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RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA 
     “Central de Ciclo Combinado da Galp Power em 

Sines- Vale Marim” 
 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Em cumprimento do preceituado no artigo 14º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 
Maio, procedeu-se à Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do projecto de 
“Central de Ciclo Combinado da Galp Power em Sines- Vale Marim”. 
 
 
2. PERÍODO DE CONSULTA 

 
Considerando que o projecto se integra na lista do anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000, 
de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 197/2005 de 8 de 
Novembro, 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. 

 
 

3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA    
 

O Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi 
disponibilizado para consulta nos seguintes locais:  
 
·  Instituto do Ambiente  
·  Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 
  Câmara Municipal de Sines 
 
O RNT esteve ainda disponível para consulta na Junta de Freguesia de Sines 

 
 
4. MODALIDADES DE PUBLICAÇÃO 
 
A divulgação desta consulta foi feita por meio de: 

 
- Afixação de Anúncios nas Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia acima referidas; 
 
- Publicação de anúncio, envio de RNT e de nota de imprensa para o Jornal Correio da 
Manhã. 
 
- Divulgação na Internet na “homepage” do IA com anúncio e RNT. 

 
- Envio de nota de imprensa e RNT para os seguintes jornais e rádios: 
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Rádios e Jornais: 

 
·  Jornal Público 

·  Jornal Diário de Notícias 
· Jornal O Independente 
· Jornal O Expresso 
· Jornal de Notícias 
· Jornal Sol 
·  Jornal de Notícias de Sines 
· Jornal Sudoeste 
· Agência LUSA 
· Rádio Renascença 
· Rádio Antena 1 
· Rádio TSF 
· Rádio Sines 
 
 
 

- Envio de ofício circular e RNT às entidades constantes no Anexo I. 
 
 

5. REUNIÃO COM AS AUTARQUIAS 
 
No âmbito da Consulta Pública, o IA, tendo por objectivo promover um maior 
envolvimento da autarquia directamente interessada e prestar esclarecimento 
relativamente ao processo de AIA, do projecto e respectivos impactes ambientais 
realizou uma  reunião de trabalho. Esta reunião teve lugar no 11 de Dezembro na 
Câmara Municipal de Sines.  
 
Na reunião de trabalho, estiveram presentes representantes do IA, da Galp Power e seus 
consultores, tendo sido prestados todos os esclarecimentos às questões apresentadas 
pelos interessados. 

 
 
6. ANÁLISE DOS PARECERES RECEBIDOS 

 
Durante a consulta pública foram recebidos seis pareceres provenientes de: 
 
Administração Local: 

- Câmara Municipal de Sines 
- Junta de Freguesia de Sines 
 

Universidade: 
- Universidade de Évora – Laboratório de Ciências do Mar 
 

Associações de Defesa do Ambiente: 
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- GEOTA 
- Quercus 

 
Empresa: 

- - Endesa Portugal 
 
A Câmara Municipal de Sines considera que o processo de Avaliação de Impacte 
Ambiental deveria ter sido encerrado com a emissão de uma Declaração de 
Desconformidade do Estudo de Impacte Ambiental por considerar que: 

o  há violação do PDM; 
o não foi realizada a comparação de alternativas de localização. 

 
No que se refere à violação do PDM a autarquia destaca os seguintes argumentos: 

- 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 trata-se de uma unidade industrial destinada à produção de 
energia eléctrica; 

- a unidade industrial destinada à produção de energia eléctrica, que nos termos do 
Decreto-Lei nº 197/2003, de 27 de Agosto se encontra classificada como CAE 
40110, é considerada completamente estranha à actividade portuária, não 
representando em relação a essa, qualquer actividade de natureza complementar, 
subsidiária ou acessória; 

- em termos de Ordenamento do Território a área de localização da unidade é 
abrangida pelas disposições constantes do Plano Director Municipal (aprovado 
pela Assembleia Municipal de Sines, em 16 de Fevereiro de 1990 e em vigor 
após publicação em Diário da República pela Portaria nº 623/90 de 4 de Agosto) 
que, não obstante prever o prazo de vigência de 12 anos, e contrariamente ao 
referido no RNT, goza, nesta data, de plena eficácia. Em consonância com o 
disposto no artigo 83º do Decreto-Lei 380/90 de 22 de Setembro, republicado 
pelo Decreto- Lei 310/03, de 10 de Dezembro, nos termos do qual os Planos 
Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) poderão ter um prazo de 
vigência previamente fixado, permanecendo eficazes até à entrada em vigor da 
respectiva revisão ou alteração; 

- trata-se de uma instalação de grande dimensão (cerca de 5,5 ha) cujo projecto se 
encontra sujeito a avaliação de impacte ambiental e que se caracteriza como 
sendo susceptível de produzir efeitos negativos sobre o ambiente que, 
consequentemente, não aconselham a proximidade de zonas urbanas ou 
urbanizáveis onde se integram funções habitacionais, equipamentos de utilização 
colectiva e outras funções urbanas manifestamente incompatíveis com a 
proximidade a actividades de indústria pesada e/ou poluente; 

- representa 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 “industrias pesadas e outras unidades de 
grandes dimensões, e ainda aquelas cujas características negativas, 
nomeadamente de poluição, não aconselham a proximidade de zonas 
habitacionais” e terão de se localizar nas áreas destinadas a esse fim na Planta de 
Síntese (2ª fase); 
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- as áreas referidas no ponto anterior, abrangem cerca de 2/3 da área total do 
território do Município – denominadas de “Áreas Industriais Exteriores aos 
Aglomerados” que permitem a relocalização do projecto em análise, sem 
qualquer prejuízo para o interesse nacional que lhe está subjacente; 

- compromete a expansão do terminal de abastecimento de gás por via marítima (e 
que constitui a única alternativa ao gasoduto do Magrebe), questão que 
considera de interesse supra municipal; 

- condiciona fortemente qualquer possibilidade de expansão da Cidade de Sines 
para Sul- Nascente que representava a única solução futura, considerando que a 
cidade se encontra fisicamente impedida de seguir outras orientações; 

- a instalação em causa determina a necessidade de realização de infra-estruturas e 
obras de urbanização de dimensão e impactes consideráveis, embora 
consideradas no EIA e minimizadas, designadamente no que se refere à criação 
de servidões e restrições de uso do solo; 

-  a rede de transporte de energia eléctrica, em alta tensão, da Central de Ciclo 
Combinado até à Subestação de Sines, considerado como projecto 
complementar, sem a qual a Central não poderá realizar o fim pretendido, 
deveria também ser objecto de avaliação no âmbito do presente Estudo de 
Impacte Ambiental. 

 
Conclui que, encontrando-se o Plano Director Municipal em vigor, qualquer aprovação 
em violação do ali disposto é nula, independentemente de quem a profere, conforme o 
resultante do artigo 103º do Decreto-Lei 380/99 de 22 de Setembro. 
 
No que se refere aos Impactes Ambientais destaca de maior importância os relativos à 
qualidade do ar onde engloba um conjunto de críticas ao modelo aplicado, às estruturas 
propostas para as torres de refrigeração e comparação e alternativas, e em menor grau, a 
hidrodinâmica e a dispersão da pluma térmica. 

 
Questões relativas ao Modelo de Qualidade do Ar: 

- a componente qualidade do ar do EIA deverá ser entendida simplesmente como 
indicativa quer em termos absolutos- níveis de concentração e localização 
espacial- quer em termos relativos quando compara alternativas; 

- o estudo de qualidade do ar, tal como apresentado no EIA, não valida a escolha 
da nova localização face à localização inicial (junto à refinaria da Galp) uma vez 
que as conclusões de ambos são as mesmas; 

- não considera adequada a comparação entre os valores simulados e a localização 
das estações, questionando a representatividade dos valores utilizados; 

- o estudo regional  (modelo regional) foi feito para uma malha de 195 km x 255 
km em redor de Sines, que considera não ser compatível com a análise de risco 
apresentada no EIA; 

- deveria ter sido contemplado o princípio da precaução por considerar que não se 
encontra justificado o facto de se encontrar referido que os impactes são 
menores à medida que há um afastamento relativamente à Central 
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Questões relativas à Estrutura das Torres de Refrigeração: 
- considera que 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; 

- no que se refere à avaliação de impacte decorrente da exploração do sistema de 
torres de refrigeração associada à Central de Ciclo Combinado considera que os 
impactes da deposição salina em estruturas, edifícios e veículos não foi 
quantificada, merecendo apenas uma pequena alusão no anexo VIII. Destaca 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. Aspecto que 
considera importante estar detalhado caso a opção recaia no sentido da 
construção das torres de refrigeração. 

 
Questões relativas ao Balanço entre Alternativas de Localização: 

- considera que os estudos aos quais a autarquia teve acesso não permitem 
compreender a vantagem a nível de interesse nacional, ambiental e de 
ordenamento do território da actual proposta de localização da Central (em 
terrenos na área de jurisdição do porto de Sines, junto à cidade), quando 
comparada com a localização inicial proposta pelo promotor (junto à refinaria da 
GALP de Sines, integrada em espaço industrial assim classificado no PDM); 

 
 

A Junta de Freguesia de Sines manifesta a concordância com a posição da Câmara 
Municipal de Sines, por considerar não ser admissível  a justificação dada pelo 
proponente e que se prende com o facto do PDM se encontrar desactualizado. 
Acrescenta, que apesar do mesmo necessitar de revisão, deve ser considerado uma vez 
que se trata de um instrumento de planeamento orientador para o Município de Sines. 
 
 
A Universidade de Évora critica fundamentalmente aspectos metodológicos usados no 
EIA, em particular no que se refere aos descritores hidrodinâmica, ecologia, assim como 
os respectivos planos de monitorização: 
 
Aspectos relativos à análise dos descritores hidrodinâmica e ecologia: 

- a classificação hidrodinâmica do local não está correcta; 
- existe subvalorização da diversidade bentónica, do valor biológico da área, 

utilizando-a para diminuir a importância da magnitude dos potenciais impactes 
no meio e justificar o menor número de medidas de minimização e de 
monitorização de impactes; 

- não se encontram demonstradas as referências relativas à fixação de larvas e 
pobreza de nutrientes; 

- discorda da classificação da área como não possuindo recursos biológicos 
exploráveis; 

- relativamente ao aproveitamento da água do mar rejeitada pelo Terminal de 
GNL, criticando o facto de não ter sido considerada a possibilidade de 
interrupção temporária ou definitiva do fornecimento deste tipo de água, 
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eventualmente provocada por falha operacional ou desactivação, 
respectivamente. Acrescenta não estar referida qual a viabilidade a longo prazo 
do aproveitamento e da mencionada promoção da “ecologia industrial” 

 
No que se refere à monitorização dos efluentes: 

- considera que a proposta relativa à frequência de monitorização, nomeadamente 
de frequência mensal, não se encontra justificada ou demonstrada. Sugere que a 
decisão relativa à frequência de amostragem seja tomada após uma fase inicial 
de pelo menos dois anos, em função dos resultados obtidos e sobre a sua 
variabilidade. Devem ser consideradas escalas temporais reduzidas (diárias e/ou 
semanais) e mais longas (mensal e/ou anual). Em resumo, numa fase inicial 
plurianual a variabilidade deveria ser analisada a diferentes escalas temporais; 

- considera que o número de parâmetros proposto é muito reduzido (9, exceptuado 
o caudal e condutividade, não referidos na legislação em vigor). Assim como, 
não se encontra justificado ou demonstrado, quer face à legislação em vigor 
(Decreto-Lei 236/98, anexo XVIII), quer face à elevada diversidade de 
actividades que dão origem aos efluentes em causa; 

- considera que a análise de risco apresentada corrobora a importância da 
monitorização uma vez que considera existir uma probabilidade ocasional (risco 
médio) de ocorrência de derrame/fuga nos sistemas de tratamento de água e de 
efluentes. 

 
No que se refere à monitorização da água rejeitada dos circuitos de refrigeração: 

- no circuito fechado de refrigeração serão injectados hipoclorito de sódio, ácido 
sulfúrico ou clorídrico, e um agente anti-incrustante não especificado, sendo 
apenas proposto monitorizar o parâmetro cloro; 

- no EIA é considerado que a presença dos referidos compostos na água de 
rejeição pode ter impacte no ambiente marinho, devendo ser acautelada a sua 
concentração à saída, de acordo com a legislação em vigor. No entanto, no 
quadro apresentado relativo aos impactes, não é considerado o impacte da 
rejeição de água salgada com cloro no meio marinho, sendo apenas considerado 
o impacte do aumento da temperatura da água do mar; 

- de acordo com a referida legislação, na descarga de águas residuais deverá ser 
monitorizado o cloro residual disponível livre e o cloro residual disponível total 
e não apenas o cloro tal como proposto no EIA; 

- para além da monitorização do cloro na água do mar rejeitada, deveria ser 
também avaliada a concentração de cloro no meio marinho, através da 
quantificação, na água do mar de cloro residual disponível e de compostos que 
resultem directamente da introdução de cloro no referido meio. 

 
Relativamente aos sistemas de filtragem e bombagem para captação de água do mar, 
critica o facto de não ser considerada a possibilidade de se verificarem problemas de 
colmatação dos filtros provocados pela presença de macroalgas em suspensão na água 
do mar, bem como  a solução para minimizar o problema. 
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A Quercus manifesta a sua oposição ao projecto e ao processo desenvolvido pelo 
Instituto do Ambiente pelas seguintes razões: 

- considera existir uma violação da Legislação Nacional e da Directiva 
Comunitária relativa ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental, ao não 
efectuar uma comparação de alternativas de localização, considerando apenas 
diferentes opções associadas ao sistema de refrigeração da central. Acrescenta 
que a referida comparação de alternativas existe e está consignada em Plano 
Director Municipal, situação que considera ter sido respeitada noutros processos 
de natureza semelhante; 

- considera que a construção da actual central mais três centrais de ciclo 
combinado, num total de potência instalada de 3200 MW constitui um erro 
estratégico para o País em termos de oferta de electricidade. Acrescenta que o 
referido panorama tem 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; 

- considera que o recurso a uma área de Administração do Porto de Sines (APS) 
para implantação da Central em avaliação, recorrendo a uma justificação 
baseada no princípio da ecologia industrial, utilizando de forma comum a água 
de aquecimento do terminal de gás natural, não constitui razão suficiente para 
determinar a avaliação de uma única localização; 

- considera que a Resolução do Conselho de Ministros relativa à apresentação de 
interesse público para a cedência do terreno sob jurisdição da APS poderá 
colocar em causa critérios de equidade face a outras empresas; 

 
No que se refere à apreciação global do EIA, critica a situação de referência a nível da 
avaliação de medição de parâmetros de qualidade do ar, justificando que as estações de 
monitorização usadas se localizam fora do aglomerado populacional. 
 
O Geota apresenta uma apreciação global do EIA, segundo critérios legais, 
metodológicos e técnicos, bem como algumas questões em termos de impactes 
ambientais, em que se destacam as seguintes criticas: 
 
Ao nível da Correcção Metodológica e Técnica considera: 
 

Aspectos negativos 
- a alternativa zero indica apenas as desvantagens, sobretudo energéticas, da 

ausência de construção do empreendimento, não ponderando outros critérios 
alternativos como o da conservação de energia; 

- referência sistemática à subutilização de uma área classificada como industrial, 
aliado ao facto de ser produzir “energia limpa”, visão que considera tendenciosa; 

 
Aspectos positivos 
- a estrutura do relatório síntese, bem como o respectivo RNT, encontram-se bem 

elaborados e apresentados de uma forma clara e objectiva; 
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- o estudo apresenta uma linha sequencial da verdadeira importância das questões 
tratadas, como é exemplo a definição de âmbito, as várias alternativas estudadas 
ou a análise de risco; 

- não são consideradas alternativas de localização, por diversos aspectos 
devidamente justificados no estudo, ressalvando que o local escolhido está 
afecto a uma zona industrial; 

- a nível tecnológico são consideradas alternativas associadas às torres de 
refrigeração (torres de refrigeração húmidas do tipo multicelular com tiragem 
induzida ou do tipo circular/hiperbólico com tiragem assistida) e os locais de 
captação e rejeição da água de refrigeração. 

 
Ao nível da Justificação da Necessidade do Projecto considera: 
 
Aspectos positivos: 

- tendo por base a dependência energética portuguesa, o actual projecto consiste 
num novo centro electroprodutor que contribui para aumentar a segurança do 
sistema nacional; 

 
Aspectos negativos 

- considera que no que se refere às razões relativas à eficiência energética e ao 
facto das unidades terem um rendimento energético superior ao das unidades 
convencionais, o EIA apenas faz comparação com outras unidades 
convencionais não se referindo à racionalização de energia; 

- no que se refere às questões de política ambiental, as centrais a gás combinado 
produzem menos emissões do que as unidades que consomem carvão ou 
fuelóleo não estão bem fundamentada as questões ligadas à eficiência 
energética; 

- relativamente ao cumprimento da Directiva das Energias Renováveis, o projecto 
nada contribui para atingir em 2010, o patamar de 39% do consumo bruto de 
energias através de fontes renováveis, uma vez que apesar da tecnologia de ciclo 
combinado a gás natural ter vantagens já demonstradas e elevado rendimento 
face às centrais de carvão/fuél, Portugal continua a depender de um combustível 
fóssil, quase na totalidade do gás natural. 

 
Relativamente à Avaliação de Impactes considera que: 
- de um modo geral: 

o os impactes foram correctamente identificados e avaliados para as três 
fases do projecto (construção, exploração e desactivação), considerando 
a avaliação adequada tendo em conta as alternativas estudadas; 

o a metodologia usada na caracterização da situação de referência e 
avaliação de impactes para os descritores fauna e flora é incompleta por 
considerar que o período de amostragem (Janeiro), é insuficiente para 
uma correcta inventariação. Acresce ainda o facto da Central se localizar 
na envolvência do PNSACV, área de extrema vulnerabilidade, sujeita a 
enorme pressão turística e urbana, acompanhada da abertura 
indiscriminada de acessos viários à orla marítima acrescida dos índices 
de poluição atmosférica do complexo de Sines; 
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o a escolha do processo tecnológico associado às torres de refrigeração não 
deveria ter sido remetida para a fase de projecto de execução; 

- na fase de construção, os impactes negativos prendem-se com os trabalhos de 
construção das infra-estruturas e instalação do estaleiro de obra. Esta fase afecta 
sobretudo a paisagem, solos, qualidade do ar, ambiente sonoro e produção de 
resíduos. Contudo, considera que as medidas preconizadas no EIA, diminuem 
substancialmente a magnitude dos impactes; 

- na fase de exploração: 
o um dos principais impactes da produção de electricidade através da 

queima de combustíveis é o seu contributo para a deplecção de recursos 
não renováveis; 

o o projecto apresenta impactes a nível de qualidade do ar, no entanto 
acrescenta que a utilização de combustíveis mais limpos gera menos 
emissões atmosféricas sendo desejável, embora não negligenciaveis os 
impactes a nível local e regional numa zona industrial já com algum 
volume de poluição; 

o deveria ter sido feita uma melhor justificação no que se refere aos 
recursos hídricos, em particular do aquífero de Sines, que possui 
captação para vários fins. Destaca  a importância da referida análise uma 
vez que o espaço envolvente é classificado como área protegida; 

o os impactes cumulativos dos projectos complementares não se encontram 
devidamente avaliados, uma vez que não foi considerada a ponderação 
dos projectos existentes no polo industrial de Sines, bem como outras 
centrais de ciclo combinado previstas para a área; 

 
A Endesa  Generation Portugal, SA apresenta os seguintes argumentos contra o 
projecto em avaliação: 

- o terreno proposto pela Galp Energia não figura na área dedicada à produção de 
energia eléctrica no Plano Director Municipal de Sines; 

- existem na zona de Sines outros terrenos disponíveis que estão habilitados 
legalmente para o uso de produção de energia eléctrica, nomeadamente, o facto 
do Plano Director Municipal de Sines ter dedicada uma superfície de 66 hectares 
para os sectores industriais de energia e construção (zona 10); 

- a Galp Energia só poderá instalar a central de produção eléctrica nos terrenos 
que para tal fim estão assinalados no Plano Director Municipal de Sines; 

- o terreno proposto pela Galp Energia deve ser alterado de forma a que seja 
utilizado um terreno que esteja reconhecido para a produção de energia eléctrica 
no Plano Director Municipal de Sines. 

 
Chama ainda a atenção para os seguintes impactes negativos: 

- a construção da central de ciclo combinado da Galp energia, baseada no sistema 
de torres de refrigeração de tiragem mecânica originará a nebulização de água 
salgada que acelera a corrosão das infra-estruturas próximas  (vias de transporte 
da EDP, terminal de GNL de Sines, Caminhos de Ferro, etc) da instalação e/ou 
incrementar o risco de encurtar a vida útil e/ou os custos de manutenção; 
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- 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; 

- no caso de se efectuar a refrigeração em circuito aberto, a solução apresentada 
irá constituir um obstáculo à navegação marítima como um problema de 
dispersão de energia térmica no Oceano. 

 
Solicita que seja emitido parecer negativo  ao projecto apresentado pela Galp Energia e 
caso não o seja, deverão ser exigidas as seguintes modificações: 

- o projecto deve ser instalado em terrenos legalmente habilitados para a produção 
de energia, e de acordo com o Plano Director Municipal de Sines, devendo ser 
apresentada uma nova avaliação de impacte ambiental; 

- a Galp Energia deverá apresentar um projecto alternativo com alterações ao 
nível do sistema de torres de refrigeração com tiragem mecânica, por forma a 
evitar a formação de névoas e neblinas; 

- caso seja escolhida a refrigeração em circuito aberto, deverá ser exigida a 
utilização de um emissário submarino, de comprimento estipulado pelo Instituto 
do Ambiente de forma a assegurar: 

o a não existência de um novo espigão que implique risco para o tráfego 
marítimo; 

o que a dispersão térmica de energia seja adequadamente feita; 
o a não existência de conflito dos mecanismos de dissipação de calor (EDP 

e Zona 10) que descarregam em profundidade, por forma a  garantir a 
existência de mecanismos diferentes e complementares da energia 
térmica. 

 
 Em síntese, considera que antes de ser autorizada, total ou parcialmente, a refrigeração 
em circuito aberto da central da Galp Energia, deverá ser provado que a descarga em 
profundidade e/ou de superfície juntamente com o regime de ventos de Sines não 
implica risco de possível recirculação com a tomada de água fria da central existente da 
EDP, que poderá ser potencialmente usada na central da ENDESA PORTUGAL e com 
a sua potencial perda de rendimento por tomar água acima das temperaturas actuais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






















































































