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1. INTRODUÇÃO 

 

Na sequência do RECAPE do projeto “Expansão do Terminal de Contentores do Porto de Sines 
(TXXI) (4ª fase)” procedeu-se à abertura da Consulta Pública, no período de 1 a 22 de abril de 
2019.  

 

2. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA 
 

Os documentos relativos ao RECAPE estiveram disponíveis para consulta no portal participa.pt. 

 

3. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO  

 

A publicitação dos documentos foi feita por meio de: 
- Afixação de Anúncios na CCDR Alentejo, Câmara Municipal de Sines; 
- Envio de nota de imprensa para órgãos de comunicação social;  
- Divulgação na Internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e no portal 

PARTICIPA.PT; 
- Envio de ofício circular às ONGA constantes no RNOE. 

 

4. PROVENIÊNCIA DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 5 exposições provenientes das 
seguintes entidades: 

 

- Câmara Municipal de Sines 

- ASMAA – Algarve Surf and Marine Association 

- Escola de Surf do Litoral Alentejano 

- Associação de Armadores  da Pesca Artesanal e do Cerco do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina 

- Pedro Barbosa 

 

5. ANÁLISE DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 
 

A Câmara Municipal de Sines considera que, de forma global, o RECAPE em análise está bem 
estruturado e procura assegurar a resposta às disposições da DIA aplicáveis à 4ª fase do projeto. 

No entanto, identifica ao nível da descrição de projeto, algumas oportunidades de 
desenvolvimento ao nível do detalhe esperado para um projeto em fase de Projeto de Execução, 
bem como algumas questões que subsistem insuficientes ou omissas em termos de avaliação. 
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No que diz respeito à descrição do projeto, alterações no desenvolvimento do estudo prévio a 
projeto de execução e subsequente avaliação de impactes diferenciais considera que deverá ser 
garantido algum detalhe adicional, nomeadamente no que concerne a algumas das ações 
geradoras de impactes mais relevantes. 

Assim, refere em particular as seguintes ações e impactes a detalhar: 

 Pormenores e processos construtivos relativos às ações em meio aquático, com particular 
destaque para o detalhe dos métodos construtivos, equipamentos subjacentes e 
eventuais medidas de mitigação para as atividades de: 

o “raspagem” do leito marinho para regularização da zona de aterro/cais; 

o execução de fundações; 

o execução de aterros. 

Refere que aquelas ações têm consequências ao nível da suspensão de sólidos e dispersão na 
coluna de água, pelo que o detalhe deve ser focado em como será mitigado o impacte potencial 
(ao nível dos métodos construtivos, tipo de draga ou equipamento a utilizar, medidas de 
minimização específicas a implementar para prevenir ou mitigar a dispersão de materiais sólidos 
ou partículas em suspensão), em particular, na qualidade da água e na afetação dos usos a sul 
(Praia de São Torpes e seus uso balnear, escolas e atividades de surf e outros desportos de 
ondas) e confirmado se em função desse detalhe se confirma a avaliação de impactes realizada 
em fase de EIA. 

 A atividade piscatória reveste-se de particular importância no contexto do concelho de 
Sines, com características que a tornam uma questão particularmente sensível, pesca 
sobretudo de pequena escala, num contexto de atividade de subsistência nalguns casos 
associados a perfis populacionais de maior carência económica, e que recorre ainda a 
meios artesanais, muito dependentes dos recursos da zona marítima mais próxima da 
costa. Assim, subsiste a omissão identificada em fase de EIA relativa aos 
constrangimentos potencialmente ocorrentes à atividade piscatória: 

o Em termos de fase de construção, não sendo dado detalhe das áreas marítimas 
potencialmente condicionadas pelos trabalhos de construção, bem como outras 
ações de construção que possam limitar a atividade piscatória; 

o Em termos de fase de exploração, analisando a evolução, quantitativamente e 
rotas do tráfego marítimo e de como o incremento na atividade portuária pode 
constranger a atividade piscatória face aos moldes em que atualmente se 
desenvolve. Embora o EIA faça referência a que “não se preveem impactes 
assinaláveis” sobre a comunidade piscatória na fase de exploração”, considera 
que carece de fundamentação. 

 Lacuna de informação específica relativa à estimativa de tráfego marítimo e respetivas 
emissões atmosféricas associadas ao transporte marítimo e períodos de idling and 
hoteling adicionais decorrente da fase de exploração da 4ª fase de expansão.  

o No que diz respeito à qualidade do ar, considera relevante haver um 
enquadramento das emissões atuais do setor portuário nas emissões globais de 
concelho e a estimativa do incremento de emissões associado ao acréscimo de 
tráfego marítimo. Se aquele incremento for significativo no contexto de emissões 
do concelho, considera pertinente a aplicação de um modelo de dispersão de 
poluentes. 
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o Em termos de alterações climáticas recomenda-se que, por um lado, os planos 
estratégicos e ação do Porto de Sines integrem as medidas de minimização que 
visam a redução da emissão de Gases com Efeito de Estufa (por exemplo, as 
medidas 38, 39, 40 e 41) como garantia da sua implementação e que, de uma 
forma geral, desenvolvam as estratégias a curto e médio prazo em linha com as 
diretrizes e objetivos específicos estabelecidos para o setor dos transportes do 
Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050. 

 Lacuna de informação específica relativa à estimativa de tráfego pesado adicional para o 
Terminal XXI, bem como representação gráfica dos acessos a considerar em fase de obra 
e fase de exploração. Considera que aquele detalhe é relevante para sustentar a 
avaliação de impactes pouco significativos relativos ao possível constrangimento 
associado às acessibilidades rodoviárias ao Terminal, importando ainda caracterizar e 
avaliar o impacte dos constrangimentos de acessibilidades e potencial impacte na 
mobilidade local e regional na fase de construção. 

 Carece de análise a articulação entre a operação regular do Terminal e as ações 
construtivas de expansão, identificando possíveis zonas e ações de constrangimento e 
medidas ou ações para prevenir os impactes sobre atividade portuária normal. 

No que diz respeito à compatibilidade do projeto com os IGT, servidões e restrições de utilidade 
pública e outros instrumentos relevantes considera que as abordagens na fase de EIA e RECAPE 
são adequadas e cobrem os principais regimes de potencial condicionamento. 

No entanto, refere a falta de detalhe quanto à implantação de estaleiro de obra, pelo que não é 
possível aferir da conformidade do layout daquela infraestrutura com a servidão ferroviária. 

Relativamente ao Projeto de Integração Paisagística refere que incide sobre a área definida entre 
o Terminal XXI e o viaduto ferroviário sobre a EN120-1. Reitera a referência já efetuada em sede 
de parecer ao EIA, relativa ao alargamento do âmbito da intervenção do PIP considerando a 
criação de uma faixa arbórea ao longo da berma sul da EN120-1, entre o viaduto ferroviário e o 
cruzamento de São Torpes, para minimizar os impactes negativos ao nível paisagístico, dado essa 
zona ter sido identificada como área de visibilidade para todas as componentes de projeto, 
incluindo da 4ª fase e como passível de implementação de ações de integração paisagística. 

No que diz respeito ao Estudo Provisional de Ruído considera o seguinte: 

 Não são apresentados dados de tráfego de base que comprovem o aumento da circulação 
rodoviária; 

 Não é claro se a modelação de ruído considerou apenas a 4ª fase de expansão ou 
considerou a operação cumulativa também da 3ª fase de expansão. Essa questão deverá 
ser esclarecida. 

 Solicita esclarecimento quanto à presença de valores nulos de ruído particular para os 
períodos de entardecer e noturno, considerando que se menciona que, para a fase de 
exploração, foi assumida a emissão sonora contínua durante 24 horas. 

No que diz respeito ao Cronograma das Fases de Desenvolvimento do Projeto, refere que o 
detalhe apresentado é limitado, devendo ser descriminados os períodos de execução de algumas 
empreitadas particulares relevantes para o ambiente envolvente. 

Considera, ainda, que deverá ser feita a correspondência entre o cronograma e os processos 
construtivos listados na secção 3.3. 
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Relativamente à caracterização dos estaleiros, considera a informação insuficiente. Refere que 
não é apresentado qualquer layout de estaleiro, listagem das áreas funcionais no seu interior, 
presença ou não de áreas sociais, entre outros aspetos. 

Refere, ainda, que não é feita referência e caracterização ao estaleiro da pedreira nem listadas 
as medidas a impor à sua operação. 

Quanto às medidas de minimização refere o seguinte: 

 O Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado tem a estruturação e conteúdo 
adequados para assegurar o cumprimento das medidas de minimização da fase de obra 
propostas pela DIA, No entanto, considera que a secção nele inclusa relativa a “prevenção 
e capacidade de resposta a emergências” não concretiza o seu objetivo, considerando 
pertinente fazer uma apreciação preliminar quanto aos riscos e situações de emergência 
a considerar e propor alguns procedimentos e ações de prevenção e resposta, 
nomeadamente em termos de medidas e equipamento a assegurar, com especial 
destaque para a componente aquática e impactes potenciais que possam incidir sobre a 
zona costeira a sul. 

 Solicita a revisão da não aplicabilidade das medidas MM21 e MM22, recomendando-se a 
sua incorporação no PGAO. Refere que, se de facto as medidas MM23 e MM24 dizem 
respeito às ações de dragagem, já executadas, as medidas MM21 e MM22 são aplicáveis 
às ações de “regularização do fundo” e “deposição de materiais na zona do terrapleno”. 
Considera que a sua não aplicabilidade deve ser devidamente justificada, uma vez que 
das ações de regularização/”raspagem” do leito marinho na zona de execução do aterro, 
fundação de estacas e construção do aterro marítimo poderão ocorrer a suspensão e 
dispersão de partículas sólidas, que poderão impactar a qualidade de água da praia de 
S. Torpes e a atratividade daquela área para os desportos de ondas. 

 Solicita a revisão da não aplicabilidade das medidas MM30 e MM31.  

 Considera que não se demonstra ou assegura o cumprimento das medidas de 
minimização da fase de exploração propostas pela DIA. Refere que, se no caso das 
medidas de fase de construção o PGAO, como documento a incluir no Caderno de 
Encargos, assegura o cumprimento das medidas preconizadas da DIA, no caso das 
medidas da fase de exploração não é identificado qualquer instrumento ou documentação 
que materialize e comprometa as entidades responsáveis pelo seu cumprimento, ou 
detalhe relativo à forma como elas serão materializadas. 

No que diz respeito aos Planos de Monitorização considera adequados. 

Face ao exposto, emite parecer favorável condicionado ao cumprimento do atrás referido. 

A Escola de Surf do Litoral Alentejano manifesta-se contra o projeto em análise pelas 
seguintes razões: 

 Diminuição da ondulação para a prática e ensino de surf na praia de São Torpes; 

 Diminuição e alteração dos bancos de areia na praia de São Torpes; 

 Impactes negativos na paisagem; 

 Destruição de ecossistemas; 

 Alterações sedimentares nas praias a sul. 

Pedro Barbosa manifesta-se contra o projeto em avaliação pelos impactes negativos na prática 
da modalidade de surf na praia de São Torpes. 
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A ASMAA refere que a Declaração de Impacte Ambiental do projeto em análise emitida a 10 de 
março de 2015 caducou a 10 de marco de 2019. 

Menciona que nos termos do nº 3 do artº 23º a DIA em fase de estudo prévio ou anteprojeto 
caduca se, decorridos quatro anos sobre a data da sua emissão, o proponente não tiver requerido 
a verificação da conformidade ambiental do projeto de execução, nos termos previstos no artigo 
20º do mesmo diploma. 

Refere que no sítio da internet, a data do RECAPE é de 27 de março de 2019. 

Como tal, refere que deverá ser considerado extinto o procedimento e declarada a necessidade 
de sujeição do projeto a novo procedimento de AIA.  

A Associação de Armadores de Pesca Artesanal e do Cerco do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina (AAPACSACV) refere o seguinte:  

 Desde há uns anos que os armadores/ pescadores daquela zona têm-se deparado com 
restrições nas áreas dos seus pesqueiros habituais motivados pelos sucessivos aumentos 
do porto industrial de Sines; 

 Sendo que, o próximo aumento do terminal XXI determinará o condicionamento de uma 
zona, que sempre foi uma zona de pesca de excelência para as embarcações de pesca 
local e costeira não só por se tratar de um bom pesqueiro, mas também face à sua 
proximidade do porto de pesca de Sines, o que lhes permite economia de tempo e de 
dinheiro; 

 Além destas restrições territoriais existem outras decorrentes da lei como seja a 
implementação do plano de recuperação da pescada e lagostim com o qual Sines e parte 
da costa alentejana foi onerada; 

 Por determinação legal foi implementada uma “box” [“área de interdição temporária à 
pesca”] que impede a frota residente de pescar, apesar de não fazer parte de tal plano 
uma vez que as capturas da pescada/lagostim são manifestamente insuficientes para o 
englobarem; 

 Embora não diga respeito à matéria versada considera relevante assinalar que a frota 
também fica prejudicada a Norte designadamente na área do Pinheiro da Cruz com as 
manobras militares efetuadas pela Marinha Portuguesa; 

 Acresce, ainda, a sujeição das embarcações aos limites estabelecidos das TAC e quotas 
de determinadas espécies fixados para Portugal na Comunidade Europeia. Mais uma vez 
as suas embarcações não estão sujeitas a TAC e quotas mas quando a quota nacional 
encerra ficam obrigadas a cumprir [a titulo de exemplo veja-se a quota do tamboril, da 
pescada branca, da abrótea do alto, lagosta, sardinha, entre outras]; 

 A par daquele cenário refere o clima de crise que, não obstante o panorama nacional ser 
agora dito mais favorável, isso não sucede na atividade da pesca. Razões de ordem 
conjetural relacionadas com o preço aumento dos custos de produção a par do 
decréscimo do valor das vendas em lota têm condicionado em muito a atividade; 

 Por último, refere que a zona de Sines é, com toda a certeza, a área de pesca mais 
sustentada/equilibrada do país tendo em conta a faixa de operacionalidade e o número 
de embarcações registadas.  

 No caso concreto da pesca local determina a lei que por razões de segurança só pode 
operar a seis milhas do porto de pesca residente encontrando-se o pesqueiro de 
excelência perto do local que corresponde à zona a intervencionar e que irá sofrer com 
as inevitáveis consequências. 

 O RECAPE mostra-se, incompleto na avaliação das alterações futuras introduzidas pelo 
projeto, quer na vertente da construção da obra, quer na sua execução. 
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 Ao contrário do que seria expectável, uma atividade económica como a pesca, mais uma 
vez, não foi contemplada e, em consequência, simplesmente não foi avaliado o impacto 
económico, social e ambiental que esta obra tem no exercício da atividade pesqueira. 

Assim, a Associação de Armadores de Pesca Artesanal e do Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina manifesta preocupação quanto ao impacte ambiental que a obra em causa poderá vir 
a causar, em particular para o sector de atividade da pesca. 

Refere que a Associação de Armadores não deixará de aconselhar todos os seus associados para 
fazerem uso dos meios legais à sua disposição, designadamente a instauração de procedimentos 
cautelares que impeçam a execução dos trabalhos de aumento do terminal e, naturalmente, 
ações indemnizatórias pelos danos que vierem a ser causados. 
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