RESUMO NÃO TÉCNICO
Anexo AN 9.1 do Formulário PCIP – Licenciamento da PORTALEX

INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do processo de Licenciamento
Ambiental da empresa PORTALEX ALUMÍNIO, S.A., localizada no Lugar de S. Carlos, Rua da
República da Coreia, n.º 12 – Ranholas, freguesia de São Pedro de Penaferrim (atual União da
Freguesias de Sintra (Santa Maria, São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim)), concelho
de Sintra, que tem como atividade principal a lacagem de perfis de alumínio.
Este projeto de licenciamento consiste na remodelação de uma unidade industrial existente desde 1984
(na altura com a designação social TECNILACA),de modo a dotá-la das condições necessárias ao
reinício da sua atividade, em nome do atual proprietário, PORTALEX ALUMÍNIO, S.A.. Desde 1984,
que a empresa passou por vários grupos, sendo que em 2015, foi adquirida pelo grupo SOSOARES,
S.A.
Ao longo deste documento a unidade industrial será designada unicamente por PORTALEX.
Este processo engloba-se no processo de licenciamento industrial da PORTALEX, cuja finalidade é
regularizar a sua situação nesta matéria.
As atividades desenvolvidas pela PORTALEX enquadram-na no regime jurídico da prevenção e
1

controlo integrados da poluição (RJPCIP) , designadamente na rubrica “Tratamento de superfície de
metais ou matérias plásticas que utilizem um processo eletrolítico ou químico, quando o volume das
3

cubas utilizadas no tratamento realizado for superior a 30 m ” (rubrica 2.6 do Anexo I do RJPCIP).
Tendo em consideração os objetivos de um Resumo não técnico, este documento sintetiza os dados e
informações apresentados no formulário de Licenciamento Ambiental com maior relevância para o
público.

1

Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto.
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1. INFORMAÇÃO GERAL
1.1 Identificação e localização da instalação
A PORTALEX é uma indústria que se dedica ao tratamento e revestimento de metais (atividade principal,
com CAE n.º 25610), nomeadamente a lacagem de perfis de alumínio.
Localiza-se no Lugar de São Carlos, Rua da República da Coreia, nº 12, Ranholas, freguesia São Pedro de
Penaferrim (atual União da Freguesias de Sintra (Santa Maria, São Miguel, São Martinho e São
Pedro de Penaferrim)), concelho de Sintra e distrito de Lisboa. (Figura 1). Ocupa atualmente uma
2
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área coberta de cerca de 7.378 m e uma área total de 13.206 m .

1
Figura 1 – Localização da PORTALEX sobre fotografia aérea (Fonte: Google Earth).

1.2 Regime de Funcionamento e número de trabalhadores
A PORTALEX funcionará 5 dias por semana, 16 horas por dia (distribuídos por dois turnos, 08:00 h - 16:00
h e 16:00 h - 24:00 h) estando previsto o período de paragem anual no mês de agosto e no período de
Natal.
Numa fase inicial do projeto, a empresa arrancará apenas com um turno, perspetivando-se a passagem
para 2 turnos após 6 meses de início de atividade.
O número total de colaboradores será de 30 trabalhadores, sendo que numa fase inicial é possível que a
PORTALEX apresente um quadro de colaboradores na ordem dos 20 a 25. Os 30 colaboradores serão
distribuídos pelos 2 turnos, embora ainda não estejam definidas as funções e género, pois ainda não foi
efetuado recrutamento de pessoal (empresa ainda não se encontra em laboração).
1.3 Produções
2

A PORTALEX apresenta uma capacidade nominal para lacar perfis de cerca de 675 m /h. Perspetiva-se
2

2

uma efetivação de cerca de 45% da capacidade nominal (cerca de 300 m /h, 1.000.000 m /ano).
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1.4 Atividades desenvolvidas
De uma forma geral, o processo de fabrico da PORTALEX está dividido nas seguintes atividades:
1.

Receção e armazenagem;

2.

Instalação horizontal de pintura eletrostática a pó;
a) Linha de pré-tratamento do alumínio;
b) Pintura eletrostática a pó;
c) Forno de polimerização e descarga;

3.

Instalação de efeito madeira;

4.

Montagem de rotura térmica em perfis;

5.

Armazenagem e expedição.

A Figura 2 representa o fluxograma geral do processo produtivo.
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Figura 2 – Fluxograma do processo de fabrico da PORTALEX.
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Para além das atividades identificadas anteriormente, é possível identificar várias atividades de apoio ao
processo produtivo da empresa, tais como:
-

Manutenção;

-

Áreas sociais (instalações sanitárias e balneários);

-

Produção de ar comprimido;

-

Transformação de energia;

-

Estação de tratamento de águas residuais industriais (ETARI);

-

Instalação de decapagem de bastidores;

-

Grupo de desmineralização;

-

Laboratório de controlo de qualidade quer dos banhos do processo quer do produto final;

-

Áreas de armazenamento (matéria-prima, produto acabado, resíduos e produtos químicos).

1.5 Segurança e saúde no trabalho
Os serviços de Segurança e Saúde no trabalho serão organizados de acordo com a Lei n.º 102/2009, de 10
de setembro, alterada pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro, encontrando-se na modalidade de serviços
externos.
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2. INFORMAÇÃO AMBIENTAL
2.1 Condições Ambientais do Local
De acordo com a Carta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de Sintra em vigor, o terreno
onde se encontra instalada a PORTALEX está classificado como “Espaço industrial”. De referir que de
acordo com o PDM que se encontra em revisão, a área onde se localiza a PORTALEX será classificada
como “Espaço de atividade económica”.
A área onde se insere a PORTALEX não se encontra incluída em Reserva Ecológica Nacional (REN) e
Reserva Agrícola Nacional (RAN). A área de estudo não está igualmente contida em zonas protegidas
abrangidas pelo Sistema Nacional de Áreas Classificadas (Áreas Protegidas integradas na rede nacional e
Rede Natura 2000).
É importante destacar que o projeto da PORTALEX que se descreve está, em simultâneo com o processo de
Licenciamento Ambiental, sujeito a um procedimento de avaliação de impacte ambiental (AIA) que tem
como objetivo, de uma forma preventiva, estabelecer as medidas para evitar, reduzir ou compensar os
efeitos mais importantes do projeto no ambiente. Estas medidas são designadas, no seu conjunto, por
medidas de mitigação.
2.2 Consumos de materiais
Como matéria-prima a PORTALEX consumirá materiais não perigosos, designadamente perfis de alumínio.
Como materiais subsidiários, a PORTALEX irá consumir produtos não perigosos e perigosos, dos quais se
destacam, do ponto de vista de perigosidade os produtos utilizados na linha de pré-tratamento de superfície
do alumínio, na ETARI e nos desmineralizadores; nos restantes setores são utilizados produtos não
perigosos.
2.3 Consumos de água
O abastecimento de água à PORTALEX será efetuado a partir de uma captação subterrânea (furo), sendo
essa água utilizada no processo produtivo, designadamente na linha de pré-tratamento químico para
lacagem (simples e efeito madeira), equipamentos de suporte (ex: desmineralizadores e ETARI) e
atividades de limpeza da instalação, bem como pela rede pública, que abastecerá as utilizações domésticas
(instalações sanitárias, balneários e refeitório) e processo produtivo.
A captação subterrânea da empresa encontra-se devidamente licenciada junto da entidade competente.
3

Estima-se um consumo anual de água pela PORTALEX de 12.440 m . De referir também o aproveitamento
e utilização parcial de águas pluviais, através da acumulação da mesma em tanque a “céu aberto”.
Serão implementadas na PORTALEX, um conjunto de medidas com vista à racionalização dos consumos
de água, das quais de destacam, a monitorização e análise dos consumos de água; a minimização dos
arrastes entre banhos/lavagens através da otimização dos tempos de permanência e escorrimento dos
perfis em cada etapa; a minimização dos consumos de água através da realização de lavagens em cascata
dupla e cascata tripla; a promoção de agitação no banho de conversão; a minimização dos consumos
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através do prolongamento do tempo de vida útil dos banhos de tratamento; a linha de pré-tratamento
químico é automatizada sendo que a compensação dos banhos/lavagens será também automática; a água
utilizada nas tinas de lavagem com água desmineralizada encontra-se em circuito fechado através da
passagem em grupo desmineralizador.
2.4 Consumos energéticos
A PORTALEX utilizará energia elétrica e energia térmica que é obtida a partir da queima de gás natural. O
gás natural é recebido através da respetiva rede e a energia elétrica é recebida em média tensão, existindo
um posto de transformação com 1600 kVA de potência instalada. A energia elétrica é utilizada em toda a
instalação que implique este uso (equipamentos, iluminação, etc.); o gás natural é usado nos queimadores
associados aos secadores após tratamento químico, forno de polimerização, forno de sublimação e forno
pirolítico.
Estima-se um consumo anual de energia pela PORTALEX de 453 tep (tonelada equivalente de petróleo).
A PORTALEX implementará medidas de utilização racional da energia, destacando-se a instalação de
fornos com isolamento térmico; o funcionamento dos queimadores será automático ON-OFF com o fecho
completo da alimentação de gás, sempre que se atinja a temperatura desejada; otimização dos motores
elétricos (variadores de velocidade e arrancadores suave); colocação de cobertura do tipo sandwich,
possibilitando simultaneamente obter isolamento térmico e acústico; implementação de cobertura com
ampla entrada de luz natural, evitando assim a permanência constante de iluminação artificial; existência de
um plano de manutenção das instalações de modo a otimizar a sua eficiência energética e sensibilização
dos trabalhadores para a adoção de boas práticas de trabalho no que respeita à gestão da energia.
2.5 Emissões de águas residuais e pluviais
As águas residuais da PORTALEX consistirão nas águas provenientes das áreas sociais e
sanitários/balneários (águas residuais domésticas) e nas águas resultantes do processo industrial (águas
residuais industriais), em particular as resultantes da linha de pré-tratamento químico de alumínio e
atividades de suporte (regeneração do grupo de desmineralização, ETARI, etc…).
No que se refere às águas residuais industriais, estas serão encaminhadas para o coletor municipal, após
tratamento na ETARI. As águas residuais domésticas serão igualmente descarregadas no coletor, não
passando na ETARI da PORTALEX.
Estima-se uma descarga anual de água residual doméstica e industrial tratada de aproximadamente 11.240
3

3

m , sendo que cerca de 10.800 m corresponderá a águas residuais industriais tratadas.
As águas pluviais são recolhidas em rede própria e descarregadas no coletor municipal.
A PORTALEX irá dispor de um plano de monitorização para controlo da descarga das suas águas residuais,
nomeadamente o controlo da quantidade de efluente descarregado, através de um contador e o controlo da
qualidade do efluente descarregado para o coletor municipal, através da caraterização analítica trimestral
em laboratório externo.
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Uma vez que ao nível da descarga de águas residuais não se afiguram como previsíveis impactes
significativos sobre o ambiente, nas suas diversas componentes, não se considera necessário o
estabelecimento de medidas de monitorização adicionais às já estabelecidas.
2.6 Emissões para a atmosfera
A PORTALEX tem na sua instalação 7 fontes fixas instaladas, nomeadamente 1 fonte fixa associada à
Linha de pré-tratamento químico (Exaustão da estufa de secagem e respetivos queimadores a gás natural),
3 fontes fixas associadas ao processo de Lacagem - polimerização (Exaustão de queimadores a gás natural
associado à estufa de polimerização), 2 fontes fixas associadas ao processo de Lacagem – efeito madeira
(Exaustão de queimador a gás natural associado ao forno de sublimação e Exaustão do forno de
sublimação) e 1 fonte fixa associada à Decapagem mecânica dos bastidores (Exaustão de queimadores a
gás natural associado ao forno pirolítico).
Dado que a instalação ainda não se encontra em funcionamento, não existem à data dados referentes ao
autocontrolo das emissões de poluentes para a atmosfera.
De referir que tendo em conta o tipo de emissões provenientes das fontes pontuais da PORTALEX, não se
justifica a instalação de sistemas de tratamento de fim de linha para garantir valores de emissão de
poluentes para a atmosfera muito inferiores aos limites legais estabelecidos na legislação em vigor.
Para além das fontes fixas, na PORTALEX existem emissões difusas associadas essencialmente à linha de
pré-tratamento químico do alumínio. De modo a controlar e reduzir as emissões difusas emitidas para o
ambiente de trabalho irão ser adotadas diversas medidas, das quais se destacam, a automatização da
Linha de pré-tratamento químico, havendo apenas a necessidade de intervenção manual na preparação de
banhos novos; o controlo das caraterísticas dos banhos da linha de tratamento; a implementação de
controlo operacional, designadamente através da limitação do acesso aos produtos químicos, do registo de
consumos e do estudo das condições ótimas de aplicação dos produtos; a escolha de processos químicos
que operam à temperatura ambiente, não existindo assim emissões por efeito de temperatura; a criação de
zonas para armazenamento dos produtos químicos com condições adequadas; a definição de
procedimentos e boas práticas de trabalho, quer ao nível da produção como da manutenção; a
sensibilização dos trabalhadores para a adoção de boas práticas na utilização dos produtos químicos.
Após o arranque da instalação, a PORTALEX irá realizar um estudo de avaliação da exposição dos
trabalhadores a agentes químicos em todos os postos de trabalho, cujos resultados irão determinar a
necessidade, ou não, de introdução de medidas de redução de emissões difusas adicionais.
Atendendo ao descrito, não se prevê a emissão de odores nocivos ou incómodos para a atmosfera nem a
existência de impactes ambientais significativos sobre o ambiente no seu todo.
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2.7 Gestão de Resíduos
A PORTALEX dispõe de áreas específicas para o armazenamento dos resíduos gerados, procedendo ao
seu envio para entidades externas licenciadas para a sua gestão quando as quantidades armazenadas
assim o justificam. No envio dos resíduos para o exterior da unidade são utilizadas as Guias de
Acompanhamento de Resíduos (GAR), as quais são mantidas em arquivo atualizado em conjunto com a
restante documentação deste domínio.
A PORTALEX tem como objetivo desenvolver um conjunto de ações com vista à redução da produção da
quantidade e perigosidade dos resíduos gerados, bem como ao incremento da sua valorização face à sua
eliminação, designadamente através das seguintes ações: melhoria contínua da recolha seletiva, através do
controlo da separação dos resíduos produzidos e da sensibilização dos trabalhadores para a importância da
separação dos resíduos na fonte; entrega dos resíduos gerados a operadores licenciados para a sua gestão
que apresentem os processos de tratamento tecnológica e ambientalmente mais avançados, desde que
economicamente viáveis, privilegiando sempre que possível a sua valorização face à sua eliminação;
controlo das condições de segurança de transporte dos resíduos enviados para o exterior, nomeadamente
através da seleção de operadores externos devidamente licenciados; implementação de tecnologias mais
limpas, com vista à minimização da quantidade e perigosidade dos resíduos produzidos; seleção de
matérias-primas e auxiliares alternativas sempre que daí advenham benefícios técnicos e ambientais,
designadamente ao nível dos resíduos; controlo e melhoria contínua de todas as atividades desenvolvidas
na unidade fabril, com vista ao aumento do desempenho ambiental global da instalação; criação de dois
parques de armazenamento de resíduos dotados de condições que minimizam o impacte para o ambiente,
nomeadamente uma zona coberta, impermeabilizada, com uma grelha a envolver toda a zona para
contenção de eventuais derrames, conduzindo-os para uma caixa estanque a partir da qual se faz a sucção,
para posterior encaminhamento para a ETARI e uma zona coberta e impermeabilizada; sensibilização dos
trabalhadores para a adoção de boas práticas no que respeita à gestão dos resíduos.
Estima-se uma produção anual de resíduos de 39 toneladas, resíduos classificados como não perigosos.
Atendendo às caraterísticas dos resíduos a produzir pela PORTALEX e ao modelo de gestão de resíduos a
implementar na empresa, não se considera necessário o estabelecimento de um programa de
monitorização dos seus resíduos.
Para além dos aspetos já focados, considera-se relevante referir que não existirão na instalação
equipamentos que contenham policlorobifenilos.
2.8 Controlo de Ruído
Com o objetivo de prospetivar os níveis sonoros nos recetores potencialmente mais afetados pelo ruído da
PORTALEX, foi desenvolvido um modelo de simulação acústica 3D, com recurso ao software CadnaA.
Os resultados obtidos permitiram concluir que se prospetiva que o ruído particular associado à plena
laboração da PORTALEX cumpra os limites legais junto dos recetores sensíveis existentes, que atualmente
não possuem classificação acústica [Lden≤63 dB(A) e Ln≤53 dB(A)].
Relativamente ao critério de incomodidade, estima-se que os limites associados (artigo 13º do Decreto-Lei
9/2007: diferencial ≤ 6 dB+D para Ld, ≤ 4 dB+D para Le, e Ln ≤ 3 dB+D) venham a ser cumpridos em todos
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os recetores sensíveis localizados na área de influência acústica da unidade industrial.
De referir ainda que a ultrapassagem dos limites legais por parte do Ruído Ambiente, tal como acontece
atualmente, não pode ser atribuída à PORTALEX, dado que não se prevê qualquer incremento nos níveis
de ruído ambiente derivado do ruído particular da sua laboração, pelo que se atribui ao ruído do tráfego
rodoviário das rodovias existentes.
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3. DESATIVAÇÃO DA INSTALAÇÃO
Não se prevê que de futuro as instalações da PORTALEX venham a ser desativadas, nem parcial nem
totalmente. Caso venha a acontecer previamente à desativação será elaborado e submetido à aprovação da
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) um Plano de Desativação com o objetivo de adotar as medidas
necessárias e destinadas a evitar qualquer risco de poluição e a repor o local da exploração em estado
ambientalmente satisfatório e compatível com o futuro uso previsto para o local desativado. Recorda-se que
o envio deste plano à APA foi efetuado recentemente devido à desativação parcial das instalações da
empresa.
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4. ADOÇÃO DAS MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
A PORTALEX procurou instalar processos tecnologicamente avançados em concordância com as Melhores
Técnicas Disponíveis no âmbito do Regime PCIP e do setor que lhe é aplicável. De destacar as seguintes
medidas:


Aproveitamento e utilização de águas pluviais para uso industrial, através da acumulação da mesma
em tanque a “céu aberto”.



Minimização dos arrastes entre banhos/lavagens através da otimização dos tempos de
permanência e escorrimento dos perfis em cada etapa. Sobre este aspeto, será de salientar que as
operações de transferência dos perfis (dentro de cestas) entre as tinas da linha de tratamento de
superfície e até à descarga final do pré-tratamento estará a cargo de três pontes rolantes, das quais
duas serão comandadas por um autómato, onde estão introduzidos vários programas. Nestes
programas constam, também, os tempos de permanência em cada posição, bem como as
inclinações que se deseja dar às cestas, quer à entrada, para uma introdução pacífica nos líquidos,
assim como à saída, para um correto escorrimento do líquido de cada banho.



Minimização dos consumos de água através da realização de lavagens em cascata dupla e cascata
tripla. De referir, também, que algumas fases do tratamento a lavagem utiliza métodos de
conservação, numa perspetiva de redução da poluição na fonte.



Promoção de agitação no banho de conversão, favorecendo deste modo o tratamento aplicado ao
perfil de alumínio e a homogeneidade do banho na tina.



Minimização dos consumos através do prolongamento do tempo de vida útil dos banhos de
tratamento.



A linha de pré-tratamento químico é automatizada, havendo apenas a necessidade de intervenção
manual na preparação de banhos novos.



A água utilizada nas tinas de lavagem com água desmineralizada encontra-se em circuito fechado
através da passagem em grupos desmineralizadores. A adição de água prende-se apenas com a
compensação de perdas por arrastes.



As tinas de tratamento de superfície serão em aço inox, encontrando-se sob uma bacia de retenção,
cujo pavimento tem uma determinada inclinação com ligação direta à ETARI, para retenção em
caso de situação de emergência. O pavimento nesta área será constituído por betão revestido com
tinta industrial epóxi.



Criação de dois parques de armazenamento de resíduos, em zonas cobertas e impermeabilizadas,
sendo que uma das zonas terá uma grelha a envolver toda a zona para contenção de eventuais
derrames, conduzindo-os para uma caixa estanque a partir da qual se faz a sucção, para posterior
encaminhamento para a ETARI.



Os fornos a instalar na empresa apresentarão isolamento térmico.



O funcionamento dos queimadores será automático ON-OFF com o fecho completo da alimentação
de gás, sempre que se atinja a temperatura desejada.



Otimização dos motores elétricos (variadores de velocidade e arrancadores suave).



Colocação de cobertura do tipo sandwich, possibilitando simultaneamente obter isolamento térmico
e acústico.
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Implementação de cobertura com ampla entrada de luz natural, evitando assim a permanência
constante de iluminação artificial.
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