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substâncias perigosas  

Os Desafios do Novo Quadro Legal 



 

 

 
 

 

 

 

2 

O Sector Químico Nacional 

Exportações de Químicos 

Prevenção de Acidentes Graves  

 

Conferência Seveso III – OE 

2015.11.19 
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Empresas Químicas em Portugal (não engloba “Plásticos + Borrachas”) 

Empresas químicas nacionais com a classificação “CAE 20 - Fabricação de 

Produtos Químicos e de Fibras Sintéticas ou Artificiais” + “CAE 211– Fabricação 

de Produtos Farmacêuticos de Base” de acordo com os dados do GEE - Gabinete 

de Estratégia e Estudos, do Ministério da Economia, de 29/12/2014 

CAE 20 - Fabricação de Produtos Químicos e de Fibras Sintéticas ou Artificiais  

+  

CAE 211– Fabricação de Produtos Farmacêuticos de Base 
 

Totais nacionais 

2010 2011 2012 

Nº Empresas  829 792 796 

Pessoal ao Serviço 14 090 13 796 13 265 

Volume de Negócios (Milhões euros) 4 302 4 817 4 684 

VAB (Milhões euros) 786 790 639 

Empresas Químicas Nacionais 

Em 2010, das 704 empresas químicas nacionais (CAE 20), a maioria (cerca de 91%) são 

Micro e PMEs que operam na área dos produtos de consumo, facturaram nesse ano valores 

inferiores a 10 M€, estando muito provavelmente fora do âmbito Seveso 
Conferência Seveso III – OE 

2015.11.19 
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Sines 
 

•  Indústria Petroquímica a partir do Etileno 

•  Resinas/colas derivadas do formaldeído 

•  Ácido Tereftálico (PTA) 

Grande Lisboa e Vale do Tejo 
 

•  Adubos 

•  Fibras Sintéticas 

•  Especialidades Químicas e Farmacêuticas 

•  Gases Industriais 

Estarreja /Aveiro 
 

•  Pólo com características próprias, associando a indústria 

de cloro/alcalinos, gases industriais, MDI e petroquímica 

•  Resinas/colas derivadas do formaldeído 

•  Polímeros  

Grande Porto 
 

•  Produção de aromáticos associada à refinaria de Matosinhos 

•  Diversas indústrias de especialidades químicas  

•  Gases Industriais 

Distribuição no Território – Principais polos  

O Sector Químico Nacional   

Conferência Seveso III – OE 

2015.11.19 
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O Sector Químico Nacional 

Exportações de Químicos 

Prevenção de Acidentes Graves 
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Fonte: GEE – Síntese Estatística do Comércio Internacional  Nº 08/2015 

Exportações da Indústria Química Nacional 

Exportações de “Mercadorias Portuguesas por Grupos de Produtos”   

Desde 2012 e até ao final do 1º Semestre de 

2015, os “Químicos” continuam a ser o segundo 

sector com maior peso (12,4%) nas exportações 

de mercadorias 

Conferência Seveso III – OE 

2015.11.19 
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Exportações da Indústria Química Nacional 

Fonte: GEE – Síntese Estatística do Comércio Internacional  Nº 08/2015 

Conferência Seveso III – OE 

2015.11.19 
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Exportações da Indústria Química Nacional 

Destino das Exportações 
 

Espanha é o principal destino das Exportações de “Químicos” nacionais, seguindo-se a 

Alemanha e a França 

Fonte: BMEP – Artigo “Em Análise” do autor Walter Anatole Marques 

Decomposição dos destinos das exportações nacionais de “Químicos” em 2011 

Conferência Seveso III – OE 

2015.11.19 



 

 

 
 

 

 

 

9 

O Sector Químico Nacional 

Exportações de Químicos 

Prevenção de Acidentes Graves 

Conferência Seveso III – OE 

2015.11.19 
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Conferência Seveso III – OE 

2015.11.19 

O Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de Agosto, estabelece o novo regime de 

prevenção de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas e de 

limitação das suas consequências para a saúde humana e para o ambiente 

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2012/18/UE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Julho de 2012, relativa ao 

controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias 

perigosas 

Revoga o Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 42/2014, de 18 de Março  

Desafios do novo Quadro Legal (DL n.º 150/2015) 
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Conferência Seveso III – OE 

2015.11.19 

Algumas das Novas Obrigações do Operador  
 

  Comuns a todos os estabelecimentos abrangidos (Nível Inferior e Superior) 

- Avaliação das substâncias e misturas presentes no estabelecimento (Anexo I da 

Directiva Seveso III), face ao Regulamento CE nº 1272/2008 CRE (Classificação 

Rotulagem e Embalagem). Este diploma tem por objectivo assegurar que os perigos 

associados aos produtos químicos sejam claramente comunicados aos 

trabalhadores e aos consumidores 

- Proposta de zonas de perigosidade para elaboração do cadastro de zonas de 

perigosidade (artigo 12.º) 

- Divulgação de informação ao público (artigo 30.º)  
 

  Para os estabelecimentos abrangidos pelo Nível Inferior 

- Plano de emergência interno simplificado (artigo 21º e 23º) 

- Exercícios de simulação do plano de emergência interno simplificado (artigo 27º) 

- Exercícios conjuntos de simulação do plano de emergência interno simplificado por 

empresas que integrem um grupo de efeito dominó (artigo 27º)  

Desafios do novo Quadro Legal (DL n.º 150/2015) 
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Conferência Seveso III – OE 

2015.11.19 

Factores positivos para o Operador  
 

  Comuns a todos os estabelecimentos abrangidos (Nível Inferior e Superior) 

- Simplificação dos procedimentos administrativos 

O DL n.º 150/2015, prevê que o operador possa apresentar de forma integrada 

os documentos previstos neste regime 

-   Procedimentos Administrativos 

Introdução da figura do “deferimento tácito” 

- Tramitação desmaterializada 

Via balcão electrónico designado Sistema Integrado de Licenciamento do 

Ambiente (SILiAmb) 

  
 

Desafios do novo Quadro Legal (DL n.º 150/2015) 
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Conferência Seveso III – OE 

2015.11.19 

Número de estabelecimentos SEVESO III em Portugal Continental  

 

     137 de nível inferior de perigosidade (NIP) 

       58 de nível superior de perigosidade (NSP) 
 

Fonte: APA – Listagem disponível online – Agosto 2015 

Desafios do novo Quadro Legal (DL n.º 150/2015) 

Número de estabelecimentos SEVESO III de Empresas Químicas associadas 

da APEQ  

 

     14 de nível inferior de perigosidade (NIP) 

11 empresas associadas – representam 10% do total nacional NIP 

     18 de nível superior de perigosidade (NSP) 

10 empresas associadas – representam 31% do total nacional NSP 
 

Fonte: APEQ –  Novembro 2015 



 

 

 
 

 

 

 

Reunião Grupo GSSA – SOLVAY 

Póvoa de Santa Iria, 2012.12.13 
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Impacto da Directiva  2012/18/EU (SEVESO III) 

Para o CEFIC – European Chemical Industry Council 
 

 A Directiva Seveso III irá aplicar-se a cerca de 10.000 estabelecimentos onde 

existam substâncias perigosas em quantidades que excedam os limites definidos 
 

 A Indústria Química Europeia é responsável por cerca de 40% das actuais 

instalações Seveso (± 4.000) 
 

 A aplicação do Regulamento CLP/CRE poderá  originar que cerca de 10% das 

instalações da IQ na EU (produção e armazenamento de substâncias e misturas) 

venham a ser abrangidas pela primeira vez pela Legislação Seveso 
 

Nota: Esta provável extensão não advém do aumento dos riscos de acidentes graves, 

mas sim, do incremento dos riscos ambientais, já cobertos por regulamentos 

específicos 
 

Para os Associados da APEQ poderá admitir-se que:  

  3 empresas químicas possam vir a ficar abrangidos (1ª vez) 

Fonte: Cefic Statement on the Commission proposal for amending the Directive on control of 

major-accident hazards involving dangerous substances (Seveso Directive)  Conferência Seveso III – OE 

2015.11.19 
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Para a Comissão Europeia 
 

   4,2% dos estabelecimentos actualmente abrangidos deixam de o estar  
 

  3,4% dos estabelecimentos não abrangidos actualmente passam a estar 

incluídos no âmbito da Directiva  
 

  Impactos específicos mais significativos 

  Fuelóleo pesado  -  sem grandes alterações 

  Aerossóis – aumento ligeiro 

  Hipoclorito de Sódio – aumento 

  Armazenamento subterrâneo de gás – aumento 

 

 Para os Associados da APEQ poderá admitir-se que: 

  1 dos actuais 14 estabelecimentos NIP deixaria de o estar 

  1 dos actuais associados não abrangidos passaria a ficar 

Fonte: Síntese da Avaliação de Impacto da Directiva relativa ao controlo dos perigos 

associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas  

Impacto da Directiva  2012/18/EU (SEVESO III) 

Conferência Seveso III – OE 

2015.11.19 
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Para a Comissão ENVI do Parlamento Europeu 
(Estudo efectuado no UK ) 
 

Alterações em estabelecimentos de armazenagem abrangidos actualmente pela 

Seveso II 
 

  14% destes estabelecimentos abrangidos actualmente pelo NIP saem do 

âmbito da Seveso  
 

  17% destes estabelecimentos abrangidos pelo NIP passam para o NSP 

 

Para os Associados da APEQ poderá admitir-se que: 

  O futuro impacto nos estabelecimentos de armazenagem de produtos 

químicos será mínimo, ou mesmo inexistente 

Fonte: European Commission, DG ENV Impact assessment study into possible 

options for adapting Annex 1 of the SEVESO II Directive into the GHS 

Impacto da Directiva  2012/18/EU (SEVESO III) 

Conferência Seveso III – OE 

2015.11.19 
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Conferência Seveso III – OE 

2015.11.19 

Desafios do novo Quadro Legal (DL n.º 150/2015) 

Algumas Dúvidas / Questões / Preocupações Identificadas  
 

   Avaliação da Compatibilidade de Localização e Zonas de Perigosidade 

Dado que a Portaria sobre as Zonas de Perigosidade prevista no n.º 3 do 

Artigo 7º do DL 150/2015 ainda não foi publicada, levanta-se a dúvida: 

•  Como vão as Câmaras Municipais assegurar a manutenção das 

distâncias de segurança no caso de estabelecimentos existentes sem 

alterações que impliquem um aumento dos perigos?  

 

  Uma vez que no Artigo 8º do DL 150/2015 é referido que a manutenção das 

distâncias de segurança é feita através da Avaliação de Compatibilidade de 

Localização, pergunta-se: 

•  Será que só há lugar a distâncias de segurança no caso de novos 

estabelecimentos ou projectos de alteração substancial? 
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Conferência Seveso III – OE 

2015.11.19 

Desafios do novo Quadro Legal (DL n.º 150/2015) 

Algumas Dúvidas / Questões / Preocupações Identificadas  
 

   Medidas Técnicas Complementares 

O Artigo 13º refere que ao verificar-se incompatibilidade entre zonas de 

perigosidade dos estabelecimentos existentes com os critérios da Portaria a 

publicar sobre zonas de perigosidade, deverão ser implementadas técnicas 

complementares de acordo com metodologia definida nessa Portaria, levanta-

se a dúvida: 

•  Quem irá suportar os custos de implementação dessas medidas técnicas 

complementares? 
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Conferência Seveso III – OE 

2015.11.19 

Desafios do novo Quadro Legal (DL n.º 150/2015) 

Algumas Dúvidas / Questões / Preocupações Identificadas  
 

  Acesso do Público à informação e à justiça 

O Artigo 30º prevê que o operador elabore, divulgue e mantenha disponível ao 

público de forma permanente, nomeadamente por via electrónica, um conjunto de 

informação referida no Anexo VI deste DL, que passa pela designação das 

substâncias do anexo 1, sua classificação de perigosidade/características de 

perigo, potenciais efeitos na saúde humana, cenários de acidentes graves e 

informações detalhadas sobre inspecções da IGAMAOT.  

Perante estas obrigações pergunta-se: 

•  Será que a disponibilização da informação ao público não deverá ser 

tratada  como um tema sensível, que deverá ter em conta questões de 

confidencialidade, de know-how e de concorrência comercial? 

•  Terá o legislador tido em atenção que essa divulgação poderá ainda 

constituir informação relevante em termos de segurança da 

instalação/security?  

•  Para divulgar a informação por via electrónica o operador será obrigado a 

ser detentor de um site na internet? 
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Conferência Seveso III – OE 

2015.11.19 

Desafios do novo Quadro Legal (DL n.º 150/2015) 

Algumas Dúvidas / Questões / Preocupações Identificadas  

 

  Acesso à Informação e Confidencialidade 

O Artigo 31º prevê que as entidades Competentes assegurem a 

disponibilização de qualquer informação produzida a qualquer pessoa singular 

ou colectiva que a solicite.  

Perante estas obrigações pergunta-se: 

•  Será que a disponibilização da informação ao público não deverá ser 

tratada  como um tema sensível e restrito, de modo a evitar certos 

alarmismos e vulnerabilidade de pessoas que não dominam os 

conhecimentos técnicos necessários a uma correcta análise da informação 

que lhes é fornecida? 

•  Terá o legislador tido em atenção que essa divulgação poderá ainda 

constituir informação relevante em termos de segurança das instalações 

face a possíveis actos de sabotagem, intrusão ou vandalismo?  

•   Como está a ser aplicada esta vertente do diploma nos restantes 

Estados-Membros? 
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Conferência Seveso III – OE 

2015.11.19 

Desafios do novo Quadro Legal (DL n.º 150/2015) 

Algumas Dúvidas / Questões / Preocupações Identificadas  

 

  Acesso à Informação e Confidencialidade 

O Artigo 31º prevê ainda que mediante alerta do operador para a 

confidencialidade da informação, a APA solicite uma versão revista dos 

documentos, na qual continua a fazer incluir informações gerais sobre os 

perigos de acidente e os efeitos potenciais na saúde e no ambiente. 

•  Apesar da possibilidade do operador puder apresentar estes resumos 

informativos, continuamos admitir que a EC deveria criar mecanismos de 

controlo e acompanhamento no acesso à informação, nomeadamente 

através de um  “controlo de acesso” de modo a existir alguma 

rastreabilidade na área da (security) 
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Obrigada pela atenção! 

 

 

 

 
 
 

APEQ – Associação Portuguesa das Empresas Químicas 
 

 

http://www.apequimica.pt 
 

 

apeq@apequimica.pt 


