
 
História do PACOPAR 

 
 
 
1993 
A Associação Portuguesa das Empresas Químicas (APEQ) lança, em Portugal, o 
programa Atuação Responsável (Responsible Care®) e as empresas do 
Complexo Químico de Estarrej (Air Liquide, CIRES, AQP, DOW, Quimigal [atual 
CUF] e UNITECA) subscrevem a declaração inicial e formalizam a sua adesão 
voluntária ao programa Atuação Responsável. 
 
 
1996 
As seis empresas do CQE, subscritoras do Compromisso Atuação Responsável 
iniciam a publicação conjunta da revista anual Actuação Responsável - Relatório 
Ambiental Estarreja, onde divulgam os seus indicadores ambientais e os factos 
mais relevantes de desempenho ambiental e de segurança.  
 
 
1998 
As direções das empresas do CQE iniciam um processo de análise para a 
possibilidade de criação de um painel comunitário multiempresas, para uma 
abordagem mais consistente da indústria química, suas atividades e impactos 
junto da comunidade local. 
 
2000 
As seis empresas analisam e discutem a possibilidade de criação de um Painel 
Consultivo que integre entidades da comunidade local, que possam contribuir e 
estar interessadas nas questões de ambiente, saúde e segurança das 
populações e que representem os vários setores sociais. 
Decide-se o formato inicial para o designado Painel Consultivo Comunitário do 
Programa Atuação Responsável (PACOPAR) de Estarreja. O representante local 
da Proteção Civil (Presidente da Câmara Municipal de Estarreja) é convidado 
para integrar o Painel, juntamente com as seguintes entidades: APEQ 
(Associação Portuguesa das Empresas Químicas - facilitador do processo), 
Hospital Visconde Salreu, Bombeiros Voluntários de Estarreja e GNR. 
 
2001 
Primeira reunião formal dos elementos do PACOPAR 
 Nas instalações da Dow Portugal, realiza-se, a 30 de janeiro, a primeira reunião 
formal das empresas e entidades comunitárias que formam o PACOPAR. A partir 
desta data fica constituído o primeiro painel comunitário multiempresas do país. 
 
2002 
Escolas de Estarreja entram para o PACOPAR 
Depois de formalizado o convite do PACOPAR às instituições de ensino de 
Estarreja, a Escola Secundária de Estarreja, o Agrupamento Horizontal de 
Escolas de Estarreja/Salreu e o Agrupamento de Escolas Padre Donaciano A. 
Freire passam a ser membros oficiais do PACOPAR. 
 



Empresas promovem informação sobre desenvolvimento sustentável 
e emissões atmosféricas 
Numa tentativa de aprofundar a comunicação com a comunidade local, as 
empresas do PACOPAR promovem ações de informação destinada aos 
professores de Estarreja, sobre os temas "Desenvolvimento Sustentável" e 
"Emissões Atmosféricas". 
 
PACOPAR associa-se à ESE para a educação ambiental 
Em colaboração com a Escola Secundária de Estarreja, o Painel realiza ações 
de informação ambiental, subordinadas aos temas "Qualidade das Águas em 
Estarreja" e "Resíduos Sólidos Urbanos", destinadas aos alunos do 7º ano de 
escolaridade.  
 
Protocolo para ultrapassagem dos níveis de ozono no ar 
Como consequência das preocupações apresentadas pela comunidade sobre 
as concentrações de ozono medidas no ar e comunicadas às populações, as 
empresas do CQE assinam um protocolo com a CME, para garantir que a 
medição de valores em excesso ou próximos do limite de concentração de 
ozono na atmosfera, seja, no prazo máximo de 24 horas, comunicada às 
empresas para que estas averiguem qualquer anomalia nas suas emissões 
atmosféricas e que possam concluir se existe, ou não, alguma correlação com 
a situação. 
 
2003 
Ação de informação sobre reciclagem de embalagens 
O PACOPAR organiza uma ação de informação sobre reciclagem de 
embalagens destinada os professores do Ensino Básico e Secundário. 
 
Alargamento do PACOPAR à SEMA 
A SEMA -  Associação Empresarial dos Municípios de Sever do Vouga, 
Estarreja, Murtosa e Albergaria-a-Velha adere ao PACOPAR. 
 
À Descoberta da Química - Portas Aberta 
As jornadas de Portas Abertas foram dirigidas às escolas do Ensino Básico e 
Preparatório, no âmbito do programa europeu à "Descoberta da Química". 
 
PACOPAR financia sistema de identificação eletrónica da ESE 
Em resposta às preocupações com a segurança na Escola Secundária de 
Estarreja, as empresas químicas do Painel patrocinam a instalação de um 
sistema de controlo eletrónico de acessos ao estabelecimento, que contribui 
para aumentar a segurança interna na instituição. 
 
Criação de Serviço de Atendimento Permanente de Proteção Civil 
Local 
Perante a não existência de um serviço de atendimento permanente da 
Proteção Civil local a chamadas de emergência, o PACOPAR cria uma 
estrutura de resposta 24 horas por dia. As indústrias químicas suportam 
financeiramente os custos de criação e manutenção de um gabinete a 
funcionar no quartel dos Bombeiros Voluntários de Estarreja, entidade que 
fará a gestão técnica e dos recursos humanos do Gabinete. O serviço está 
vocacionado para responder a qualquer chamada de emergência do concelho. 



 
Boas práticas no manuseamento de substâncias perigosas 
Integrado nas comemorações da Semana Europeia para a Segurança e Saúde 
no Trabalho, as empresas Air Liquide, Cires, Dow e CUF participam em 
parceria com o IDICT e a AIDA, na realização do seminário "Boas Práticas no 
Manuseamento de Substâncias Perigosas" e organizam uma jornada de 
portas abertas às suas instalações. 
 
Alargamento do PACOPAR ao Centro de Saúde de Estarreja 
 
 
2004 
Jornadas de Portas Abertas ao ensino 
Realização de Jornadas de Portas Abertas às empresas químicas para alunos 
e professores do ensino secundário, sobre segurança e meio ambiente. 
 
Portas Abertas "Higiene, Segurança e Saúde"  
O Centro de Saúde de Estarreja e as empresas do Painel promovem as 
Jornadas de Portas Abertas para médicos e enfermeiros do concelho, com o 
objetivo de melhorar a resposta profissional da saúde ao universo das 
indústrias do Complexo Químico de Estarreja.  
 
Cadeira Elevatória para a CERCIESTA 
As empresas do PACOPAR financiam a aquisição de uma cadeira elevatória 
para utilização dos utentes da CERCIESTA. 
 
Prémio "Jornadas de Portas Abertas ao Ensino" 
O PACOPAR atribui um prémio coletivo, um computador portátil, para uso 
escolar, aos alunos da Escola Secundária de Estarreja, pelo empenho 
demonstrado e atividades realizadas no âmbito das portas abertas realiadas. 
 
Workshop - "Estratégia 2005-2008 do PACOPAR" 
Os membros do PACOPAR reúnem-se em Ílhavo para refletir em conjunto 
sobre o caminho percorrido pelo Painel, estabelecer novos rumos para o 
futuro e estratégias de comunicação e interligação à comunidade. 
 
Simulacro de Emergência – Air Liquide 
Dando cumprimento à diretiva Seveso, a Air Liquide realiza um simulacro de 
emergência. 
 
2005 
Prémio CEFIC 
Em outubro, o Painel recebe o Prémio Europeu de Atuação Responsável 2005, 
concedido pelo CEFIC (Conselho Europeu da Indústria Química), eleito entre 
25 candidaturas, provindas de nove países europeus.  
 
Universidade de Aveiro entra para o PACOPAR 
 
Simulacros de Emergência - CUF e Dow Portugal 
As empresas CUF e Dow Portugal realizam simulacros de emergência, dando 
assim cumprimento à Diretiva Seveso  
 



 
 
Criação de Grupos de Trabalho por Áreas de Intervenção 
São criados os primeiros três grupos de trabalho do Painel, atuantes em áreas 
de intervenção consideradas prioritárias: candidatura ao Prémio CEFIC, 
Comunicação com a Comunidade e Segurança. 
 
Seminário: sustentabilidade e indústria 
O PACOPAR organiza um seminário interno com o objetivo de apresentar os 
principais conceitos de desenvolvimento sustentável e os respetivos 
procedimentos que a indústria química mundial está a adotar. O seminário 
conta com as palestras de um dos diretores da BSDC Portugal e o diretor da 
APEQ. 
 
 
2006 
Associação de Proteção do Ambiente em Estarreja, Cegonha entra 
para o PACOPAR 
 
Apresentação de Manual de Informação Médica e de Segurança  
O PACOPAR distribui pelos hospitais, centros de saúde, GNR e agentes de 
Proteção Civil um manual que disponibiliza informação médica e de segurança 
sobre as substâncias manuseadas no Complexo Químico de Estarreja.  
 
PACOPAR na investigação académica  
O PACOPAR aceita o convite da investigadora Lúcia de Oliveira Fernandes, do 
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, para ser caso de 
estudo no âmbito da pesquisa para uma tese de doutoramento em 
"Governação, Conhecimento e Inovação", que tem como tema central o 
estudo das ações institucionais em áreas industriais próximas de 
aglomerados populacionais, em Portugal e Brasil. 
 
PACOPAR apoia estudo sobre "Avaliação e Prevenção da Exposição 
da População à Poluição Atmosférica em Áreas Industriais"  
O PACOPAR colabora com a Universidade de Aveiro, cedendo informação, 
para desenvolver um projeto de investigação na área de Ambiente. 
  
PACOPAR na Rádio Voz da Ria  
O painel estreia-se na Rádio Voz da Ria, com o programa "Géneses e 
Objetivos do PACOPAR", o primeiro de uma série que pretende aprofundar a 
comunicação com a comunidade local. 
  
PACOPAR apoia lançamento de Curso de Especialização Tecnológica 
(CET) em Instalações Elétricas e Industriais 
As empresas do PACOPAR apoiam financeiramente o lançamento do CET, que 
resulta de uma parceria entre a Universidade de Aveiro, a Câmara Municipal 
de Estarreja e a Escola Secundária de Estarreja.  
 
PAME - Pacto de Ajuda Mútua de Estarreja  
As empresas químicas do PACOPAR e a empresa Transportes J. Amaral 
assinam um protocolo de ajuda mútua para situações de emergência. Este 
documento formaliza o procedimento tácito já existente entre as empresas.  



 
Lançamento do site www.pacopar.org 
 
 
PACOPAR apoia Bombeiros e Quinta de Rezende  
As empresas do Painel concedem apoio aos Bombeiros Voluntários de 
Estarreja, para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual, ao 
Hospital Visconde de Salreu, para obras de remodelação das urgências, e à 
Associação da Quinta do Rezende, para a construção, em curso, de um Centro 
Social.  
 
PACOPAR troca experiências 
O PACOPAR convidou para a sua reunião o congénere espanhol, o CECOPAR, 
numa iniciativa de troca de experiências.  
 
 
2007 
Transportes J. Amaral torna-se membro do PACOPAR 
 
Constituição do Subgrupo Enquadramento Paisagístico 
Sendo parte integrante do Grupo de Trabalho Ambiente, este subgrupo tem 
como objetivo desenvolver ações de intervenção ambiental, em parceria com 
agentes da comunidade. 
 
 
PACOPAR recebe medalha de Ouro da Liga dos Bombeiros 
Portugueses 
A distinção e atribuída pelas ações de mecenato para com os Bombeiros 
Voluntários de Estarreja. 
 
Protocolo de resposta a reclamações ambientais 
A Câmara Municipal de Estarreja assina um protocolo com as empresas do 
Complexo Químico, que se comprometem a colaborar com a autarquia para 
responder de forma célere a reclamações dos munícipes, relacionadas com a 
atividade industrial. 
 
Estudo de Evolução Espaço-Temporal do Grau de Contaminação do 
CQE 
O PACOPAR decide apoiar o estudo da Evolução Espaço-Temporal do Grau de 
Contaminação do Complexo Químico de Estarreja, levado a cabo pela 
Universidade de Aveiro. 
 
Rede de Contactos da Proteção Civil  
O Grupo de Trabalho "Prevenção de Riscos" inicia um projeto de criação de 
uma rede concelhia de contactos da Proteção Civil, para agilizar os 
procedimentos em caso emergência, em todo o concelho.  
 
 
2008  
Apoio à segunda fase do Estudo da Evolução Espaço-temporal do 
Grau de Contaminação da Zona Envolvente do CQE 



O PACOPAR decidiu continuar a apoiar o Estudo da Evolução Espaço-temporal 
do Grau de Contaminação da Zona Envolvente do Complexo Químico de 
Estarreja, com a subvenção à segunda fase do projeto.  
 
PACOPAR passa a integrar todas as escolas de Estarreja 
O Agrupamento de Escolas de Avanca, Prof. Doutor Egas Moniz, e o 
Agrupamento de Escolas de Pardilhó tornaram-se membros do PACOPAR.  
 
Seminário Dioxinas e Furanos 
O PACOPAR, em parceria com a Ordem dos Engenheiros e a colaboração do 
Departamento de Ambiente e Ordenamento, da Universidade de Aveiro, 
organizou o seminário sobre Dioxinas e Furanos. 
  
PACOPAR na Rádio Voz da Ria 
Realização de três programas na rádio, durante este ano: "O PACOPAR, sua 
Missão, Visão e Objetivos"; "Urgências – Análise Realista da Situação" e 
"Qualidade do Ar em Estarreja" foram os temas abordados.  
 
Reforço do Protocolo de Ajuda Mútua de Estarreja 
O Grupo de Prevenção de Riscos desenvolveu ações de reforço do PAME 
(Protocolo de Ajuda Mútua de Estarreja), com a identificação de três cenários 
de emergência nos quais a entreajuda das empresas é crucial: acidentes com 
cisternas; fugas em pipelines e incêndios florestais ou no interior das 
instalações fabris. Cada empresa fez o levantamento dos meios que tem ao 
dispor para responder a tais cenários de crise, a fim de, posteriormente, se 
coordenar o treino.  
 
2009 
Renovação de site 
O PACOPAR relançou a sua página eletrónica no início do ano,  com uma 
renovação gráfica e de conteúdos.  
 
AMUPB - Associação de Moradores da Urbanização da Póvoa de 
Baixo- entra para o Painel 
 
Mais programas na Rádio Voz da Ria 
O PACOPAR continuou a realizar programas na RVR: "Os Bombeiros e a sua 
Relação com a Comunidade" e "O Pólo Químico de Estarreja, o passado, o 
presente e o futuro". 
 
 
PACOPAR aprova Plano Estratégico 
O PACOPAR aprovou o Plano Estratégico 2010-2012, que estabelece os 
objetivos futuros do Painel, prevendo uma melhoria das metodologias de 
trabalho e a definição de atividades nas áreas de ambiente, prevenção de 
riscos, comunicação e enquadramento paisagístico.  
 
2010 
Divulgação da I Fase do Estudo da Evolução Espaço-temporal do Grau 
de Contaminação da Zona Envolvente do Complexo Químico de 
Estarreja 
Os resultados do estudo, realizado pela Universidade de Aveiro, com o apoio 



financeiro das empresas químicas do PACOPAR, estão disponível para 
consulta consulta pública na página “Como Atuamos/Grupo de Ambiente/ 
Estudos”, no website do PACOPAR. 
 
PACOPAR recebe 75 políticos e autarcas de Estarreja em Portas 
Abertas 
A jornadas de Portas Abertas foi realizada com o intuito de dar a conhecer 
melhor os objetivos e âmbito de atuação do PACOPAR e da indústria química 
de Estarreja. A iniciativa terminou com uma plantação de árvores. 
 
PACOPAR reforça operacionalização do PAME 
O Grupo de Prevenção de Riscos realizou duas ações de treino, com o objetivo 
de reforçar o PAME – Protocolo de Ajuda Mútua de Estarreja . 
 
2011 
Semana da Química com milhares de alunos 
As empresas químicas do PACOPAR em parceria com a Câmara Municipal de 
Estarreja promoveram uma Semana da Química, que envolveu mais de 3 mil 
estudantes do 1º ciclo ao 12º ano, com a apresentação do espetáculo didático 
"Química por Tabela 2.0", da Fábrica Centro de Ciência Viva, da Universidade 
de Aveiro. 
 
Empresas químicas apoiam 21 projetos com 75 mil euros 
Em mais um ano de concretização do programa de donativos do PACOPAR, 
as empresas químicas concederam apoios, no valor de 75 mil euros, a 21 
projetos comunitários, nas áreas social, educativa, desportiva e de segurança 
e proteção civil. 
Apresentação dos resultados da II Fase do Estudo da Evolução 
Espaço-temporal do Grau de Contaminação da Zona Envolvente do 
Complexo Químico de Estarreja 

A Universidade de Aveiro apresentou, em reunião do PACOPAR, os resultados 
da II fase deste estudo, que se desenvolve com o apoio financeiros das 
empresas químicas. O relatório não técnico pode ser consultado na página 
“Como Atuamos/ Grupo de Ambiente/ Estudos” do website do PACOPAR. 

2012 
PACOPAR apoia 16 instituições com 72 mil euros 
As empresas químicas apoiaram 16 instituições de Estarreja, com 72 mil 
euros, no âmbito da concretização do programa anual de donativos do 
PACOPAR. 
 
Seminário REACH-CLP 
O PACOPAR, em parceria com a APEQ – Associação Portuguesa das Empresas 
Químicas, a Ordem dos Engenheiros e a Universidade de Aveiro, realizou um 
seminário dedicado a esclarecer o estado de implementação de legislação e 
normas europeias, como o regulamento CLP e do REACH (Register, 
Evaluation ans Authorization of Chemicals). 
 
Cerca de 60 coletividades em Portas Abertas 
O PACOPAR recebeu cerca de 60 coletividades do concelho numa jornada de 
Portas Abertas, com o objetivo de estreitar as relações com estas entidades, 



dar a conhecer a atividade do Painel, do Complexo Químico de Estarreja e de 
auscultar opiniões e sugestões dos dirigentes associativos. 
 
Debate sobre impacto económico da indústria química 
Em parceria com a Rádio Voz da Ria, o PACOPAR organizou um debate 
radiofónico sobre "o impacto da indústria química de Estarreja na economia 
local e nacional".  
 
2013 
Reforço de cooperação com bombeiros do distrito de Aveiro 
Com o objetivo de reforçar a cooperação e o conhecimento dos bombeiros do 
Complexo Químico de Estarreja, o PACOPAR organizou uma ação de visita às 
empresas e formação para os comandos dos bombeiros do distrito de Aveiro. 
 
Marcha da Família PACOPAR em ajuda da Cerciesta 
Em colaboração com a Câmara Municipal de Estarreja, o PACOPAR organizou 
uma marcha cujas receitas reverteram a favor da instituição Cerciesta.  
 
Entrega de pastas de emergência médica a hospitais e INEM  
Em resultado de um trabalho elaborado pelo Grupo de Prevenção de Riscos, 
o PACOPAR entregou pastas de emergência médica aos centros hospitalares 
do Baixo Vouga e de Entre o Douro e Vouga, e ainda ao INEM. As pastas 
contêm informação sobre todos os produtos químicos usados no CQE, riscos 
inerentes e meios de resposta adequados.  
 
Guia Prático de Espaços Verdes 
Em resultado do trabalho do Grupo de Enquadramento Paisagístico, o 
PACOPAR lançou um guia digital de espaços verdes, com instruções de 
criação e manutenção para espaços verdes. 
 
2014 
PACOPAR ensina química divertida a 800 estudantes  
O PACOPAR levou a cerca de 800 estudantes dos 7º ao 9º anos do concelho 
de Estarreja, experiências didáticas e divertidas sobre química, que coincidiu 
com a abordagem de conteúdos curriculares destes anos.  
 
Reforço de cooperação técnica entre PACOPAR e bombeiros 
Na continuidade de ações anteriores, o Painel organizou uma visita às 
empresas e formação sobre os produtos químicos, meios e técnicas de 
combate a emergência para comandos de bombeiros do distrito de Aveiro.  
 
2015 
PACOPAR e CME criam aplicação Trekking Bioria 
Em parceria com a Câmara Municipal de Estarreja, o Painel lançou a aplicação 
móvel Trekking Bioria, que permite realizar os 8 percursos pedestres e 
cicláveis do BioRia de forma interativa, com informação sobre a fauna e flora 
típicas. 
 
Portas Abertas para Comunidade Política 
As empresas químicas do PACOPAR receberam a comunidade política de 
Estarreja, juntas de freguesia e Câmara Municipal, numa sessão de portas 



abertas, em que foi dado a conhecer o CQE, empresas e atividade do 
PACOPAR. 
 
Apelo à União Europeia para redução de preços energéticos  
Numa visita do eurodeputado Carlos Zorrinho, as empresas do CQE apelaram 
à redução de preços energéticos em Portugal, ou à uniformização europeia, 
de modo a tornar a indústria portuguesa mais competitiva. 
 
2016 
PACOPAR promove formação para resposta a emergência nas escolas  
O Grupo de Prevenção de Riscos do PACOPAR promoveu uma ação de 
formação para docentes e funcionários sobre manuseamento de extintores e 
suporte básico de vida. 
 
Caminhada Solidária a favor dos bombeiros 
Em parceria com o Centro Recreativo de Estarreja, o PACOPAR organizou uma 
caminhada solidária, cujas receitas reverteram a favor dos Bombeiros 
Voluntários de Estarreja. 
 
Portas Abertas para colaboradores de entidades do PACOPAR  
O PACOPAR organizou uma sessão de portas abertas para colaboradores das 
entidades membro do Painel, dando a oportunidade de conhecerem as 
empresas, seu modo de funcionamento, tecnologias empregues e a missão 
do PAOCPAR. 


