

Informaçãoacomunicaraopúblico 
sobreestabelecimentoabrangidopeloregimedeprevençãodeacidentes
gravesqueenvolvemsubstânciasperigosas 
AIRLIQUIDE–CentroIndustrialdaMaia 



Porquêlerestedocumento? 
Este documento divulga ao público a informação relativa a cada estabelecimento abrangido
pelo regime de prevenção de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas e de
limitaçãodassuasconsequênciasparaasaúdehumanaeparaoambiente,eindica,também,
ondepodeserobtidainformaçãoadicional. 
Aocorrênciadeacidentesdegrandedimensão(porexemplo,incêndios,explosões,derrames)
relacionados com a libertaçãodesubstânciasperigosaspresentesemestabelecimentospode
colocar em risco os trabalhadores desses estabelecimentos e a população na envolvente e
afetarseriamenteoambiente. 
O Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, estabelece as obrigações a cumprir pelos
operadoresdosestabelecimentos,demodoaprevenirosperigosealimitarasconsequências
dosacidentesgraves.Estedocumentopretende,assim,darcumprimentoaodispostonon.º1
doartigo30.ºdaquelediplomalegal. 


Porqueméelaboradaainformação? 
A informação apresentada é da responsabilidade do operador do estabelecimento
nomeadamente sobre medidas de autoproteçãoemcasodeacidente.Partedainformação–
aquelaqueserefereàsformasdeaviso,àsmedidasdeautoproteçãoaadotarpelapopulação
em caso de acidente – foi confirmadacomaCâmaraMunicipal,emparticularcomoServiço
MunicipaldeProteçãoCivil. 
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A. Informaçãogeral 
Identificaçãodoestabelecimento 
Nome/Designação 
Sociedade Portuguesa da Ar Líquido “ARLÍQUIDO” LDA /
comercialdooperador 
AIRLIQUIDEPORTUGAL 
Designação 
CentroindustrialdaMaia 
doestabelecimento 
Endereçodoestabelecimento  Av.DomMendo,Nº900 
Freguesia 
MoreiradaMaia 
Concelho 
Maia 

Enquadramento do estabelecimento no regime de prevenção de acidentes graves
(Decreto-Lein.º150/2015,de5deagosto) 
Estabelecimentoabrangidopelonívelinferior 
Estabelecimentoabrangidopelonívelsuperior 


SIM 
NÃO 

Disposiçõesprevistasnoregimedeprevençãodeacidentesgraves 
Comunicação(artigo14.ºdoDecreto-Lein.º150/2015,de5deagosto) 
Datadasubmissãodanotificação/comunicação 


Jun/2021 


Inspeção(artigo35.ºdoDecreto-Lein.º150/2015,de5deagosto) 
Data da última inspeção da IGAMAOT (Inspeção-geral dos Ministérios do Jun/2021 
Ambiente, Ordenamento do Território e Energia e da Agricultura e do Mar)
paraverificaçãodocumprimentodoDecreto-Lein.º150/2015,de5deagosto 
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B. Descrição do estabelecimento e das medidas para fazer
faceaacidentesgravesenvolvendosubstânciasperigosas 
Descrição,emtermossimples,dasatividadesdesenvolvidasnoestabelecimento 
●
●
●

Enchimentodegarrafasdegasesindustriais; 
Produçãodegeloseco; 
Plataformalogísticadegasesindustriais. 


1

CódigoCAE  principal  20110 
OutroscódigosCAE  Nãoaplicável 

Substânciasperigosaspresentesnoestabelecimento 
Substânciasincluídasn
 aP
 arte1
 d
 oa nexoI d
 o
Decreto-Lein
 .º1
 50/2015,d
 e5
 d
 ea gosto 

Advertênciasd
 ep
 erigo 

Secção«
 H»– PERIGOSP
 ARAA
 S AÚDE 
H2T oxicidadeA
 guda 

Toxicidadeaguda,viainalatória-Categoria3-Perigo 
(CLP:AcuteTox.3)-H331 

Secção«
 P»– PERIGOSF ÍSICOS 
P2G
 asesInflamáveis 
P4G
 asesC
 omburentes 

Gasesinflamáveis-Categoria1-Perigo 
(CLP:Flam.Gas1)-H220 
Gasescomburentes-Categoria1-Perigo 
(CLP:Ox.Gas1)-H270. 

Secção«
 E»– PERIGOSP
 ARAO
 A
 MBIENTE 
-- 

-- 




ClassificaçãoPortuguesadeAtividadesEconómicas,Revisão3,aprovadapeloDecreto-Lein.º381/2007,de14denovembro,que
constituioquadrocomumdeclassificaçãodeatividadeseconómicasaadotaranívelnacional. 
1
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Substânciasincluídasn
 aP
 arte2
 d
 oa nexoI d
 o
Decreto-Lein
 .º1
 50/2015,d
 e5
 d
 ea gosto 

Advertênciasd
 ep
 erigo 
Gasesinflamáveis- C
 ategoria1
 - P
 erigo 

Acetileno 

(CLP: F lam.G
 as1
 )- H
 220 
Gasesinflamáveis-Categoria2-Atenção 

Amoníacoa nidro 

(CLP:Flam.Gas2)-H221 
Toxicidadeaguda,viainalatória-Categoria3-Perigo 
(CLP:AcuteTox.3)-H331 

Gasesinflamáveis- C
 ategoria1
 - P
 erigo 

Hidrogénio 

(CLP: F lam.G
 as1
 )- H
 220 
Gasescomburentes-Categoria1-Perigo 

Oxigénio 

(CLP:Ox.Gas1)-H270 
Toxicidadeaguda,viainalatória-Categoria3-Perigo 
(CLP:AcuteTox.3)-H331 

Óxidod
 ee
 tileno 

Gasesinflamáveis- C
 ategoria1
 - P
 erigo 
(CLP: F lam.G
 as1
 )- H
 220 

Cloretod
 eh
 idrogénio 
Gasesinflamáveisliquefeitos 

Toxicidadeaguda,viainalatória-Categoria3-Perigo 
(CLP:AcuteTox.3)-H331 

Gasesinflamáveis- C
 ategoria1
 - P
 erigo 
(CLP: F lam.G
 as1
 )- H
 220 
Líquidosinflamáveis-Categoria1-Perigo 

Produtosp
 etrolíferose
 c ombustíveis
alternativos- G
 asolinase
 n
 aftas 

(CLP:Flam.Liq.1)-H224 
Perigosoparaoambienteaquático-Categoria2-perigocrónico 
(CLP:AquaticChronic2)-H411 
Líquidosinflamáveis-Categoria3-Perigo 

Produtosp
 etrolíferose
 c ombustíveis
alternativos- G
 asóleos 

(CLP:Flam.Liq.3)-H226 
Perigosoparaoambienteaquático-Categoria2-perigocrónico 
(CLP:AquaticChronic2)-H411 
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Principais tipos de cenários de acidentes graves que podem ocorrer no estabelecimento,
possíveis consequências para a envolvente (população e ambiente) e medidas de controlo
existentesnoestabelecimento 
Cenáriode
acidente 
Incêndio 


Explosão 


Potenciaisefeitosdosacidentes  Medidasexistentesparafazerfaceao
cenáriodeacidente 
Efeitosnasaúdehumana,bense -PlanodeEmergênciaInterno; 
ambiente,seforemdiretamente -Brigadadecombateaincêndio; 
afetadospeloincêndio. 
-BrigadadePrimeirosSocorros; 
Podemgerar-senuvensdefumo -Formaçãoespecificadoselementos
quecausamproblemas
dasbrigadas; 
respiratórioseadispersãode
-FormaçãobásicaemPrimeiros
cinzas. 
SocorroseCombateaIncêndiopara
Osobreaquecimentodeáreas
todososcolaboradores; 
adjacentespodelevaràigniçãode -BocasdeIncêndioArmadas(BIAs); 
combustíveisnoutroslocais. 
-ExtintoresdepóquímicoedeCO2; 
-Planodeevacuação; 
-Simulacros. 
Poderáterconsequênciasseveras -Muroseparedescorta-fogo; 
parasaúdehumana,bense
-PlanodeEmergênciaInterno; 
ambientenaenvolventedo
-Brigadadecombateaincêndio; 
estabelecimento. 
-BrigadadePrimeirosSocorros; 
Oefeitodaondadechoquepode -Formaçãoespecificadoselementos
afetaraspessoasdiretamenteou dasbrigadas; 
nasequênciadedanosnas
-FormaçãobásicaemPrimeiros
estruturas.Existeapossibilidade SocorroseCombateaIncêndiopara
deiniciarincêndiosnoutroslocais todososcolaboradores; 
afetadospelaexplosão. 
-BocasdeIncêndioArmadas(BIAs); 
-ExtintoresdepóquímicoedeCO2; 
-Planodeevacuação; 
-Simulacros. 
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Cenáriode
acidente 
Projeçãode
fragmentos 


Libertaçãode
substâncias
noestado
gasosoque
sejamtóxicas
paraasaúde
humana 

Derramede
substâncias
perigosas
parao
ambiente
aquático 

Libertaçãode
efluentes
contaminados 
resultantesdo
combatea
incêndios 

Outros 

Libertação
acidentalde
Oxigénio
líquido 



Potenciaisefeitosdosacidentes  Medidasexistentesparafazerfaceao
cenáriodeacidente 
Fragmentosderecipientesoude -Muroseparedesnazonaenvolventedo
estruturaspróximasdaexplosão armazenamentodesubstâncias
podemserprojetadoscom
inflamáveis; 
grandevelocidadecausando
-Distânciasdesegurança; 
efeitosgravesnaspessoasebens. -Formaçãodesegurança; 
-Simulacros 
Osefeitosassociadosàlibertação, -PlanodeEmergênciaInterno; 
paraaatmosfera,desubstâncias -FormaçãoemSegurançana
tóxicaspodemcausardanosser manipulaçãodesubstânciasperigosas; 
reversíveisouirreversíveisparaa -Lava-olhosechuveirosdesegurança; 
saúdehumanaeatécausara
-AparelhosdeRespiraçãoAutónoma; 
morte,dependendodotempode -Brigadadecombateaincêndio(para
exposiçãoànuvemtóxica. 
conterfugacomáguaemchuveiro); 
-BrigadadePrimeirosSocorros; 
-BocasdeIncêndioArmadas(BIAs); 
--Planodeevacuação; 
-Simulacros. 
Contaminação/poluiçãode
PlanodeEmergênciaInterno; 
recursoshídricos(ex.fontesde
-Kitanti-derramesematerial
abastecimentodeáguapotável, absorvente; 
rios,estuários,reservas
-Baciasderetençãoezonade
subterrâneas,praiaseoutras
armazenagemimpermeabilizada; 
zonasdolitoralmarítimo)na
-FormaçãoemSegurançana
envolventedoestabelecimento.  manipulaçãodesubstânciasperigosas; 
-Simulacros. 
Contaminação/poluiçãode
-Sacosdeáguaparaisolarsumidouros; 
recursoshídricos(ex.fontesde
-Maioriadassubstânciasnãogera
abastecimentodeáguapotável, efluentestóxicoscomaáguade
rios,estuários,reservas
combateaincêndio; 
subterrâneas,praiaseoutras
-Substânciascompotencialpoluidor
zonasdolitoralmarítimo)na
presentesemquantidadesdiminutas; 
envolventedoestabelecimento.  -Estabelecimentolocalizadoemzona
suficientementeafastadadelocais
sensíveis. 
Formaçãodenuvemoxidante
(Meiosacimareferidosparacombatea
podefacilitaradeflagraçãode
incêndios)
incêndioseacelerarefacilitara
-Controlodoteordeoxigéniona
suapropagação 
atmosferajuntodanuvemgasosa; 
-Delimitaçãodazonaafectada. 
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Atuaçãoimediatadooperadoremcasodeocorrênciadeacidentegrave 
Nos termos do artigo 28.º doDecreto-Leinº150/2015,de5deagosto,emcasodeacidente
grave,ooperador: 
●

Aciona de imediato os mecanismos de emergência, designadamente o plano de
emergênciainterno. 

●

Informa, de imediato,aocorrência,atravésdosnúmerosdeemergência,àsforçasde
segurançaeserviçosnecessáriosàintervençãoimediataeàcâmaramunicipal. 

Outrasmedidas 
-FormaçõesregularesemSegurançaaoscolaboradoresmaisexpostos; 
-Equipasdeprimeiraintervençãodecombateaincêndioedeprimeirossocorros; 
-VisitasComportamentaisdeSegurança. 
OEstabelecimentoestáaindaequipadocom:
-Sistemasdetecçãodegases; 
-Meiosdeprimeiraintervenção(extintoreseBIAs); 
-Rádioscomfrequêncialicenciadacomcanaldeemergência; 
-Vigilante24hpordia; 
-Meiosdecontençãodederrames; 
-Manutençãoperiódicaaossistemasdesegurança; 
-Verificaçãodoestadodasválvulasdasgarrafasantesdecadaenchimento; 
-Manutençãoperiódicadasgarrafas. 

Informações gerais sobre a forma como o público interessado será avisado em caso de
acidente grave e informações adequadas sobre as medidasdeautoproteçãoaadotarpela
populaçãonaenvolventedoestabelecimento 
-Porcontactotelefónicooucontactodirectoaosestabelecimentosvizinhos; 
-PelosagentesdeProtecçãoCivilquandonecessárioeaplicável. 


25-Jun-2021 
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Ondesepodeobterinformaçãoadicional?
→ Sobreo
 e stabelecimento 
Designaçãodooperador 
Endereçodoestabelecimento 
Telefone 
Email 
Sítionainternet 

SociedadePortuguesadaArLíquido“ARLÍQUIDO”
LDA 
Av.DomMendo,Nº900 
4474-012Maia 
229430900 
Linha.directa@AirLiquide.com 
www.indistrial.AirLiquide.pt 

→ Sobrea implementaçãod
 oD
 ecreto-Lein
 .º1
 50/2015,d
 e5
 d
 ea gosto 
AgênciaPortuguesadoAmbiente|DepartamentodeAvaliaçãoAmbiental 
geral[at]apambiente.pt 
RuadaMurgueira,9/9A-ZambujalAp.7585|2610-124A
 madora 
Telefone 214728200|Fax214719074 

NosítionainternetdaAgênciaPortuguesadoAmbiente: 
www.apambiente.pt> Instrumentos> PrevençãodeAcidentesGraves 
AutoridadeNacionaldeProteçãoCivil 
geral[at]prociv.pt 
Av.doForteemCarnaxide|2794-112Carnaxide 
Telefone214247100|Fax214247180 

→ Sobre a inspeção ao estabelecimento no âmbito do artigo 35.º do Decreto-Lei
n.º 150/2015,d
 e5
 d
 ea gosto 
Inspeção-geral dos Ministérios do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia e da
AgriculturaedoMar 
igamaot[at]igamaot.gov.pt 
RuadeOSéculo,n.º51|1200-433Lisboa 
Telefone 213215500|Fax213215562 
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