Informação a comunicar ao público
sobre estabelecimento abrangido pelo regime de prevenção de
acidentes graves que envolvem substâncias perigosas
EPOLI – ESPUMAS DE POLIETILENO, S.A.

Porquê ler este documento?
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 limitação
das suas consequências para a saúde humana e para o ambiente, e indica, também, onde pode
ser obtida informação adicional.
A ocorrência de acidentes de grande dimensão (por exemplo, incêndios, explosões, derrames)
relacionados com a libertação de substâncias perigosas presentes em estabelecimentos pode
colocar em risco os trabalhadores desses estabelecimentos e a população na envolvente e afetar
seriamente o ambiente.
O Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, estabelece as obrigações a cumprir pelos
operadores dos estabelecimentos, de modo a prevenir os perigos e a limitar as consequências
dos acidentes graves. Este documento pretende, assim, dar cumprimento ao disposto no n.º 1
do artigo 30.º daquele diploma legal.

Por quem é elaborada a informação?
A informação apresentada é da responsabilidade do operador do estabelecimento. Parte da
informação – aquela que se refere às formas de aviso, às medidas de autoproteção a adotar pela
população em caso de acidente e ao Plano de Emergência Externo - é elaborada em articulação
com a Câmara Municipal, em particular com o Serviço Municipal de Proteção Civil.
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A. Informação geral
Identificação do estabelecimento
Nome / Designação
comercial do operador
Designação
do estabelecimento
Endereço do estabelecimento
Freguesia
Concelho

EPOLI – Espuma de Polietileno, S.A.
EPOLI – Espuma de Polietileno, S.A.
Lugar da Grova
4745-089 Alvarelhos
Trofa

Enquadramento do estabelecimento no regime de prevenção de acidentes graves (Decreto-Lei
n.º 150/2015, de 5 de agosto)
Estabelecimento abrangido pelo nível inferior
Estabelecimento abrangido pelo nível superior

Sim
Não

Disposições previstas no regime de prevenção de acidentes graves
Comunicação (artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto)
Data da submissão da notificação/comunicação

27-06-2017

Inspeção (artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto)
Data da última inspeção da IGAMAOT (Inspeção-geral
dos Ministérios do Ambiente, Ordenamento do
Território e Energia e da Agricultura e do Mar) para
verificação do cumprimento do Decreto-Lei n.º
150/2015, de 5 de agosto

26-03-2019

B. Descrição do estabelecimento e das medidas para fazer
face a acidentes graves envolvendo substâncias perigosas
Descrição, em termos simples, das atividades desenvolvidas no estabelecimento
A EPOLI produz e comercializa espuma de polietileno não reticulada para embalagem e
isolamento térmico e acústico, sob as formas de folha, tubo, cordão, rede, perfis e diversos
produtos transformados, incluindo laminados flexíveis, placas, formatos, sacos e vários produtos
de grande consumo. A sua atividade industrial centra-se na extrusão de polietileno expandido
(sem utilização de CFC's ou HCFC's), totalmente reciclável.
O estabelecimento da EPOLI, em Grova, Alvarelhos – Trofa, é composto por:
- Uma nave de extrusão onde se realiza o processo de expansão do polietileno para a produção
de espuma. Os tanques da matéria-prima polietileno e do agente expansor isobutano situam-se
em terreno adjacente a este edifício e são abastecidos diretamente por cisternas.
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- Uma nave para posteriores operações de transformação onde diversos equipamentos com
processos de dobragem, corte e termo-soldagem produzem formatos, sacos, revestimento com
filme e outro tipo de configurações da espuma extrudida.
- Uma nave de armazenagem de outras matérias-primas e materiais de embalagem.
- Uma nave de armazenagem de produto acabado.
- Uma nave que comporta uma zona de armazenagem de produto semi-acabado (rolos de
espuma) e uma linha de termo-colagem para produção de placas de espuma de polietileno.
O estabelecimento dispõe de um plano de autoprotecção aprovado pela ANPC que cobre os
potenciais cenários de emergência envolvendo as substâncias perigosas presentes no perímetro
das instalações, e realiza periodicamente simulacros para testar os seus meios e competências de
atuação.

Código CAE1 principal
Outros códigos CAE

22210 - Fabricação de chapas, folhas, tubos e perfis de plástico
N/A

Substâncias perigosas presentes no estabelecimento
Substâncias incluídas na Parte 2 do anexo I do
Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto
Isobutano
18 – Gases inflamáveis liquefeitos categoria 1
ou 2 (incluindo GPL) e gás natural

Advertências de perigo
H220 - Flam. Gas 1 – Gases inflamáveis, cat.1
H280 – Press. Gas Liq. Gas – Gases comprimidos
liquefeitos inflamáveis

Informações gerais sobre a forma como o público interessado será avisado em caso de
acidente grave e informações adequadas sobre as medidas de autoproteção a adotar pela
população na envolvente do estabelecimento
A comunicação da informação relativa a uma situação de emergência é dada pela actuação
do alarme geral – sinal sonoro contínuo.
O Responsável de Emergência contacta de imediato os Bombeiros Voluntários da Trofa, a
Policia e a Proteção Civil da Trofa.
A população na envolvente do estabelecimento não deverá aproximar-se do estabelecimento
e deverão seguir as orientações da Policia e da Proteção Civil.

EPOLI, Espumas de Polietileno, SA
26-03-2019 (atualiza a versão de 27-06-2017 por inclusão da data de inspeção do IGAMAOT)
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Classificação Portuguesa de Atividades Económicas, Revisão 3, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro, que
constitui o quadro comum de classificação de atividades económicas a adotar a nível nacional.
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Onde se pode obter informação adicional?
 Sobre o estabelecimento
Designação do operador
Endereço do estabelecimento
Telefone
Email
Sítio na internet

Epoli – Espumas de Polietileno, S.A.
Grova, 4745-089 Alvarelhos Trofa
229866790
bruno.martinho@epoli.pt
http://www.epoli.pt

 Sobre a forma de aviso e medidas de autoproteção da população em caso de
acidente e sobre a elaboração do Plano de Emergência Externo
Câmara Municipal
Designação
Endereço
Telefone
Email
Sítio na internet

Câmara Municipal da Trofa
R. das Indústrias, 393 Ap 65 4786-909 Trofa
252 409 290
geral@mun-trofa.pt
http://www.mun-trofa.pt/

 Sobre a implementação do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto
Agência Portuguesa do Ambiente | Departamento de Avaliação Ambiental
geral [at] apambiente.pt
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal Ap. 7585 | 2610-124 Amadora
Telefone 21 472 82 00| Fax 21 471 90 74

No sítio na internet da Agência Portuguesa do Ambiente:
www.apambiente.pt > Instrumentos > Prevenção de Acidentes Graves
Autoridade Nacional de Proteção Civil
geral [at]prociv.pt
Av. do Forte em Carnaxide | 2794 - 112 Carnaxide
Telefone 21 4247100 | Fax 21 4247180

 Sobre a inspeção ao estabelecimento no âmbito do artigo 35.º do Decreto-Lei
n.º 150/2015, de 5 de agosto
Inspeção-geral dos Ministérios do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia e da
Agricultura e do Mar
igamaot [at] igamaot.gov.pt
Rua de O Século, n. º 51 | 1200-433 Lisboa
Telefone 21 321 55 00| Fax 21 321 55 62
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