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SIDERURGIA SEIXAL - TRANSIÇÃO DE TECNOLOGIA 
 
1961:  Início de produção de aço no Seixal, com recurso a tecnologia de Alto Forno. 
 
1995:  Privatização da empresa. Manutenção na empresa pública da produção de aço via Alto 
 Forno. 
 
2001: Fecho da produção através de Alto Forno. 
 
2002: Início da produção via tecnologia amiga do ambiente através de Forno Elétrico pela 
 MEGASA (compromisso assumido na reprivatização da empresa) 
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SIDERURGIA NACIONAL DO SEIXAL 
 

• Compromisso com a Economia Nacional e com a capacidade exportadora de Portugal. 

• Compromisso com a valorização de uma indústria de base importante para a Economia 

Nacional. 

• Compromisso com a qualificação da operação no território da sua área de intervenção, com 

uma sustentada estratégia de investimento, de inovação tecnológica e de redução dos 

impactos. 

• Líder ibérico da produção de aço do seu segmento. 

• Líder nacional de reciclagem num quadro da desejada economia circular. 

• Gerador de emprego e de oportunidades de prestação de serviços para empresas da região. 

• Utilizador de energias limpas,  empenhado num projeto para ser produtor de energia 

fotovoltaica para autoconsumo. 

• Utilizador preferencial de todas as oportunidades de transporte de matérias-primas e de 

produção através da ferrovia e do transporte marítimo e fluvial. 

• Compromisso no presente, compromisso para o futuro. 
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Forno Elétrico. Tecnologia standard na Europa. 

Forno Elétrico:  
 
Tecnologia standard 
existente junto a grandes 
zonas populacionais. 
 
Licenciamento conforme com 
a normativa europeia. 
 
Dezenas de fábricas similares 
na Europa 
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Forno Elétrico. Tecnologia standard na Europa. 

Badishe Stahlwerke e La Louviere  

Estrasburgo-Kehl 

Verona Steel 

Verona 



Investimento: 376 milhões € desde 1995.  
Plano em curso para 2017-20: 109 milhões €. 
 
Atividade licenciada pela APA e IAPMEI e monitorizada por 
diferentes entidades públicas, entre as quais, IGAMAOT, ACT, … 
 
Esforço de atualização constante quanto ao estado da arte a 
nível europeu. Utilização das melhores tecnologias disponíveis. 
 
Eficiência energética e maximização dos serviços de gestão da 
procura (Modulação e interruptibilidade) 
 
Sustentabilidade: sucata como matéria prima para o fabrico do 
aço. 99% dos resíduos são valorizados, em linha com uma 
política de descabonização e desenvolvimento da Economia 
Circular. 
 
Grupo certificado no domínio da Segurança, Eficiência 
ambiental, Qualidade e Sustentabilidade. 
 
Qualificação dos quadros: 55% pessoal com qualificação 
profissional média ou superior. 
 
Diálogo social: Instrumentos de Regulamentação Coletiva 
negociados com paz social. 
 
Integração na envolvente, com crescente desenvolvimento de 
áreas de responsabilidade social (em processo de conceção). 
 
Desenvolvimento de novos produtos com maior valor 

acrescentado. 6 

MEGASA SN SEIXAL. 

350 k 

1150k 

Produção (Em Tn) 

Incremento 220% 

1995                         2018 



MEGASA SN SEIXAL 

A SN Seixal é uma unidade fabril de referência ao nível europeu, com uma capacidade produtiva 
superior a 1 milhão de toneladas, inserindo-se num sector com uma elevada dependência de 
vetores diretamente relacionados com o dinamismo da atividade económica. 

375 postos de trabalho direto, 
bem como cerca de 1000 

indiretos 

80% do produto acabado 
exportado, 60% por via marítima 

Capacidade de produção superior 
a  1 milhão de toneladas/ano 

Volume de Negócios de cerca de  
540 milhões de € em 2018 

43 milhões € em I&D  
entre 2004-2017 

É a 13ª exportadora nacional 
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MEGASA/ SIDERURGIA NACIONAL – A EVOLUÇÃO 

O enfoque tradicional da Megasa assumia, até 2008, 

um raio de acção predominantemente de cerca de 

300 km, com um carácter  nacional e ibérico… 

…com vista a ultrapassar a reduzida procura nacional, a 

Megasa está actualmente a actuar numa diversidade 

elevada de mercados, com uma relativa dispersão 

geográfica com vendas em mais de 40 países 

Ilustrativo 
Ilustrativo 

Posicionamento Estratégico 

MERCADO PENÍNSULA IBÉRICA e SUL FRANÇA 
(Transporte territorial  - predominantemente ferroviário) 

MERCADO EUROPA / NORTE ÁFRICA 
(Transporte marítimo) 

Mercados futuros 

O objectivo da Megasa passa por uma presença em mercados 

com relativo dinamismo económico. Neste contexto, 

identificam-se os mercados ibéricos, designadamente no Este da 

Península Ibérica (nomeadamente Barcelona e Valência)… 

…bem como os mercados Europeus do Reino Unido, 

Alemanha, norte de França, e norte de África  (Argélia e 

Marrocos), mercados com maior procura de Aços de maior 

qualidade e de Spool (Tipo específico de produto acabado). 
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Novos requisitos Ambientais e ações implementadas 

 

No quadro seguinte detalham-se os principais requisitos que a nova Licença Ambiental (LA) nº 

658/1.1/2017 apresenta, comparando com a anterior LA da SN Seixal, assim como o seu atual estado de 

implementação e ações previstas: 

 

Destaque: 

 

Redução da estiva de ASIC. 

2011:  Projeto de regularização com  ASIC de terrenos comprados  

Metade 2016: Obtenção das entidades públicas de autorização para regularização de terrenos. 

Início de 2017:  Situação normalizada de stocks. 

 

Nova Central de fabricação de Gases. 

Arranque definitivo em fevereiro de 2018. 
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Novos requisitos Ambientais e ações implementadas 

Novos requisitos LA nº 658/1.1/2017  Estado de implementação/Ações 

Sistemas de Arrefecimento de Águas 

•Protocolos de operação e manutenção dos sistemas de 

arrefecimento  

•Limpeza do sistema duas vezes ao ano 

•Plano de amostragem com periodicidades mínimas 

definidas 

- Procedimentos de operação e manutenção implementados considerando as MTD 

e recomendações do IPQ; 

- Programa de monitorização implementado e limpezas do sistema garantidas duas 

vezes ao ano. 

Emissões Pontuais 

• VLE mais rigorosos nas partículas e novos poluentes 

introduzidos (Compostos de Crómio (VI), Compostos 

inorgânicos clorados (Cl-), Compostos inorgânicos 

fluorados (F-)) 

- Monitorizações efetuadas de acordo com requisitos da LA, com cumprimento 

integral dos VLE 

Monitorização de Emissões Difusas 

• Requisitos ao nível da receção e descarga de sucatas e 

aditivos 

• Medidas de minimização no processamento de escórias 

• Controlo operacional das operações de corte de sucata, 

minimizando as emissões 

•Campanhas de monitorização de partículas PM10 

 

-Aquisição de canhões de água para minimização de emissões difusas em 

determinadas operações de movimentação de  matéria-prima; 

- Investimento na máquina de corte de sucatas, com sistema de despoeiramento 

associado; 

-Processamento de escórias: 

a) Reforço de limpeza e humedecimento de vias de circulação, através de auto-

varredoras e jopper; 

b) Melhoria da pulverização de zonas de armazenamento de escória, através do 

reforço de chuveiros e aquisição de canhões de águas; 

c) Encapsulamento de telas transportadoras de escória; 

-Campanha de monitorização de difusas em 2017 realizada. Nova campanha 

iniciada em 2018, faltando apenas conclusão da monitorização de Outono/Inverno. 

- Construção de talude, para plantação de cortina arbórea no extremo sul da 

instalação (junto a zona de armazenamento de ASIC) 

FF1 FF2

Poluente

VLE LA Nº 

7/2005

VLE LA nº 

358/1,1/2018

VLE LA Nº 

7/2005

VLE LA nº 

358/1,1/201

8Partículas 15 5 300 150
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Novos requisitos Ambientais LA e ações implementadas 

Novos requisitos LA nº 658/1.1/2017  Estado de implementação/Ações 

Emissões de Águas Pluviais 

• Aumento de área de impermeabilização de parque de 

armazenamento de matéria-prima e/ou resíduos e zona de 

receção de escória (aprox. 7000m2), com ligação a coletor 

pluvial 

- Trabalhos de impermeabilização relativos à 1ª e 2ª fase do projeto (área do parque 

de sucatas) já em curso. Previsão de conclusão de trabalhos até final de Abril de 

2019.  

Emissões de Águas Residuais Domésticas 

• Ligação dos efluentes domésticos à rede de saneamento 

municipal 

- Ligação ao coletor de águas residuais domésticas da SIMARSUL já realizada, com 

inicio de descargas no final de Novembro. 

Ruído 

• Efetuar medições de ruído, após entrada em funcionamento 

da central de oxigénio e no seu regime normal de 

funcionamento  

• Estudo para colocação de barreiras em locais apropriado, de 

forma a impedir a propagação do som 

- Nova central de gases (ASU) em operação desde Fevereiro 2018, com 

consequente paragem da antiga central (VPSA) nessa data.  

-Estudo de ruído efetuado de acordo com o estipulado na LA e submetido em 

Outubro às respetivas entidades. 

- Barreiras acústicas - O projeto encontra-se concluído tendo sido submetido a 

aprovação a Infraestruturas de Portugal, para posterior entrega junto da Câmara 

Municipal do Seixal, estando assim em curso todas as diligências necessárias à 

obtenção do correspondente licenciamento. A partir do momento em que tenhamos 

as aprovações das entidades envolvidas, a previsão para execução dos trabalhos é 

de 5 meses.  

ASIC 

• Limitações à quantidade de ASIC armazenada para gestão 

como produto (200.000 ton) 

• Escoamento de ASIC para remodelação de terreno 

• Desenvolvimento de parceria com LNEC para estudo de 

incorporação de ASIC em misturas betuminosas  

- Quantidades de ASIC armazenado mantêm-se abaixo das 200.000 ton, com 

informação trimestral ao IAPMEI sobre quantidades produzidas, encaminhadas e de 

stock. 

- Foi dado seguimento ao escoamento de ASIC para o terreno da Rua da Industria. 

- A 1ª fase do estudo com o LNEC foi finalizada no princípio de 2018, sendo que está 

em curso a preparação da 2ª fase (aplicação em trecho experimental – IC1 entre 

Alcácer e Grândola). 

Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) 

• Maior detalhe das MTD implementadas e seguimento de 

sua aplicação 

• Novas medidas requeridas 

 

- Revisão de implementação e estado das MTD realizada no âmbito do RAA. 

- Medidas a implementar referidas na LA – impermeabilização de cerca de 7.000m2 

de área de armazenamento de MP, escoamento de ASIC para remodelação de 

terreno e parceria com LNEC para estudo de novas aplicação para o ASIC 

- Revisão do BREF Ferrous Metals Processing a ser seguida pela SN Seixal 

Relatório  Ambiental Anual (RAA) 

• Conteúdos a apresentar no RAA claramente definidos e 

detalhados 

- RAA relativo ao ano de 2017, submetido na APA. Já em preparação o RAA relativo 

ao ano de 2018. 
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Alterações com impacto ambiental positivo 
introduzidas e em curso 

 
Ruído: 

 Instalação de placas atenuantes de ruído ambiental na fachada sul da nave 4 (Aciaria) – projeto em curso; 

Prioridade à descarga de sucata no topo Nascente da fábrica, preferencialmente na fossa de sucata (localização no topo mais 

afastado em relação às zonas habitacionais); 

 Garantir que o transporte interno é assegurado por veículos de grande capacidade de carga, minimizando o número de operações 

necessárias, diminuindo desta forma a emissão de ruído associado às movimentações; 

 Privilegiar a receção de sucata e a expedição de produto acabado por via ferroviária, sempre que possível, para minimizar o tráfego 

por esta via rodoviária; 

Aquisição de equipamento de movimentação interna de biletes, com consequente redução de utilização de camiões para transporte, 

permitindo uma melhoria ao nível de ruído e emissões difusas; 

 

Emissões difusas 

Plantação de uma cortina arbórea (cerca de 600 unidades) ao longo de toda a vedação junto à EN10-2, que permite a atenuação das 

emissões difusas de poeiras e do ruído; 

Construção de talude, com plantação de árvores ciprestes, junto a vedação periférica entre parque de ASIC e EN10-2, também como 

melhoria paisagística e impacto visual – em curso; 

Aquisição de mais canhões nebulizadores para utilização na área de parque sucata/aciaria.  

Construção de nave para cobertura de zona de arrefecimento de escória– previsto para 2019 

Instalação de despoeiramento adicional para a nave da Aciaria, para melhoria de aspirações secundárias – projeto em curso e 

prevista conclusão até  fim 2019. Arranque com todo em funcionamento: janeiro 2020. Investimento de cerca de 7 milhões de Euros. 
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Outras alterações Ambientais implementadas 

Fábrica de gases ASIC 
Encapsulamento das 

telas 

Máquina de corte de 
ursos / sucatas 

Canhões de água Terberg * 
Reachstaker otimização 

movimentação interna de biletes 

 * locomotiva multimodal ferro-  rodoviária 
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NOVO 
DESPOEIRAMENTO 

Aumento Capacidade de Aspiração 

 1 050 000 m³/h 

Custo 

 7 M€ 

Entrada em funcionamento 

setembro 2019-janeiro 2020 
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COBERTURA PARQUE 
ESCORIA NEGRA 

Área Implantação-800 m² 

Dimensões –25.5 m(L) x 31.5m(C) x 

17.5m(H) 

Custo 

 1M€  

Entrada em funcionamento 

 Dezembro 2019 
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PAVIMENTAÇÃO PARQUE 
MATERIA PRIMA 1º FASE 

AREA PAVIMENTADA 

•1º FASE 10 180 m² 

 

•Fase 1A - 4500m² 

•Fase 1B – 5680 m 

 

  

Entrada em funcionamento 

Dezembro 2019 
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CANHÕES NEBULIZADORES 
2 canhões Tipo V12 moveis  

1 Canhão Tipo V12 Semiautomáticos

  

Custo 

 200.000€ 

Entrada em funcionamento 

 Março 2018 

Canhão de nebulização V12S – alcance 

60m; 

capacidade para 10000l - autonomia de 

aprox. 8horas (22l/min);  
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INSONORIZAÇÃO NAVE 
ACIARIA 

 Colocação de 4950 m² de painel acústico 

 Atenuação sonora Rw= 32 dB 

(ISO 717-1) 

Custo 

 500.000€ 

Entrada em funcionamento 

Dezembro de 2019 
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BARREIRA ACUSTICA 

Dimensões 

 280m(C) x 5.5m(H) 

 

Entrada em funcionamento  

5 meses após Licenciamento 
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BARREIRA ARBOREA 
Plantação de 1120 arvores  junto a 

vedação periférica Fabrica. 

Fase 1 - 560 arvores – Dezembro 2017 

Fase 2 – 560 arvores – Março de 2019 

Arvores  

 Espécie – Cypress Lyiland 

 Altura 1,4m - 1.5m 

Custo 
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megasa.com 

21 


