de 

Impacte Ambiental, foi elaborada uma versão consolidada do Relatório Síntese. 

 

 

2. Onde se localiza o projeto 
 

O projeto localiza-se no Centro Logístico da Tutigás Energy sito ao km 30,8 na Estrada Nacional 

EN109, na União de Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã, no 

concelho de Ovar, distrito de Aveiro (ver Figura 1). A povoação mais próxima é Olho Marinho, 

a cerca de 350 metros a norte. 

 

O projeto ocupa um terreno com 2,8 hectares, onde funciona desde 2009 o Centro Logístico da 

Tutigás Energy. 

 

 

Fotografia 1 – Centro Logístico da Tutigás Energy junto da Estrada Nacional EN109. 

 

Na envolvente próxima existem instalações industriais, comerciais e centros logísticos de 

atividades económicas distintas, que se desenvolvem ao longo da EN109, e áreas florestais de 

eucalipto e pinheiro bravo (ver Figura 2).  

 

O acesso ao Centro Logístico da Tutigás Energy faz-se pela Estrada Nacional EN109. Os acessos 

mais próximos aos Itinerários Principais encontram-se a 4,7 quilómetros para a autoestrada A29 

e a 8,6 quilómetros para a autoestrada A1. 
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Figura 2 – Imagem de satélite da área de implantação do projeto e da sua envolvente. 

 

 

  



 

TUTIGÁS ENERGY, Lda.  11/10/2022 Resumo Não Técnico  

 

5 

3. O que é o projeto 
 

O projeto ocupa um terreno com 27.855,5 m2, sendo a área de implantação e de 

impermeabilização de 20.716,2 m2. Os espaços verdes ocupam uma área de 7.139,3 m2. 

 

As atividades desenvolvidas no Centro Logístico da Tutigás Energy consistem na execução de 

várias ações relativas à trasfega, armazenamento, enchimento e expedição de gás butano e 

propano, em garrafas e a granel, nomeadamente: 

- O armazenamento de Gás de Petróleo Liquefeito em cinco reservatórios de 100 m3 e 

seis reservatórios de 50 m3. 

- Área de armazenagem de garrafas Gás de Petróleo Liquefeito com a capacidade máxima de 

1.204,9 m3. 

- Área de parqueamento de trinta e oito isocontentores transportáveis de Gás de Petróleo 

Liquefeito, com uma capacidade máxima de armazenamento de 1.679,6 m3. 

 

O transporte de gás para as instalações é realizado em veículos dedicados e efetuado sob 

pressão, encontrando-se o propano e o butano no estado líquido.  

 

O projeto que se pretende licenciar traduz-se na implementação de alterações/ regularização 

da instalação existente, nomeadamente: 

- O licenciamento da área destinada à armazenagem de garrafas de Gás de Petróleo 

Liquefeito. 

- Alteração do posicionamento dos reservatórios superficiais fixos de 50 m3. 

- O aumento da capacidade da instalação para armazenamento em reservatórios fixos de 

50 m3, correspondendo ao acréscimo de dois reservatórios de 50 m3, para armazenagem de 

butano. 

- Implementação de uma nova área para parqueamento/ armazenagem temporária de 

isocontentores de 52 m3.  

 

A projeto traduz-se no aumento da capacidade de armazenagem de Gás de Petróleo Liquefeito 

na instalação, de cerca de 428 toneladas para 2.178 toneladas. Assim, será mantida a tipologia 

das atividades já existentes, nomeadamente trasfega, armazenagem, enchimento e expedição, 

apenas ocorrendo o aumento da capacidade de armazenamento da instalação. O projeto 

desenvolve-se integralmente dentro da área atualmente afeta à instalação. Na Figura 3 

apresenta-se o zonamento do projeto. 

 

 

Fotografia 2 – Parque de garrafas 
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Fotografia 3 – Isocontentores. 

 

Fotografia 4 –Reservatórios de 50 m3. 

 

O projeto de aumento da capacidade de armazenagem do Centro Logístico da Tutigás Energy, 

contemplou uma fase prévia de infraestruturação do recinto associada à delimitação do parque 

de contentores e à extensão da zona de armazenagem temporária de garrafas.  

 

Todas as infraestruturas necessárias ao funcionamento da instalação encontram-se executadas 

à data da elaboração do presente estudo. 

 

 

Fotografia 5 – Zona de enchimento de garrafas. 

 

Fotografia 6 – Zona de trafega dos camiões. 
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4. Como vai funcionar o projeto 
 

Durante a fase de funcionamento as principais atividades suscetíveis de gerar impactes são: 

- Armazenagem de garrafas. 

- Armazenagem em reservatórios. 

- Parqueamento de isocontentores. 

- Operações de carga/ descarga de Gás de Petróleo Liquefeito. 

- Operações de trasfega e enchimento. 

- Transporte de Gás de Petróleo Liquefeito. 

 

O funcionamento do projeto compreende a execução das atividades de trasfega, 

armazenamento, enchimento e expedição de gás butano e propano, em garrafas e a granel. O 

transporte de gás para a instalação é efetuado por viaturas com cisterna sob pressão, 

encontrando-se o propano e o butano no estado líquido.  

 

O número total de trabalhadores no Centro Logístico da Tutigás Energy é nove. Com o projeto 

de ampliação está prevista a manutenção destes postos de trabalho. 

 

O Centro Logístico da Tutigás Energy labora diariamente, seis dias por semana em regime de 

turnos. 

 

Na fase de funcionamento, os esgotos provenientes das instalações sanitárias existentes na 

instalação são conduzidos para uma fossa estanque que é limpa periodicamente e o efluente 

transportado para uma estação de tratamento de águas residuais. 

 

Os resíduos produzidos são armazenados num ecoponto existente na instalação e enviados a 

destino final autorizado. 

 

 

5. Como vai ser desativado o projeto 
 

Uma vez concluído o período de vida útil da instalação, a mesma será desativada, prevendo-se 

a remoção de todos os reservatórios e garrafas. Nesta fase deve ser elaborado um Plano de 

Desativação por forma a adequar esta fase ao uso futuro pretendido para a área de implantação 

do Centro Logístico da Tutigás Energy. 

 

 

6. Quais os prazos de realização do projeto 
 

A fase de funcionamento tem uma duração prevista de 20 anos e a fase de desativação tem 

uma duração prevista de 3 meses. 

 

 

7. Qual é o estado atual do ambiente na área de estudo 
 

O projeto situa-se na Orla Mesocenozóica Ocidental, que corresponde a superfícies aplanadas, 

com altitudes inferiores a 100 metros, ocupadas por sedimentos arenosos. Os terrenos 
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aflorantes na área do projeto são constituídos por Areias de Duna. O relevo é plano com uma 

variação de cotas entre os 32 metros e os 36 metros. 

 

No local do projeto ocorre o sistema aquífero do Quaternário de Aveiro, o qual é intensamente 

explorado, principalmente nas regiões mais litorais e apresenta uma elevada vulnerabilidade à 

contaminação. A qualidade da água subterrânea neste sistema aquífero é má, devido à poluição 

causada principalmente pela atividade industrial e agrícola. 

 

O projeto insere-se na bacia hidrográfica das ribeiras costeiras, mais concretamente na bacia 

da ribeira de Cortegaça, que desagua na Barrinha de Esmoriz. O substrato arenoso promove a 

rápida infiltração das águas pluviais no solo, não existindo portanto linhas de água, quer na 

área da propriedade onde se insere o projeto, quer na envolvente próxima. Os dados de 

qualidade da água superficial mais próximos da área do projeto correspondem à estação de 

monitorização localizada na Barrinha de Esmoriz, a qual apresenta uma má qualidade. 

 

Os solos apresentam uma aptidão para o uso florestal, no entanto, em grande parte da área de 

implantação do projeto o solo é inexistente, decorrente da presença do Centro Logístico da 

Tutigás Energy. 

 

Na área do projeto não se encontra nenhuma área classificada como sendo de conservação da 

natureza. As áreas classificadas mais próximas da área do projeto são a Zona de Proteção 

Complementar de Maceda/ Praia da Vieira a 5,2 quilómetros a oeste, e a Zona de Proteção 

Complementar a 4,5 quilómetros a sudoeste, ambos integrados na Rede Natura 2000. 

 

O valor ecológico da área onde se insere o projeto é considerado baixo, decorrente da presença 

de áreas artificiais, nomeadamente áreas industriais e comerciais, rede viária e floresta de 

produção de pinheiro e eucalipto. 

 

O projeto encontra-se numa zona de transição entre as unidades de paisagem “Ria de Aveiro e 

Baixo Vouga” e “Espinho – Feira - S. João da Madeira”. A área é marcada pelo relevo plano a 

ondulado com predomínio do uso florestal e áreas artificiais, nomeadamente industrial, 

comercial urbano. Tendo em consideração o tipo de relevo e o uso do solo, o valor visual da 

área é considerado muito baixo a médio. Trata-se de uma paisagem que apresenta capacidade 

para acolher alterações sem alterar a sua qualidade ou estrutura. Acresce referir que, em 

termos visuais, os principais efeitos do projeto já se encontram implementados no terreno. 

 

As principais fontes de poluentes atmosféricos no concelho de Ovar são o tráfego rodoviário e 

o setor industrial. A qualidade do ar na região é considerada boa.  

 

Na envolvente da área do projeto existem recetores sensíveis ao ruído, que correspondem a 

habitações unifamiliares, sendo a mais próxima localizada a 355 metros a norte. As principais 

fontes de ruído têm origem no tráfego automóvel que circula na rede viária local, 

nomeadamente a estrada nacional EN109, e as unidades industriais, de comércio e logística 

existentes na envolvente e o tráfego associado ao seu funcionamento. 

 

Em 2021, o concelho de Ovar apresentava 54.968 habitantes , o que representa cerca de 15% 

da população da Região de Aveiro. Entre 2011 e 20221, o concelho apresentou uma ligeira 

diminuição populacional, em linha com a Região de Aveiro. 
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De um modo geral, os setores de atividade com maior importância no concelho de Ovar são a o 

comércio e as atividades administrativas e dos serviços de apoio. 

 

O projeto tem enquadramento no Plano Diretor Municipal de Ovar.  

 

Na União de Freguesias onde se localiza o projeto ocorrem diversos elementos arqueológicos e 

arquitetónicos. No entanto, na área de implantação do projeto não foram identificadas 

ocorrências. 

 

A não realização do projeto de ampliação irá traduzir-se no encerramento da atual instalação 

e na procura de um novo local que possa acolher o projeto. A propriedade onde se localiza a 

instalação ficará assim livre para a instalação de outra atividade industrial ou comercial, não 

se prevendo a alteração das características do local. 

 

 

8. Quais os impactes ambientais do projeto 
 

Fase de funcionamento 

A presença da instalação não se prevê que afete a geologia nem a geomorfologia, pelo que o 

impacte foi considerado nulo. 

 

A atividade de armazenagem e expedição de gás propano e butano não origina efluentes 

líquidos industriais, sendo apenas produzidos efluentes domésticos com origem nas instalações 

sanitárias da instalação. Os efluentes domésticos são encaminhados para fossas estanques, que 

são limpas periodicamente por uma empresa especializada, que transporta os efluentes para 

uma Estação de Tratamento de Águas Residuais. Espera-se assim um impacte negligenciável na 

qualidade da água subterrânea e superficial decorrente do funcionamento do projeto, uma vez 

que são apenas produzidos efluentes domésticos e que estes são enviados a tratamento final 

adequado. 

 

A rede de drenagem de águas pluviais existente no interior da instalação encaminha o 

escoamento para uma caixa de visita localizada no limite oeste da propriedade. As águas 

pluviais recolhidas nesta caixa são encaminhadas por gravidade até ao terreno imediatamente 

a oeste da área do projeto, onde são descarregadas à superfície através de uma vala de 

drenagem. Com o funcionamento do projeto será mantida a drenagem das águas pluviais, não 

sendo esperados problemas de escoamento na referida vala. Também não se espera a existência 

de fontes de poluição relevantes. Assim, considera-se que a fase de funcionamento terá um 

efeito negligenciável sobre os recursos hídricos superficiais. 

 

O impacte na paisagem está associado à presença da instalação e do atual ambiente visual, 

nomeadamente a manutenção da presença dos componentes que a constituem e que têm um 

caráter permanente. A área do projeto e as estruturas nele incluída apresentam uma exposição 

visual residual, restringindo-se a um pequeno troço da estrada nacional EN109, junto a áreas 

com as mesmas caraterísticas visuais. Considera-se assim que o impacte é negligenciável, dado 

que não se prevê que a manutenção do projeto altere as características visuais da paisagem 

onde se insere.  

 

O funcionamento do projeto não provoca impactes diretos sobre a qualidade do ar. No entanto, 

há a considerar o impacte associado às emissões de poluentes atmosféricos com origem no 
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tráfego rodoviário associado ao funcionamento da instalação. Considera-se que o impacte será 

pouco negativo, dado que não é esperada a afetação significativa da qualidade do ar a nível 

local. As emissões serão distribuídas ao longo do ano e representam uma percentagem muito 

reduzida das emissões atualmente registadas no concelho. 

 

O funcionamento do projeto origina o incremento dos níveis sonoros contínuos e pontuais devido 

à movimentação de garrafas e dos veículos de transporte. Dada a ausência de recetores 

sensíveis na envolvente imediata da instalação e a existência de uma importante fonte de ruído, 

associada à circulação rodoviária na estrada EN109, considera-se o impacte do funcionamento 

do projeto no ambiente sonoro negligenciável. 

 

O projeto traduz-se na manutenção dos atuais nove postos de trabalho e da atividade 

económica induzida, pelo que o impacte na socioeconomia foi considerado positivo. 

 

Fase de desativação 

Na fase de desativação ocorrerá a cessação da atividade e a remoção do local dos reservatórios 

e garrafas. No entanto, deverá permanecer a pavimentação, os telheiros e as restantes 

construções, mantendo-se a artificialização da área, pelo que a generalidade dos impactes 

foram considerados como nulos ou negligenciáveis. 

 

 

9. Qual o risco associado ao projeto 
 

O Estudo de Impacte Ambiental incluiu a realização de uma Análise de Risco, de forma a apoiar 

a decisão de avaliação de compatibilidade de localização da alteração da instalação da Tutigás 

Energy, no que concerne ao risco ao risco de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas.  

 

A envolvente imediata da instalação não inclui recetores ambientalmente sensíveis. Por outro 

lado, a substância perigosa envolvida (Gás de Petróleo Liquefeito) não se encontra classificada 

como perigosa para os organismos aquáticos. Assim, na eventual falha catastrófica da 

armazenagem, que resultasse numa libertação de gás de maiores dimensões, o impacte 

ambiental para a envolvente seria muito reduzido. 

 

No que se refere aos riscos decorrentes dos cenários de acidente grave representativos do 

projeto de ampliação da instalação, verifica-se que, de um modo geral, os mesmos apresentam 

uma probabilidade de ocorrência baixa (de ocorrência improvável ao longo da vida útil da 

instalação), para os cenários representativos mais gravosos. 

 

Dado que o Gás de Petróleo Liquefeito é uma substância inflamável, caso fosse adquirida 

energia de ativação que resultasse em foco de incêndio, as consequências previstas para a 

alteração em análise representariam efeitos idênticos aos previstos com a atual configuração, 

com os níveis de radiação térmica e dispersão de nuvem inflamável que daí resultariam. Neste 

quadro, numa ótica do princípio da precaução, serão recomendáveis a manutenção e melhoria 

dos sistemas de prevenção e mitigação, de acordo com o que se encontra previsto no Sistema 

de Gestão de Segurança para a Prevenção de Acidentes Graves já implementado na instalação.  

 

Tendo em conta a manutenção das medidas de segurança e de prevenção já implementadas, 

as medidas previstas no âmbito do projeto, bem como as medidas propostas no âmbito da 
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presente avaliação, considera-se que a alteração em análise não se traduz num acréscimo ao 

risco já identificado para a instalação existente. 

 

 

10. Quais as medidas de minimização dos impactes  
 

Para a fase de funcionamento deverão ser implementadas todas as medidas de minimização de 

impactes e recomendações apresentadas no Estudo de Impacte Ambiental, de forma a 

minimizar os impactes identificados. No conjunto apresentado, incluem-se propostas de 

medidas de prevenção e de mitigação que contribuirão para prevenir e/ou minimizar impactes 

atualmente decorrentes do funcionamento da unidade ou que possam advir de situações 

decorrentes dos cenários de risco identificados.  

 

O conjunto global das medidas de prevenção e mitigação implementadas e a implementar 

contempla medidas de conceção, medidas de controlo de processos e medidas organizacionais. 

Assim, para além das medidas técnicas incluem-se também propostas de medidas práticas de 

segurança, consideradas como medidas de prevenção para a segurança e prevenção de 

acidentes graves, nomeadamente para cenários de acidente envolvendo fugas de gás, explosões 

e/ou incêndio. Nos quadros seguintes apresentam-se as medidas propostas. 

 

Quadro 1 – Medidas a implementar na fase de funcionamento – conceção e controlo de processo. 

 Descrição da medida 

M1 As garrafas estão equipadas com válvulas de alívio de pressão (PRV) e mecanicamente protegidas por uma 

gola envolvente, encontrando-se encapsuladas. 

M2 Seleção de equipamentos nas instalações de acordo com as categorias definidas na Diretiva n.º 94/9/CE, 

utilização de equipamentos de categoria II 1 G nas zonas consideradas como zonas ATEX. 

M3 Zona de parqueamento de isocontentores, bem como envolvente imediata, construída com materiais 

adequados, de forma a assegurar que o pavimento se mantenha isento de raízes, ervas secas ou quaisquer 

materiais combustíveis. As escorrências pluviais da zona de parqueamento dos isocontentores e dos 

arruamentos envolventes são recolhidas por caleiras e sumidouros, e conduzidas para valeta. O circuito 

entre as caleiras e sumidouros e as caixas de inspeção, com passagem ou mudança de direção, é 

assegurado por coletores prediais executados em PVC rígido. 

M4 Área de parqueamento dos isocontentores delimitada no chão com a existência de vigas de ferro do tipo 

“H” de 200 milímetros, de forma a evitar o contacto dos isocontentores com o solo, permitindo a proteção 

da sua base. 

M5 Isocontentores (prevenção de falhas estruturais e sobreenchimentos):  

- Cada isocontentor é composto por um tanque e por estrutura exterior metálica;  

- Os tanques são ancorados à respetiva estrutura metálica através de pinos em cada um dos quatro cantos 

da estrutura;  

- Os tanques são pintados a branco; 

Válvula de enchimento e indicador de nível, de forma a garantir a existência de um espaço livre não 

inferior a 5% do volume interior. 

M6 Reservatórios (seleção de materiais e conceção dos sistemas de modo a evitar fugas e sobreenchimentos):  

- construção em chapa de aço DIN111 soldada, assentes em estruturas de apoio. As soldaduras foram 

radiografadas; 

- depósitos limpos a jato de areia e exteriormente pintados com tinta anticorrosiva e duas demãos de 

tinta de acabamentos para proteção contra a corrosão; 

- válvula de enchimento e indicador de nível, de forma a garantir a existência de um espaço livre não 

inferior a 5% do volume interior; 

- válvula de segurança com ligação direta para o exterior, que atua automaticamente a uma pressão de 

24,5 bar;  

ligação à terra através de elétrodo, do tipo grande superfície e com uma resistência não superior a 10 

ohm. 
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 Descrição da medida 

M7 Trasfega: o controlo da trasfega é efetuado com recurso ao controlo do débito e a um temporizador, 

usualmente regulado para períodos de 10 minutos, ou seja, requerendo uma nova ação do operador a 

cada intervalo de tempo com esta duração. A capacidade máxima de bombagem deste grupo é de cerca 

de 500 l/min. 

M8 Cobertura da zona de “trasfega 1” com chuveiros de arrefecimento para controlo de sobrepressão de 

cisternas. 

M9 Seleção de mangueiras certificadas com a norma EN 1762. 

M10 Sistema de vídeo vigilância com vários equipamentos instalados em diversos locais do estabelecimento. 

M11 Extintores de 6 kg de pó químico ABC, distribuídos por diferentes áreas críticas. 

M12 Sistema automático de deteção de gás e incêndio (SAGI). A instalação está equipada com dois sistemas 

de deteção independentes, embora complementares, sendo um de incêndio e o outro de deteção de 

gases. Os detetores automáticos de incêndio e fuga de gás utilizam-se para a deteção sem intervenção 

humana, agrupam-se por zonas e são considerados como entradas do sistema. 

O sistema de deteção de incêndio é composto pelos seguintes elementos: 

- Central de Incêndio GST – 104 de 4 zonas, com modo dia/noite, isolamento de zona, comando de 

evacuação, teclado protegido por chave de bloqueio. Certificação CE e LPCB. 

- Detetores Óticos DC-9102R, câmara TYNDALL com caixa cónica, canais de drenagem de condensação e 

certificação CE e LPCB. 

- Sirene Exterior Revolution F, auto alimentada, com flash, caixa em policarbonato, montagem 

horizontal, 110db, IP55, CE. 

O sistema de deteção de gás é composto pelos seguintes elementos: 

- Central de Alarme KYO-4 – marca Bentel Security, de 4 zonas, equipada com teclado de controlo, CE. 

- Detetor de Gases GS-133 de nova geração que deteta a presença de gases combustíveis no ar, por 

combustão catalítica, com tempo de resposta de 10s, EN 50081-1, EN 50082-1, EN 61779-1,4, CE. 

Sirene Exterior Urmet, auto alimentada, com flash, 110db, IP55, CE. 

M13 Rede de Incêndio Armada (RIA) 

- Tanque/reservatórios de água com capacidade de 300 m3;  

- Diversos hidrantes e mangueiras de acoplamento aos mesmos (saídas simples de coluna húmida com 

válvula DN 50);  

- 1 "Canhão de água"; 

- Vários elementos do equipamento de bombagem ao tanque: grupo de bombagem elétrico, à pressão de 

6 bar;  

Gerador de emergência de 80 kVA ligado ao equipamento de bombagem para o reservatório de água. 

M14 Inclusão de firewalls, junto às áreas mais críticas, p.e., na zona de delimitação da instalação a sul, que 

confronta a Tutigás com uma pequena unidade industrial, junto ao parque de isocontentores 

(complementar da medida M15). 

M15 Colocação de cortinas de água na zona referida para a medida M14 bem como noutras áreas que possam 

ser consideradas críticas em termos de perigo externo de incêndio. 

 

Quadro 2 – Medidas a implementar na fase de funcionamento – medidas organizacionais 

 Descrição da medida 

M16 

Para além do sistema de gestão de segurança para a prevenção de acidentes graves (SGSPAG) requerido 

para dar cumprimento ao preconizado no DL n.º 150/2015, de 5 de agosto, está também implementado e 

certificado um sistema de gestão da qualidade (SGQ), de acordo com os requisitos da norma ISO 9001. 
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M17 

Conjunto de medidas de prevenção associadas à armazenagem de garrafas:  

- Prática implementada no SGSPAG de verificação das escalas/ tolerância de enchimento das garrafas (máx. 

85%) uma vez por dia; 

- Prática implementada no SGSPAG de verificação da estanqueidade das garrafas, válvulas e vedações de 

válvulas; 

- Prática implementada no SGSPAG para verificação, antes do armazenamento, do encaixe correto das 

cápsulas, proteções das válvulas e rotulagem correspondente antes do armazenamento das garrafas; 

- Prática implementada no SGSPAG de verificação e tratamento de fugas durante o processo de enchimento 

de garrafas; 

- A colocação das garrafas de gás cheias nos respetivos contentores e acondicionamento em parque só é 

realizada após os procedimentos anteriormente referidos; 

- Formação adequada e atualizada dos operadores que, no local, asseguram a manipulação adequada das 

garrafas de modo a não danificar o seu corpo e acessórios; 

- Formação adequada e atualizada dos operadores que executam as operações de enchimento e 

armazenagem das garrafas; 

- Previamente à entrada no circuito de enchimento, as garrafas são sujeitas a prévia inspeção individual. 

As garrafas e respetivos acessórios são inspecionados individualmente em todas as operações de 

enchimento.  

M18 

A zona de enchimento de garrafas, para além de se encontrar identificada com o respetivo sinal de aviso a 

assinalar as áreas perigosas (zonas ATEX), inclui uma delimitação de uma linha amarela no solo indicando 

os limites de circulação do empilhador. 

M19 
Manutenção preventiva dos contentores de garrafas e manutenção corretiva dos mesmos sempre que se 

registe uma ocorrência. 

M20 
Na trasfega, a totalidade da operação é realizada por operador e supervisionada pelo Responsável do 

SGSPAG ou por segundo operador por ele designado. 

M21 
Realização de ações de formação associadas ao manuseamento dos isocontentores e promoção regular de 

ações de sensibilização junto dos operadores; 

M22 Realização de levantamento periódico das necessidades de formação. 

M23 
Disponibilização das instruções de trabalho com indicações sobre segurança e resultado da avaliação de 

riscos. 

M24 Plano de Emergência Interno 

M25 Na área sem ocupação dentro da propriedade deverá ser realizado o controlo das espécies vegetais 

invasoras. Este controlo deverá ser realizado de acordo com as melhores práticas descritas no sítio 

“invasoras.pt”, devendo ser usado o controlo físico (corte e arranque), sem recorrer ao uso de fitocidas. 

M26 Deverá ser garantido que a vedação existente se mantém em boas condições. 

M27 Implementação de procedimento(s) operativo(s) envolvendo o manuseamento de contentores na zona de 

parqueamento. 

M28 Implementação de procedimento(s) operativo(s) e/ou modos de atuação de emergência a desencadear em 

caso de verificação de aumento acentuado de temperatura na envolvente imediata dos contentores 

transportáveis (zona de parqueamento). 

M29 Promoção e implementação de atividades de comunicação e de “lições aprendidas” com entidades oficiais 

locais e regionais que visem o envolvimento efetivo de todas as partes interessadas na prevenção e resposta 

a emergências relativas a acidentes graves envolvendo substâncias perigosas. 

M30 No caso de ocorrer um derrame acidental de substâncias poluentes, a origem do derrame deverá ser 

controlada o mais rapidamente possível e o pavimento deve ser adequadamente limpo. 

M31 Devem ser disponibilizados materiais absorventes para conter eventuais derrames de substâncias poluentes 

em pontos estratégicos da instalação. 

 

Na fase de desativação, o desmantelamento das infraestruturas e estruturas envolverá a 

remoção dos diferentes equipamentos e materiais. Associado a estas operações estará a 

circulação de veículos, máquinas e gruas. Previamente ao desmantelamento das estruturas 

deverão ser respeitadas as normas de segurança em vigor respeitantes à retirada das 

substâncias do interior de reservatórios e contentores, garantindo que os mesmos se encontram 

efetivamente vazios. Está também previsto o desenvolvimento de um Plano de Desativação que 

tenha em consideração o uso futuro previsto para a área. 

 


