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1. O que é o Resumo Não Técnico? 

Este Resumo Não Técnico é um volume independente que integra o Estudo de Impacte 

Ambiental da Central de Ciclo Combinado da Galp Power em Sines – S. Torpes. Destina-se, 

como o nome indica, a ser um documento de grande divulgação. Por isso, se pretender 

obter informações mais aprofundadas sobre os efeitos que o projecto vai ter sobre o 

Ambiente deve consultar o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), que está disponível na 

Câmara Municipal de Sines, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Alentejo em Évora, e na Agência Portuguesa do Ambiente, APA (ex-Instituto do Ambiente, 

ex-IA) em Lisboa. 
 

2. Em que consiste a Central de Ciclo Combinado ? Q ual é o prazo estimado para a 

execução do projecto ? 

A Central de Ciclo Combinado de S. Torpes utilizará como combustível o Gás Natural 

(alimentado a partir do gasoduto), para a produção de energia eléctrica de uma forma 

altamente eficiente. Uma Central de Ciclo Combinado consiste, basicamente, na 

combinação de um ciclo de turbina a gás, com um ciclo de vapor. As Centrais de Ciclo 

Combinado com Turbinas a Gás convertem cerca de 55% a 60% da energia do combustível 

em energia eléctrica, enquanto as centrais convencionais, a fuel ou carvão, convertem 

apenas cerca de 35% da energia do combustível. São, por isso, Centrais de alto rendimento, 

em que pelo facto é proporcionalmente muito menor a poluição gerada no processo. 

A Central de Ciclo Combinado será constituída por dois grupos com uma potência unitária 

de 400 MWe, totalizando assim 800 MWe. Os grupos a instalar irão integrar Turbinas a Gás 

da última geração, de grande potência e elevado rendimento eléctrico. A energia contida nos 

gases de exaustão será recuperada num ciclo de vapor formado por uma Caldeira de 

Recuperação e uma Turbina a Vapor. 

Cada grupo da Central de Ciclo Combinado será composto basicamente pelos seguintes 

equipamentos e sistemas principais: 

• Turbina a gás; 

• Gerador de vapor recuperador de calor com 3 níveis de pressão e reaquecimento; 

• Turbina a vapor; 

• Gerador; 

• Condensador de vapor; 
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• Sistema de condensados; 

• Sistema de vapor e “by-pass”; 

• Sistema principal de refrigeração; 

• Sistema secundário de refrigeração; 

• Sistemas eléctricos de baixa, média e alta tensão; 

• Sistemas de supervisão e controlo. 

Existirão ainda alguns sistemas comuns aos dois grupos da Central, tais como: 

• Sistema de produção, armazenagem e distribuição de ar comprimido; 

• Sistema de vapor auxiliar; 

• Sistema de captação e transporte de água do mar; 

• Instalação de tratamento de água; 

• Sistema de armazenagem de água industrial e desmineralizada; 

• Sistema de drenagem e tratamento de efluentes líquidos; 

• Sistema de detecção e extinção de incêndios. 

Os projectos complementares associados à Central são os seguintes: 

1. Linha eléctrica, aérea, de evacuação de energia, a qual será objecto de um projecto 

autónomo, devidamente acompanhado do respectivo Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA). A energia eléctrica gerada será entregue à Rede Nacional de Transporte 

(RNT), na Subestação de Sines da REN, a uma tensão de 400 kV. Existem vários 

traçados possíveis para esta Linha de Alta Tensão, os quais procurarão utilizar, 

sempre que possível, trechos do território onde existam já Linhas Eléctricas, 

procurando sempre que possível um traçado em paralelo. Desconhece-se, por isso, 

a extensão do traçado que virá a ser escolhido. O projecto da Linha e o respectivo 

EIA serão entregues na entidade licenciadora (Direcção-Geral de Geologia e 

Energia).  

2. Gasoduto de abastecimento de Gás Natural à Central. O desenvolvimento deste 

projecto estará a cargo da Redes Energéticas Nacionais (no caso a REN-

Gasodutos), e foi já estudado e avaliado no presente Estudo o corredor com a sua 

provável implantação. 

O Projecto da Central de Ciclo Combinado encontra-se em fase de Projecto de Execução e 

o projecto associado do gasoduto encontra-se numa fase de projecto preliminar. Em breve 

serão desenvolvidos os Projectos de Execução dos projectos associados. 
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No caso da linha eléctrica, o desenvolvimento do respectivo Projecto de Execução será 

acompanhado da elaboração de um EIA, para entrega na Entidade licenciadora. 

O prazo estimado para a construção do 1º grupo é de 26 meses contados a partir da data de 

assinatura do contrato de EPC (tipo de contrato de chave-na-mão para este tipo de 

projecto). Estima-se que o 2º grupo comece a sua construção 6 meses após o início de 

construção do 1º grupo. No que diz respeito à fase de exploração considera-se que a vida 

útil de cada grupo seja de 25 anos. 
 

3. Onde se localiza a Central de Ciclo Combinado?  

O local previsto para a implantação do Projecto situa-se na freguesia de Sines, concelho de 

Sines, distrito de Setúbal, em terreno cujo loteamento industrial está a cargo da API Parques 

– Gestão de Parques Empresariais, SA, num lote designado para o efeito, o Lote D6. 

Em termos geográficos, o local situa-se na costa alentejana, a cerca de 140 km a sul de 

Lisboa e a 5 km a sudoeste da cidade de Sines. O Lote D6 de terreno em causa encontra-se 

limitado a Norte pelo ramal da linha de caminho de ferro de acesso ao Porto de Sines e a 

Sul pelo Lote D7 que é por sua vez limitado a Sul pelo ramal de caminho de ferro que serve 

a Central Termoeléctrica, a carvão, da EDP e pela própria Central Termoeléctrica.  

A Figura 1 apresenta a localização da Central de Ciclo Combinado e do projecto associado 

estudado (gasoduto de alimentação) sobre extracto da carta militar e sobre fotografia aérea. 

A Figura 2 apresenta a implantação da Central de Ciclo Combinado.  

A plataforma a ocupar pela Central de Ciclo Combinado localiza-se a cerca de 1 km da 

Costa Atlântica com uma cota altimétrica média de 30 m. Para a implantação da Central 

prevê-se utilizar uma área de aproximadamente 53.625 m2 num lote que possui 

aproximadamente uma superfície de 90.000 m2. 

A escolha desta localização teve em consideração diversos factores ambientais e técnicos 

tais como: 

• Proximidade do Terminal de GNL e do Gasoduto Sines – Setúbal, o que permite a 

alimentação de Gás Natural através de um ramal de pequena extensão (cerca de 2,8 

km); 

• Possibilidade alternativa de receber Gás Natural proveniente do Gasoduto do 

Magreb; 

• Grande proximidade a uma fonte fria (Oceano Atlântico); 
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• Proximidade de um grande porto de águas profundas preparado para receber 

grandes navios; 

• Proximidade de outros grandes centros industriais: a Refinaria de Sines da Galp 

Energia, o Terminal de Gás Natural Liquefeito da Galp Energia, o Complexo 

Petroquímico da Repsol (ex-Borealis), a Fábrica de Negro de Fumo da Carbogal e a 

Central Termoeléctrica de Sines da EDP; 

• Condições favoráveis ao escoamento da electricidade produzida, quer através da 

nova ligação a 400 kV com Espanha (linha Sines – Alqueva – Balboa), quer através 

das linhas Sines – Palmela. 



Extracto da carta Militar de Portugal, Esc.:1/25 000, folha nº516 e 526, IGeoE
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4. Quais são os antecedentes deste projecto ?  

Relativamente aos antecedentes do projecto, podem referir-se os passos que a Galp Power 

seguiu para seu o licenciamento: 

• A Galp Power efectuou o Pedido de Informação Prévia (PIP) à DGGE para o 1º 

grupo de 400 MW em Maio de 2002; 

• A Galp Power efectuou o Pedido de Informação Prévia (PIP) à DGGE para o 2º 

grupo de 400 MW em Setembro de 2002; 

• A DGGE respondeu ao PIP para o 1º grupo de 400 MW em Dezembro de 2002; 

• A Galp Power entregou na DGGE o pedido de atribuição do ponto de recepção para 

o 1º Grupo de 400 MW em Março de 2003; 

• A DGGE respondeu ao PIP para o 2º grupo de 400 MW em Janeiro de 2005; 

• A Galp Power entregou na DGGE o pedido de atribuição do ponto de recepção para 

o 2º Grupo de 400 MW em Abril de 2005. 

• A DGGE emitiu informação favorável à ligação na zona de rede de Sines de uma 

potência total de 860 MVA, a gerar por 2 grupos de 430 MVA, em Setembro de 2006. 

É de referenciar que o Ministério da Economia e da Inovação deu informação favorável à 

instalação de 3.200 MW para quatro novas centrais a gás natural, com 2 grupos de 400 MW 

cada uma, tendo sido aprovadas pelo Governo as seguintes Centrais (ver portal do 

Governo): 

http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Ministerios/MEI/Com

unicacao/Notas_de_Imprensa/20061117_MEI_Com_Centrais_Ciclo_Combinado.htm 

• Central de Lares, da EDP; 

• Central da Figueira da Foz, da Iberdrola; 

• Central do Pego, da Tejo Energia; 

• Central de Sines, da Galp Power. 

A Galp Power considerou como estratégica a localização da Central de Ciclo Combinado 

junto ao Terminal de GNL em Sines, no extremo Este da ampla área portuária, a exemplo da 

estratégia seguida por outros países (como Espanha) e tendo em conta a proximidade à 

fonte fria que é o oceano Atlântico, a par de poder reutilizar, sempre que possível, o caudal 
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de água do mar arrefecido no Terminal de GNL antes da sua rejeição no mar. O interesse 

desta localização foi reconhecido, pelo Governo, ao aprovar a localização da referida 

Central em área portuária, através da Resolução do Conselho de Ministros nº 101/2006, de 

10 de Agosto, tendo a mesma declarado a utilidade pública do uso privativo de uma parcela 

de terreno dominial, sob jurisdição da Administração do Porto de Sines, S.A., o que permitiu 

a entrega do projecto e do respectivo Estudo de Impacte Ambiental, para avaliação de 

impacte ambiental.  

Embora tendo a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 

(CCDR Alentejo) concluído que a localização do projecto não era incompatível com qualquer 

Instrumento de Gestão Territorial (IGT) em vigor, mesmo tendo em conta que se situava em 

“Áreas afectas ao Porto de Sines existentes” no Plano Director Municipal de Sines (PDM de 

Sines), e, no Plano Regional de Ordenamento do Território (PROTALI) do litoral alentejano 

em áreas Industriais Portuárias, entendeu a Câmara Municipal de Sines não dar parecer 

favorável à referida localização, apesar de ser este um projecto com aplicação de Melhores 

Técnicas Disponíveis, menos poluentes do que as Indústrias com localização citada como 

possível fora de áreas industriais do PDM e citadas como pouco poluentes ou não poluentes 

em 1990. 

Na sequência do processo de Consulta Pública, e tendo como fundamento o Parecer Final 

da Comissão de Avaliação, a 19 de Março de 2007 foi emitida a Declaração de Impacte 

Ambiental Desfavorável pelo Secretário de Estado do Ambiente. 

Neste contexto, teve a Galp Power de analisar uma outra localização alternativa, tendo sido 

atribuído, pela API Parques, o lote onde agora se propõe a localização da Central, para a 

qual se apresenta o presente EIA. 

É de evidenciar que o presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi realizado tendo em 

conta que apenas está prevista a atribuição de uma licença para uma Central de Ciclo 

Combinado a gás natural de 800 MW, e existe uma reserva de capacidade de recepção de 

800 MW no nó de Sines destinada à produção de energia eléctrica a partir de carvão com 

reduzidos níveis de emissão de gases de efeito de estufa, tal como previsto na alínea c) do 

n.º 2 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 172/2006 de 23 de Agosto e no ponto 1º da Portaria n.º 

1074/2006 de 3 de Outubro. 

Importa relevar que o projecto apresentado para a anterior localização junto ao Terminal 

correspondia ainda a uma fase de Estudo Prévio, mas que, para esta localização, a Galp 
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Power tem vindo a trabalhar no desenvolvimento do projecto, o qual é agora apresentado 

em fase de Projecto de Execução. 

De facto, para a localização anterior foram estudadas uma série de alternativas de projecto, 

nomeadamente quanto ao circuito de refrigeração, relativamente ao qual foram estudadas 

várias opções de circuito aberto e de circuito misto (aberto e fechado), neste caso com uma 

torre de dois tipos.  

Para a nova localização agora em estudo, e atendendo a que se está em fase de Projecto 

de Execução, já não é apresentado um estudo de alternativas, mas sim apenas das 

soluções de projecto que foram consideradas ajustadas para a execução do Projecto da 

Central de Ciclo Combinado. 

Apenas é ainda apresentado em fase de estudo preliminar o projecto associado do 

gasoduto, sendo a linha eléctrica, como devidamente explicitado no Capítulo 2 deste 

resumo, alvo de um EIA que acompanhará o desenvolvimento do respectivo Projecto de 

Execução, para entrega na Entidade licenciadora. 

5. Quem propõe o Projecto?  Qual é a Entidade que o  vai licenciar ?  

A empresa Galp Power é a entidade que propõe a realização do projecto Central de Ciclo 

Combinado em Sines – S. Torpes. Pelo facto, diz-se que é o proponente do Projecto. 

A entidade licenciadora do projecto é a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), ex- 

Direcção Geral de Geologia e Energia (ex-DGGE). 

6. Quais as vantagens da construção  da Central de Ciclo Combinado?  

A instalação de uma Central de Ciclo Combinado, tem como objectivo a produção de 

energia eléctrica de uma forma altamente eficiente. 

O forte crescimento do consumo de electricidade em Portugal e em Espanha, associado à 

liberalização do Mercado e à próxima criação do Mercado Ibérico de Energia (MIBEL), 

recolocaram na ordem do dia as discussões sobre a necessidade de reforço de potência 

eléctrica nos dois Países. 

Tendo em consideração as estimativas de aumento de consumo de electricidade para o 

médio/longo prazo e a actual situação do mercado eléctrico, a Galp Power propõe-se 

investir na construção de uma Central de Ciclo Combinado com uma potência total instalada 
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de cerca de 800 MW constituída por dois grupos com uma potência unitária de 400 MW, a 

qual permitirá a produção de electricidade de uma forma eficiente, quer do ponto de vista 

energético, quer do ponto de vista ambiental. 

Assim, é hoje consensual que as novas centrais a instalar na próxima década para reforço 

dos actuais sistemas eléctricos, serão predominantemente baseadas na tecnologia dos 

Ciclos Combinados com Turbina a Gás, por várias ordens de razões: 

• Razões de eficiência energética, dado que estas unidades têm um rendimento muito 

superior ao das centrais convencionais; 

• Razões de política ambiental, uma vez que as centrais a gás natural produzem muito 

menos emissões do que as unidades que consomem carvão ou fuelóleo; 

• Razões económicas, uma vez que os investimentos e os prazos de construção, bem 

como os custos de exploração para uma potência equivalente, são significativamente 

mais reduzidos. 

 

7. Porquê um Estudo de I mpacte Ambiental? Para que serve? 

Realizou-se um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para analisar os efeitos directos e 

indirectos (impactes) da Central de Ciclo Combinado de S. Torpes no ambiente, para 

identificar e avaliar os efeitos positivos e negativos resultantes da sua execução e 

exploração, em cumprimento da legislação ambiental aplicável. A compreensão destes 

efeitos ajuda a implementar o projecto, para que respeite os valores ambientais locais 

importantes. Permite, ainda, compreender e evidenciar os aspectos ambientais positivos que 

proporciona. 

Este Projecto tem de ser sujeito a avaliação de impacte ambiental porque está abrangido 

pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, que altera e republica o Decreto-Lei nº 

69/2000, de 3 de Maio [estando abrangido, mais concretamente, pelo nº 2, alínea a), do 

Anexo I]. 

O estudo foi realizado entre Fevereiro e Abril de 2007, e analisou aspectos como:  

 Clima, 

 Geomorfologia, Geologia, Geotecnia, Sismicidade, e Tectónica, 

 Recursos Hídricos de Superfície e Subterrâneos, 

 Solos, 

 Uso do Solo e Ordenamento do Território, 
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 Hidrodinâmica e dispersão da pluma térmica no mar, 

 Ecologia Terrestre e Aquática, 

 Qualidade do Ar, 

 Ambiente Sonoro, 

 Paisagem, 

 Património, 

 Sócio-Economia, 

dos quais a Qualidade do Ar, a Hidrodinâmica e Dispersão da Pluma Térmica no mar 

(mesmo com uma pluma muito reduzida por tratar-se de um circuito de refrigeração 

fechado), e a Sócio-economia surgem como os aspectos mais importantes, dado o tipo de 

projecto e as características gerais do local onde será realizado. 

Foi ainda realizada uma Análise de Risco. 

A metodologia adoptada para a realização do EIA é a que se apresenta na Figura 3. 
 

8. Que efeitos ( impactes)  poderá este  Projecto provocar no Ambiente ? 

O Estudo realizado permitiu concluir que os impactes (ou efeitos directos e indirectos) 

resultantes da implementação da Central de Ciclo Combinado de S. Torpes são, 

globalmente, e quanto aos aspectos biofísicos relacionados com a qualidade ambiental (de 

que são exemplo a maioria dos aspectos atrás listados), reduzidos, não produzindo 

impactes negativos importantes. 

No âmbito sócio-económico e a nível energético, em particular, o actual projecto representa 

uma fonte de energia mais limpa e com um rendimento muito superior às clássicas centrais 

térmicas. 

Descrevem-se, seguidamente, os aspectos mais importantes que resultaram da análise e 

avaliação realizadas. 
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Figura 3  – Metodologia adoptada para a realização do EIA. 

A área de estudo localiza-se na faixa litoral oeste, a cerca de 5 km a Sudeste de Sines, 

estando por isso sujeita à influência dos fluxos de ar marítimo provenientes de Oeste. A 

conjugação destes factores determina que a área de estudo se insira numa região de clima 

do tipo marítimo, subtipo litoral oeste.  

Relativamente à geologia  a área de estudo localiza-se sobre formações do Plio-

plistocénico, designadas por areias com seixos da planície litoral. Tendo em conta as 

escavações e terraplenagens necessárias para a implantação da Central e dos seus 

projectos associados não se prevê que ocorram impactes importantes. Em termos da 
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geomorfologia  e tendo em conta os trabalhos necessários também não se prevê que 

ocorram impactes importantes, apenas se registando uma natural alteração da forma do 

relevo a nível local pela presença das estruturas da Central. 

Não foram identificadas quaisquer ocorrências com características geológicas de interesse 

especial que possam vir a ser afectadas pelo Projecto. 

Relativamente aos recursos hídricos superficiais  é de evidenciar que se trata de uma 

área plana com linhas de água incipientes. A área prevista para a Central localiza-se na 

bacia hidrográfica da ribeira da Junqueira. Na área identifica-se uma linha de água quase 

sem expressão, que atravessa o sector leste da área da Central com direcção 

aproximadamente NNW-SSE. Esta pequena linha de água conflui a sudeste da área da 

Central com o barranco da Esteveira afluente da ribeira da Junqueira a qual desagua no mar 

a sul da Central Termoeléctrica de Sines na Praia de S. Torpes. Na fase de exploração, 

tendo em conta os sistemas de drenagem e de tratamento de efluentes líquidos previstos no 

projecto, um eventual derrame acidental de substâncias poluentes não provocará a 

contaminação das águas superficiais. Assim, não se prevê que um eventual derrame possa 

causar um impacte negativo com significado na qualidade das águas superficiais. 

Quanto aos recursos hídricos subterrâneos , o sector NE da área de implantação da 

Central de Ciclo Combinado localiza-se no extremo sul do sistema aquífero de Sines. A 

restante área de implantação da Central e o traçado do gasoduto e das condutas de rejeição 

e de captação de água para o circuito de refrigeração, localizam-se em áreas sem especial 

interesse hidrogeológico. 

Não se identificaram captações de água subterrânea na área de implantação da Central e 

ao longo do traçado do gasoduto e das condutas de captação e rejeição da água do circuito 

de refrigeração. 

Na fase de construção, os principais impactes poderão verificar-se durante as operações de 

escavação, necessárias à construção das fundações dos edifícios e das diversas infra-

estruturas. Poderá verificar-se interferências com o nível freático local, sendo por isso 

previsível a ocorrência de pequenas alterações no comportamento hidrodinâmico do 

aquífero superficial, instalado nos depósitos de cobertura formados por areias com seixos. 

Esta interferência é menos provável na abertura das valas para o gasoduto e para as 

condutas de captação e rejeição (purgas) de água do mar, dado tratar-se de uma área sem 

expressão a nível das águas subterrâneas. Considera-se, de modo geral, que as 
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escavações poderão constituir um impacte negativo pouco importante, muito localizado e 

temporário. 

Na fase de exploração, a impermeabilização do solo na área a ocupar com a Central 

reduzirá a área de infiltração, não se prevendo que determine um impacte negativo 

importante na recarga global do sistema aquífero, dada a pequena área efectivamente a 

impermeabilizar e a localização do terreno no limite sul do sistema aquífero. 

Os solos  presentes são Solos Incipientes e pouco evoluídos, constituídos por materiais 

detríticos arenosos mais ou menos grosseiros soltos, correspondendo localmente a 

acumulações dunares. Apresentam um horizonte superficial muito delgado com pequena 

acumulação de matéria orgânica.  

Na fase de construção, a intervenção sobre os solos na área da Central pressupõe a 

movimentação de terras necessária à implantação do projecto. Os solos presentes na área 

de estudo correspondem, essencialmente, a solos não susceptíveis de utilização agrícola, 

apresentando poucas ou moderadas limitações para exploração florestal ou pastagens. Uma 

vez que os solos superficiais serão decapados e considerando as reduzidas áreas 

envolvidas, os impactes negativos sobre os solos na área em estudo não se consideram 

significativos. 

Com a laboração da Central, um aspecto a considerar e que poderá constituir potenciais 

focos de contaminação, é o risco de salinização dos terrenos adjacentes à Central em 

resultado de uma ruptura acidental nas condutas de água do mar, embora este seja um 

impacte pouco provável, localizado, temporário, cuja magnitude dependerá das dimensões 

da ruptura, minimizável através da adopção de medidas de controlo e de segurança, que 

integram a própria gestão do processo na fase de exploração. 

No caso da precipitação de partículas e sais das torres de refrigeração e sua deposição nos 

solos, o impacte será muito pouco significativo, de magnitude reduzida e de âmbito local, 

atendendo à pequena expressão daquelas plumas e à salinização natural a que estes solos 

pobres e sem vocação agrícola, estão sujeitos. De facto, dada a proximidade do mar, já se 

observam nos solos a presença de espécies da flora adaptadas a solos com teores de sal 

que permitem o seu suporte, levando a admitir que o transporte de partículas de sal marinho 

para os solos (salsugem) atinge zonas do litoral interior. Assim, não se considera que os 

sais precipitados a partir dos penachos (reduzidos) emitidos pelas torres de refrigeração 

possam contribuir para um acréscimo com significado da salinização dos solos nas 
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imediações da futura Central, tanto mais que o estudo daqueles penachos evidenciou que 

não foram alcançados os limiares de deposição salina estabelecidos na bibliografia para 

protecção da vegetação e para protecção de materiais.  

Para o estudo de uso dos solos  foram estudadas as zonas que efectivamente serão 

afectadas pela implantação da Central e dos projectos associados estudados, acrescidas de 

uma faixa envolvente de 500 m. No que respeita à construção da Central, espera-se um 

impacte negativo globalmente pouco importante, uma vez que a maior parte das estruturas 

que a compõe está prevista para uma área de uso agrícola, de matos e incultos e de uso 

florestal, mas já com carácter marginal e parcialmente incluídos no perímetro industrial, 

como zona expectante. 

Relativamente ao ordenamento do território , procedeu-se a uma síntese dos vários 

instrumentos de ordenamento de âmbito nacional ou especificamente definidos para a área 

de estudo. Relativamente aos planos de ordenamento do território com incidência sobre a 

área de estudo, analisou-se o Plano de Ordenamento da Orla Costeira entre Sines e Burgau 

(POOCSB); e, uma vez que esta se localiza no município de Sines, foi analisado o Plano 

Director Municipal deste concelho. 

No que respeita às áreas previstas para a implantação da Central e do projecto associado 

do gasoduto, em avaliação, verifica-se que existem as seguintes situações a ter em conta:  

• As classes do POOCSB ‘Espaços Naturais de Arriba’ e 'Espaços Naturais de 

Protecção', onde são proibidas as actividades que comprometam a estabilidade das 

arribas, a preservação de habitats importantes para a conservação da biodiversidade 

e os valores paisagísticos, embora o projecto se insira no tipo de projectos previstos 

no POOC, como são os exutores submarinos (e que integra a respectiva Casa das 

Bombas), requerendo a elaboração de um PAOC (Plano de Arranjo da Orla 

Costeira). 

• A classe de zonamento do PDM ‘Áreas e Faixas de Protecção, Enquadramento e 

Integração’, onde, de acordo com o respectivo regulamento, só são admitidas 

construções de apoio à actividade agrícola, florestal ou pecuária, além da habitação 

do proprietário ou titular dos direitos de exploração (art. 89º da Resolução do 

Conselho de Ministros n.° 623/90). 

• A Reserva Ecológica Nacional (REN), caso esta venha a ser publicada em Diário da 
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República, uma vez que a implementação da Central está prevista num Lote de 

terreno logístico/industrial parcialmente abrangido por área com classificação de 

REN. Em áreas de REN são proibidas as acções que se traduzam em operações de 

loteamento, obras de urbanização, construção de edifícios, obras hidráulicas, vias de 

comunicação, aterros, escavações e destruição do coberto vegetal (D.L. nº93/90 de 

19 de Março, art.º 4º). Deste modo, a área de localização do projecto em estudo 

deverá, desde já, ser excluída da proposta de REN. Caso tal não aconteça, a 

execução da Central de Ciclo Combinado está sujeita à declaração de interesse 

público do projecto. 

• Os troços viários do IC4 e do troço de ligação entre o nó de São Torpes e o Caminho 

Municipal CM 1144, que serão necessariamente atravessados pelas condutas e num 

pequeno trecho daquele troço de ligação pelo gasoduto. Serão, a este respeito, 

consultadas a Estradas de Portugal-EPE e a CM de Sines. 

• O trecho do caminho de ferro que será atravessado pelo gasoduto à entrada do Lote 

D6. Serão a este respeito contactadas as entidades competentes para o efeito, 

nomeadamente o Instituto Nacional do Transporte Ferroviário (INTF) e a Rede 

Ferroviária Nacional (REFER).  

• As condutas de abastecimento de águas, que terão necessariamente de ser 

cruzadas. Para o efeito a acção será devidamente articulada com as Águas de Santo 

André (AdSA). 

• O Domínio Público Hídrico. A localização de estruturas em áreas de Domínio Público 

Hídrico implica o licenciamento da obra pelo INAG. 

• A Servidão Aeronáutica do Aeródromo de Sines, pelo que serão consultadas a ANA 

e a CM de Sines. 

Importa evidenciar que as consultas e os contactos com as Entidades aqui explicitadas 

inserem-se já numa óptica de implementação do projecto e que, no âmbito da execução do 

presente EIA, foram realizadas consultas a todas as Entidades referenciadas, as quais 

encontram-se devidamente identificadas em capítulo próprio, e, no Anexo XI do EIA, 

apresenta-se cópia dos referidos documentos e das respostas obtidas sempre que 

existiram. 
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Será, ainda, respeitada a faixa de protecção da ER 261-5, na pormenorização do traçado do 

gasoduto, assim como a faixa de protecção ao gasoduto que ladeia esta estrada, no mesmo 

troço. 

O corte de pinheiros necessário à preparação do terreno para a construção da Central de 

Ciclo Combinado será devidamente submetido a autorização pela DGRF. 

Conforme disposto no Decreto-Lei n.º 124/2006, será garantida a gestão de combustível 

numa faixa de 50 m em redor das edificações da Central de Ciclo Combinado. 

Como medida geral de mitigação de impactes recomenda-se o cumprimento da legislação 

em vigor no que respeita às servidões e restrições de utilidade pública, nomeadamente o 

respeito das faixas de protecção de estruturas existentes paralelas às estruturas em estudo, 

e a consulta/articulação com as entidades competentes nestas matérias. 

Relativamente à flora, vegetação e habitats , constatou-se que o seu estado de 

conservação é, em geral, medíocre, tratando-se de versões alteradas e pobres em espécies 

relativamente aos habitats bem conservados que se observam na sua restante área de 

distribuição (e.g. Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e Sítio NATURA 

2000 PTCON0012 “Costa Sudoeste” adjacente à área em estudo).  

Trata-se de uma área de intervenção em termos de expansão industrial, já bastante 

alterada. Em resumo, considera-se que os impactes do projecto na flora/vegetação/habitats 

na área estudada são negativos, pouco significativos em termos relativos, e globalmente 

negligenciáveis. 

Relativamente à fauna terrestre , a comunidade de vertebrados terrestres presente é 

largamente dominada por espécies não ameaçadas localmente, as quais mantêm este 

carácter também nos contextos nacional e europeu. As actividades decorrentes da fase de 

construção produzirão impactes sobre os biótopos de modo directo e indirecto. No primeiro 

caso contabilizam-se a remoção completa do coberto vegetal e a movimentação de terras, 

destruindo-se assim áreas de cria, alimentação e refúgio, eliminando-se também fisicamente 

alguns indivíduos. De modo indirecto devido à perturbação causada pela realização das 

obras de construção das infra-estruturas, pela passagem das viaturas e pela presença de 

operários. No entanto, como estas acções são muito localizadas no espaço e no tempo, os 

indivíduos desalojados podem facilmente encontrar habitats alternativos semelhantes nas 

proximidades das áreas afectadas. Após a conclusão da fase de construção, a perturbação 
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causada por esta cessará quase por completo. De uma forma global consideram-se os 

impactes como negativos e pouco importantes, certos e temporários.  

Quanto à ecologia aquática , as espécies marinhas que habitam e colonizam o ecossistema 

marinho na área onde serão realizadas a captação de água do mar e a rejeição da purga 

das torres de refrigeração são características de ambientes pouco profundos de elevada 

energia ao longo da costa Ocidental. Não existem recursos biológicos exploráveis, nem 

particular interesse conservacionista. Na fase de exploração da Central e, atendendo a que 

o volume de captação é mínimo, apenas 0,7 m3/s, consideram-se os impactes 

negligenciáveis. Relativamente à rejeição, tendo por base os resultados da modelação 

hidrodinâmica (que se explicitam a seguir) é possível afirmar que terá um impacte térmico 

muito reduzido, uma vez que as soluções de rejeição simuladas apresentam diluições da 

pluma térmica muito eficientes, resultando, neste contexto, um impacte negligenciável sob o 

ponto de vista da ecologia marinha. 

No que respeita ao estudo de hidrodinâmica e de dispersão da pluma térmica  no mar 

concluiu-se o seguinte: 

• O modelo numérico utilizado conseguiu reproduzir as principais tendências da 

variabilidade temporal e espacial do campo de temperatura observada no Verão de 

2001 na área de influência da pluma da Central Termoeléctrica da EDP.  

• Todas as rejeições testadas cumprem, com uma larga margem, o limite da legislação 

em vigor, que obriga a que o aumento de temperatura médio mensal seja inferior a 

3ºC e médio diário a 5ºC a 30 m da descarga. Daqui se conclui que não existirá 

problema algum caso a localização definitiva da descarga ou da tomada de água não 

seja nos locais exactos simulados no presente relatório, podendo localizar-se numa 

zona próxima, eventualmente mais favorável do ponto de vista de outros descritores 

de impacte ou devido a razões construtivas, aspecto que será alvo de verificação no 

âmbito do desenvolvimento do Projecto de Execução deste projecto associado da 

Central de Ciclo Combinado, a realizar em breve. 

• As soluções de rejeição simuladas apresentam diluições da pluma térmica muito 

eficientes. As diferenças de temperatura entre a situação actual e futura, para as 

duas soluções de rejeição estudadas, são em regra inferiores a 0,2 ºC e a distâncias 

da ordem de 100 a 200 metros do local da descarga. Nas duas soluções, verifica-se 

que estas diferenças (embora diminutas) ocorrem principalmente a profundidades de 
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2 a 4 m, uma vez que a pluma da Central Termoeléctrica da EDP impede as plumas 

testadas para o circuito fechado de subir até à superfície. As situações mais 

desfavoráveis são sem vento e com vento de SW na maré vazante. 

• Na fase de conclusão deste estudo foi definido com mais rigor o processo 

termodinâmico das torres de arrefecimento, verificando-se que o caudal na rejeição 

será menor (0,5 m3/s) e a diferença máxima entre a temperatura do caudal de purga 

e a temperatura do meio marinho da ordem de 11ºC. Sendo esta carga térmica 

máxima menor que a simulada (caudal de 0,8 m3/s com aumento de temperatura de 

10ºC), o novo caudal de purga provocará um aumento de temperatura no meio ainda 

menor que o efectivamente simulado. 

No que respeita à qualidade do ar , do estudo realizado resultaram as seguintes 

conclusões: 

• De acordo com as simulações efectuadas a nível local, a Central de Ciclo 

Combinado cumpre a legislação em vigor, no que diz respeito aos valores obtidos 

para o NO2, CO e PM10 no ar ambiente da envolvente. Os valores obtidos para os 

poluentes CO e PM10 foram bastante reduzidos; 

• A comparação dos valores médios anuais simulados e medidos na rede de qualidade 

do ar, para o ano de referência, deu resultados semelhantes; 

• De uma forma geral, o acréscimo de concentração resultante da entrada em 

funcionamento da Central de Ciclo Combinado é pouco significativo face aos valores 

já existentes na área em estudo; 

• A topografia é o factor com maior relevância nas concentrações estimadas pelo 

modelo. De facto, os valores mais elevados coincidiram geralmente com as zonas de 

terreno mais elevado, a Este da área de implantação da Central de Ciclo Combinado; 

• A direcção do vento ao longo do período considerado foi predominantemente de 

Norte/Noroeste. Este facto também influenciou os resultados, com a obtenção de 

áreas com valores anuais mais elevados com um desenvolvimento preferencial no 

sentido Sudeste. Esta será assim, a área que, em média, ao longo do ano, será mais 

afectada; 
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• No domínio regional o acréscimo dos níveis de ozono decorrentes da instalação da 

Central de Ciclo Combinado é perfeitamente negligenciável face à situação de 

referência. Também para o NO2, os impactes na qualidade do ar são pouco 

significativos. 

O estudo do impacte das torres de refrigeração na qualidade do ar  avaliou a: 

• Dimensão dos penachos visíveis; 

• Deposição salina; 

• Formação de nevoeiro e/ou geada; 

• Formação de sombra. 

Os resultados das simulações efectuadas conduziram às seguintes conclusões preliminares: 

1. As torres de tiragem mecânica apresentam penachos relativamente pequenos; 

2. Não foram alcançados os limiares de deposição salina estabelecidos na bibliografia 

para protecção da vegetação; 

3. Não foram alcançados os limiares de deposição salina e/ou cloretos estabelecidos 

na bibliografia para protecção de materiais; 

4. Não foi detectado nenhum cenário meteorológico que leve à formação de nevoeiro 

ou geada; 

5. Não foi detectada a possibilidade de fenómenos de “downwash”;  

6. A sombra ao solo provocada pelos penachos de condensação é pouco significativa. 

Face a estas conclusões, entende-se que o recurso a este tipo de torres de refrigeração 

apresenta um impacte ambiental pouco significativo. 

A área de estudo considerada para análise do ambiente sonoro  é a envolvente da área de 

implantação do Projecto da Central e estende-se a cerca de 2000 m em redor da mesma, 

encontrando-se o Receptor mais próximo a cerca de 100 metros de distância da futura 

Central, correspondendo a uma habitação degradada e desabitada. A maioria dos 

Receptores identificados encontram-se a mais de 300 metros de distância e correspondem a 

habitações dispersas. 
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Trata-se de uma área de natureza rural ocupada por várias indústrias pesadas, sendo o 

ambiente sonoro afectado principalmente pelas fontes industriais existentes (destacando-se 

a Refinaria da GALP e a Central Termoeléctrica de Sines), pelo tráfego das rodovias que 

servem a área, nomeadamente o IC4 e a EM1144 (sendo um eixo viário que estabelece a 

ligação entre o IP8 e a EN 120, que liga Santiago do Cacém e Tanganheira) e pela 

existência de uma linha de Caminho de Ferro de acesso à Zona Industrial e Logística de 

Sines, possuindo um ramal de acesso exclusivo à Central Termoeléctrica de Sines. 

Relativamente à construção da Central, considera-se dever ser negligenciável, em termos 

médios diários, o acréscimo previsível dos níveis sonoros em todas as zonas com 

sensibilidade ao ruído identificadas, uma vez que o Receptor habitado mais próximo da 

Central encontra-se a cerca de 300 metros de distância. 

No que respeita à exploração da Central, verifica-se que em nenhum dos receptores são 

excedidos os limites dos níveis sonoros para Zona Mista, e só no Receptor constituído pela 

habitação degradada e desabitada é atingido o valor limite considerado para Receptores 

Sensíveis sem classificação acústica oficial. 

Relativamente à paisagem  (estudada numa envolvente de 5 km), constata-se que grande 

parte da área de estudo é constituída por Áreas agro-florestais, que ocupam quase 70% do 

seu total. Esta unidade constitui uma matriz, onde surgem e se expandem as restantes 

unidades. Nela encontram-se dispersas manchas de Matos e Incultos, que ocupam cerca 

15% da área de estudo, e de Área Industrial e de Infraestruturas, que se estendem por 

quase 800 ha, num total de 12% da área de estudo. Esta última unidade, embora com uma 

fraca expressão espacial, tem uma fortíssima presença, tanto visual como socialmente. Esta 

unidade é a que marca mais fortemente a paisagem em torno de Sines, tanto pelas 

características das suas estruturas como pelas dimensões das mesmas. Os Matos dunares 

ocupam 3% da mesma, localizando-se numa faixa ao longo do litoral a sul da Central 

Termoeléctrica. Finalmente, a Área Urbana ocupa apenas 27 ha, desenvolvendo-se 

sobretudo no limite oeste da área de estudo. 

A análise de visibilidade realizada para a totalidade do projecto abrange um total de cerca 

de 6364,3 ha, dos quais apenas cerca de 25% estão dentro da bacia visual do projecto, isto 

porque a área prevista para a Central de Ciclo Combinado está localizada numa zona quase 

exclusivamente de elevada capacidade de absorção visual. A Central de Ciclo Combinado 

será avistada de uma área de 1604 ha. Estendendo a análise de visibilidade à totalidade do 

projecto, ou seja, incluindo na análise a casa das bombas, como projecto associado, a bacia 
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visual do projecto aumenta um pouco na faixa litoral, passando a abranger uma área de 

1450 ha.  

As estruturas que compõem a Central serão avistadas, total ou parcialmente, de pequenos 

troços do IC4 (EN 120) e da encosta de Monte Chãos; e ainda de parte da área industrial 

circundante, nomeadamente da Central Termoeléctrica de São Torpes. No entanto, e uma 

vez que a envolvente ao projecto é constituída essencialmente por indústria pesada, a 

construção do projecto em estudo não alterará significativamente a actual configuração da 

paisagem. Ainda que as dimensões previstas para a Central de Ciclo Combinado sejam 

consideráveis, esta dilui-se por completo no contexto de indústria pesada da área industrial 

de Sines. A casa das bombas será avistada de troços das praias de São Torpes e de Vale 

Figueiros e ainda de alguns pontos do Terminal XXI. O impacte visual desta estrutura 

resultará minimizado, em termos paisagísticos, pelo facto de existir na proximidade o edifício 

da estação de captação da Central Termoeléctrica da EDP. 

Globalmente, prevê-se que o impacte da futura Central de Ciclo Combinado tenha um 

impacte negativo, pouco significativo, de baixa magnitude, certo, directo, permanente e de 

expressão local, quer a nível das unidades de paisagem, quer a nível da qualidade estética 

da paisagem.  

No que respeita ao património , não se identificaram condicionantes, nomeadamente de 

natureza arqueológica, nos locais propostos para instalação da Central e suas 

infraestruturas, incluindo o gasoduto como projecto associado. As ocorrências identificadas 

situam-se na zona envolvente do Projecto. 

Com base na informação disponível, também não se prevê que ocorram impactes negativos, 

directos ou indirectos, sobre aquelas ocorrências, consequência da construção e exploração 

do Projecto. 

No entanto, no decurso da construção do Projecto, a execução de mobilizações de solo e 

escavações (abertura de fundações, valas ou outros revolvimentos do solo/subsolo) poderá 

intersectar trechos residuais da ocupação antiga da região, sob depósitos naturais mais 

recentes, como é o caso das areias litorais. Tal impacte tem características indeterminadas, 

principalmente nas proximidades da falésia litoral, onde o potencial arqueológico tem sido 

bem documentado, e na envolvente dos sítios arqueológicos identificados.  
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Relativamente à Sócio-economia , destaca-se o investimento (estimado em cerca de 400 

milhões de euros) e a criação de postos de trabalho que a Central de Ciclo Combinado 

originará: 400 postos em média na fase de construção (com 800 postos no período de pico 

da empreitada) e 33 postos na fase de exploração. 

A produção de energia eléctrica a partir do potencial energético do gás natural, contribuirá 

para melhorar a eficiência da produção energética e reduzir a produção de energia com 

base em combustíveis fósseis como o carvão ou o fuelóleo, mais poluentes. 

Outro impacte positivo importante é a redução das emissões de gases que potenciam o 

efeito de estufa (GEE), sobretudo a redução decorrente da eliminação das caldeiras de 

queima de fuelóleo no contexto do processo tradicional de produção de energia eléctrica em 

centrais a carvão ou fuelóleo, o que se traduz na redução de emissão de CO2, SO2 e NOx. 

Considera-se por isso que a referida redução de emissões é um impacte positivo, certo, 

imediato, e de âmbito Global por contribuir, à sua escala, para a redução do efeito de estufa 

e assim das potenciais alterações climáticas. Este impacte positivo tem naturalmente 

reflexos na qualidade de vida das populações dado que reduz a emissão de gases e 

partículas nocivas para a saúde pública. 

No conjunto, os impactes sócio-económicos do projecto são muito positivos, não se 

prevendo perturbações da população com significado, quer na fase de construção, quer na 

fase de exploração.  

No estudo de análise de risco  desenvolvido, após a fase de identificação das potenciais 

fontes de perigo de origem interna, externa ou com origem natural, procedeu-se ao processo 

de análise de consequências e avaliação de risco. 

Da análise resumida efectuada para a fase de construção não foram identificadas situações 

de risco com significado relevante, constituindo-se como factor mais vulnerável a 

proximidade à central termoeléctrica a carvão. 

Para a fase de exploração, do processo desenvolvido conclui-se que os quarenta e dois 

cenários analisados traduzem-se, na sua globalidade, em situações de risco baixo (6,98%), 

médio (55,81) e significativo (37,21%). A situação identificada mais crítica está relacionada 

com uma reacção em cadeia desencadeada pela presença da Central agora em estudo na 

contiguidade dos terrenos integrantes da actual Central Termoeléctrica a carvão de Sines. 
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Em síntese , a avaliação de impacte ambiental realizada evidencia que os impactes 

induzidos pela Central de Ciclo Combinado de S. Torpes são, globalmente, reduzidos para 

os aspectos biofísicos. No âmbito sócio-económico e a nível energético, em particular, o 

actual projecto representa uma fonte de energia mais limpa e com um rendimento muito 

superior às clássicas centrais térmicas. 

 

9. Que medidas se prevêem para garantir  que o Projecto funciona sempre bem 

em termos ambientais? 

Para garantir que o Projecto funcionará bem em termos ambientais foram previstas algumas 

medidas que são de dois tipos: 

a) “medidas minimizadoras” que são medidas e acções que poderão contribuir para 

reduzir os efeitos negativos identificados; 

b) “programas de monitorização” que são um conjunto de programas de medições, 

observações, e de estudos para analisar os efeitos da Central de Ciclo Combinado 

sempre que tal é recomendado em função dos resultados da avaliação ou por 

requisito legal. 

Os programas de monitorização são desenvolvidos com base na caracterização de 

parâmetros definidos, analisados em amostras recolhidas com uma frequência própria, em 

locais identificados. Os resultados obtidos, devidamente registados, tratados e interpretados, 

serão, depois, avaliados pela Agência Portuguesa do Ambiente, APA (ex-Instituto do 

Ambiente, ex-IA). Este acompanhamento por parte da APA (ex-IA) enquadra-se na “fase de 

pós-avaliação”, conforme está previsto na legislação ambiental aplicável, sendo uma forma 

de garantir que os projectos sujeitos a processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 

no caso a Central de Ciclo Combinado, estarão bem enquadrados em termos ambientais. 

As principais medidas minimizadoras identificadas no Estudo de Impacte Ambiental são 

destinadas apenas aos aspectos considerados mais relevantes e indicam-se as mais 

importantes: 

 Os estaleiros serão instalados numa área imediatamente contígua à localização da 

Central, na área estudada, pelo que a sua montagem para suporte deste projecto 

não provocará efeitos negativos importantes a nível do uso do solo e mesmo da 

paisagem. O mesmo acontecerá com o armazenamento temporário de entulhos e 
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manutenção de equipamentos que serão realizados, também, em áreas próprias. 

Após a conclusão das obras proceder-se-á ao desmantelamento do estaleiro e serão 

removidas as estruturas provisórias de apoio.  

 Proceder-se-á à remoção de todos os materiais impermeabilizantes depositados 

temporariamente nos solos, assim como de todos os entulhos, deixando-se o terreno 

limpo. 

 O mesmo procedimento será seguido no restabelecimento dos acessos temporários 

abertos para suporte das empreitadas da Central e respectivos projectos associados, 

assim como no restabelecimento das áreas intervencionadas após a conclusão dos 

trabalhos.  

 Serão tidos cuidados especiais relativamente ao manuseamento de óleos e 

combustíveis, e será cumprida a legislação referente aos óleos usados nas fases de 

construção e de exploração da Central de Ciclo Combinado de S. Torpes. 

 Os resíduos produzidos durante a obra e o funcionamento da Central de Ciclo 

Combinado serão entregues a operadores autorizados pelo Ministério do Ambiente, 

Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional (MAOTDR) e encaminhados 

para destino final adequado. 

 Humedecimento dos terrenos e lavagem de rodados onde e sempre que se espera 

uma maior emissão de poeiras em resultado das diversas actividades associadas à 

obra. 

 As actividades ruidosas da fase de construção respeitarão a legislação em vigor, 

realizando-se entre as 8 e as 20 horas de dias úteis.  

Como medida geral de minimização dos impactes a nível do ordenamento do território será 

cumprida a legislação em vigor no que respeita às servidões e restrições de utilidade 

pública, nomeadamente o respeito das faixas de protecção de estruturas existentes 

paralelas às estruturas em estudo, e a consulta das entidades competentes nestas matérias. 

A nível do património, como medida de minimização da fase de construção da Central e dos 

projectos associados, será realizado o acompanhamento arqueológico integral de todas as 

operações que envolvam movimentação de solo/subsolo, em terrenos emersos ou imersos. 
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Em função da avaliação realizada considera-se adequado a implementação de programas 

de monitorização a nível: 

• dos efluentes líquidos; 

• da temperatura da água do mar; 

• da qualidade do ar (emissões e torres de refrigeração); 

• do ambiente sonoro. 

No que respeita aos referidos programas de monitorização evidenciam-se os seguintes 

aspectos: 

• A nível dos efluentes líquidos  a monitorização a realizar insere-se no denominado 

auto-controlo da actividade e está já prevista no Projecto de Execução da Central. 

Os parâmetros a caracterizar serão os que se sistematizam no Quadro 1 seguinte: 

Quadro 1 - Síntese dos parâmetros a monitorizar em cada ponto de amostragem considerado 

Monitorização 
Tipo de Efluente 

Local Parâmetros Frequência 
Caudal, Temperatura, pH, 

Condutividade Contínua Efluente Global da Bacia de 
Homogeneização (efluente 

químico, oleoso após separador, 
e doméstico após ETAR 

compacta) 

A jusante da Bacia 
de Homogeneização 

(efluente químico, 
oleoso após 
separador, e 

doméstico após 
ETAR compacta) 

Óleos minerais, Azoto total, 
Azoto Amoniacal, CBO5, CQO, 

Fósforo total, Detergentes 
Mensal 

Purgas das Torres de 
Refrigeração  

A montante da 
descarga no Mar 

Caudal, Temperatura, pH, 
Condutividade, Cloro residual Contínua 

Os respectivos dados serão armazenados numa Base de Dados podendo, a partir 

deles, ser realizados os necessários relatórios, em especial tendo em conta a nova 

Lei-Quadro da Água. 

De salientar que, mediante os resultados obtidos, ou se se verificar alguma alteração 

que o justifique, o Programa de Monitorização proposto poderá vir a ser alvo de 

revisão consoante as necessidades evidenciadas. 

• A nível da temperatura da água do mar , e sendo o vento o factor que determina o 

modo de dispersão e de diluição da pluma, propõe-se a realização de duas 

campanhas anuais, de carácter sazonal marcado em função das condições de 

ventos dominantes, a saber:  
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1. Campanha de Outubro (mês em que predominam os ventos mais 

desfavoráveis, de SW e de S); 

2. Campanha de Julho (mês em que predominam os ventos mais favoráveis, de 

NW e N).  

Embora a localização dos pontos de amostragem deva ser pontualmente ajustada 

em função do tipo de difusor a adoptar no emissário para a dispersão do efluente 

térmico, e tendo em conta que para definição de pluma foi considerado o diferencial 

térmico de apenas 0,2 ºC em relação à temperatura do meio, sendo as temperaturas 

inferiores a 0,2 ºC a distâncias da ordem de 100 a 200 metros do local da descarga 

(segundo estudo de hidrodinâmica), considerou-se suficiente a definição dos 

seguintes pontos de amostragem: 

i) 4 pontos a 30 m da descarga, considerados segundo um sistema de eixos 

ortogonais que intersecta uma circunferência com aquele raio; 

ii) 4 pontos a 100 m da descarga, considerados segundo um sistema de eixos 

ortogonais que intersecta uma circunferência com aquele raio. 

A monitorização da Temperatura será baseada na medição de perfis de temperatura 

com uma sonda, ligada a um computador portátil ou a um data logger, a partir de 

uma embarcação (procedimento utilizado nas campanhas anteriores no mesmo 

local). 

Propõe-se a realização de duas campanha prévias à entrada em funcionamento do 

sistema e de outras duas após o início da descarga. Os locais de medição de perfis 

de temperatura serão 8, conforme explicitado, e ajustados de acordo com o tipo de 

difusor que for seleccionado. 

Não se considera necessário, porque tecnicamente desajustado para o caudal de 

purga em causa (0,5 m3/s para as duas torres de refrigeração), a monitorização da 

qualidade da água do mar relativamente a outros parâmetros, e tendo em conta as 

características dos efluentes a descarregar e que são alvo do auto-controlo.  

As características da qualidade da água na área de captação/rejeição são sobretudo 

influenciadas pelos caudais da descarga do efluente da Central Termoeléctrica de 

São Torpes com um caudal médio de 40 m3/s. 
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• A nível da qualidade do ar (emissões atmosféricas e torres de refrigeração) , o 

programa de monitorização deverá cumprir com os requisitos legais aplicáveis, 

nomeadamente com o disposto no Decreto-Lei nº 178/2003, de 5 de Agosto, que 

estabelece limitações às emissões para a atmosfera de certos poluentes 

provenientes de grandes instalações de combustão, e com o disposto na Portaria 

80/2006, de 17 de Janeiro, relativo à monitorização de determinados parâmetros em 

função das emissões. O Decreto-Lei nº 178/2003 estabelece a obrigatoriedade da 

observância dos valores limite de emissão fixados para o dióxido de enxofre, os 

óxidos de azoto e as partículas, estipulando a obrigação de proceder-se à 

monitorização em contínuo das concentrações de SO2, de partículas e NOX. 

Contudo, refere que poderá o Instituto do Ambiente não exigir medições contínuas 

(...) para o SO2 e as partículas provenientes de caldeiras ou de turbinas a gás que 

queimem gás natural, conforme consta do DL nº 178/2003 no seu Anexo VIII, A, 

ponto 2. Neste contexto, considera-se não aplicável a monitorização em contínuo 

para o dióxido de enxofre (SO2). 

No presente caso, para as fontes emissoras em estudo, é obrigatória a medição em 

contínuo dos óxidos de azoto (NOX) e partículas, sendo para os restantes parâmetros 

emitidos (CO e COV’s) obrigatório o auto controlo semestral.  

A nível das torres de refrigeração  o programa de monitorização foi concebido em 

função da avaliação de impactes e da sua importância, tendo concluído que apenas 

se justifica no caso deste tipo de torres, o controlo da presença da bactéria 

Legionella pneumophila, embora a sua ocorrência seja de muito baixa probabilidade, 

já que se trata de água salgada concentrada por processos de evaporação, e como 

tal, com altos teores de cloreto de sódio, sal que é particularmente eficaz na inibição 

da proliferação bacteriana. Assim, o programa de monitorização proposto para a 

Legionella pneumophila deve ser revisto e reajustado, ou mesmo abandonado, em 

função dos resultados obtidos. 

O controlo deste tipo de contaminação passa pela avaliação laboratorial periódica da 

água do circuito de refrigeração da Central. Importa salientar que não existe 

legislação específica aplicável, pelo que o presente plano irá seguir uma abordagem 

de boa prática industrial e ambiental sustentada na legislação ou experiência 

internacional nesta matéria. 
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• A nível do ambiente sonoro  recomenda-se a realização de uma campanha com o 

início da fase de construção, cuja comparação de resultados com a situação de 

ausência de obra, em conjunto com o cronograma detalhado da obra, servirá de 

base à definição da adequada periodicidade da monitorização, privilegiando períodos 

de maior fluxo de tráfego afecto à obra e/ou de actividades construtivas mais 

ruidosas. Aponta-se, à partida, para uma periodicidade trimestral. 

Caso existam reclamações, quer devidas ao fluxo de tráfego afecto à obra, quer 

devidas à própria obra, serão efectuadas medições junto aos Receptores 

reclamantes. 

Durante a fase de exploração da Central de Ciclo Combinado preconiza-se a 

realização de um programa de monitorização direccionado, sobretudo no receptor 

habitado próximo do valor limite (devidamente identificado e que se encontra a 300 

metros). Relativamente à periodicidade das campanhas, preconiza-se a realização 

de medições de 5 em 5 anos. Caso se verifique uma maior ou menor influência do 

ruído da Central de Ciclo Combinado, esta periodicidade será ajustada em 

conformidade. 

Caso ocorram modificações significativas das características de emissão, 

propagação ou recepção sonora, da responsabilidade da Central, deverá ser revisto 

o plano de monitorização. Caso existam reclamações, serão efectuadas medições 

junto aos Receptores reclamantes. 

 


