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Informação a comunicar ao público  

sobre estabelecimento abrangido pelo regime de prevenção de 
acidentes graves que envolvem substâncias perigosas  

(RNM – Produtos Químicos, S.A. - Carreira)  
 

 

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  

RNM – Produtos Químicos, SA 

Designação  
do estabelecimento  

Sede 

Endereço do estabelecimento  Rua da Fábrica 123 - Segade 
4765-080 Carreira 

Freguesia  Carreira 

Concelho Vila Nova Famalicão 

 

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      Sim 

Estabelecimento abrangido pelo nível superior   

 

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 (última atualização) 19/07/2013 

 

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 

19/02/2019 

 

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 

Produção de produtos químicos e Importação, exportação e comercialização de produtos 

químicos (revenda). 
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Código CAE1 principal 20592 - Fabricação de produtos químicos auxiliares para uso 
industrial  

Outros códigos CAE 46120 - Agentes do comércio por grosso de combustíveis, minérios, 
metais e de produtos químicos para a indústria 

 

Substâncias perigosas presentes no estabelecimento 

Substâncias incluídas na Parte 1 do anexo I do 
Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto 

Advertências de perigo  

Secção «H» – PERIGOS PARA A SAÚDE 

H2 Toxicidade Aguda  

Acute Tox. 2, H310 – Mortal em contacto com a pele 

Acute Tox. 2, H330 – Mortal por inalação 

Acute Tox. 3, H301 - Tóxico por ingestão 

Acute Tox. 3, H331 – Tóxico por inalação 

H3 Toxicidade para órgãos-alvo específicos – 

exposição única  
STOT SE 1, H370 – Afeta os órgãos 

Secção «P» – PERIGOS FÍSICOS 

P5c Líquidos Inflamáveis 
Flam. Liq. 2, H225 - Líquido e vapor altamente inflamáveis 

Flam. Liq. 3, H226 - Líquido e vapor inflamáveis 

P8 Líquidos e sólidos comburentes 

Ox. Liq. 1, H271 - Risco de incêndio ou de explosão, muito 
comburente 

Ox. Liq. 3, H272 - Pode agravar incêndios, comburente 

Ox. Sol. 1, H271 - Risco de incêndio ou de explosão, muito 
comburente 

Ox. Sol. 2, H272 - Pode agravar incêndios, comburente 

Ox. Sol. 3, H272 - Pode agravar incêndios, comburente 

Secção «E» – PERIGOS PARA O AMBIENTE 

E1 Perigoso para o ambiente aquático 

Aquatic Acute 1, H400 - Muito tóxico para os organismos 
aquáticos. 

Aquatic Chronic 1, H410 – Muito tóxico para os organismos 
aquáticos com efeitos duradouros 

E2 Perigoso para o ambiente aquático 
Aquatic Chronic 2, H411 - Tóxico para os organismos 
aquáticos com efeitos duradouros 

Secção «O» – OUTROS PERIGOS 

  

Substâncias incluídas na Parte 2 do anexo I do 
Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto 

Advertências de perigo  

Metanol 

Flam. Liq. 2, H225 - Líquido e vapor altamente inflamáveis 

Acute Tox. 3, H301+H331 - Tóxico por ingestão ou inalação 

STOT SE 1, H370 - Afeta os órgãos 

                                                           
1 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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Gasóleo  

Flam. Liq. 3, H226 - Líquido e vapor inflamáveis 

Aquatic Chronic 2, H411 - Tóxico para os organismos 
aquáticos com efeitos duradouros 

 

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 

 

As informações, bem como os procedimentos relativos às medidas de autoproteção segurança 

em caso de acidente ou incidente grave decorrente da atividade da empresa RNM – Produtos 

Químicos, SA, deverão ser fornecidos ao Serviço Municipal de Proteção Civil que procede à 

informação pública através do Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal. 

 

 

 

Carreira, 19 de fevereiro de 2019 

 


