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Químigal – Grupo Cuf 
 
PACOPAR 
 
O PACOPAR é um verdadeiro exemplo de uma boa prática de diálogo entre uma indústria 

numa determinada região e os seus stakeholders. Trata-se da indústria Química situada 

no complexo Químico de Estarreja, que iniciou em 1993 um caminho consciente em prol 

da responsabilização corporativa, com a adesão voluntária ao Programa de Actuação 

Responsável lançado pela Associação Portuguesa das Empresas Químicas (APEQ) em 

Portugal.  

 

O Programa Actuação Responsável (Responsible Care) foi 

inicialmente criado pelo Conselho Europeu das Indústrias 

Químicas, com sede em Bruxelas. Esta organização 

representa as várias associações e empresas químicas a nível 

Europeu que, no seu total, contribuem com cerca de 30% 

para a produção química mundial. 

 

Em Portugal a iniciativa foi lançada em 1993 pela APQ, tendo, 

nesse ano, as empresas Arliquido, Cires, AQP, Dow, Quimigal 

e Uniteca subscrito a declaração inicial e formalizado a sua 

adesão voluntária ao Programa Actuação Responsável. Em 1996 surge a primeira 

publicação conjunta das empresas, onde é divulgada informação por empresa, relativa 

aos factos mais relevantes sobre desempenho ambiental e segurança. 

 

Em 2000 as 6 empresas decidem iniciar o processo que iria levar à criação do Painel 

Consultivo Comunitário do Programa de Actuação Responsável. São realizados os 
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primeiros contactos com a Câmara Municipal de Estarreja de modo a avaliar a sua 

disponibilidade e interesse em integrar este projecto. Perante a aceitação desta entidade, 

são dirigidos convites aos seguintes stakeholders: APEQ, como facilitadora do processo, 

Protecção Civil Concelhia, Hospital Visconde de Salreu, Centro de Saúde de Estarreja, 

Gabinete de Qualidade de Vida, Bombeiros Voluntários de Estarreja e Guarda Nacional 

Republicana. 

 

No ano seguinte, ocorreu a primeira reunião formal da 

PACOPAR onde foram definidas as primeiras prioridades para 

o trabalho futuro. Nesta etapa foi considerado necessário 

dinamizar e actualizar o Plano de Emergência de Estarreja, 

bem como aprofundar o conhecimento mútuo entre as 

empresas do complexo de Estarreja em relação aos produtos 

e riscos aí existentes. Foram também realizadas sessões de 

esclarecimento sobre temas de interesse para a 

comunidade. Passaram também a integrar a PACOPAR 

representantes do Ensino Básico, Preparatório e Secundário 

da região. 

 

Após a inicial preocupação com as questões da segurança, as acções da PACOPAR 

começam em 2002 a ter um carácter mais didáctico e de transmissão de informação 

sobre as actividades e principais preocupações que afectam o sector. Assim, pela primeira 

vez as entidades do PACOPAR participaram na elaboração dos conteúdos do Relatório 

Ambiental de Estarreja referente a 2001, tendo-se também apostado em acções de 

informação sobre assuntos novos junto das escolas. Esses temas abordaram as questões 

associadas ao Desenvolvimento Sustentável e às Emissões Atmosféricas. 

 

Em 2003 as organizações da PACOPAR, agora também com a Associação Comercial de 

Industrial do Conselho, editaram o Relatório Ambiental de 2002 e continuaram com a 

organização de acções de divulgação na Escola Secundária de Estarreja, desta vez sobre a 

Lógica de Desenvolvimento e Aplicação dos Produtos Resultantes das Actividade das 

Empresas no Complexo Químico de Estarreja. Neste ano foram também realizadas as 
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Jornadas de Portas Abertas para as Escolas de Ensino Básico e Preparatório no âmbito do 

programa Europeu “Á descoberta da química”, que contou com a visita de 444 crianças às 

empresas Arliquido, Cires, Dow e Quimigal. Entre outras acções, a PACOPAR participou 

também na jornada sobre “Boas práticas no manuseamento de Substâncias Perigosas” 

organizada pelo IDICT, tendo depois as sido promovida uma nova Jornada de Portas 

Abertas, desta vez dirigido às empresas do distrito de Aveiro. Esta acção específica contou 

com a presença de 100 visitantes. 

Reconhecendo a importância que os meios de comunicação têm na divulgação do trabalho 

desenvolvido pela PACOPAR e assim incentivar o debate cívico da população, foram 

também desenvolvidos contactos com os meios de comunicação local.  

 

Em 2004, a PACOPOR publicou o relatório Ambiental de Estarreja referente a 2003, que 

contou com informação de todos os seus constituintes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


