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PARTE I – ENQUADRAMENTO GERAL DO PLANO 
 

1. Introdução 
 

O Plano de Emergência Externo de Estarreja (doravante designado por PEEE) é um plano que 

visa a organização da intervenção das entidades e recursos disponíveis, com responsabilidade 

na área da segurança, em situações de emergência que possam ocorrer ou ter influência na 

área do Município, com origem no Complexo Químico de Estarreja (CQE) e que extravasem 

para fora do seu perímetro. 

 

O Diretor do presente plano é o Presidente da Câmara Municipal, tendo delegado essa 

competência no Vereador da Proteção Civil. Na sua ausência ou impedimentos, este será 

substituído por outro Vereador da Autarquia. 

 

O presente plano foi elaborado de forma a responder às disposições legais no ponto 

número 3 do Art. 19º do Decreto-Lei nº 254/2007 de 12 de julho, relativo à “Prevenção de 

Acidentes Graves”, o que se torna pertinente pelo facto do CQE ter na sua constituição 

estabelecimentos de nível superior de perigosidade abrangidos pela Diretiva “Seveso II”. Para 

além do já mencionado, é também necessário proceder à sua atualização com base na nova 

Lei de Bases da Proteção Civil e segundo a Diretiva constante da Resolução nº 25/2008. 

 
 
O PEEE constitui uma ferramenta de resposta a situações de acidente químico que possam 

afetar o Concelho. Permite identificar riscos e vulnerabilidades mais significativos presentes no 

território, inventariar os meios e recursos disponíveis para fazer face a uma situação de 

emergência e organizar a resposta, através da definição das estruturas de direção, comando e 

controlo e das missões atribuídas a cada entidade. 
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1.1.  Caracterização dos Estabelecimentos 

 

O CQE dista a cerca de 3 km em linha reta e a NNW da Cidade de Estarreja. É neste complexo 

industrial que se encontram as quatro empresas no Setor da Química de Base que serão objeto 

de estudo no presente plano, sendo elas a AR LÍQUIDO, CIRES, CUF e DOW, e cuja 

caracterização geral é seguidamente apresentada. 

 

 
• AR LÍQUIDO 

 

Direção completa da Fábrica: 

Sociedade Portuguesa do Arlíquido “Arlíquido”, Lda. – Centro de Produção de Estarreja 

Zona Industrial de Estarreja, Apartado 91 

3860-259 Estarreja 

 

Direção completa da Sede: 

Sociedade Portuguesa do Arlíquido “Arlíquido”, Lda.  

Rua Dr. António Loureiro Borges, 4-2º Arquiparque – Miraflores 

1495-131 Algés 

 

Coordenadas geográficas: 

 M: 162052 (m) 

P: 423638 (m) 

 

Atividades do estabelecimento (códigos CAE Rev.3): 

 20110 – Fabricação de Gases Industriais 

 

Principais substâncias perigosas: 

Substância Principais Perigos 

Amoníaco Tóxico, irritante, corrosivo e perigoso para o ambiente 

Hidrogénio Extremamente inflamável 

Monóxido de carbono Extremamente inflamável e tóxico 

Oxigénio Comburente 

Mistura CO/H2 Tóxico 

Propano Explosivo e muito inflamável 
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• CIRES 

 

A Companhia Industrial de Resinas Sintéticas, CIRES, S.A. tem Sede e Fábrica no lugar de 

Samouqueiro, Estarreja, com a seguinte morada: 

Apartado 20, Samouqueiro – Avanca 

3864-752 Estarreja – Portugal 

 

No Porto de Aveiro possui uma Instalação Portuária de Receção e armazenagem (IPR) com a 

seguinte morada: 

Terminal Químico do Porto de Aveiro – Instalações da Cires 

3830 Gafanha da Nazaré 

 

Coordenadas geográficas: 

 Latitude 40° 46' 48" Norte 

 Longitude 8° 34' 23" Oeste 

 

Atividades do estabelecimento (códigos CAE Rev.3): 

 20160 – Fabricação de matérias plásticas sob formas primárias 

 

Principais substancias perigosas: 

Substância Principais Perigos 

Ácido Clorídrico Corrosivo 

Amoníaco  Tóxico, irritante, corrosivo e perigoso para o ambiente 

Cloreto de Vinil Monómero (VCM) Explosivo e tóxico 

Metanol Muito inflamável e tóxico 

Nafta  Inflamável 

Soda Cáustica  Corrosivo 

 

• CUF – Químicos Industriais, S. A. 

 

Direção completa da Fábrica e Sede: 

CUF – Químicos Industriais, S.A. 

Quinta da Indústria – Beduído 

3860-680 Estarreja 

 

Coordenadas geográficas: 

 Latitude 40° 46' 39" Norte / Longitude 8° 34' 33" Oeste (Área PAD1) 

 Latitude 40° 46' 39" Norte / Longitude 8° 34' 26" Oeste (Área PCA2) 

                                                           
1 Produção Anilina e Derivados 
2 Produção Cloro Álcalis 
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Atividades do estabelecimento (códigos CAE Rev.3): 

 20130 – Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos de base 

20144 – Fabricação de outros produtos químicos orgânicos de base, n.e. 

  
 
Principais substancias perigosas: 

Substância Principais Perigos 

Ácido Clorídrico Corrosivo 

Ácido nítrico (>60%) Corrosivo e comburente 

Ácido Sulfúrico Corrosivo 

Amoníaco Tóxico, irritante, corrosivo e perigoso para o ambiente 

Anilina Tóxico e perigoso para o ambiente 

Benzeno Facilmente inflamável e tóxico 

Ciclohexilamina Inflamável 

Ciclohexanol Nocivo 

Cloro Muito tóxico e perigoso para o ambiente 

Hidrogénio Extremamente inflamável 

Hipoclorito de Sódio  Corrosivo 

Mononitrobenzeno Tóxico, combustível e perigoso para o ambiente 

Tetracloreto de Carbono Tóxico e perigoso para o ambiente 

Soda Cáustica Corrosivo 

 

 

• DOW Portugal 

 
Direção completa da Fábrica e Sede: 

DOW Portugal – Produtos Químicos, Sociedade Unipessoal, Lda. 

Rua do rio Antuã, nº 1 – Beduído 

3860-529 Estarreja 

 
Coordenadas geográficas: 

 Latitude 40° 46' 44.35" Norte 

 Longitude 8° 35' 02.44" Oeste 

 

Atividades do estabelecimento (códigos CAE Rev.3): 

20144 – Fabricação de outros produtos químicos orgânicos de base, n.e. 

20160 – Fabricação de matérias plásticas sob formas primárias (Código CAE Principal) 

22210 – Fabricação de chapas, folhas, tubos e perfis de plástico 

33190 – Reparação e manutenção de outro equipamento 

33200 – Instalação de máquinas e de equipamentos industriais 
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Principais substancias perigosas: 

Substância Principais Perigos 

Ácido clorídrico (33%) Corrosivo 

Anilina Tóxico e perigoso para o ambiente 

Cloro Muito tóxico e perigoso para o ambiente 

Formalina (45%) Tóxico 

Fosgénio Muito tóxico 

Gás Natural Extremamente inflamável 

Gasóleo Inflamável 

Isobutano Extremamente inflamável 

Metanol Muito inflamável e tóxico 

Metildianilina (MDA) Tóxico 

Monoclorobenzeno Inflamável e nocivo 

Monóxido de carbono Extremamente inflamável e tóxico 

MDI Comburente e corrosivo 

Soda Cáustica Corrosivo 

50% Monoclorobenzeno + 47% 

Isocianatos + 3% Phenco 
- 

30% Monoclorobenzeno + 64% 

Isocianatos + 6% Phenco 
- 

 
 
 
 

1.2.  Cenários de Acidente Grave  
 

 

AR LÍQUIDO 

 

A unidade de produção da Ar Líquido em Estarreja está classificada, segundo a Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), como sendo um estabelecimento abrangido pelo nível inferior 

de perigosidade, pelo que não apresenta identificação de cenários de acidentes graves, 

conforme plasmado no Decreto-Lei nº 254/2007 de 12 de julho. 

Porém, devido à produção e existência de substâncias perigosas nas instalações e ao 

transporte dessas substâncias através de condutas, fazendo a ligação a estabelecimentos de 

nível superior de perigosidade abrangidos pela Diretiva “Seveso II”, entende-se ser pertinente 

a inclusão deste centro de produção da Ar Líquido no presente Plano. 

 

 

 

 



                    Plano de Emergência Externo de Estarreja  
 

Elaborado por: SMPC Estarreja 2012                          14/165 
 

 

CIRES 

 

• Rotura na linha de transferência de VCM desde a válvula XV-100 até aos tanques de armazenagem 

TK-7301/n 

• Rotura do tanque de VCM TK-7301/01 

• Rotura de um dos tanques de VCM TK-7301/3 e 4 

• Rotura do tanque TK-7501 

• Rotura na linha de expedição de VCL para a fábrica PS2 desde o tanque TK-7301/n até ao tanque 

medidor TK-2201 

• Rotura na linha desde o tanque medidor TK-2201 até ao PL-2201/n 

• Rotura do reator PL-2201/n 

 

CUF – QI 

 

Produção de Anilina e Derivados (PAD) 

• Colapso de um tanque de armazenagem de amoníaco 

• Acidente com cisterna de benzeno 

• Colapso do gasómetro de hidrogénio 

 

Produção Cloro Álcalis (PCA) 

• Rotura no tanque de armazenagem de cloro 

• Rotura do pipeline de cloro gás CUF – QI / DOW 

• Colapso de torre de purificação de cloro 

 

DOW 

 

• Fuga de Fosgénio, com falha no Blowdown 

• Fuga de Ácido Clorídrico (HCl) gasoso em 2 condições climatéricas distintas 

• Fuga de Cloro em 2 condições climatéricas distintas 

 

A caracterização detalhada de cada um dos cenários de acidente acima mencionados encontra-

se no ponto n.º 3 da Secção II da Parte IV do presente Plano, referente à informação 

complementar. 
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Lacunas de Informação 

 

Foram sentidas algumas lacunas de informação e dificuldades na elaboração deste Plano. 

Entre elas destacam-se: 
 

• Inexistência de sistemas de monitorização para os riscos considerados, bem como de 

metodologias adequadas para uma avaliação quantitativa dos riscos; 
 

• A versão do Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor data de 1993, encontrando-se em 

revisão, pelo que a informação disponível está desajustada em relação à situação atual. 

 

A maior dificuldade acrescida à elaboração do presente Plano reportou-se à tentativa de 

seleção dos cenários de acidentes graves de maior probabilidade de ocorrência com afetação 

das populações envolventes, uma vez que as três empresas têm claramente identificados 

todos os cenários graves segundo os parâmetros estabelecidos e aprovados pela APA. 
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2. Âmbito de Aplicação 
 

O PEEE tem aplicação territorial no âmbito do Município de Estarreja, pretendendo prevenir os 

riscos tecnológicos a que o concelho de Estarreja poderá estar sujeito. 
 

Dada a vastidão de riscos potenciais nas imediações dos estabelecimentos abrangidos pela 

Diretiva “Seveso II”, foram considerados no âmbito do Plano Especial de Emergência de 

Proteção Civil (para efeitos de planeamento e estratégia de resposta) aqueles que, pelas suas 

características, são mais suscetíveis de afetar o Concelho, nomeadamente: 

 

• Acidentes industriais graves; 

• Transporte de matérias perigosas;   
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3. Objetivos 
 

Os objetivos gerais do PEEE são identificar, avaliar, prevenir e mitigar os riscos presentes 

no concelho através da implementação das seguintes ações: 
 

• Definição das orientações relativamente ao modo de alerta, mobilização e atuação dos 

vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de proteção civil, 

habilitando as entidades envolvidas no plano a manterem o grau de preparação e de 

prontidão necessário à gestão de acidentes graves ou catástrofes; 
 

• Definição da unidade de direção, coordenação e comando das ações da desenvolver, 

bem como sistematização das ações de apoio, promovendo maior eficácia e rapidez de 

intervenção das entidades intervenientes; 
 

• Inventariação dos meios e recursos disponíveis para acorrer a um acidente grave ou 

catástrofe, providenciando, através de uma resposta concertada, as condições e os meios 

indispensáveis à minimização dos efeitos adversos de um acidente grave ou catástrofe; 
 

• Garantia da criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e 

coordenado de todos os meios e recursos disponíveis num determinado território, sempre 

que a gravidade e dimensão das ocorrências o justifique; 
 

 
Os objetivos específicos do PEEE são: 

 

• Minimizar a perda de vidas e bens, atenuar ou limitar os efeitos de acidentes graves ou 

catástrofes e restabelecer o mais rapidamente possível, as condições mínimas de 

normalidade; 
 

• Assegurar a comunicação, entre o operador do estabelecimento e o Serviço Municipal de 

Proteção Civil (SMPC), de avisos imediatos dos eventuais acidentes graves envolvendo 

substâncias perigosas ou incidentes não controlados passíveis de conduzir a um acidente 

grave; 
 

• Promover a informação das populações através de ações de sensibilização, tendo em 

vista a sua preparação, a assumpção de uma cultura de autoproteção e o entrosamento na 

estrutura de resposta à emergência; 
 

• Identificar as medidas para a reabilitação e, sempre que possível, para a reposição da 

qualidade do ambiente, na sequência de um acidente grave envolvendo substâncias 

perigosas. 
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4. Enquadramento Legal 
 
O presente Plano está sustentado pela legislação em vigor, nomeadamente: 
 
Legislação Geral:  
 

• Resolução nº 25/2008 de 18 de julho � Diretiva relativa aos critérios e normas técnicas 

para elaboração e operacionalização de planos de emergência de proteção civil. 
 

• Lei nº 65/2007 de 12 de novembro � Define o enquadramento institucional e operacional 

da proteção civil no âmbito municipal, estabelece a organização de serviços municipais de 

proteção civil e determina as competências do comandante operacional municipal em 

desenvolvimento da Lei 27/2006 de 3 de julho; 
 

• Decreto-Lei nº 134/2006 de 25 de julho � Sistema Integrado de Operações de Proteção e 

Socorro; 
 

• Lei nº 27/2006 de 3 de julho � Lei de Bases de Proteção Civil. 

 

• Decreto-Lei nº 114/2011 de 30 de novembro � Procede à transferência das competências 

dos governos civis, no âmbito da competência legislativa do Governo, para outras 

entidades da Administração Pública;  

 

• Lei Orgânica nº 1/2011 de 30 novembro � Transfere competências dos governos civis e 

dos governadores civis para outras entidades da Administração Pública em matérias de 

reserva de competência legislativa da Assembleia da República. 

 

Legislação Específica: 
 

• Decreto-Lei nº 254/2007 de 12 de julho � Estabelece o regime de prevenção de acidentes 

graves que envolvam substâncias perigosas e a limitação das suas consequências para o 

homem e o ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 96/82/CE, do 

Conselho, com a redação dada pela Diretiva nº 2003/105/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho. 
 

• Decreto-Lei nº 98/2010 de 11 de agosto �  Estabelece o regime a que obedece a 

classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas para a saúde humana e 

para o ambiente. 

 

A restante legislação complementar pode ser consultada em www.prociv.pt 
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5. Antecedentes do Processo de Planeamento 
 

O processo de planeamento teve início em finais da década de oitenta, onde surgiu a primeira 

versão do Plano de Emergência Externo de Estarreja. 

Ao longo dos anos foram iniciados vários processos de revisão, assim como exercícios de teste 

ao plano, tal como se pode observar no historial abaixo apresentado: 

 

���� 1987 – Versão 00 do Plano de Emergência Externo de Estarreja 

O PEEE começou a ser elaborado em 1983, no entanto, por imposição ao Serviço Nacional de 

Proteção Civil (SNPC) de ações imediatas de interesse, acabou por ser uma missão adiada. 

Em finais de 1987 foi assim elaborada a primeira versão do PEEE, que se baseava, 

fundamentalmente, na atribuição de missões às várias entidade, acabando por ser 

reformulada, com vista a dar-lhe a necessária eficácia, através de um Plano. 

 

���� 1988 

Simulacro para testar a primeira versão do PEEE – fevereiro 1988 

Cenário: Libertação de um gás tóxico na sua situação mais gravosa – Fuga de Cloro, que se 

deposita no solo e começa a ser arrastado pelo vento na direção de Estarreja. 

 

���� 1989 

Repetição de exercício de teste ao PEEE – março 1989 

Cenário: Acidente com camião cisterna com rotura de tanque de 12 toneladas de Cloreto de 

Vinilo. 

  

Estes dois exercícios realizados permitiram avaliar as condições de resposta à emergência e 

tiveram como consequência algumas alterações ao Plano. 

 

���� 2001 

Reiniciado o processo de revisão do PEEE e elaborado um PMEE, num plano único – Versão 

conjunta do PEEE e PMEE. 

Em outubro de 2001 foi enviado para apreciação e aprovação, não tendo sido aprovado pelo 

SNPC. 

 

���� 2003 – Versão 01 do Plano de Emergência Externo de Estarreja 

Elaborada uma revisão da versão anterior (versão conjunta), separando-se os dois planos. 

PMEE e PEEE, versões 00 e 01, respetivamente. 
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���� 2005 – Versão 02 do Plano de Emergência Externo de Estarreja 

Elaborada uma revisão da versão anterior. 

 

���� 2006 

Simulacro para testar em simultâneo situações específicas dos PMEE e PEEE, avaliando a 

capacidade e eficácia dos meios disponíveis – novembro 2006. 

Cenário: Sismo de curta duração e de magnitude 5,5 na escala de Richter abalou o Concelho 

de Estarreja, causando alguns feridos e danos materiais. 

Consequência: O pipeline de transporte de Cloro gasoso, entre as empresas DOW e CUF, que 

estava a ser intervencionado no momento do abalo sísmico, abre uma brecha da qual resulta 

uma perda de contenção desse produto químico. 

 

���� 2007 

Alterado o Anexo de Transmissões – fevereiro 2007  

 

���� 2010 

Simulacro para testar e avaliar o PEEE e Plano de Emergência Interno e Plano de Emergência 

do Pipeline de VCM da CIRES – março de 2010. 

Tipo de Exercício: LivEx – Exercício de ordem operacional com meios no terreno que permitam 

avaliar a capacidade de execução das entidades intervenientes. 

Cenário: Rotura do pipeline de VCM da CIRES, por uma retroescavadora, originando a 

libertação para a atmosfera de uma certa quantidade de Cloreto de Vinilo, gás mais denso que 

o ar, anestésico, inflamável e que forma misturas explosivas com o ar. 

A nuvem de gás originou de imediato um incêndio com ponto fixo no ponto de fuga da 

conduta.  

 

Desde a elaboração da primeira versão, até à data não existiram ativações do PEEE. 

 

O presente plano foi elaborado com base na legislação em vigor e em cumprimento com a 

resolução nº 25/2008 da Comissão Nacional da Proteção Civil (CNPC), bem como as 

orientações emanadas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) – Caderno Técnico 

PROCIV 7 – Manual de apoio à elaboração de Planos de Emergência Externos (Diretiva “Seveso 

II”). 

O presente Plano foi objeto de consulta pública de 04 de Junho a 16 de Julho de 2012, não 

tendo, no entanto, havido contributos. 

Recebeu parecer favorável da Comissão Municipal de Proteção Civil em 12 de Dezembro de 

2012. 
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6. Articulação com Instrumentos de Planeamento e Ordenamento do 
Território 

 

Pretende-se com este plano promover a interligação entre os instrumentos de planeamento de 

emergência de proteção civil e os de planeamento e ordenamento do território, quer da 

área territorial quer dos adjacentes à área, e por conseguinte, o estabelecimento de sinergias 

ao nível da identificação de riscos e vulnerabilidades, bem como da harmonização de bases 

cartográficas. 

 

Ao nível da intervenção de emergência, para responder a acidentes industriais graves 

provenientes das empresas do concelho sujeitas à Diretiva “Seveso II”, o presente Plano 

Especial de Emergência articula-se com o Plano Municipal de Emergência de Estarreja. 

 

Ao nível da informação, este plano utiliza informação base do Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) nomeadamente no que respeita à caracterização física e 

sócio-económica do concelho e, ainda no âmbito da revisão do PDM, tem igualmente em conta 

uma estimativa prévia das distâncias de segurança na envolvente dos estabelecimentos 

abrangidos pela Diretiva “Seveso II” (dados facultados pela Agência Portuguesa do Ambiente). 

 

O PEEE é acompanhado de um sistema de informação geográfica, o qual facilita a sua 

consulta, bem como a sua rápida e permanente atualização. Na sua elaboração foi utilizado o 

Sistema de Informação Geográfica Municipal do Concelho. 
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7. Ativação do Plano 
 

7.1.  Competência para a Ativação do Plano 

 
Considerando a legislação em vigor (lei nº 65/2007 de 12 de novembro), compete à 

Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) determinar a ativação do Plano, bem como a 

sua desativação. 
 

Excecionalmente e em caso de impossibilidade de reunir todos os membros da CMPC, poderão 

três dos elementos que a compõem tomar essa decisão, desde que estejam presentes: 

 

Subcomissão 

• Presidente da Câmara Municipal (ou o seu substituto); 

• Comandante Operacional Municipal (COM) ou Comandante dos Bombeiros Voluntários de 

Estarreja; 

• Comandante da Guarda Nacional Republicana. 

 

Esta decisão será posteriormente sancionada pelo plenário da CMPC. 

 

Deste modo, sempre que ocorra uma situação que possa ultrapassar os limites do CQE, o 

Diretor do Plano deverá avaliar a possibilidade de ativação do Plano, em função da gravidade 

da situação e das eventuais consequências previsíveis para as populações. 

 

A publicitação da ativação/desativação do plano de emergência será feita através dos meios 

de comunicação social locais, nomeadamente: 
 

• Rádio Voz da Ria (90.2 FM); 

• Jornais locais;  

• Internet (página da Autarquia www.cm-estarreja.pt); 

• Editais (afixados nos locais de estilo e Juntas de Freguesia). 

 

Visto até à data de elaboração do presente Plano de Emergência não existir COM, este cargo 

será assumido pelo Comandante do Operações de Socorro (COS), que por sua vez será o 

Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Estarreja ou o seu substituto no teatro de 

operações. 
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7.2.  Critérios para Ativação do Plano 

 
O Plano é ativado sempre que, com base nas informações disponíveis, se registe a iminência 

ou ocorrência de uma situação de acidente com potencial consequência de danos elevados 

para as populações e/ou bens e/ou ambiente e que justifiquem a adoção imediata de medidas 

excecionais com vista à atenuação ou eliminação do risco, bem como restabelecer o mais 

rapidamente possível as condições mínimas de normalidade. 

 

Na sequência de um acidente grave cada uma das empresas tem determinado no respetivo PEI 

o seu mecanismo de ativação em situação de emergência e respetiva estratégia de 

comunicação/ativação. Neste sentido o responsável pelo PEI do estabelecimento afetado, de 

acordo com as indicações verificadas no referido plano aquando a existência de incapacidade 

de resolução do acidente e possível extravasar das consequências para o exterior, solicita a 

intervenção do Corpo de Bombeiros Voluntários de Estarreja que por sua vez informa o Diretor 

do PEEE que recomenda a ativação do mesmo.   

 

A desativação do plano é decidida logo que se verifique que as condições mínimas de 

normalidade estão restabelecidas. 
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8. Programa de Exercícios 
 
De forma a testar a eficiência dos procedimentos de atuação em caso de ser necessária a 

ativação do PEEE e, de acordo com o art.º 9º da Resolução nº 25/2008 de 18 de julho, deverá 

ser realizado no mínimo um exercício de simulação no prazo máximo de 180 dias após a sua 

aprovação. Este exercício será do tipo LivEx, ou seja, de ordem operacional, envolvendo 

missões no terreno para avaliar as disponibilidades operacionais e capacidades de execução 

das entidades envolvidas. 

 

O objetivo principal dos exercícios de ordem operacional é ensaiar e testar os meios de alerta 

e, verificar a eficiência da coordenação entre o SMPC e os meios de emergência dos 

estabelecimentos abrangidos. 

 

No âmbito do nº7 do art.º19º do Decreto-Lei nº 254/2007 os exercícios de simulação devem 

ter uma periodicidade mínima de três anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


