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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento à legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nomeadamente 

o Decreto-Lei (DL) n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado e republicado pelo DL n.º 197/2005, de 

8 de Novembro), a Direcção-Geral de Geologia e Energia (DGGE), na qualidade de entidade 

licenciadora, apresentou ao Instituto do Ambiente (IA), através do ofício n.º 009552, de 27 de 

Julho de 2006, para procedimento de AIA, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Central de 

Ciclo Combinado da Galp Power em Sines – Vale Marim, em fase de Estudo Prévio, cujo 

proponente é a Galp Power SGPS, S.A., empresa detida na totalidade pela Galp Energia. 

No âmbito do DL acima referido, o projecto enquadra-se na tipologia definida no Anexo I, ponto 

2, alínea a) – “Centrais térmicas e outras instalações de combustão com uma potência 

calorífica de pelo menos 300 MW”. 

O IA, como Autoridade de AIA, nomeou uma Comissão de Avaliação (CA), a qual é constituída 

pelas seguintes entidades e seus representantes: 

� IA (DAIA) – Engº. Hugo Marques (Presidente) e Engª. Margarida Rosado. 

� IA (SEPA/DGAR - Ar) – Engª. Ana Morais. 

� IA (SEPA/DGAR – Ruído) – Dr. Nuno Sequeira. 

� Instituto Português de Arqueologia (IPA) – Drª. Maria João Brum. 

� Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo)  

– Arqª. Cristina Salgueiro. 

� Instituto da Água (INAG) – Engª. Manuela Falcão, com a colaboração da Drª. Teresa 

Rafael. 

Na elaboração do presente parecer, o IA contou ainda com a colaboração do Gabinete de 

Emergências e Riscos Ambientais (GERA), em concreto da Eng.ª Maria do Carmo Palma, para 

a Análise do Risco. 

O EIA, objecto da presente avaliação, é constituído pelos seguintes volumes: Resumo Não 

Técnico (RNT), Relatório Técnico e Anexos. A CA analisou igualmente a Memória Descritiva, o 

Aditamento ao EIA (Setembro de 2006), os Esclarecimentos com a Declaração de 

Conformidade (Outubro de 2006), os Esclarecimentos Adicionais Após Conformidade – N.º 2 

(Dezembro de 2006) e os Esclarecimentos Adicionais Após Conformidade - N.º 3 (Janeiro de 

2007). 

2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

A metodologia de avaliação seguida pela CA contemplou o seguinte: 

� Análise global do EIA e avaliação da sua conformidade com as disposições do Artigo 12º, 

do DL n.º 69/2000, de 3 de Maio e da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, tendo sido 
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solicitados elementos adicionais ao proponente (Fax do IA n.º 653/06/DAIA, de 29 de 

Agosto de 2006). A apreciação dos elementos entregues pelo proponente resultou na 

deliberação da CA sobre a conformidade do EIA, a 26 de Setembro de 2006. 

� Juntamente com o envio da declaração de conformidade, foram solicitados novos 

elementos adicionais ao abrigo do n.º 5, do Artigo 13º, do DL n.º 69/2000, de 3 de Maio, 

através do ofício n.º 011992, de 28 de Setembro. Após a emissão da declaração de 

conformidade, foram ainda solicitados novos elementos, por mais duas vezes, através 

dos Faxes n.º 927/06/DAIA, de 22 de Dezembro de 2006 e n.º 24/07/DAIA, de 10 de 

Janeiro de 2007. 

� Solicitação de parecer às seguintes entidades: Câmara Municipal de Sines (CMS), 

Direcção-Geral de Geologia e Energia (DGGE), Direcção-Geral dos Recursos Florestais 

(DGRF), Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI), Estradas de 

Portugal E.P.E. (EP), Rede Ferroviária Nacional, E.P. (REFER), Direcção Regional de 

Economia do Alentejo (DRE Alentejo), Direcção Regional de Agricultura do Alentejo 

(DRAA), Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (SNBPC), Autoridade Nacional 

de Comunicações (ANACOM), Direcção-Geral de Saúde (DGS), Instituto de Meteorologia 

(IM), Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulico (IDRHa), Instituto Nacional de 

Investigação Agrária e das Pescas (INIAP), Instituto dos Resíduos (INR), Rede Eléctrica 

Nacional (REN, S.A.), Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC), Estado Maior da Força 

Aérea, REN - Gasodutos, S.A., Instituto de Oceanografia, Administração do Porto de 

Sines (APS) e Instituto da Conservação da Natureza (ICN). Os contributos recebidos 

foram tidos em conta na presente avaliação e incluem-se em Anexo ao presente parecer. 

� Realização de uma visita de reconhecimento ao local de implantação do projecto, no dia 

11 de Dezembro de 2006, com a presença de representantes da CA, do proponente e da 

equipa que realizou o EIA. 

� Análise dos resultados da consulta pública. 

� Realização de reuniões de trabalho, visando a análise técnica do EIA, a integração das 

diferentes análises sectoriais e específicas, bem como dos resultados da consulta 

pública. 

3. ANTECEDENTES 

A Direcção-Geral de Geologia e Energia (DGGE), na qualidade de entidade licenciadora, 

apresentou ao Instituto do Ambiente, para procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA), a 14 de Março de 2006, o Estudo Prévio da Central de Ciclo Combinado da Galp Power 

em Sines, para o respectivo Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. 

Este projecto localizava-se em terrenos confinantes com as instalações da Refinaria de Sines, 

a 3 km a Este da cidade de Sines, na freguesia e concelho de Sines e distrito de Setúbal. 
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O processo foi instruído tendo, no entanto, sido encerrado antes do fim do prazo previamente 

definido, a pedido do proponente, pelo facto de ser sua intenção entregar na Entidade 

Licenciadora (DGGE), um Estudo de Impacte Ambiental relativo ao Projecto da Central de Ciclo 

Combinado da Galp Power em Sines, com localização em Vale Marim, em terrenos da 

jurisdição da Administração do Porto de Sines (APS). 

Esta intenção, segundo o proponente, veio na sequência da aprovação da Resolução do 

Conselho de Ministros (RCM) n.º 101/2006, de 20 de Julho, a qual declara a utilidade pública 

do uso privativo de uma parcela de terreno do domínio público hídrico (Parcela 14), sob 

jurisdição da Administração do Porto de Sines, S.A. (APS) para a instalação de uma central de 

produção de energia eléctrica através de ciclo combinado, autorizando simultaneamente a APS 

a negociar com a Galp Power, SGPS, S.A., os termos e condições do contrato de concessão, 

sem prejuízo dos resultados da avaliação de impacte ambiental. 

Na sequência do acima referido, o processo foi encerrado pela Autoridade de AIA, no dia 25 de 

Julho de 2006. 

4. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

A Galp Power propõe-se investir na construção da Central de Ciclo Combinado em Sines – 

Vale Marim, para produção de electricidade, configurada para dois grupos de ciclo combinado 

com uma potência total de 800 MWe. Esta Central contribuirá para o reforço necessário de 

potência eléctrica, para fazer face ao forte crescimento do consumo de electricidade em 

Portugal e Espanha, associado à liberalização do Mercado e à criação do Mercado Ibérico de 

Energia (MIBEL). 

5. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

O projecto não apresenta locais alternativos à implementação da Central, pelo facto desta 

localização surgir na sequência da aprovação da RCM n.º 101/2006, de 20 de Julho, a qual 

levou ao abandono da anterior localização estudada, em detrimento de uma nova localização 

justificada pelos seguintes factores: 

� Proximidade ao Terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) e possibilidade de utilização do 

seu efluente frio rejeitado para refrigeração da Central. 

� Possibilidade alternativa de receber gás natural proveniente do gasoduto de Magreb. 

� Proximidade ao Oceano Atlântico, bem como a um grande porto de águas profundas 

preparado para receber grandes navios e outros centros industriais significativos. 

� Condições favoráveis do local para escoamento da energia eléctrica a produzir. 

Assim, a área de implantação da Central de Ciclo Combinado corresponde a um terreno de 

cerca de 60 000 m2, propriedade da Administração do Porto de Sines (APS), situado a 200 m 

da Costa Atlântica e a 2 km a Sul da cidade de Sines, freguesia e concelho de Sines, distrito de 

Setúbal. 
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O terreno para implantação do projecto é adjacente ao Terminal de GNL e está delimitado, a 

Norte, pelo IC4 (antiga estrada VR53) e a Sul, pela linha de caminho de ferro. 

Relativamente à localização da Central, refira-se que segundo parecer da APS, S.A., recebido 

no âmbito de solicitação de pareceres externos a várias entidades e tendo como pressuposto 

básico a RCM n.º 101/2006, de 20 de Julho, na presente fase de desenvolvimento do projecto, 

a APS não encontrou inconvenientes de ordem técnica e ambiental à concretização do 

projecto, referindo ainda que o promotor deverá, em fase de projecto de execução, efectuar a 

sua apresentação para análise e aceitação. 

A Central de Ciclo Combinado de Sines – Vale Marim terá capacidade para uma potência total 

da ordem dos 800 MWe, repartidos em dois grupos de ciclo combinado iguais e utilizando gás 

natural como combustível. 

O funcionamento da Central de Ciclo Combinado consiste basicamente na combinação de um 

ciclo de turbina a gás (Ciclo de Brayton) com um ciclo de vapor (Ciclo de Rankine), 

convertendo cerca de 55% a 60% da energia do combustível (gás natural) em energia eléctrica. 

Cada grupo de ciclo combinado é composto pelos seguintes equipamentos/sistemas principais: 

turbina de gás, gerador de vapor recuperador de calor, turbina a vapor, alternador, 

condensador de vapor, sistema de condensados, sistema de vapor e “by-pass”, sistema 

principal e secundário de arrefecimento, sistemas eléctricos de baixa, média e alta tensão e 

sistemas de supervisão e controlo. 

Para além destes, existirão ainda sistemas comuns aos dois grupos, 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 e sistema de detecção e extinção de incêndios. 

As principais actividades a desenvolver na fase de construção compreendem: 

� Preparação do local (limpeza e terraplenagem do terreno, localização de valas de 

drenagem, preparação da plataforma de construção e dos caminhos de cabos, condutas 

de gás e de água de refrigeração). 

� Execução de trabalhos de construção civil e fundações (colocação de estacas, 

construção de edifícios e de infra-estruturas associadas). 

� Montagem mecânica e eléctrica dos equipamentos. 

Não se prevê, segundo o EIA, a afectação de áreas para estaleiros fora do terreno previsto 

para a construção da Central. 

No estaleiro serão instaladas unidades autónomas portáteis de sanitários químicos, com caixa 

de dejectos e manutenção feita por empresa especializada, bem como fossas sépticas para as 

instalações sociais, esvaziadas regularmente e com as águas residuais encaminhadas para a 
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Estação de Tratamento de Águas Residuais mais próxima. 

A construção do 1º grupo da Central terá uma duração total estimada de 26 meses e está 

prevista iniciar a partir da data de assinatura do contrato de EPC, enquanto que o 2º grupo se 

iniciará seis meses depois. 

Prevê-se o início da exploração comercial no primeiro trimestre de 2009 (com o 1º grupo de 

ciclo combinado da Central), com um funcionamento contínuo durante 24 horas por dia e entre 

30 a 40 trabalhadores. O período de exploração será de cerca de 25 anos e o valor estimado 

de investimento neste Projecto é de aproximadamente 400 000 000 Euros. 

Abastecimento de combustível 

O gás natural será fornecido a partir de um ramal de alimentação cuja extensão, dada a 

proximidade do Terminal de GNL, será certamente pequena. No entanto, segundo o EIA, nesta 

fase não existe qualquer definição do traçado e sua implementação, cujo projecto estará a 

cargo da REN – Gasodutos, S.A. (antiga Transgás, S.A.). 

Estima-se um consumo de gás natural por grupo de 65 000 m3(n)/h, correspondendo a um 

consumo anual estimado de cerca de 500 MNm3, por grupo. 

A central disporá ainda de capacidade de armazenamento de gasóleo para cerca de 1000 

litros, a utilizar como combustível nos motores diesel de accionamento de geradores de 

emergência. 

Ligação à rede eléctrica 

A ligação dos grupos produtores de energia eléctrica à Rede Nacional de Transporte (RNT) 

será feita através da Subestação de Sines da REN, mediante a construção de uma linha dupla 

aérea de 400 kV e com uma extensão superior a 15 km. 

Segundo o EIA, as linhas eléctricas para evacuação de energia, que se encontram abrangidas 

pelo regime de AIA, serão objecto de um projecto autónomo. 

O parecer externo emitido pela REN relativamente a este projecto (incluído no Anexo II do 

presente parecer da CA), descreve o conjunto de reforços que serão necessários efectuar, de 

forma a que a Rede Nacional de Transporte (RNT) integre uma nova central de ciclo 

combinado a gás natural na zona de Sines, o qual é mais vasto que o apresentado nos vários 

documentos integrantes do EIA. 

O mesmo parecer apresenta ainda um conjunto de comentários que deverão ser tidos em 

conta pelo proponente do projecto, aquando da elaboração do projecto das linhas eléctricas 

para evacuação de energia. 

Fornecimento de água (sistema de refrigeração e funcionamento da Central) 

O sistema de refrigeração será constituído por um circuito que tem como função o fornecimento 

de água para refrigeração do condensador da turbina a vapor e dos circuitos auxiliares de 

refrigeração.  
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O EIA apresenta uma solução base e 3 soluções alternativas para a configuração do sistema 

de refrigeração, nomeadamente: 

� Solução Base – circuito aberto com utilização de água do Terminal de GNL. 

� Solução Alternativa 1 – circuito aberto sem utilização de água do Terminal de GNL. 

� Solução Alternativa 2 – Um grupo em circuito aberto com utilização de água do Terminal 

de GNL e um grupo em circuito fechado. 

� Solução Alternativa 3 – Um grupo em circuito aberto sem utilização de água do Terminal 

de GNL e um grupo em circuito fechado. 

Solução Base 

Consiste na utilização da água de rejeição do Terminal de GNL para um dos grupos, com 

caudal de 5,5 m3/s e uma temperatura de 7º C abaixo do meio e a construção de uma estrutura 

de captação de água para o outro grupo, com um caudal de 5,5 m3/s, ao lado e de dimensão 

semelhante ao da tomada do Terminal de GNL. 

A rejeição da água de refrigeração proveniente do Terminal de GNL será feita no mesmo local, 

com uma elevação de temperatura de 3º C, relativamente ao meio e compreende ainda a 

construção de um emissário de rejeição de água, 10º C acima da temperatura do meio. 

A estrutura de rejeição será feita através de um emissário submarino do tipo 1, correspondente 

a uma tubagem com 2 a 2,5 m de diâmetro, em betão e com um “poço” no seu trecho final que 

permite a descarga a uma cota elevada do fundo, evitando o seu assoreamento. 

Solução Alternativa 1 

Compreende a construção de duas tomadas de água para refrigeração de cada um dos grupos 

da Central, localizadas ao lado da tomada de água do Terminal de GNL e de dimensão 

semelhante, com um caudal de 11 m3/s e dois emissários submarinos do tipo 1 para rejeição 

de um caudal de água de 11 m3/s, com 10º C acima da temperatura de captação. 

Solução Alternativa 2 

Esta alternativa, para a refrigeração de um grupo, recorre à utilização de um caudal de 5,5 m3/s 

de água de rejeição do Terminal de GNL, com temperatura de 7º C abaixo do meio e para a 

refrigeração do outro grupo, será construída uma tomada de água autónoma, localizada ao 

lado da tomada do Terminal de GNL, com um caudal de 0,5 m3/s, para compensar as perdas 

de água na torre de refrigeração. 

Para a rejeição da água de refrigeração, será necessário construir um emissário para o caudal 

de 0,5 m3/s de um grupo, enquanto que para o outro grupo, será utilizada a rejeição do 

Terminal de GNL, com uma elevação de temperatura de 3º C, relativamente ao meio. 
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O emissário de rejeição a construir será submarino, do tipo 2, correspondente a uma estrutura 

com 0,6 a 0,8 m de diâmetro, em PEAD (polietileno de alta densidade), com instalação em vala 

de fundo rochoso e enchimento de betão ou através de perfuração horizontal dirigida. 

Para ambas as soluções, no ponto de saída terá de ser construída uma peça de protecção em 

betão ou uma descarga de superfície. 

Solução Alternativa 3 

Esta alternativa recorre à construção de uma tomada de água localizada ao lado da tomada do 

Terminal de GNL e de dimensão semelhante e que servirá os dois grupos da Central, 

nomeadamente para refrigeração do grupo em circuito aberto (5,5 m3/s) e para compensar as 

perdas de água na torre de refrigeração (0,5 m3/s), através de um caudal total de 6 m3/s. 

A rejeição compreende a construção de um emissário submarino do tipo 1, para um caudal de 

rejeição de 6 m3/s. 

Para qualquer solução alternativa em análise, os equipamentos de apoio e controlo das 

estruturas de tomada de água ficarão instalados na margem adjacente. 

Refira-se que o sistema de filtragem é composto por filtros amovíveis e grades de filtragem 

primária para protecção dos filtros rotativos, do tipo “dual flow” da tomada de água. 

Relativamente às estruturas de rejeição, os emissários terão o seu ponto de saída a cerca de  

(-5 m) ZH e um comprimento de 400 a 500 m, a partir da costa, com excepção do emissário de 

descarga submarina do tipo 2 (solução alternativa 2), em que o ponto de saída será a uma cota 

intermédia. 

Para além da água de refrigeração do mar, será ainda necessária água potável, água industrial 

e água desmineralizada. 

A água potável será obtida directamente a partir da rede municipal de água potável e 

alimentará uma rede de distribuição independente, destinando-se a alimentar todas as zonas 

onde permaneçam pessoas, nomeadamente instalações sanitárias, instalações alimentares, 

laboratórios e equipamentos de segurança, entre outros usos, prevendo-se um consumo, por 

grupo, de 1m3/h. 

A água industrial servirá essencialmente para abastecer a instalação de produção de água 

desmineralizada, na rede de água de combate a incêndios e na rede de água de serviços 

gerais, utilizada para limpeza de pavimentos e equipamentos. Será distribuída a partir da 

origem de água industrial ao pólo industrial de Sines, prevendo-se um consumo nominal de 50 

a 60 m3/h, incluindo a água a utilizar na produção de água desmineralizada (cerca de 20 m3/h).  

A água desmineralizada, destinada à compensação do ciclo água-vapor, à refrigeração de 

equipamentos e utilizada no laboratório químico, será obtida numa instalação de tratamento de 

águas, a qual, segundo o EIA, será composta por filtros de areia, filtros de carvão activado e 

por uma unidade de produção de água desmineralizada. A água desmineralizada será 
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armazenada em dois reservatórios de 1 500 m3 cada. 

O consumo nominal estimado de água desmineralizada dos dois grupos será da ordem dos 24 

m3/h. 

Torres de Refrigeração 

Para as alternativas que contemplam um grupo em circuito fechado, o EIA considera ainda 

duas opções de torres de refrigeração: 

� Torre Multicelular com Tiragem Mecânica Induzida. 

� Torre Circular/Hiperbólica com Tiragem Assistida. 

A torre multicelular, com uma largura de 30 metros, um comprimento de 130 metros e uma 

altura de 17,5 metros, apresenta uma configuração em linha, compostas por 8 células de 

arrefecimento com ventiladores, na parte superior de cada célula.  

A torre circular/hiperbólica, com uma altura de 60 metros e um diâmetro da base de 60 metros, 

é constituída por 12 ventiladores de apoio, junto à base da torre. 

A função das torres de refrigeração é arrefecer a água de condensação e a água dos circuitos 

auxiliares de refrigeração, verificando-se perdas de água no processo por evaporação, arrasto 

e purga da bacia, compensadas com a captação de água de refrigeração do mar. 

As torres desenvolvem penachos visíveis no ar (essencialmente na opção da torre 

circular/hiperbólica) e deposição de sais nos terrenos adjacentes às torres. De acordo com os 

resultados de simulações apresentadas no EIA, não são alcançados os limiares de deposição 

salina e cloretos estabelecidos na bibliografia para protecção de vegetação e de materiais, 

independentemente do tipo de torres de refrigeração a seleccionar. 

Sistemas de tratamento de efluentes líquidos 

A Central disporá de um sistema de drenagem de efluentes líquidos constituído por quatro 

redes separativas, respectivamente, para o efluente químico, efluente oleoso, efluente 

doméstico e efluente pluvial. 

Pretende-se, para o efluente químico, precipitar e remover os metais e os sólidos em 

suspensão, bem como o acerto final do pH, sendo para isso submetido a um tratamento físico-

químico, juntamente com o efluente proveniente da separação água/óleo, com vista à sua 

neutralização e clarificação suplementar. 

Não serão enviados para esta rede os efluentes resultantes de limpezas químicas das 

caldeiras, os quais serão objecto de tratamento adequado efectuado por empresa devidamente 

licenciada para o efeito. 

O efluente oleoso será tratado numa unidade dedicada constituída por um separador estático 

água/óleo com flutuador. O óleo é recolhido e o restante efluente líquido tratado em conjunto 

com o efluente químico. 



  Parecer da Comissão de Avaliação 

  Avaliação de Impacte Ambiental n.º 1553 

Central de Ciclo Combinado da Galp Power em Sines – Vale Marim 10 

Segundo o EIA, o efluente doméstico será tratado por meios biológicos numa estação de 

tratamento compacta. Segundo o parecer da APS, S.A., recebido no âmbito do pedido de 

pareceres externos a vária entidades, este efluente poderá ser enviado para tratamento para a 

ETAR “monobloco”, localizada na zona leste do Porto e que serve, presentemente, a REN 

Atlântico e o Terminal de Contentores. 

As águas pluviais provenientes de zonas com potencial risco de contaminação serão drenadas 

para uma rede pluvial preparada com caixas de retenção de óleos e gorduras. 

Ainda de acordo com o parecer da APS, acima referido, deverá ser prevista a construção de 

um colector sob as infra-estruturas rodo-ferroviárias existentes, para a drenagem pluvial e seu 

escoamento para o mar, tendo em consideração a expansão futura do Terminal de 

Contentores. 

Após tratamento, os efluentes juntar-se-ão numa caixa de recolha de efluentes tratados, onde 

serão efectuadas as monitorizações, antes da sua junção, em conduta, à purga das torres de 

refrigeração e posterior lançamento ao mar através do sistema de descarga previsto. 

As monitorizações compreendem , antes da descarga e antes de qualquer diluição, a medição 

em contínuo do caudal, temperatura, pH e condutividade, para além de controlos mensais a 

óleos e gorduras, azoto total e amoniacal, CBO5, CQO, fósforo total e detergentes. 

Na rejeição de água dos circuitos de refrigeração existirá igualmente monitorização em 

contínuo do caudal, temperatura, pH, condutividade e cloro. 

Emissões gasosas 

Os gases de exaustão das turbinas a gás (com um caudal da ordem dos 650 kg/s e com uma 

temperatura de cerca de 90º C) são libertados para a atmosfera através de uma chaminé com 

uma altura de 70 m, no caso da alternativa com torre de refrigeração circular/hiperbólica e de 

40 m, no caso da torre de refrigeração multicelular ou em circuito aberto. 

Esta nova instalação ficará abrangida pelo DL n.º 178/2003, de 5 de Agosto, relativo à limitação 

de emissões para a atmosfera de certos poluentes provenientes de grandes instalações de 

combustão (GIC) e que transpõe para o direito interno, a Directiva Comunitária n.º 2001/80/EC, 

de 23 de Outubro, estipulando novas obrigações de cumprimento distintas consoante se tratem 

de instalações novas ou existentes, sendo que para as instalações novas, se prevê a aplicação 

de valores limite de emissão (VLE). 

Resíduos 

Segundo o EIA, os resíduos a produzir na fase de construção prendem-se essencialmente com 

madeira, vidro, plástico, terras de escavação, embalagens, trapos contaminados com óleos e 

resíduos urbanos e equiparados. Para a fase de exploração os resíduos a produzir são 

produtos químicos, resinas iónicas, óleos, solventes, lamas do tratamento de águas residuais 

não perigosas, absorventes e materiais filtrantes contaminados por substâncias perigosas, 

entre outros. 



  Parecer da Comissão de Avaliação 

  Avaliação de Impacte Ambiental n.º 1553 

Central de Ciclo Combinado da Galp Power em Sines – Vale Marim 11 

Segundo o EIA, a Central disporá de um sistema de gestão de resíduos que garantirá a 

segregação interna de resíduos e o seu envio para destino adequado, de acordo com a 

legislação em vigor. 

Acessibilidades 

Não se prevê, segundo o EIA, a necessidade de efectuar novas infra-estruturas rodoviárias de 

acesso à Central. No entanto, atendendo ao parecer da EP, E.P.E., a implantação da Central 

far-se-á junto à rotunda “Terminal XXI”, pelo que deverá ser respeitada a zona “non 

aedificandi”, definida no DL n.º 13/94, de 15 de Janeiro, para além da ligação da via de acesso 

do empreendimento à estrada municipal se dever localizar a uma distância nunca inferior a 100 

m do bordo exterior da rotunda “Terminal XXI”, conforme determinado pelo DL n.º 13/71, de 23 

de Janeiro. 

6. ANÁLISE DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Os descritores analisados na presente AIA foram os seguintes: Clima, Geomorfologia, 

Geologia, Geotecnia, Sismicidade e Tectónica, Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos, 

Solos, Uso do Solo e Ordenamento do Território, Hidrodinâmica e Dispersão da Pluma 

Térmica, Ecologia Terrestre e Aquática, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Paisagem, 

Património e Sócio-Economia. 

Clima 

Não é expectável que a actividade resultante da implementação do projecto seja susceptível de 

causar impactes significativos sobre este descritor. 

Geomorfologia, Geologia, Geotecnia, Sismicidade e Tectónica 

De acordo com o EIA, ao nível da geomorfologia, a área de estudo da Central localiza-se numa 

área artificializada, anteriormente utilizada como plataforma de estaleiro de construção para o 

Terminal de GNL. É uma zona plana (cerca de 30 m), onde existem areias de cobertura soltas 

que fossilizam outras coberturas arenosas medianamente compactas e muito compactas, 

argilosas e pouco argilosas. 

A área de estudo situa-se, essencialmente, sobre formações do Plio-Plistocénico e do 

Holocénico. Enquanto o Holocénico corresponde a areias de dunas formando plataformas e 

praias interrompidas por afloramentos finos de xistos carbonosos, o Plio-Plistocénico 

corresponde a depósitos de composição heterogénea de origem marinha e continental, 

constituídos por areias alaranjadas e avermelhadas com pequenos seixos de quartzo, lascas 

de xisto e fragmentos de arenitos do Triásico, cobertos por areias de dunas. 

Atendendo ao exposto, o local do projecto não apresenta recursos ou valores geológicos de 

interesse especial que possam ser afectados com a instalação da Central. 

Ao nível da sismicidade, o EIA caracteriza a zona em estudo de elevada sismicidade, relativo à 

zona sísmica A, com coeficiente de sismicidade α=1,0, de acordo com o Regulamento de 
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Segurança e Acções Sísmicas para Estruturas, Edifícios e Pontes (RAEEP), correspondendo 

igualmente a uma zona de intensidade sísmica máxima de grau IX, na escala de Mercalli 

modificada, caracterizada por sismos desastrosos, danificando seriamente as alvenarias bem 

executadas e argamassadas. 

Face à elevada sismicidade da zona, deve ter-se em conta o comportamento dos solos, face às 

solicitações sísmicas. 

Refira-se que segundo o parecer da Galp Power, recebido no âmbito dos “Esclarecimentos à 

Comissão de Avaliação na Sequência da Reunião de Câmara Ocorrida no Dia 2006-12-11”, 

prevê-se o rebaixamento da cota de implantação da Central. 

Elementos a apresentar em fase de RECAPE 

� Apresentar o balanço de terras a movimentar, os locais de deposito definidos para as 

terras de escavação e uma avaliação dos eventuais impactes decorrentes destas acções. 

Recursos Hídricos Superficiais 

De acordo com os elementos apresentados pelo proponente relativamente à qualidade da água 

do meio receptor, nomeadamente no documento “Esclarecimentos adicionais após a 

conformidade (N.º 2)” e confirmado, pela CA, através de informação constante de anteriores 

estudos elaborados para a mesma área, a qualidade da água do meio receptor é boa, não se 

evidenciando níveis preocupantes de contaminação microbiológica e química do ambiente 

marinho, junto à zona costeira envolvente do projecto. 

Os principais impactes na qualidade da água para a fase de construção estão associados à 

movimentação de terras, à circulação de máquinas e veículos e à produção de efluentes 

líquidos e resíduos sólidos, na zona de implementação do projecto e nas zonas adjacentes às 

linhas de água. 

Na fase de exploração, não se prevêem impactes significativos na qualidade da água, sendo 

de assinalar que a Central será equipada com sistemas de tratamento e drenagem 

independentes para os diferentes efluentes líquidos produzidos. Não se prevê que o efeito da 

descarga dos efluentes no meio receptor (meio marinho) provoque qualquer alteração aos 

padrões existentes de qualidade da água. 

O lançamento das águas residuais no meio receptor não deve provocar alteração na sua 

qualidade que ponha em risco os usos a jusante pelo que fica condicionado aos valores limite a 

fixar no licenciamento da descarga, devendo ser asseguradas as normas de qualidade da água 

do meio receptor previstas no Decreto-Lei N.º 236/98,de 1 de Agosto. 

O EIA não apresenta uma caracterização dos recursos hídricos superficiais. Assim, 

independentemente da expressão das linhas de água na zona de estudo, dever-se-ão adoptar 

as seguintes medidas de minimização de impactes que se prendem com boas práticas a ter em 

conta na fase de obra: 



  Parecer da Comissão de Avaliação 

  Avaliação de Impacte Ambiental n.º 1553 

Central de Ciclo Combinado da Galp Power em Sines – Vale Marim 13 

� Assegurar o funcionamento das redes de drenagem nas zonas adjacentes à obra, 

através da sua limpeza durante e após o termino da obra, de modo a evitar a retenção de 

águas em depressões ou a criação de barreiras. 

� No final das obras, e após a remoção do estaleiro de apoio a obra, restabelecer as 

condições naturais de infiltração nas zonas mais compactadas pelas obras e que se 

localizem fora das áreas a intervencionadas. 

� Circular com a maquinaria e os equipamentos de obra pelos caminhos existentes, 

sempre que possível, devendo a abertura de acessos temporários, ser feita 

preferencialmente, com uma orientação perpendicular às linhas de maior declive. 

� Realizar a lavagem de viaturas em local adequado e com separador de hidrocarbonetos. 

� Implementar um Sistema de Gestão Ambiental que defina todas as acções e medidas 

ambientais que o empreiteiro tenha que cumprir durante a execução da obra. 

� Na fase de exploração, como medida complementar, deverão alertar-se as entidades 

competentes de imediato, no caso de ocorrer alguma anomalia no sistema de tratamento 

de efluentes ou se detecte aquando da monitorização final do efluente, alguma alteração 

de parâmetros de qualidade que possa por em causa os usos da água do mar. 

Plano de monitorização 

Os planos de monitorização constantes do documento “Esclarecimentos Adicionais Após a 

Conformidade (N.º 2)”, relativos ao efluente químico, efluente doméstico, efluente global da 

caixa de junção, águas de refrigeração e purgas de águas de refrigeração (alternativas com 

torres de refrigeração), deverão ser cumpridos e acrescidos da informação exposta em 

seguida. 

Efluente global da caixa de recolha: 

� Deve ser ainda realizada uma amostragem mensal de uma amostra de 24 h, para os 

parâmetros CBO5, CQO, óleos e gorduras, azoto amoniacal, azoto total, detergentes, 

fósforo total, nitratos, hidrocarbonetos, coliformes fecais e SST. 

Purgas de águas de refrigeração: 

� A monitorização deve ser efectuada em contínuo, antes da junção deste efluente com o 

efluente que sai da caixa de junção, para os parâmetros caudal, temperatura, pH e 

condutividade, acrescido do cloro livre e total. 

Os referidos valores limite respeitarão os “Valores Limite de Emissão (VLE), na descarga de 

águas residuais” estipulados no Anexo XV (para os coliformes fecais), no Anexo XXI (para o 

parâmetro hidrocarbonetos) e o Anexo XVIII (para os restantes parâmetros), do DL n.º 236/98, 

de 1 de Agosto.  
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Elementos a apresentar em fase de RECAPE 

Apresentar um programa de monitorização, o qual deve estar integrado nos planos de 

monitorização previstos ou em funcionamento para a zona costeira de Sines, de forma a evitar 

repetições, a compatibilizar e a harmonizar a amostragem, no que diz respeito aos parâmetros, 

locais de amostragem e métodos.  

Esta monitorização deve englobar as diferentes fases de obra, devendo estar previstas 

campanhas de monitorização da qualidade da água do mar antes do início das obras, durante 

e após a construção, afim de verificar a evolução da qualidade da água e o impacte inerente a 

esta afectação. 

O programa de monitorização para a fase de exploração deve ainda ser complementado com 

as campanhas de determinações correntométricas e de temperatura na zona de influência da 

descarga da água de refrigeração bem como devem ser efectuados registos dos caudais 

captados e rejeitados e as respectivas temperaturas. 

Na fase de RECAPE, os planos de monitorização devem ser apresentados de acordo com o 

Anexo IV da Portaria 330/2201 de 2 de Abril. 

Apesar do EIA referir que as águas residuais produzidas nesta fase serão encaminhadas para 

a ETAR mais próxima, o que constitui um destino apropriado, a CA considera que se deverá 

proceder a uma identificação e caracterização de todas as zonas de escorrência, devendo ser 

avaliados os respectivos impactes e medidas de minimização caso se justifique. 

Nesta fase deve ainda ser apresentado o seguinte: 

� Sistema de tratamento das águas residuais e do sistema de drenagem, a implementar na 

fase de construção.  

� Informação sobre a eventuais descargas de emergência para a ETAR, identificando os 

impactes e as respectivas medidas de minimização, caso se justifique. 

� Localização do estaleiro, dos caminhos a utilizar durante a obra, bem como o local de 

parqueamento de viaturas e a calendarização das diferentes fases da obra. 

Recursos hídricos subterrâneos 

O EIA apresenta uma caracterização da área em estudo adequada, com a localização e a 

caracterização de alguns pontos de água existentes na área envolvente. 

A área de implantação da central localiza-se numa zona sem interesse hidrogeológico, a cerca 

de 2Km a sul do limite do sistema aquífero de Sines, o qual é constituído por um aquífero 

profundo constituído por formações carbonatadas do Jurássico e um aquífero superficial, 

multicamada, composto por formações do Miocénico marinho e Plioplistocénico. 

A recarga é directa a partir da precipitação e o escoamento verifica-se em direcção ao litoral. A 

vulnerabilidade à poluição da área de estudo é considerada baixa. 
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Dentro das captações de água subterrânea identificadas na área de estudo e na sua 

envolvente, destaca-se um poço situado a nascente do local de implantação do projecto 

denominado “Fonte do Galego”, o qual é utilizado para rega. 

Considera-se que os impactes mais significativos ocorrerão na fase de construção devido às 

escavações, às movimentação e deposição de terras, e à circulação de maquinaria, enquanto 

que na fase de exploração os impactes se resumem ao risco de fugas ou derrames. 

Estas acções poderão traduzir-se em interferências com o nível freático local, de carácter sub-

superficial, sendo por isso previsível a ocorrência de alterações no comportamento 

hidrodinâmico das formações superficiais subjacentes, originando um impacte negativo, pouco 

significativo, muito localizado, temporário, reversível e minimizável.  

A alteração do relevo natural e da sua cobertura vegetal, devido às operações de desmatação 

e de modelação do terreno, constituem acções que introduzem modificações na drenagem 

natural da área. O coberto vegetal ajuda a promover os processos de retenção superficial, pelo 

que a sua remoção poderá resultar em acréscimos nos escoamentos superficiais em 

detrimento dos processos de infiltração. O impacte resultante é, no entanto, pouco significativo, 

temporário e minimizável. 

Durante a fase de obra, devem ser tomados cuidados especiais relativamente a eventuais 

derrames acidentais de óleos e combustíveis, cujo impacte pode ser significativo, dada a 

natureza arenosa das formações à superfície.  

Na fase de exploração, a impermeabilização de superfícies com a construção de edifícios e 

pavimentos, provocará um aumento da drenagem superficial ao nível local em detrimento dos 

processos de infiltração, não atingindo, porém expressões significativas.  

Solos e Uso do Solo 

Como área de estudo foi apenas considerado o local de implantação da plataforma da Central, 

uma vez que não são apresentados, no EIA, os locais de implantação dos projectos 

complementares (condutas do sistema de refrigeração, linha eléctrica e gasoduto). 

Segundo o parecer do IDRHa, recebido no âmbito do pedido de pareceres externos a várias 

entidades, à área de implantação da Central correspondem Solos Incipientes, – Regossolos 

Psamíticos Normais, não húmidos (Rg), que são solos constituídos por materiais detríticos 

arenosos mais ou menos grosseiros soltos, correspondendo localmente a acumulações 

dunares. 

Segundo o EIA e a cartografia de solos nele referida, a área de implantação da Central 

apresenta uma capacidade de uso de classe D, não susceptíveis de utilização agrícola e riscos 

de erosão elevados a muito elevados, com poucas ou moderadas limitações para pastagem, 

exploração de matos e exploração florestal. 

O local de implantação da Central é constituído por solos compactados decorrentes da anterior 

utilização do local para instalação do estaleiro de apoio à construção do Terminal de GNL. 
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Nos cerca de 60 000 m2 a ocupar com a plataforma da Central foram identificados os seguintes 

usos: 

� Matos e incultos: Cerca de 37%, correspondentes a 40 ha. Este tipo de ocupação do solo 

corresponde à área prevista de implantação da plataforma da Central. As formações 

presentes nestas áreas são prados vivazes, matos baixos e comunidades anuais. 

� Culturas anuais: Cerca de 28,2%, correspondentes a 31 ha. Inclui áreas de culturas 

anuais de sequeiro, de carácter marginal. 

� Infra-estruturas: Cerca de 22,3%, correspondentes a 24 ha. Inclui estradas, caminhos de 

ferro e outras estruturas de transporte associadas às actividades industriais desta zona. 

� Uso industrial: Cerca de 6,8%, correspondentes a 7 ha. Diz respeito à área 

imediatamente a Oeste da área prevista para a Central, constituída por estruturas do 

Terminal de GNL e do Terminal XXI. 

� Uso florestal: Cerca de 3,4%, correspondentes a 4 ha. Este tipo de ocupação de solo é 

constituída por povoamentos mistos de pinheiro-bravo e eucaliptos, de dominância 

variável, com alguns sobreiros. Estes últimos resultantes da regeneração e recuperação 

da vegetação natural. 

� Praia: Cerca de 2,1%, correspondentes a 2 ha. É constituída por uma estreita faixa litoral, 

de areia e cascalho. 

� Sistemas culturais e parcelares complexos: cerca de 0,2%, correspondentes a 0,2 ha. 

Esta unidade é constituída tipicamente por áreas de pequenas parcelas de pomar, vinha, 

culturas de sequeiro ou culturas de regadio, dispostas em torno de um núcleo 

habitacional. 

Ordenamento do Território 

Segundo a CCDR Alentejo, o projecto situa-se no Plano Director Municipal (PDM) de Sines, em 

“Áreas afectas ao Porto de Sines existentes” e no PROTALI em Áreas Industriais Portuárias, 

não sendo por isso a sua localização incompatível com qualquer Instrumento de Gestão 

Territorial (IGT) em vigor. Assim, esta localização deverá ser enquadrada pela estratégia da 

Administração do Porto de Sines. 

Para além disso, na área de estudo podem-se referenciar as seguintes Servidões 

Administrativas: 

� Administração do Porto de Sines. 

� Servidão Rodoviária. 

� Servidão Ferroviária. 

� Linhas de transporte de energia. 

� Abastecimento de água. 



  Parecer da Comissão de Avaliação 

  Avaliação de Impacte Ambiental n.º 1553 

Central de Ciclo Combinado da Galp Power em Sines – Vale Marim 17 

� Domínio Público Hídrico. 

Segundo o parecer da APS, S.A.:“...Não obstante o EIA ser referente à fase de estudo prévio é 

fundamental que o promotor considere, no âmbito do ordenamento da área de jurisdição da 

APS, S.A., os seguintes aspectos a compatibilizar com o desenvolvimento e expansão 

portuária: 1. Instalação de condutas; 2. Instalação de bombagem da captação; 3. Adução junto 

à rejeição de água fria do Terminal de GNL; 4. Conduta de rejeição de efluentes 1, 2, 3 e 4”. 

Neste contexto, aquando da apresentação do RECAPE, deverá o proponente ter as infra-

estruturas acima descritas, correctamente enquadradas na área de jurisdição da APS, S.A. e 

compatibilizadas com as infra-estruturas já existentes na zona. 

Ainda no âmbito do pedido de pareceres externos, a REFER EP pronunciou-se face ao 

projecto da Central, referindo que, de modo a salvaguardar a infra-estrutura ferroviária presente 

na envolvente do projecto, face ao atravessamento subterrâneo da linha de Sines pelas 

condutas de captação e rejeição de água, o projecto de execução deverá considerar “Os 

condicionalismos Genéricos para Atravessamentos ao Caminho-de-Ferro” (Anexo II do 

presente parecer) e o DL n.º 276/2003, de 4 de Novembro (Artigos 15º e 16º). 

De acordo com o parecer da ANA, S.A., o local proposto para implantação da Central encontra-

se sob a Superfície Horizontal Interior da Servidão do Aeródromo Municipal de Sines, onde a 

cota máxima de construção admissível para o local em estudo, é de 65,0 m (NGP). 

O mesmo parecer refere ainda que será a Alternativa que contempla o sistema aberto, sem 

torres de refrigeração, a que respeita uma eventual reabertura ao tráfego aéreo do aeródromo, 

por atingir cotas de construção menores, podendo ser “viabilizada”, se utilizada a 

sinalização/balizagem aeronáutica das estruturas que a constituem, enquadrado na 

caracterização de “obstáculos à navegação aérea”, definidos na Circular de Informação 

Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de Maio. No entanto, tal consideração não substitui a necessidade 

de consulta à Força Aérea Portuguesa e à Câmara Municipal de Sines, como proprietária do 

aeródromo. 

Relativamente ao regime jurídico das condicionantes RAN e REN, a área de estudo não 

abrange quaisquer áreas de RAN e, contrariamente ao referido no EIA, a REN do concelho de 

Sines já se encontra aprovada, em Conselho de Ministros, de 10 de Agosto de 2006, 

aguardando publicação. 

Hidrodinâmica e Dispersão da Pluma Térmica 

Foi efectuado o estudo da hidrodinâmica e dispersão da pluma térmica através do modelo 

MOHID, que permitiu simular o efeito que os processos de escala costeira têm nas correntes e 

o efeito das características locais, como a linha de costa e a descarga da EDP. 

Foram considerados três níveis de modelos: um primeiro nível (nível 1) onde são simulados a 

2D os processos à escala costeira, um segundo nível (nível 2) que permite simular a 3D com 

rigor o efeito das várias estruturas sobre as correntes e o efeito da pluma da Central 
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Termoeléctrica de Sines e um terceiro nível (nível 3) que tem como objectivo simular a 3D, a 

dispersão da pluma do efluente da nova central. 

O modelo utilizado foi validado com base em dados recolhido em campanhas realizadas no 

Verão de 2001, em cinco dias diferentes. 

A validação da dispersão da pluma térmica foi feita para as quatro alternativas de descarga: 

solução base (duas descargas: uma feita através do actual ponto de descarga do efluente do 

terminal GNL e outra em emissário) e as três alternativas: Solução Alternativa 1 (2 emissários), 

solução Alternativa 2 (duas descargas: uma feita através do actual ponto de descarga do 

efluente do terminal GNL e outra em emissário mais junto à costa) e Alternativa 3 (1 emissário 

semelhante ao da solução base). A captação foi sempre considerada junto à tomada de água 

do Terminal GNL que se encontra no interior do Porto, abrigada da agitação. 

Os resultados obtidos revelam que: 

� A aplicação do modelo sugere que todas as alternativas de rejeição testadas cumprem o 

limite legalmente estabelecido para o impacte térmico no meio receptor. 

� O modelo apenas foi calibrado para a situação de Verão, correspondendo à situação de 

menor dispersão da pluma térmica, com aparentes bons resultados, não sendo referido 

se essa calibração pode ser extrapolada para a situação de Inverno, nem as implicações 

de tal facto na performance do modelo. 

Os dados apresentados indicam que as diferentes alternativas equacionadas para circuito de 

refrigeração são relativamente semelhantes no que se refere aos impactes no meio marinho. 

Contudo, as soluções mais favoráveis são, aparentemente, as que envolvem a utilização de 

água do terminal de GNL, concretamente a solução base e solução alternativa 2.  

De acordo com a informação prestada pela REN Atlântico, Terminal de GNL, S.A., 

relativamente à disponibilidade de água de rejeição do referido Terminal para o arrefecimento 

da Central, é referido que: “...o Terminal possui quatro vaporizadores, o que se reflecte numa 

gama de caudal de rejeição entre o mínimo 1,52 m3/s e o máximo de 6,11 m3/s” e que não 

pode “garantir um fluxo contínuo de caudal de rejeição superior ao valor mínimo” ou seja 

1,52m3/s. 

Assim sendo, tudo indica que a utilização da fonte de água fria do Terminal GNL parece ser 

inviável para o arrefecimento de um dos grupos da central de ciclo combinado tal como estava 

previsto para as alternativas solução base e solução alternativa 2, pelo que as únicas 

alternativas possíveis para o sistema de refrigeração são a solução alternativa 1 e a solução 

alternativa 3.  

Ao comparar-se estas duas alternativas, verifica-se que ambas cumprem o estipulado no DL nº. 

236/98, de 1 de Agosto, no que diz respeito aos valores limites de emissão para o aumento de 

temperatura no meio receptor. Por outro lado, e de acordo com o documento “Esclarecimentos 

Adicionais Após Conformidade (Nº. 3)”, as situações simuladas no EIA correspondem às mais 
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desfavoráveis em termos de dispersão de pluma de turbidez, ou seja, foram simuladas 

situações para regimes de vento e de agitação representativos dos meses onde podem ocorrer 

menor dispersão da pluma térmica. Considera-se, no entanto, que de forma a garantir que o 

aumento da temperatura não é superior ao estipulado legalmente, o modelo deveria ter sido 

calibrado para os perfis de temperatura na situação de Inverno. 

Importa ainda referir que as simulações efectuadas não tiveram em conta a situação futura, ou 

seja o funcionamento em simultâneo da actual Central Termoeléctrica da EDP, do Terminal de 

GNL e das novas Centrais de Ciclo Combinado aprovadas para a mesma região, ou seja, a 

nova Central de Ciclo Combinado da EDP, a Central de Ciclo Combinado – Energy Way e a 

presente Central, em avaliação. 

Deste modo e face à informação actual, considera-se que a solução alternativa 1 pode ser 

considerada a menos impactante uma vez que não implica a construção de torres de 

refrigeração para assegurar o arrefecimento da central. No que diz respeito ao tipo de rejeição, 

considera-se que deve ser equacionada a hipótese de se utilizar uma caixa de mistura deste 

efluente com o do Terminal de GNL antes de ser lançado no mar, hipótese esta que deve ser 

apresentada em RECAPE. 

Elementos a apresentar em fase de RECAPE 

Deverá ser apresentado um programa de monitorização da qualidade da água do mar, o qual 

deve estar integrado nos planos de monitorização previstos ou em funcionamento para a zona 

costeira de Sines, de forma a evitar repetições, a compatibilizar e a harmonizar a amostragem, 

no que diz respeito aos parâmetros, locais de amostragem e métodos. 

Esta monitorização deve englobar as diferentes fases de obra, prevendo campanhas de 

monitorização da qualidade da água do mar antes do início das obras, durante e após a 

construção, afim de verificar a evolução da qualidade da água e verificar o impacte inerente a 

esta afectação. 

O programa de monitorização da Central, para a fase de exploração, deverá ser 

complementado com campanhas de determinações correntométricas e de temperatura na zona 

de influência da descarga da água de refrigeração, devendo ainda ser efectuados os registos 

dos caudais captados e rejeitados, bem como as respectivas temperaturas. 

Para além disso, considera-se que no caso de adopção da solução alternativa 1, considerada a 

menos desfavorável para este descritor, face aos condicionalismos apresentados para as 

outras alternativas em avaliação, a mesma deverá estar condicionada à demonstração em 

RECAPE das seguintes condições: 

� O caudal de rejeição cumpre o limite legalmente estabelecido para o impacte térmico no 

meio receptor para diferentes temperaturas do meio receptor, diferentes intensidades, 

diferentes direcções de vento e situações de pequena agitação. 
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� O caudal de rejeição cumpre o limite legalmente estabelecido para o impacte térmico no 

meio receptor, tendo em conta a situação futura, ou seja o funcionamento em simultâneo 

da actual Central Termoeléctrica da EDP, do Terminal de GNL e das novas Centrais de 

Ciclo Combinado aprovadas para a mesma região, nomeadamente a nova Central de 

Ciclo Combinado da EDP, a Central de Ciclo Combinado – Energy Way e a presente 

Central, em avaliação. 

Ecologia Terrestre e Aquática 

O local de implantação do projecto encontra-se a cerca de 2,5 km dos limites das áreas 

classificadas com interesse para a protecção ecológica mais próximas. 

Ecossistemas terrestres 

Segundo o EIA, em geral, o coberto vegetal da área em estudo encontra-se muito alterado por 

diversas actividades, como sejam a agricultura marginal (hortas), abertura de caminhos, aterros 

e instalações portuárias industriais. Por outro lado, verifica-se a presença de grandes manchas 

de plantas invasoras que atestam um grau de conservação baixo do coberto vegetal, apesar da 

presença esparsa de habitats da Directiva e alguns táxones RELAPE, de valor e sensibilidade 

médio a nulo. 

No que diz respeito à fauna, em termos globais, a maioria das espécies inventariadas tem um 

estatuto favorável de conservação em Portugal, com excepção de apenas algumas aves que 

apresentam estatuto desfavorável.  

Segundo o EIA, pelo facto da área de implantação do projecto ser limitada por infra-estruturas 

rodoviárias e ferroviárias, numa zona anteriormente ocupada por um estaleiro de obra, a 

probabilidade e o número dessas espécies ocorrerem nesta área é muito reduzido. 

Os impactes na flora e vegetação ocorrem, essencialmente, na fase de construção, mediante 

as actividades de obra e a movimentação de maquinaria. Pelo acima exposto, o EIA considera-

os globalmente negligenciáveis. 

Relativamente à fauna, os impactes gerados na fase de construção, associados ao aumento de 

tráfego, à desmatação e à movimentação de terras, escavações e terraplenagens, são 

classificados pelo EIA como negativos e pouco significativos, face ao seu carácter muito 

localizado no tempo e no espaço e à existência de habitats de substituição mais adequados na 

periferia da área afectada. 

Na fase de exploração, não são esperados impactes negativos assinaláveis, devido ao fim da 

perturbação causada pelas obras. 

Face aos impactes identificados neste descritor, tanto para a fase de construção, como para a 

fase de exploração, qualquer das alternativas a considerar para a Central não será geradora de 

impactes negativos significativos. 

Refira-se que, de acordo com o Parecer da DGRF, recebido no âmbito do pedido de pareceres 
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externos a várias entidades, no caso de se verificar a necessidade de corte ou abate de 

Sobreiros e/ou Azinheiras, ter-se-á que, previa e obrigatoriamente cumprir com o determinado 

no DL n.º 169/2001, de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 155/2004, de 

30 de Junho. 

Para além disso, o concelho de Sines está na Zona de Restrição do Nemátodo da Madeira do 

Pinheiro, pelo que deverão ser aplicadas as medidas previstas na Portaria n.º 103/2006, de 6 

de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 815/2006, de 16 de Agosto, 

relativas ao corte/abate de Pinheiros. 

Ecossistemas aquáticos 

A situação de referência apresentada no EIA sugere que a área de intervenção do projecto não 

possui recursos biológicos exploráveis, nem de particular interesse conservacionista, 

apresentando este ecossistema um biota similar aos de ambientes pouco profundos, existentes 

ao longo da costa Ocidental. 

A principal afectação dos ecossistemas aquáticos, na fase de construção, resultará da 

implantação das condutas de captação e de rejeição do sistema de refrigeração da Central. 

Para a captação, o EIA considera os impactes negligenciáveis, pelo facto de constituírem um 

pequeno aumento das estruturas já existentes na bacia portuária, nomeadamente a captação 

do Terminal de GNL e as estruturas do cais do Terminal XXI. 

Ao nível da rejeição, por envolver a instalação de um emissário até à cota –5 m (ZH) poderão 

originar-se impactes negativos nos organismos bênticos, especialmente para a alternativa do 

emissário em vala, pois irá implicar movimentações de substrato. 

Na fase de exploração, há que contar com o efeito da pluma térmica originada pela rejeição da 

água de purga do sistema de refrigeração, bem como com a captação de água no Oceano 

Atlântico, que poderá levar à sucção de organismos planctónicos, bem como de pequenos 

peixes e juvenis.  

O EIA considera que o impactes associados à pluma térmica, no pior cenário de agitação e 

mistura do meio, lançado por emissário, são negativos, pouco significativos, temporários e 

reversíveis até à reposição das condições de mistura adequadas (situação mais frequente ao 

longo do ano), enquanto que as soluções de rejeição por emissário submarino não apresentam 

impactes para as comunidades bênticas. 

Considera-se que as afectações ambientais, nas várias fases do projecto, poderão ser 

minimizadas, desde que implementadas as medidas de minimização propostas ao longo deste 

parecer. 

Em termos de análise comparativa de alternativas, verifica-se que, ao nível deste descritor, as 

alternativas que consideram uma menor captação de água e temperaturas de rejeição 

inferiores, minimizam, desde logo, os impactes negativos. 
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O EIA atribui a preferência à solução base, no entanto, identificaram-se constrangimentos 

quanto à viabilidade desta alternativa, decorrentes da informação prestada pela REN Atlântico, 

Terminal de GNL, S.A. e já acima expostos.  

Segundo o parecer do INIAP, é sugerido que a descarga de contaminantes a ocorrer na zona 

costeira, onde estudos do Instituto de Investigação das Pescas e do Mar (IPIMAR) mostram 

que a pesca com redes de emalhar, covos e aparelho de anzol são importantes actividades, 

considere uma monitorização futura no meio receptor, bem como a apresentação de valores de 

referência. 

Qualidade do Ar 

A. No EIA, a caracterização da situação de referência entrou em linha de conta apenas com as 

fontes emissoras actualmente existentes na zona de Sines (Cenário A), tendo sido efectuada a 

dois níveis: 

1. a nível local, através da simulação da dispersão normal das emissões gasosas das fontes 

pontuais localizadas na área de implantação da futura Central. Esta modelação foi 

efectuada utilizando o modelo ISC3 (Industrial Source Complex), o qual é constituído por 

três módulos (AERMOD - air dispersion model, AERMET - meteorological data processor e 

AERMAP - terrain preprocessor), tendo o domínio de estudo uma área de 30 km x 30 km 

(incluindo dois distritos e três concelhos). Os poluentes considerados foram os óxidos de 

azoto (NOx), o monóxido de carbono (CO) e as partículas (PM10). Para a caracterização da 

qualidade do ar foram considerados os dados disponíveis base de dados on-line do 

Instituto do Ambiente, referentes aos anos de 2002, 2003 e 2004, das Estações de Monte 

Velho, Monte Chãos, Santiago de Cacém e Sonega. Foram igualmente consideradas 

estimativas das emissões relativas a 2003 (a partir dos dados do inventário nacional de 

emissões editado em 2005), das fontes pontuais mais relevantes da zona, a saber, a 

Refinaria da Galp Energia, a Central termoeléctrica do Sul (Sines), a Repsol (antiga 

Borealis) e a Carbogal - Carbonos de Portugal, S.A, bem como os dados meteorológicos 

existentes na Estação meteorológica de Sines/Monte Chãos, considerando um ano 

completo de dados (2004), integrando, deste modo, não só as condições meteorológicas 

típicas, mas também as condições atmosféricas mais desfavoráveis observadas na zona 

desta Central. Para além disso, foram ainda utilizados os dados horários da altura de 

camada de mistura e da classe de estabilidade provenientes do modelo TAPM (The Air 

Pollution Model), constatando-se que a classe com altura da camada de mistura que ocorre 

com mais frequência é a de 100-400 metros. 

Para os vários poluentes analisados o estudo refere que os valores máximos estimados 

pelo modelo não ultrapassam os respectivos valores limite estabelecidos pelo DL n.º 

111/2002, de 16 de Abril, relativo à qualidade do ar.  

2. a nível regional, pela aplicação do modelo TAPM - Air Pollution Model desenvolvido pela 

CSIRO - Marine and Atmospheric Research, o qual inclui um módulo meteorológico e um 
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módulo de dispersão de poluentes. A este nível foi considerada uma área de 195 Km x 255 

Km (abrangendo 74 concelhos) como domínio de estudo. Os poluentes simulados nesta 

modelação foram o NO2 e o O3, sendo que, no caso do NO2 foram igualmente 

consideradas, para além das emissões das fontes pontuais consideradas à escala local, as 

emissões referentes à Portucel Setúbal, à Fábrica de Secil-Outão, à SOPAC, à ADP, à 

FISIPE, à Saint-Gobain Glass Portugal, à Cimpor Alhandra, à Sociedade de 

Desenvolvimento Agro-Industrial, à Central termoeléctrica de Setúbal e à Central 

Termoeléctrica do Barreiro. Para esta simulação foi escolhido o dia 17 de Junho de 2004, 

por representar o dia mais crítico em termos de poluição fotoquímica registado na estação 

de Monte Chãos.  

Para os poluentes considerados e no que diz respeito ao Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 

de Dezembro e ao DL n.º 111/2002, de 16 de Abril, o estudo em questão refere que: 

� no caso do NO2, o valor anual obtido não excede o respectivo valor limite; 

� relativamente ao O3, o valor máximo horário obtido excede o limiar de informação, 

não sendo, no entanto, excedido o limiar de alerta, para o ano considerado. 

Será ainda de referir que se verificam algumas diferenças entre os valores simulados pelo 

modelo utilizado na caracterização da situação de referência, em relação aos valores medidos 

nas estações de medição da qualidade do ar. No entanto, os valores simulados são da mesma 

ordem de grandeza dos valores medidos, considerando o EIA que os resultados se encontram 

dentro da incerteza associada a este tipo de modelos. 

B.Relativamente aos impactes decorrentes da implantação da Central, a avaliação foi realizada 

de forma distinta para as duas fases do projecto: 

1. para a fase construção das novas estruturas industriais, não foram efectuadas simulações 

devido, segundo o promotor, à inexistência de dados que possibilitassem efectuá-lo. 

Considera-se, por um lado, que nesta fase são desenvolvidos trabalhos de 

escavação/terraplanagem que envolvem máquinas pesadas, pelo que será expectável a 

mobilização para a atmosfera de partículas inertes, bem como a emissão de quantidades 

significativas de poluentes, nomeadamente NOx e partículas. Por outro lado, trata-se de 

uma actividade temporária que abrange as áreas próximas da futura Central, pelo que esta 

fase terá apenas um carácter localizado no espaço e restrito no tempo, podendo ainda ser 

minimizada por aplicação das medidas de minimização referidas no EIA, as quais deverão 

constar do caderno de encargos da obra. 

2. para a fase de funcionamento/exploração, a identificação e avaliação dos impactes 

expectáveis foi efectuada recorrendo à modelação da dispersão atmosférica, à escala local 

e à escala regional, dos principais poluentes emitidos para a atmosfera, quer pela Central 

em estudo, quer pelas fontes pontuais identificadas no domínio em estudo. Nesta 

modelação foi assumida o mesmo tipo de abordagem e as mesmas condições 
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atmosféricas adoptadas na situação de referência. Nas simulações efectuadas foram 

contempladas seis situações distintas: 

Cenário B - Avaliação dos impactes da futura Central de Ciclo Combinado: 

� Opção B1 - a funcionar em sistema aberto, sem Torres de refrigeração; 

� Opção B2 - a funcionar em sistema misto, associado a uma Torre de refrigeração 

Multicelular; 

� Opção B2 - a funcionar em sistema misto, associado a uma Torre de refrigeração 

Circular. 

Cenário C - Avaliação dos impactes da futura Central de Ciclo Combinado, entrando em 

linha de conta com todos os projectos actualmente previstos para a zona de Sines: futura 

Central de Cogeração da Refinaria da Galp Power, futura Central de Ciclo Combinado de 

Sines (EDP) e futura Central Térmica de Ciclo Combinado (Energy Way) 

� Opção C1 - a funcionar em sistema aberto, sem Torres de refrigeração; 

� Opção C2 - a funcionar em sistema misto, associado a uma Torre de refrigeração 

Multicelular; 

� Opção C3 - a funcionar em sistema misto, associado a uma Torre de refrigeração 

Circular. 

Da análise dos resultados das simulações considerando a futura Central em funcionamento, 

verifica-se: 

� ao nível local: 

o CO e PM10 - que as diferenças obtidas face à situação de referência são pouco 

significativas, para qualquer um dos cenários considerados, pelo que é irrelevante a 

escolha de qualquer uma das alternativas em estudo.  

Em relação ao DL n.º 111/2002, de 16 de Abril, não são excedidos os valores limite 

estabelecidos, em nenhuma das opções. 

o NO2 - que o impacte desta central (cenário B) resulta num acréscimo de 78% face à 

concentração máxima horária da situação de referência e que o impacte desta 

central juntamente com todos os projectos previstos (cenário C) resulta num 

acréscimo de 256,5% face à concentração máxima horária da situação de referência. 

No entanto, relativamente às concentrações máximas anuais os acréscimos são 

muito inferiores (11% no caso do cenário B e 39% para o cenário C). 

Por outro lado, que a opção associada à torre de refrigeração circular (para a qual as 

chaminés têm uma altura de 70 metros) é vantajosa em ambos os cenários, uma vez que 

os valores de concentração horários e anuais são mais baixos quando comparados com 

as outras opções (para as quais as chaminés têm uma altura de 40 metros), 
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considerando-se que essas diferenças poderão ser significativas, do ponto de vista da 

qualidade do ar, especialmente se tivermos em conta os impactes cumulativos 

associados a todos os projectos previstos para a zona de Sines.  

Relativamente ao DL n.º 111/2002, de 16 de Abril, os valores máximos anuais não 

excedem os legalmente estabelecidos, em nenhuma das opções. Os valores máximos 

horários, no que se refere ao Cenário C, não excedem a concentração de 200 µg/m3 

mais de 18 vezes, no ano considerado, respeitando assim o respectivo valor limite 

horário. 

� ao nível regional: 

o O3 - que os valores máximos horários obtidos excedem o limiar de informação para 

ambos os cenários, não sendo excedido o limiar de alerta, apesar de muito próximo 

(222 µg/m3 para o cenário B e 230 µg/m3 para o cenário C). 

Será de salientar que se verificaram excedências ao limiar de informação ao público já na 

situação de referência, sendo o acréscimo dessas excedências pouco significativo, ao 

nível local, face à implantação do projecto em causa. Por outro lado, a nível regional, o 

acréscimo tenderá a ser mais significativo nas zonas a sul de Sines (tendo em conta a 

direcção dos ventos dominantes), particularmente nos receptores mais sensíveis (zonas 

populacionais). Assim, em parceria com as Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regionais (CCDR) territorialmente competentes, deverá ser analisado 

se para os aglomerados populacionais potencialmente afectados haverá necessidade de 

estabelecer medições adicionais com vista à vigilância da qualidade do ar. 

o NO2 - que as diferenças obtidas face à situação de referência são nulas no caso do 

cenário B, existindo um acréscimo de 50,4 % dos valores máximos anuais no caso 

do Cenário C. No entanto, em nenhum dos casos é excedido o valor limite 

estabelecido, apesar de no caso do cenário C o valor estar muito próximo do valor 

limite para 2010. 

Relativamente ao calculo da altura das chaminés da futura Central, o mesmo foi realizado de 

acordo com a Portaria n.º 263/2005, de 17 de Março, verificando-se que: 

� no caso da opção com torre de refrigeração circular resulta uma altura de chaminé de 70 

metros e, nos casos da opção com torre de refrigeração multicelular e opção sem torres 

de refrigeração uma altura de 40 metros; 

� os valores simulados com as fontes de emissão com uma altura de 70 metros resultam 

num impacte inferior ao nível da qualidade do ar da envolvente relativamente às outras 

opções consideradas. 

Face ao exposto, a CA concorda na generalidade com a análise efectuada para todos os 

poluentes em questão e com as medidas de minimização propostas no EIA, para a redução 

dos impactes na qualidade do ar, durante as fases de construção e de exploração. 
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Plano de monitorização 

Emissões para a atmosfera: 

� A Central de Ciclo Combinado da Galp Power em Sines - Vale Marim sendo uma GIC, 

abrangida pelo DL n.º 178/2003, de 5 de Agosto, deverá dar cumprimento, no mínimo, 

aos requisitos nele previstos, nomeadamente aos VLE. Por outro lado, esta Central está 

abrangida pelo DL n.º 194/2000, de 21 de Agosto, pelo que deverá adoptar as Melhores 

Tecnologias Disponíveis (MTD) e, consequentemente, cumprir os Valores de Emissão 

Admissíveis (VEA) a fixar no processo de licenciamento ambiental. 

Relativamente ao Plano de Monitorização das emissões para atmosfera aplicável à nova 

Central, o mesmo deverá ser definido no processo de licenciamento ambiental. No 

entanto, importa referir que este plano deverá, no mínimo, dar cumprimento aos 

requisitos impostos na legislação aplicável, ou seja:  

� Para o poluente NOx, o regime de monitorização deverá ser em contínuo, em 

conformidade com o previsto no DL n.º 178/2005, de 5 de Agosto. 

� Para os restantes poluentes (PTS, CO e COV’s), o regime de monitorização deverá 

ser definido em função dos respectivos caudais mássicos, em conformidade com o 

previsto no DL n.º 78/2004, de 3 de Abril e Portaria n.º 80/2006, de 23 de Janeiro. 

De acordo com o DL n.º 78/2004, de 3 de Abril, os operadores de instalações sujeitas ao 

regime de monitorização em contínuo, deverão, pelo menos, uma vez de três em três 

anos, realizar uma monitorização pontual recorrendo a uma entidade externa acreditada. 

Os equipamentos de monitorização (continua e pontual) das emissões para atmosfera 

deverão ser submetidos a um controlo metrológico, com uma periodicidade anual, por 

forma a dar cumprimento ao previsto no artigo 28º do DL n.º 78/2004, de 3 de Abril, 

sendo que, no caso especifico dos sistemas de monitorização em continuo, deverão ser 

adoptados os procedimentos decorrentes da norma EN 14181:2003 (Stationary Source 

Emissions - Quality Assurance of Automated Measuring Systems), de modo a conseguir 

uma garantia de qualidade do sistema  de medição. 

A comunicação dos resultados da monitorização das emissões para atmosfera deverá 

ser feita ao Instituto do Ambiente, em conformidade com o estipulado no artigo 23º DL n.º 

78/2004, de 3 de Abril. Deverão igualmente ser reportados os valores de emissão totais, 

ao abrigo do DL n.º 178/2003, de 5 de Agosto. 
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Elementos a entregar em fase de RECAPE 

Qualidade do Ar 

Fase de construção: 

� Capítulo ambiental do caderno de encargos da obra que contemple e especifique, 

devidamente, as medidas de minimização previstas para a fase de construção das novas 

estruturas industriais. 

Fase de exploração: 

� Reformulação das simulações, para todos os cenários considerados, tendo em atenção a 

aplicação das medidas de redução decorrentes da aplicação do DL n.º 178/2003, de 5 de 

Agosto, bem como do DL n.º 194/2000, de 21 de Agosto. 

� Simulações, para todos os cenários considerados, dos valores octo-horários de O3 e 

respectiva comparação com os valores-alvo para a protecção da saúde humana 

estipulados na legislação. 

Neste âmbito, face aos resultados obtidos das simulações acima referidas (dos valores octo-

horários e após comparação com os respectivos valores-alvo), caso se verifique a possibilidade 

de ocorrência de potenciais incumprimentos deste valor legislado, deverá ainda ser 

apresentado um plano de monitorização da qualidade do ar ambiente, o qual segundo o ponto 

VI, do Anexo II, da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, deverá incluir: 

� Parâmetros a monitorizar. 

� Locais (ou tipos de locais) e frequência das amostragens ou registos, incluindo, quando 

aplicável, a análise do seu significado estatístico. 

� Técnicas e métodos de análise e equipamentos necessários. 

� Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros caracterizadores da 

construção, do funcionamento ou da desactivação do projecto ou outros factores 

exógenos ao projecto, procurando identificar os principais indicadores ambientais de 

actividade do projecto. 

� Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados dos 

programas de monitorização. 

� Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a revisão 

do programa de monitorização. 

Considerando-se o seguinte: 

� Os parâmetros a monitorizar deverão ser o NO2 e O3. 

� Os locais de amostragem deverão ser aqueles em que, de acordo com os resultados do 

modelo, exista a possibilidade de ocorrerem excedências (aquando das simulações dos 

valores octo-horários de O3 e respectiva comparação com os valores-alvo), sendo que a 
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duração destas campanhas deverão respeitar os objectivos da qualidade dos dados 

previstos no Anexo VII do DL n.º 320/2003, de 20 de Dezembro e no Anexo X do DL n.º 

111/2002, de 16 de Abril, no que diz respeito à medição indicativa. 

� As técnicas de análise a utilizar, durante o primeiro ano de exploração, poderão ser as 

referidas na secção I do Anexo VIII do DL n.º 320/2003, de 20 de Dezembro, e no Anexo 

XI do DL n.º 111/2002, de 16 de Abril, ou ainda a técnica dos tubos de difusão passiva. 

� A análise dos dados deverá ser feita à luz do DL n.º 111/2002, de 16 de Abril, e do DL n.º 

320/2003, de 20 de Dezembro. 

� A frequência das campanhas de amostragem ficará condicionada aos resultados obtidos 

no primeiro ano de monitorização. 

� As eventuais medidas de gestão ambiental, caso se verifiquem necessárias, deverão ser 

elaboradas em articulação com a CCDR territorialmente competente. 

Ambiente Sonoro 

No decurso do procedimento de AIA e, aquando da deliberação sobre a conformidade do EIA, 

foi analisado o documento “Aditamento ao EIA”, que teve origem na solicitação de elementos 

adicionais ao proponente. 

Relativamente ao descritor ambiente sonoro, considerou-se que o referido aditamento não 

dava total resposta aos elementos solicitados, pelo que se considerou necessário solicitar 

novas informações para este descritor. 

Assim, tendo em conta que a avaliação dos impactes ambientais do projecto, na fase de 

exploração, se baseou em previsões acústicas obtidas por modelação computacional com o 

software CadnaA, foi possível, através do documento “Esclarecimentos com a Declaração de 

Conformidade”, datado de Outubro de 2006, clarificar as opções tomadas nessa simulação e 

considerar aceitável a previsão simplificada apresentada nesta fase de estudo prévio. 

Os resultados da simulação indicam que o critério de exposição máxima e o critério de 

incomodidade (referido no EIA como “nível de emergência sonora”) são respeitados, pelo que o 

EIA prevê o cumprimento dos limites legais em todos os receptores sensíveis identificados, não 

apresentando, portanto, medidas de minimização. 

Em termos de análise de alternativas para os sistemas de refrigeração, tal como é referido pelo 

EIA, considera-se que a alternativa menos desfavorável em termos de emissões sonoras 

corresponde à Solução Base ou à Solução Alternativa 1, que não incluem qualquer tipo de torre 

de refrigeração. 

Entre as Soluções Alternativas 2 e 3, que incluem torres de refrigeração, afigura-se que as 

torres de refrigeração circulares/hiperbólicas geram níveis sonoros inferiores aos das torres de 

refrigeração multicelulares. 
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Plano de monitorização 

Verificou-se que os receptores sensíveis mais próximos da futura Central se situam a 

distâncias compreendidas entre 325 a 640 metros, nas situações S1, S3 e S4 e não entre 440 

a 760 metros, conforme indicado no 2º parágrafo do item 10.3.1.1 (fase de construção), pelo 

que o mesmo deverá ser corrigido.  

O Plano deverá ser adaptado ao novo Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo DL n.º 

9/2007, de 17 de Janeiro, no que respeita aos novos indicadores de ruído, períodos de 

referência e valores-limite legais. Para além disso, deverá ainda ser adequado à alternativa que 

se venha a seleccionar para as torres de refrigeração. 

Elementos a apresentar em fase de RECAPE 

Apresentar uma simulação mais rigorosa, com a modelação dos principais equipamentos 

ruidosos (por exemplo, turbinas a gás e a vapor, chaminés das caldeiras de recuperação, 

transformadores, estações de bombagem, sistemas de ventilação e torres de refrigeração, 

caso seja a alternativa seleccionada), onde sejam considerados os níveis de potência sonora 

de cada um desses equipamentos. 

Essa simulação deverá avaliar a viabilidade de cumprimento dos critérios de exposição máxima 

e de incomodidade estabelecidos na legislação em vigor. 

No caso de serem necessárias medidas de minimização, deverão ser apresentados os 

equipamentos que serão objecto de tratamento acústico, a sua tipologia, dimensionamento, 

localização e eficácia das medidas a adoptar. 

Face ao exposto, a simulação a apresentar deverá: 

� Especificar as opções de cálculo consideradas (malha de cálculo, ordem de reflexão, 

distância máxima de propagação, entre outras) e a cartografia utilizada para a modelação 

(equidistância de curvas de nível, edificado, etc.). 

� Apresentar a indicação discriminada dos dados de entrada assumidos nas simulações 

(níveis de potência sonora das fontes consideradas). Uma vez que se trata de um 

projecto do tipo “chave-na-mão”, os níveis de potência sonora devem ser os indicados 

pelos fabricantes do equipamento a instalar. As simulações devem considerar os 

principais equipamentos com emissão sonora e a sua localização exacta, uma vez que 

nessa fase de projecto já foi seleccionada a alternativa do projecto e é conhecido o layout 

da instalação. 

Paisagem 

A caracterização da paisagem da área em estudo baseou-se na sua morfologia, na definição 

das unidades de paisagem e na avaliação da qualidade visual. 

Para a área de estudo foram definidas as seguintes unidades de paisagem: 

� Área agro-florestal. 
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� Área industrial e de Infra-estruturas. 

� Matos e Incultos. 

� Área urbana. 

Com base nos estudos desenvolvidos, pode concluir-se que a área a ocupar pela Central 

insere-se na classe de baixa qualidade visual. 

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

troços do IP8, ER 261-5 e do IC4, sobretudo no acesso à zona Sul do Porto de Sines, do 

Monte Novo (situado a Norte da área prevista para a Central), do Bairro Novo (a Sudeste da 

Central) e de algumas elevações situadas a Sul da Refinaria de Sines. 

Os principais impactes negativos expectáveis ocorrerão durante a fase de construção e 

estarão, essencialmente, associados à execução de determinadas acções, nomeadamente: 

� Movimentação de maquinaria para transporte de materiais. 

� Compactação de terrenos pela circulação de maquinaria. 

� Criação de áreas de depósito de materiais. 

� Intrusão visual em toda a faixa a afectar pela obra, decorrente da volumetria e das 

movimentações associadas aos trabalhos. 

� Instalação e funcionamento do estaleiro. 

� Implantação das condutas de captação e de rejeição de água, bem como das infra-

estruturas associadas à linha eléctrica e ao gasoduto. 

� Implantação dos órgãos e edifícios da Central. 

Estes impactes visuais poderão originar alterações na morfologia da paisagem e uma 

diminuição da visibilidade, decorrente do aumento dos níveis de poeiras, sendo classificados 

como negativos, temporários e reversíveis. 

Na fase de exploração do projecto, os impactes visuais decorrerão, essencialmente, da 

volumetria dos edifícios, sendo classificados como negativos, certos, directos, permanentes e 

irreversíveis. 

Ao nível das medidas de minimização, deverá ser considerada a colocação de vedação e a 

dissimulação das áreas de estaleiro e de parqueamento de máquinas, com recurso a tapumes. 

Elementos a apresentar em fase de RECAPE 

Apresentar um Projecto de Recuperação e Integração Paisagística que contemple o seguinte: 

� Trabalhos de recuperação e de integração paisagística, após a conclusão dos trabalhos, 

de todas as áreas afectadas pela obra, de que são exemplo os locais de estaleiros, os 

caminhos de acesso, os depósitos e os vazadouros de materiais e os parques de 

maquinaria. 
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� Os trabalhos de recuperação deverão contemplar o revolvimento em profundidade dos 

solos utilizados, reconstituindo, na medida do possível, a sua estrutura e o seu equilíbrio. 

� Os trabalhos de integração paisagística deverão contemplar apenas espécies autóctones 

e que não colidam com o DL n.º 565/99 de 21 de Dezembro, para além de que o genótipo 

das sementes, estacas ou outro tipo de propágulos, a utilizar na recuperação e 

renaturalização da área, devem ter origem regional. 

� Controlo da qualidade dos materiais empregues e dos trabalhos a realizar. 

Património 

A metodologia para elaboração deste descritor assentou na pesquisa bibliográfica e de fontes, 

bem como na prospecção terrestre sistemática da área de implantação da Central. 

A pesquisa permitiu referenciar dois sítios arqueológicos na envolvente da área de estudo, não 

tendo sido identificadas ocorrências no decurso dos trabalhos de prospecção. 

Não foram prospectados os corredores de implantação do gasoduto, da linha eléctrica e 

demais infra-estruturas adjacentes ao projecto. 

No que diz respeito à água de refrigeração, pelo facto de se prever efectuar a sua captação 

junto ao Terminal de GNL e por ser já uma área bastante alterada, não se efectuaram trabalhos 

de arqueologia subaquática. 

Não foram identificados impactes directos sobre o património, no entanto, é de salientar que as 

áreas que apresentam menor visibilidade, ao nível do solo, face ao coberto vegetal existente, 

poderão encerrar vestígios de interesse arqueológico não detectados no decurso dos 

trabalhos, podendo estar sujeitos a impactes de magnitude indeterminada. 

Ao nível das medidas de minimização, concorda-se com as que são propostas no EIA, 

devendo, no entanto, ser complementadas com as que se expõem em seguida: 

� Proceder ao acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que 

impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, 

depósitos e empréstimos de inertes, etc.), tanto na fase de construção como na sua fase 

preparatória (instalação de estaleiros, abertura de caminhos, etc.). O acompanhamento 

deverá ser continuado e efectivo, pelo que se houver mais do que uma frente de obra a 

decorrer em simultâneo, deverá ser assegurado o acompanhamento de todas as frentes. 

� Providenciar o acompanhamento de todos os trabalhos de construção em meio aquático, 

encharcado, húmido ou zonas de interface com o meio terrestre e que impliquem 

dragagens, revolvimento de terras, execução de fundações ou assentamento de 

estacaria, bem como eventuais zonas de empréstimo de terras. O referido 

acompanhamento deverá ser feito por um arqueólogo com experiência na área da 

arqueologia subaquática e deve ser continuado e efectivo, garantindo que todas as frente 

de obra a decorrer em simultâneo, são acompanhadas por arqueólogo. 
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� Realizar prospecção sistemática de um corredor, a definir para a linha eléctrica de 

ligação da Central à Subestação de Sines, de 100 m de largura limitado por duas rectas 

paralelas distanciadas 50 m do eixo do traçado. 

� Realizar a prospecção arqueológica sistemática do corredor de implantação do Gasoduto 

e demais infra-estruturas a construir, associadas ao presente projecto. 

� Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de 

incidência com reduzida visibilidade e das áreas de depósitos temporários e empréstimos 

de inertes, no caso de se situarem fora das áreas já prospectadas, de forma a colmatar 

as lacunas de conhecimento. No caso de não ser possível determinar a importância 

científica e patrimonial de outras ocorrências então identificadas, deverão ser efectuadas 

sondagens de diagnóstico. 

� Elaborar uma carta de condicionantes patrimoniais de forma a interditar a instalação de 

estaleiros e áreas de empréstimo/depósito de inertes, em locais a uma distância inferior a 

100 m das ocorrências patrimoniais, devendo a mesma ser facultada aos empreiteiros 

envolvidos nos trabalhos de construção. 

Os resultados dos trabalhos efectuados em fase de projecto de execução estão sujeitos à 

proposta de medidas de carácter geral e específico, a implementar numa fase prévia à obra 

e/ou no decurso da mesma, devendo ser incluídas no Caderno de Encargos da obra. 

Sócio-Economia 

A caracterização sócio-económica da situação de referência foi efectuada com recurso a um 

enquadramento regional e local do projecto, incidindo nos aspectos relacionados com o 

território e população, com a actividade económica, com os níveis de actividade e com as 

condições sociais e de qualidade de vida das populações residentes no concelho de Sines e 

nos concelhos limítrofes. 

Os principais impactes negativos associados a este descritor ocorrem na fase de construção e 

decorrem de um aumento do tráfego para a obra, nomeadamente no acesso à área da Central, 

através do nó de ligação do IC4 com a Estrada Regional 261-5 (que liga o IC4 ao IP8). O 

acréscimo de tráfego durante esta fase perturbará a população residente nas imediações e a 

utilizadora destas vias, traduzindo-se num impacte negativo, pouco significativo de âmbito 

local, temporário e reversível. 

Dada a localização do terreno, junto ao Terminal de GNL, em área adjacente ao IC4, não se 

prevê a necessidade de efectuar novas ligações ou alterações às estruturas rodoviárias 

existentes. 

Quanto ao emprego local e regional, são expectáveis impactes positivos decorrentes de um 

aumento dos postos de trabalho, tanto para a fase de construção onde, no pico da obra, se 

prevê a presença, em simultâneo, de 1 000 trabalhadores, como para a fase de exploração do 
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Projecto, com um número máximo de 40 trabalhadores directos por grupo, com qualificação 

específica à tecnologia utilizada. 

O principal impacte positivo, associado à fase de exploração do projecto, traduz-se no aumento 

do reforço de potência eléctrica e da sua disponibilidade a nível nacional, traduzindo num 

impacte, além de positivo, como certo e permanente. 

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

a melhoria da eficiência da produção energética, visto incorporar uma tecnologia mais eficiente, 

económica e limpa, em detrimento da produção, com recurso a combustíveis fósseis. Este 

impacte pode classificar-se de positivo, certo e temporário (correspondente à duração do 

período de vida útil da Central, estimada em 25 anos). 

7. ANÁLISE DE RISCO 

A análise de risco apresentada pelo proponente consiste na hierarquização das diferentes 

situações de risco identificadas pela determinação qualitativa das suas consequências, 

probabilidade de ocorrência e exposição, para os trabalhadores e para o meio, relativas aos 

elementos funcionais, substâncias químicas, fontes externas e causas naturais. 

Na identificação dos níveis de risco, foi utilizada a metodologia Risk Calculator, que recorre a 

um processo de avaliação combinatória das consequências, probabilidade de ocorrência e 

exposição das diferentes situações de risco identificadas. 

Os Quadros 7.1 a 7.8 apresentam os resultados desta avaliação para os trabalhadores e para 

o meio relativamente aos elementos funcionais (equipamentos), substâncias químicas, fontes 

externas e causas naturais (risco sísmico, situações climáticas extremas, cheias). São 

apresentados os valores obtidos para a probabilidade, exposição, consequência e nível de 

risco para cada tipo de acidentes associado a uma fonte de perigo. 

A escolha da tipologia de acidente é pouco coerente, integrando possíveis causas de acidentes 

(como falhas, descargas eléctricas, ventos fortes), suas consequências (como queimaduras ou 

asfixia) e outros casos que não é possível classificar como acidentes (como produtos químicos, 

ruído ou contacto directo, sem especificação das substâncias). 

É apresentado o ábaco de cálculo de índices de risco, com a caracterização geral dos 

diferentes níveis de probabilidade, exposição, consequência e nível de risco. Contudo, não são 

apresentados os pressupostos que estiveram na base da sua atribuição aos vários tipos de 

acidente identificados. 

Relativamente à graduação das consequências, não são claros os critérios apresentados. Por 

exemplo, são referidas vítimas sem especificar o seu tipo (mortais, com efeitos irreversíveis ou 

reversíveis na saúde, por exemplo). Deve ser identificado, para cada grau, o tipo de 

consequências expectável, tendo em conta que estes critérios se irão aplicar tanto a pessoas 

como ao meio ambiente. 
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Por outro lado, a atribuição destas classificações resulta em algumas incongruências. Como 

exemplo, temos a caracterização para o grau IV, definido como “severo” e o grau V, como 

“vítima”, sendo este último atribuído aos acidentes Ruído, Queimaduras e Falha. Outro 

exemplo é a atribuição do grau VI, definido como “multivítimas” ao acidente Incêndio e 

Explosão (turbina a gás) e ao acidente Produtos Químicos (torres de refrigeração). 

Relativamente aos produtos utilizados para o tratamento das águas, nomeadamente a 

hidrazina e o hipoclorito de sódio, refira-se que a hidrazina se encontra descrita como 

“substância corrosiva”, no entanto também está classificada como “tóxica por inalação, em 

contacto com a pele e por ingestão” e “muito tóxica para os organismos aquáticos”. O 

hipoclorito de sódio foi descrito como “substância corrosiva”, no entanto esta substância 

também está classificada como “muito tóxica para os organismos aquáticos”. 

Para além disso, não foi possível concluir relativamente ao enquadramento deste projecto no 

DL n.º 164/2001, de 23 de Maio.  

De forma a ser possível proceder a uma adequada análise dos riscos de um estabelecimento, 

é necessário ter conhecimento da perigosidade e quantidade de substâncias previstas e 

respectivas condições de armazenagem. 

Segundo o parecer específico solicitado ao SNBPC, no âmbito do procedimento de AIA, na 

fase de projecto de execução deverão ser equacionados locais específicos para parqueamento 

de viaturas de socorro (duas pesadas e uma ligeira), no espaço reservado ao estacionamento 

da unidade fabril. 

Ainda segundo o mesmo parecer, relativamente ao projecto autónomo das linhas de transporte 

de energia eléctrica para evacuação da energia, considera o SNBPC que será importante 

garantir que a implementação desse projecto não contribua para o aumento do risco de 

incêndio na zona, pelo que, tanto este risco, como outros, deverão ser equacionados segundo 

as vertentes humanas e ambientais nesse projecto. 

O proponente do projecto deverá assegurar as seguintes medidas: 

� Informar o Serviço Municipal de Protecção Civil de Sines sobre a implementação do 

projecto e respectiva análise de riscos, para que se proceda à actualização do Plano 

Municipal de Emergência e Plano Especial de Emergência de Protecção Civil para o 

Risco Industrial do Município. 

� Apresentar o projecto de segurança e posterior visita às instalações do corpo de 

bombeiros local, sobretudo no que se refere aos riscos internos e actuação mais 

adequada em face de um acidente nas instalações. Este projecto deve contemplar 

medidas adequadas de prevenção e minimização de acidentes decorrentes da 

implantação do gasoduto e das condutas de captação e rejeição de água que irão cruzar 

elementos viários. 
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Elementos a apresentar em fase de RECAPE 

Apresentar a reformulação da Análise de Risco, com base nos comentários acima 

apresentados e com a seguinte informação adicional: 

� Quantitativos máximos, em massa, de todas as substâncias perigosas passíveis de 

estarem presentes em qualquer momento, na instalação e forma física das mesmas, 

incluindo o hidrogénio, o gasóleo, a hidrazina, o hipoclorito de sódio e ainda os produtos 

a utilizar no tratamento de efluentes, sobre os quais não é dada qualquer indicação. 

� Confirmação da classificação de perigosidade das substâncias/preparações perigosas 

através das respectivas fichas de dados de segurança. 

� Localização e as condições da armazenagem de gasóleo. 

8. CONSULTA PÚBLICA 

A Consulta Pública decorreu durante 45 dias úteis, tendo o seu início no dia 16 de Outubro de 

2006 e o seu final no dia 20 de Dezembro de 2006, período durante o qual foram recebidos 

seis pareceres provenientes de: 

Administração Local: 

� Câmara Municipal de Sines (Dois pareceres) 

� Junta de Freguesia de Sines 

Universidade: 

� Universidade de Évora – Laboratório de Ciências do Mar 

Organizações Não Governamentais de Ambiente: 

� GEOTA 

� QUERCUS 

Empresa: 

� ENDESA GENERATION PORTUGAL, SA 

Embora tenha sido elaborado um relatório de Consulta Pública, para o qual se remete, a CA 

considera que deverão ser apresentados, no presente parecer, os aspectos mais relevantes. 

Da análise dos pareceres recebidos constata-se que apresentam uma posição desfavorável ao 

projecto, a Câmara Municipal de Sines, a Junta de Freguesia de Sines, a Quercus e a Endesa 

Generation Portugal, SA. A Universidade de Évora e o Geota apresentam críticas a 

metodologias apresentadas no EIA, sem tomar posição desfavorável ao projecto. 

As principais questões levantadas dizem respeito essencialmente a: localização do projecto e 

sua compatibilização com o PDM de Sines; ausência de alternativas de localização; sistemas 

de refrigeração; avaliação de impacte ambiental e monitorização de efluentes. 



  Parecer da Comissão de Avaliação 

  Avaliação de Impacte Ambiental n.º 1553 

Central de Ciclo Combinado da Galp Power em Sines – Vale Marim 36 

No que se refere à localização e compatibilização com o PDM de Sines, as principais questões 

salientadas são fundamentalmente as seguintes: 

� o terreno proposto para a instalação (Parcela 14) encontra-se dentro de uma área 

classificada como “Área Portuária” (Áreas afectas ao Porto de Sines) e o projecto em 

análise consiste numa unidade industrial destinada à produção de energia eléctrica; 

� o projecto implica uma violação do ordenamento do território resultante do Plano Director 

Municipal de Sines, designadamente do disposto no artigo 31º do seu Regulamento, nos 

termos do qual as “indústrias pesadas e outras unidades de grandes dimensões, e ainda 

aquelas cujas características negativas, nomeadamente de poluição, não aconselham a 

proximidade de zonas habitacionais” terão de se localizar nas áreas destinadas a esse 

fim na Planta de Síntese do PDM de Sines (2ª fase); 

� o projecto compromete a expansão do terminal de abastecimento de gás por via 

marítima, assim como a expansão da Cidade de Sines para Sul- Nascente. 

Acrescente-se ainda, no que respeita à localização da Central, que se considera que o único 

argumento válido para a defesa da sua localização junto ao Terminal de GNL, é a possibilidade 

de acesso à fonte de água fria rejeitada pelo referido terminal, o que implica benefícios 

económicos.  

Quanto a esta questão, foram solicitados esclarecimentos à REN Atlântico, Terminal de GNL, 

de forma a confirmar a viabilidade de aceder à referida fonte fria. A resposta refere que: “...o 

Terminal possui quatro vaporizadores, o que se reflecte numa gama de caudal de rejeição 

entre o mínimo 1,52 m3/s e o máximo de 6,11 m3/s”, no entanto, segundo o mesmo fax, não é 

possível: “...garantir um fluxo contínuo de caudal de rejeição superior ao valor mínimo”, 

suscitando algumas dúvidas , à CA, quanto à viabilidade da utilização da fonte de água fria do 

Terminal GNL para o arrefecimento de um dos grupos da central de ciclo combinado, tal como 

previsto para as alternativas Solução Base e Solução Alternativa 2 

No que se refere à ausência de alternativas de localização, foi criticado o facto das mesmas 

não terem sido apresentadas, tendo sido argumentado a existência de alternativas 

relativamente à localização fora da área portuária (pelo menos duas), em que uma delas foi 

alvo de Estudo de Impacte Ambiental, e submetido ao IA para procedimento de AIA. Foi 

também referido que embora os estudos apresentados ao IA não tenham sido comparados, a 

sua comparação é possível, tendo sido destacado o facto de existir ainda uma terceira 

localização, para onde foram realizados Estudos de Impacte Ambiental de duas centrais de 

ciclo combinado, uma da EDP e outra da Energy Way, na Zona Industrial e Logística gerida 

pela APIPARQUES, e prevista no Master Plan.  

O projecto não apresenta locais alternativos à implementação da Central, pelo facto desta 

localização surgir na sequência da aprovação da RCM n.º 101/2006, de 20 de Julho, a qual 

levou ao abandono da anterior localização estudada, em detrimento de uma nova localização 

justificada por diversos factores que se encontram descritos no EIA e no presente parecer. 
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Relativamente aos sistemas de refrigeração os principais aspectos destacados foram os 

seguintes: 

� a solução que implica a não construção de torres de refrigeração é aquela que menos 

impactes terá em termos de intrusão paisagística, altura das chaminés, corrosão das 

estruturas envolventes, salinização dos solos e alteração do clima local; 

� para o sistema de torres de refrigeração associada à Central de Ciclo Combinado os 

impactes da deposição salina em estruturas, edifícios e veículos não foram devidamente 

quantificados. Foi destacado o facto de serem emitidos cerca de 5,215 a 6,500 kg/h de 

sais das torres de refrigeração que podem atingir cerca de 1 km de extensão. Este 

aspecto foi considerado importante ser detalhado, caso a opção recaia no sentido da 

construção das torres de refrigeração; 

� a construção da Central de Ciclo Combinado da Galp Energia, com um sistema de torres 

de refrigeração de tiragem mecânica originará a nebulização de água salgada que 

acelerará a corrosão das infra-estruturas próximas (vias de transporte da EDP, terminal 

de GNL de Sines, Caminhos de Ferro, etc.) da instalação, tendo como consequência o 

risco de encurtar a vida útil das referidas estruturas e/ou incrementar o seu custo de 

manutenção. Também o sistema de torres de refrigeração de tiragem mecânica, ao não 

ter o sistema de torre híbrida, poderá dar lugar à formação de névoas e neblinas na via 

pública e na rotunda que poderão representar um grave risco para a circulação 

rodoviária; 

� caso seja efectuada a refrigeração em circuito aberto, deverá ser exigido um emissário 

submarino, de comprimento a estipular pelo Instituto do Ambiente, que assegure que a 

solução apresentada não irá constituir um obstáculo à navegação marítima e garanta a 

perfeita dispersão térmica no Oceano; 

� a escolha do processo tecnológico associado às torres de refrigeração não deveria ter 

sido remetida para a fase de projecto de execução. 

A escolha do processo tecnológico associado às torres de refrigeração apenas será remetido 

para a fase de projecto de execução, conforme solicitado pelo proponente, no caso de não se 

verificarem constrangimentos, de ordem técnica ou ambiental, que condicionem uma qualquer 

opção em detrimento de outra. 

Assim, o presente parecer, caso se justifique, terá em consideração todos os aspectos que 

possam condicionar a escolha de uma alternativa em detrimento de outra, nos quais se incluem 

as questões relativas à formação de penachos visíveis ou de deposição salina e apresentará a 

argumentação que justifique essa decisão ou que demonstre a não relevância dessa escolha, 

nesta fase de projecto. 

No que se refere à avaliação de impacte ambiental, e em particular, no que se refere ao 

descritor qualidade do ar, foram criticados alguns aspectos, em particular o facto do modelo 
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subestimar os resultados das estações de monitorização, com o argumento de serem estações 

periféricas, sujeitas ao efeito de outras fontes não consideradas na modelação. Este facto é 

questionado por se considerar que o que é medido numa dada estação poder ser extrapolado 

para uma área circundante de 1 km2. 

Tendo em conta a informação constante do EIA, realmente verifica-se que os valores médios 

anuais para o NO2 estão subestimados relativamente aos resultados das estações de 

monitorização. No entanto, por sua vez, os valores simulados para o valor máximo horário 

estão sobrestimados quando comparados com os medidos nas mesmas estações. Estas 

diferenças estão dentro do esperado para o comportamento dos modelos numéricos, uma vez 

que, por um lado, existem sempre erros associados à estimativa e à desagregação das 

emissões e, por outro, pelo facto dos valores medidos nas estações entrarem em conta com 

outras fontes (ex. transportes), as quais poderão não estar devidamente contabilizadas no 

modelo utilizado. Saliente-se que, este tipo de considerações estão sempre presentes no 

decorrer da análise de estudos, nomeadamente de impacte ambiental, que recorrem à 

utilização de modelos matemáticos para a avaliação da qualidade do ar. 

Em termos da avaliação dos impactes dos projectos associados foram destacados os 

seguintes aspectos, cuja análise não foi realizada no EIA e que são decorrentes: 

� das actividades de transporte e distribuição de electricidade que se relacionam com a 

utilização de materiais tóxicos nos equipamentos e efeitos a nível de ocupação do solo, 

perda de biodiversidade, intrusão visual e ruído, assim como efeitos nocivos na saúde 

humana associados aos campos electromagnéticos das linhas de alta tensão; 

� da presença do gasoduto e respectiva afectação do uso do solo atendendo à área de 

servidão para protecção do mesmo já que ocupará terrenos classificados. 

Todos estes aspectos relacionados com os projectos complementares serão tidos em 

consideração na decisão final do presente parecer, bem como assegurados e contemplados na 

definição das medidas de minimização e dos elementos a apresentar em fase de RECAPE. 

Por outro lado, refira-se que as linhas eléctricas, de acordo com o ponto 19, do Anexo I, do DL 

n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado e republicado pelo DL n.º 197/2005, de 8 de Novembro), 

terão de ser sujeitas a procedimento de AIA, pelo que, segundo o proponente, serão objecto de 

um projecto autónomo. 

É também criticado o facto de não ter sido avaliado o contributo da Central face aos limites que 

Portugal terá que respeitar em 2010, relativamente aos poluentes abrangidos pelos tectos 

nacionais, especialmente no que respeita ao NO2.  

O EIA, no âmbito do DL n.º 193/2003, de 22 de Agosto, que fixa os tectos de emissão 

nacionais de determinados poluentes atmosféricos, apresenta uma estimativa das emissões 

anuais desta futura Central, tal como solicitado pelo IA e à semelhança do procedimento 

adoptado para outros projectos similares. Com base nesta informação, o IA procederá à 
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análise integrada da contribuição dessas emissões em termos do cumprimento dos tectos 

nacionais. 

A nível de estratégia nacional, é referido que o actual panorama, em termos de construção de 

centrais de ciclo combinado poderá ter consequências futuras graves ao nível do cumprimento 

das obrigações do protocolo de Quioto em termos de emissões de gases de efeito de estufa, 

quer até 2012, quer numa fase posterior onde as limitações impostas são muito maiores. 

Acresce que apesar da tecnologia de ciclo combinado a gás natural ter vantagens já 

demonstradas e elevado rendimento face às centrais de carvão/fuel, Portugal continua a 

depender de um combustível fóssil, quase na totalidade do gás natural. 

Na óptica do Desenvolvimento Sustentável existem instrumentos que permitirão garantir o 

cumprimento do protocolo de Quioto, salvaguardando o crescimento da economia nacional. 

No que se refere à monitorização, em particular à monitorização de efluentes é considerado 

que a frequência proposta, assim como o número de parâmetros a analisar não se encontram 

justificados ou demonstrados face à legislação em vigor. Quanto à monitorização da água 

rejeitada dos circuitos de refrigeração, e tendo por base os compostos adicionados (hipoclorito 

de sódio, ácido sulfúrico ou clorídrico e um agente anti-incrustante não especificado) deveria 

ter sido considerada a análise da concentração dos mesmos à saída, de acordo com a 

legislação em vigor, e não apenas o parâmetro cloro, assim como avaliada a sua concentração 

no meio marinho. 

O programa de monitorização proposto pela CA contempla a inclusão dos parâmetros cloro 

livre e cloro total à saída do efluente da purga, tal com previsto no Anexo XVIII do D n.º 236/98, 

de 1de Agosto. Relativamente ao meio marinho, a CA recomenda a apresentação de um 

programa de monitorização, o qual deve estar integrado nos programas de monitorização 

previstos ou em funcionamento para a zona costeira de Sines, de forma a evitar repetições e a 

compatibilizar e harmonizar a amostragem no que diz respeito aos parâmetros, locais de 

amostragem e métodos. 

Para além de tudo o acima exposto, a CA refere que todos os pareceres recebidos no âmbito 

da Consulta Pública foram considerados na presente avaliação, em concreto os pontos 

considerados como mais pertinentes. 

9. CONCLUSÃO 

O EIA da Central de Ciclo Combinado da Galp Power em Sines – Vale Marim encontra-se em 

fase de Estudo Prévio, estando em análise uma solução base e três soluções alternativas para 

o seu sistema de refrigeração, baseadas no seguinte: 

� Solução Base – Circuito aberto com utilização de água do Terminal de Gás Natural 

Liquefeito (GNL). 

� Solução alternativa 1 – Circuito aberto sem utilização de água do Terminal de GNL. 
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� Solução alternativa 2 – Um grupo em circuito aberto com utilização de água do Terminal 

de GNL e um grupo em circuito fechado. 

� Solução alternativa 3 – Um grupo em circuito aberto sem utilização de água do Terminal 

de GNL e um grupo em circuito fechado. 

Da análise efectuada pela CA, foram identificados como descritores mais relevantes para a 

tomada de decisão o Ordenamento do Território, a Sócio-Economia, a Qualidade do Ar e a 

Hidrodinâmica e Dispersão da Pluma Térmica. 

A concretização do projecto induzirá impactes positivos para a economia, decorrentes da 

criação de postos de trabalho directos e indirectos, tanto para a fase de construção do projecto, 

como para a fase de exploração. 

Para além disso, saliente-se o facto deste projecto contribuir para a melhoria da eficiência da 

produção energética, mediante a incorporação de uma tecnologia com recurso ao gás natural, 

em detrimento da produção, com recurso a combustíveis fosseis, traduzindo-se no aumento do 

reforço de potência eléctrica e da sua disponibilização, a nível nacional. 

Atendendo à análise técnica efectuada aos descritores considerados como mais relevantes, é 

possível constatar que não foram identificados impactes negativos significativos que possam 

inviabilizar o projecto, independentemente da informação sobre o mesmo que venha a ser 

necessário fornecer, em fase de Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de 

Execução (RECAPE). 

No que diz respeito à localização da Central, refira-se que a mesma resultou da Resolução do 

Conselho de Ministros (RCM) n.º 101/2006, de 20 de Julho, a qual declara a utilidade pública 

do uso privativo de uma parcela de terreno do domínio público hídrico, sob jurisdição da 

Administração do Porto de Sines, S.A. (APS), para a instalação de uma Central de Produção 

de Energia Eléctrica através de ciclo combinado, autorizando simultaneamente a APS a 

negociar com a Galp Power, SGPS, S.A., os termos e condições do contrato de concessão, 

sem prejuízo dos resultados da avaliação de impacte ambiental. 

Quanto a esta questão, de acordo com o parecer externo da APS, recebido no âmbito da 

solicitação de pareceres externos a várias entidades, a mesma refere que, tendo como 

pressuposto básico a RCM n.º 101/2006, de 20 de Julho, na presente fase de desenvolvimento 

do projecto, não encontra inconvenientes de ordem técnica e ambiental à concretização do 

projecto. 

A grande vantagem ambiental, apresentada pelo proponente, para a localização deste projecto 

numa área definida no Plano Director Municipal de Sines (PDM) como “Área Portuária”, seria a 

possibilidade de aproveitar o efluente frio rejeitado pelo Terminal de GNL, promovendo o 

conceito referido no Estudo de Impacte Ambiental, como “ecologia industrial”. 

No decurso do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), foram solicitados 

esclarecimentos à REN Atlântico, Terminal de GNL, S.A. relativamente a esta questão, a qual 
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esclareceu, em fax enviado ao Instituto do Ambiente (IA), que o Terminal possui quatro 

vaporizadores, reflectindo-se numa gama de caudal de rejeição entre o mínimo de 1,52 m3/s e 

o máximo de 6,11 m3/s, necessitando a Central de apenas 5,5 m3/s para as soluções 

alternativas que consideram a utilização deste caudal de rejeição do Terminal de GNL. 

Contudo, segundo o mesmo fax, a REN Atlântico refere que não poderá garantir um fluxo 

contínuo desse caudal de rejeição superior ao valor mínimo, pelo facto de o mesmo depender 

do caudal de gás natural enviado para a Rede Nacional de Transporte de Alta Pressão, 

suscitando assim, dúvidas à CA, quanto à viabilidade das soluções alternativas que 

consideram a utilização deste efluente. 

Por outro lado, de acordo com o parecer da ANA, S.A., igualmente recebido no âmbito da 

solicitação de pareceres externos a várias entidades, o local proposto para implantação da 

Central encontra-se sob a Superfície Horizontal Interior da Servidão do Aeródromo Municipal 

de Sines, onde a cota máxima de construção admissível para o local em estudo, é de 65,0 m 

(NGP). 

Esse parecer refere ainda o seguinte: “(...) será a Alternativa que contempla o sistema aberto, 

sem torres de refrigeração, a que respeita uma eventual reabertura ao tráfego aéreo do 

aeródromo, por atingir cotas de construção menores, podendo ser viabilizada (...). Tal 

consideração não substitui a necessidade de consulta à Força Aérea Portuguesa e à Câmara 

Municipal de Sines, como proprietária do aeródromo”. 

A CA considera que, sem prejuízo de eventuais ajustes a propor ao Projecto de Execução, por 

forma a respeitar as cotas máximas de construção definidas no parecer da ANA, S.A., neste 

momento, as soluções alternativas que consideram um grupo a funcionar em circuito fechado, 

com recurso a torres de refrigeração circulares/hiperbólicas poderão não ser viáveis. 

Assim sendo, face aos condicionalismos acima apresentados, as soluções alternativas em 

avaliação para o sistema de refrigeração, não poderão ser todas consideradas, pelo que a 

avaliação da CA fica, desde logo, limitado às alternativas que não contemplam a utilização de 

água do Terminal de GNL e a instalação da torre de refrigeração circular/hiperbólica, não 

promovendo o referido conceito de “ecologia industrial”. 

Para além disso, relembre-se o facto deste projecto contemplar, como projectos 

complementares e sem os quais não poderá funcionar, uma linha eléctrica de ligação à Rede 

Nacional de Transporte (RNT), um ramal de alimentação de gás natural, sistemas de 

abastecimento de água industrial e potável e um sistema de captação e rejeição de água para 

o circuito de refrigeração. 

Estes projectos, independentemente de não se encontrarem totalmente definidos, nesta fase, 

terão de ser submetidos à apreciação e aprovação das entidades com competência na matéria, 

entre elas a Câmara Municipal de Sines. 

Pelo acima exposto e, tendo em consideração os pareceres recebidos no âmbito da Consulta 
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Pública, nomeadamente da Câmara Municipal de Sines, Junta de Freguesia de Sines, Quercus 

e Endesa Generation Portugal, S.A., com uma posição desfavorável ao projecto, onde as 

principais questões levantadas dizem respeito, entre outras, à localização do projecto e à sua 

compatibilização com o Plano Director Municipal (PDM) de Sines, surgem, igualmente nesta 

matéria, grandes dúvidas à CA, quanto à viabilidade futura da implementação dos projectos 

complementares do projecto e, consequentemente do próprio projecto. 

Em relação à localização da Central e ao PDM de Sines, refira-se que foram apresentadas, ao 

longo da presente avaliação, diferentes posições sobre esta questão onde, regra geral, a 

localização da Central numa área da APS em detrimento de uma localização integrada dentro 

de um perímetro industrial, vocacionado para a instalação deste tipo de industrias, não é bem 

aceite ou é grandemente questionada. 

Face a estas posições e, apesar de ser referido neste parecer, que a localização da Central 

não é incompatível com qualquer Instrumento de Gestão Territorial (IGT) em vigor, a 

localização da Central numa área portuária suscita grandes dúvidas à CA. 

Neste sentido, no âmbito da avaliação efectuada e ponderados todos os factores em presença, 

a CA considera que, no final da avaliação permanecem ainda consideráveis dúvidas quanto à 

viabilidade do projecto da Central. Por outro lado, da Consulta Pública resultou uma clara 

tendência desfavorável ao projecto, com incidência nos mesmos aspectos que suscitaram 

dúvidas à CA. 

Assim, com base na avaliação técnica acima apresentada, considera-se que a decisão de 

instalar a Central de Ciclo Combinado da Galp Power em Sines – Vale Marim, numa área 

portuária, com vertentes de projecto ainda por definir, e cuja aprovação depende de entidades 

com uma posição manifestamente desfavorável relativamente ao projecto, ultrapassa as 

competências da CA. 






























































































