
 

BCSD PORTUGAL 1 

 

 

 

 

 

 

 

PACOPAR 

 

ESFORÇOS REUNIDOS DO COMPLEXO QUÍMICO DE ESTARREJA 

Promover uma actuação responsável 

 

EMPRESA 

 

A indústria química teve o seu início em Estarreja na década de 30, quando aí foi 

instalada uma unidade de produção de cloro e soda pela empresa Sapec, de capitais 

belgas. Mas foi após a II Guerra Mundial, com o início da produção de amoníaco em 

Portugal, que Estarreja surgiu como um dos mais importantes pólos da indústria química 

portuguesa. 

 

O Complexo Químico de Estarreja é hoje formado pelas empresas Air Liquide, CIRES, 

DOW, Quimigal e APQ. A Air Liquide corresponde a um grupo 

internacional especializado em gases industriais, gases medicinais 

e serviços associados. Constituída em 1960 com o propósito de 

desenvolver o mercado de resinas de PVC. A CIRES (Companhia 

Industrial de Resinas Sintéticas) é pioneira no fabrico de polímeros 

em Portugal. A Dow é uma empresa química com uma actividade 

diversificada, que utiliza a tecnologia e a inovação para 

providenciar uma série de produtos que visam melhorar o dia-a-

dia. A Quimigal é uma empresa industrial química que lidera a 

área dos químicos industriais do Grupo CUF, a holding química do 

Grupo José de Mello. E, por último, a AQP – Aliada Química de Portugal é mais uma das 

empresas que integra este complexo industrial. 
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PROJECTO 

 

O PACOPAR – Painel Consultivo Comunitário do Programa de Actuação Responsável – 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 (CQE) que iniciou em 1993 um caminho em prol da 

responsabilização corporativa, com a adesão voluntária ao programa mundial da indústria 

química de Actuação Responsável (“Responsible Care”), lançado em Portugal pela 

Associação Portuguesa das Empresas Químicas (APEQ). 

 

O PACOPAR teve a sua génese em 2001 quando as empresas químicas do CQE decidiram 

abandonar uma política de aproximação à comunidade baseada em iniciativas individuais 

e uniram esforços, criando um fórum alargado aos stakeholders locais para onde 

convergissem as questões, os problemas e os receios da comunidade, e que, ao mesmo 

tempo, permitisse desenvolver uma política de boa vizinhança, partilhando também os 

anseios e as expectativas da vida da comunidade local e onde a transparência de 

processos fosse correctamente perspectivada por essa comunidade. 

 

O processo de alargamentos sucessivos do PACOPAR tem sido gradual e faseado, de 

forma a garantir a sua consolidação antes de um alargamento posterior. São actualmente 

membros efectivos do PACOPAR, para além das empresas referidas e da APEQ, entidades 

que, pelo seu peso institucional, pela sua independência e pelo prestígio de que gozam 

junto da comunidade, credibilizam o próprio Painel sendo, ao mesmo tempo, 

representativas de importantes áreas da sociedade (poder autárquico, socorro público, 

saúde, associativismo, educação, investigação, defesa do ambiente e autoridade). Assim, 

fazem parte deste Painel a Câmara Municipal de Estarreja, os Bombeiros Voluntários de 

Estarreja, o Hospital Visconde de Salreu e o Centro de Saúde de Estarreja, a Associação 

Empresarial SEMA, a Escola Secundária de Estarreja e o Agrupamento Vertical de Escolas 

Padre Donaciano Abreu Freire, o Departamento de Ambiente e Ordenamento da 

Universidade de Aveiro, as associações ambientalistas Quercus/Cegonha e a Guarda 

Nacional Republicana. 
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ENVOLVIMENTO 

 

No que diz respeito ao envolvimento dos stakeholders, é de referir ainda, na área da 

comunicação e interligação à comunidade, a edição anual de uma revista com indicadores 

de actividade e ambientais das empresas; as acções de sensibilização da comunidade 

para a importância de projectos como o Saneamento Integrado dos Municípios da Ria 

(SIMRIA); o Projecto ERASE de recolha e confinamento de resíduos históricos resultantes 

da actividade industrial no CQE; as acções de informação/formação das empresas sobre 

desenvolvimento sustentável e emissões atmosféricas destinadas a professores dos 

ensinos básico e secundário; a participação em colóquios promovidos pela Câmara 

Municipal de Estarreja no âmbito da “Semana do Ambiente” e nas “Jornadas de Ambiente” 

do Rotary Club de Estarreja. 

 

De notar ainda que parte do apoio económico dispensado pelas empresas do CQE a 

projectos da comunidade tem sido canalizado através do PACOPAR. 

 

ACTIVIDADES E RESULTADOS 

 

Os membros do PACOPAR reúnem em assembleia quatro vezes por ano, altura em que é 

realizado o acompanhamento da implementação do plano de acções estabelecido. A 

dinamização das actividades decorrentes do Painel é assegurada através de um 

secretariado constituído pelas empresas, em regime de rotatividade por períodos de dois 

anos. O PACOPAR integra ainda três grupos de trabalho que desenvolvem de forma 

sistemática tarefas específicas, em áreas sensíveis como a prevenção de riscos, a 

comunicação, o ambiente e enquadramento paisagístico.  

 

Para além desta estrutura fixa, são reunidas outras equipas para o 

desempenho de actividades pontuais, como foi o caso do grupo de 

trabalho criado para a preparação da candidatura ao “1º Concurso 

Europeu de Actuação Responsável” promovido pelo Conselho 

Europeu da Indústria Química, do qual o PACOPAR sai 

inclusivamente vencedor. Este troféu visa premiar empresas 
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químicas europeias que se distingam pela inovação na aplicação dos princípios do 

Programa Actuação Responsável. Em Outubro de 2005, o PACOPAR foi reconhecido como 

“o melhor exemplo de qualidade em actuação responsável a nível europeu” de entre 25 

candidaturas apresentadas por nove países. 

 

Em relação às acções pontuais, há várias questões a merecer destaque: o Painel 

participou, a convite da APEQ, na reunião “Responsible Care”, realizada em 2002; foi 

responsável pela organização do seminário “Efeitos do Ozono Troposférico”; promoveu 

acções de divulgação dirigidas a professores e alunos do ensino nocturno sobre “A Lógica 

de Desenvolvimento e Aplicações de Produtos Resultantes das Empresas do CQE”; e 

dinamizou as jornadas “Portas Abertas”, dirigidas às escolas dos ensinos básico e 

secundário do concelho de Estarreja. O PACOPAR participou ainda, em parceria com o 

IDICT e a AIDA, na realização de um seminário sobre “Boas Práticas no Manuseamento de 

Substâncias Perigosas”, integrado no contexto da “Semana Europeia para a Segurança e 

Saúde no Trabalho”, na qual participaram cerca de 600 pessoas. 

 

Na área da prevenção de riscos e resposta de emergência, destaca-se a revisão e 

actualização do Plano de Emergência Externo de Estarreja; a instalação de uma base de 

dados nos Bombeiros Voluntários de Estarreja contendo as fichas de informação sobre 

produtos, de forma a potenciar uma resposta a emergências resultantes de incidentes 

com transportes de mercadorias de produtos perigosos; e o estabelecimento do protocolo 

para Serviço de Atendimento Permanente (24 horas) capaz de iniciar os contactos e as 

acções tendentes a uma resposta imediata a situações de emergência com origem no CQE 

ou fora dele.  

 

O PACOPAR encontra-se ainda envolvido na preparação e distribuição pelas entidades de 

saúde, bombeiros e protecção civil de Estarreja e concelhos limítrofes de um manual de 

informação médica e de segurança, assim como participa na revisão dos Planos de 

Emergência Interna das escolas, de forma a contemplar situações de emergência química. 

 

Mais informações em: www.pacopar.com 

 


