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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

PROJECTO “CENTRAL DE CICLO COMBINADO DA GALP POWER EM 
SINES, SÃO TORPES” 

 
Projecto de Execução 

 
 

1. Tendo por base o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA), as Conclusões da Consulta 

Pública e a Proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao 

Procedimento de AIA do Projecto “Central de Ciclo Combinado da Galp Power em Sines, São 

Torpes”, em fase de Projecto de Execução, localizado no concelho de Sines, emito 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada: 

1.1. à compatibilização do projecto (incluindo a casa das bombas) com as disposições do 

Plano Director Municipal (PDM) de Sines em vigor, designadamente no que se refere à 

Classe de Espaço “Áreas e Faixas de Protecção, Enquadramento e Integração”; 

1.2. à obtenção da autorização da Administração do Porto de Sines (APS) para ocupação, 

pelas condutas de captação e rejeição de água do mar e respectiva casa das bombas, de 

área sob a sua jurisdição; 

1.3. à entrega de elementos, em fase prévia à obtenção da licença de estabelecimento e 

em fase prévia ao início da fase de construção e à concretização das medidas de 

minimização, dos programas de monitorização, do programa de acompanhamento e 

gestão ambiental da obra e de outros elementos discriminados no anexo à presente DIA, 

sem prejuízo para as condições que vierem a ser impostas na Licença Ambiental que for 

emitida. 

2. As medidas a concretizar na fase de obra deverão ser integradas no Caderno de Encargos. 

3. Os Relatórios de Monitorização deverão ser apresentados à Autoridade de AIA, respeitando 

a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

4. Nos termos do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca se, decorridos 

dois anos a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do respectivo projecto, 
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exceptuando-se os casos previstos no n.º 3 do mesmo artigo. 

 
 
13 de Setembro de 2007, 

 
 

O Secretário de Estado do Ambiente1 
 

 

 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 

 

 

 

 

Anexo: Elementos a apresentar em fase prévia à obtenção da licença de estabelecimento, Elementos a apresentar em fase 

prévia ao início da fase de construção, Medidas de Minimização, Planos de Monitorização, Fase de Desactivação, 

Programa de Acompanhamento e Gestão Ambiental da Obra, e Outros elementos. 

                                                 
1 O teor do presente documento correspondente integralmente à DIA assinada pelo Senhor Secretário de Estado do 
Ambiente. A DIA assinada constitui o original do documento, cuja cópia será disponibilizada a pedido. 
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Anexo à DIA relativa ao Projecto de Execução da 

“Central de Ciclo Combinado da Galp Power em Sines, São Torpes” 

 

I. ELEMENTOS A APRESENTAR EM FASE PRÉVIA À OBTENÇÃO DA LICENÇA DE 
ESTABELECIMENTO 

1. Deverão ser apresentados à Autoridade de AIA, numa fase prévia à obtenção da licença de 

estabelecimento, a qual só deverá ser emitida após a sua apreciação, os seguintes elementos: 

A. Estimativa do acréscimo de tráfego previsto, bem como a indicação dos trajectos mais 

prováveis dos veículos envolvidos no processo de construção, atendendo às repercussões nos 

pisos das vias e nas condições de segurança da circulação automóvel e da população em 

geral, tendo igualmente em consideração a vocação turística da zona. 

B. Projecto de Recuperação/Integração Paisagística, que deverá contemplar: 

 A reabilitação/integração das zonas sujeitas à instalação de estaleiros, depósito de 

materiais sobrantes, acessos às diferentes frentes de obra e estaleiros; zonas de talvegue, 

áreas das condutas de captação e rejeição de água e do gasoduto e área a afectar à casa 

das bombas. As estruturas verdes de enquadramento deverão obedecer a uma concepção 

de forma a induzir um impacte positivo na paisagem em questão, traduzindo-se o mesmo 

num aumento da diversidade biológica e paisagística e da funcionalidade dos ecossistemas 

presentes; 

 As medidas específicas para a localização de estaleiros, no que se refere à delimitação das 

zonas a afectar, caminhos de obra localização e plano das zonas de extracção e de 

depósito de materiais; 

 As peças desenhadas inerentes a este tipo de Plano; 

 A planta de localização das áreas de estaleiros, áreas destinadas à colocação de pargas de 

terra vegetal; áreas de depósito e de empréstimo de materiais e acessos às frentes de obra 

e estaleiros; 

 A implementação do PRP deverá ser feita de forma coordenada com as restantes medidas 

mitigadoras propostas no presente parecer e de acordo com o Plano de Obra, a elaborar. 

C. Projecto da solução hidráulica, no âmbito das acções de loteamento industrial e infra-

estruturação que a API Parques está a desenvolver, que permita o restabelecimento do 

escoamento, o qual deverá ter em conta uma faixa de protecção de 10 m para cada uma das 
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margens e a necessidade de regularizar a linha de água para um caudal com um período de 

retorno de 100 anos. 

D. Sistema de tratamento de águas residuais resultantes da zona de limpeza e manutenção de 

viaturas, previsto para a fase de construção. 

E. Solução concreta para o tratamento das águas residuais prevista para a fase de exploração. 

 

II. ELEMENTOS A APRESENTAR EM FASE PRÉVIA AO INÍCIO DA FASE DE 
CONSTRUÇÃO 

2. Deverão ser apresentados à Autoridade de AIA, numa fase prévia ao início da fase de construção, 

a qual só deverá iniciar-se após a sua apreciação, os seguintes elementos: 

A. Plano de Obra, que deverá contemplar: 

 O planeamento da execução de todos os aspectos da obra. 

 A explicitação das medidas de minimização a executar/implementar aquando da sua 

execução. 

 A Previsão da realização de acções de formação e sensibilização ambiental a todos os 

trabalhadores no início da fase de obra, de forma a alertá-los para todas as acções 

susceptíveis de configurarem uma situação de impacte ambiental. Os trabalhadores 

deverão ser instruídos nas boas práticas de gestão ambiental da obra e dos estaleiros. 

 A informação do público directamente afectado, sobre os objectivos da intervenção e do 

período da sua duração, através de acções de informação/divulgação do Projecto.  

 A devida identificação das obras, devendo haver o cuidado de assinalar a presença de 

veículos pesados afectos às obras nas vias de comunicação a utilizar, através de sinalética 

apropriada, indicando o período em que vão decorrer as obras. 

 A localização dos estaleiros, que deverá respeitar, enquanto tal for possível, as várias 

condicionantes ambientais. Assim, a selecção dos locais dos estaleiros deverá tomar em 

consideração as seguintes orientações: 

o Ocupação preferencial de área anteriormente intervencionada;  

o Evitar a afectação de áreas sensíveis em termos ecológicos, paisagísticos ou visuais; 

o O(s) estaleiro(s) deverão localizar-se o mais próximo possível das frentes de obra, de 

modo a reduzir as áreas afectadas pelas deslocações entre aquelas e o(s) estaleiro(s) . 
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 A protecção e preservação da vegetação arbórea e arbustiva existente na envolvente aos 

locais da obra, estaleiros e acessos, através da implementação de medidas cautelares a 

definir no Plano de Obra.  

 O estudo dos materiais provenientes das escavações a efectuar para as diversas infra-

estruturas do projecto, devendo todos aqueles que possuírem características geotécnicas 

adequadas ser, sempre que possível, (re)utilizados nos aterros associados ao projecto. 

 A localização dos acessos temporários e as regras de movimentação de máquinas que 

deverão estar definidas no Plano de Obra, de acordo com as seguintes orientações: 

o Os acessos à obra deverão aproveitar, sempre que possível, os trilhos de circulação já 

existentes no local, recorrendo ao seu melhoramento, onde necessário; 

o A construção de acessos temporários não deverá afectar nenhum exemplar arbóreo; 

o As movimentações de máquinas deverão limitar-se à zona de construção, devendo 

assinalar-se e restringir-se os locais de circulação de máquinas e veículos afectos à obra 

através de sinalização adequada. 

 A inclusão de medidas cautelares de controlo da poluição do ar, incluindo as seguintes: 

o Os acessos aos locais da obra e às zonas de estaleiros deverão ser mantidos limpos, 

através de lavagens regulares dos rodados das máquinas e dos veículos afectos à obra; 

o Proceder à cobertura de materiais susceptíveis de serem arrastados pelo vento, quer em 

depósitos estacionários, quer durante o movimento de cargas de camiões; 

o Humedecer as vias não pavimentadas e de todas as áreas de solo que fiquem a 

descoberto, especialmente em dias secos e ventosos. 

 A programação das acções construtivas, de modo a reduzir o mais possível a poluição 

sonora. 

 

III. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Fase de construção 

3. Vedar e proceder à dissimulação das áreas de estaleiro e de parque de máquinas, de modo a 

proteger os potenciais observadores da desorganização espacial, com recurso a tapumes 

adequados. 
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4. Os estaleiros deverão localizar-se em locais afastados dos receptores sensíveis, existentes a nível 

local, preferencialmente em áreas sem vegetação natural e não deverão localizar-se próximos de 

linhas de água ou de zonas que apresentem nível freático perto da superfície. 

5. Deverá reduzir-se a área dos estaleiros ao mínimo necessário. 

6. Planear devidamente os trabalhos de construção, por forma a decorrerem no menor período de 

tempo possível e a afectarem o menor espaço possível e vegetação em redor. 

7. Cingir os trabalhos apenas à área de projecto e não afectar as áreas circundantes com qualquer 

tipo de actividade não prevista. 

8. Remover e encaminhar adequadamente os resíduos sólidos e líquidos produzidos no estaleiro. 

9. Restabelecer os biótopos pré-existentes, nomeadamente o biótopo agrícola, após o enterramento 

das condutas do sistema de refrigeração. 

10. Impedir a deposição de entulho ou materiais associados à construção na área de arriba. 

11. A circulação dos veículos afectos à obra deverá ser feita com redução da velocidade, sobretudo 

na proximidade do acesso ao estaleiro de obra. 

12. Os veículos afectos às obras deverão circular com os faróis ligados em médios mesmo durante o 

dia, minimizando-se a possibilidade de acidentes com o aumento da circulação rodoviária nesta 

fase. 

13. Limitar os trabalhos de desmatação e de decapagem dos solos às áreas estritamente necessárias 

à execução dos trabalhos, em especial na abertura das valas para o gasoduto e para as condutas 

de captação e de rejeição de água do mar. 

14. Assegurar que os locais de instalação dos depósitos de combustível, lubrificantes, óleos e outros 

produtos a utilizar na maquinaria, assim como todas as áreas onde estes sejam manipulados, 

sejam impermeáveis e disponham de drenagem para tanques de retenção adequadamente 

dimensionados, para poderem reter o volume máximo de liquido susceptível de ser derramado. Os 

tanques devem ser concebidos para possibilitar de modo fácil e seguro a remoção dos líquidos 

que para aí tenham afluído, e que deverão ter um destino final controlado. 

15. Assegurar as boas condições de operação dos veículos e maquinaria, de modo a evitar situações 

de má carburação e as consequentes emissões de escape excessivas e desnecessárias. 

16. Assegurar que os locais de instalação dos depósitos de combustível, lubrificantes ou outras 

substâncias, assim como todas as áreas onde estes sejam manipulados, sejam impermeáveis e 

disponham de drenagem para tanques de retenção adequadamente dimensionados, para 

poderem reter o volume máximo de liquido susceptível de ser derramado. Os tanques devem ser 
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concebidos para possibilitar de modo fácil e seguro a remoção dos líquidos que para aí tenham 

afluído, e que deverão ter um destino final controlado. 

17. Assegurar a manutenção e a revisão periódica de todos os veículos e de toda a maquinaria de 

apoio à obra. Deverá proceder-se ao registo das operações de manutenção e revisão efectuadas. 

18. No caso de se verificar um derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias 

poluentes, deverá ser imediatamente removida a camada de solo afectada e seu encaminhamento 

para destino final adequado, evitando-se a penetração em profundidade das substâncias 

envolvidas. 

19. Proceder à lavagem da maquinaria e rodados de camiões afectos ao transporte de materiais e 

equipamentos na fase de obra apenas em locais previstos, que contemplem separador de 

hidrocarbonetos, de forma a que a água utilizada seja submetida ao tratamento adequado.  

20. Efectuar o acompanhamento rigoroso das operações de impermeabilização das bacias de 

retenção de efluentes e óleos com vista a minimizar eventuais afectações dos solos devido a 

derrame acidental ou ruptura nos respectivos circuitos. 

21. Implementar um sistema de lavagem de rodados à saída da área afecta à obra e antes da entrada 

na via pública, de todos os veículos e de toda a maquinaria de apoio à obra especialmente em 

dias chuvosos e propícios à acumulação de lama nos rodados. 

22. Implementar medidas que visem a eliminação da produção de nuvens de pó, como seja a 

aspersão das várias áreas e cobertura dos veículos de transporte de materiais. Estas medidas 

deverão ser tidas em especial consideração sempre que se verifiquem situações de tempo seco e 

ventoso. 

23. Aplicar barreiras de contenção de poeiras em locais onde se proceda a operações de 

escavação/terraplenagem. 

24. Preparar áreas cobertas e impermeabilizadas, com sistema de retenção de escorrências, para 

armazenagem temporária dos vários tipos de resíduos produzidos enquanto aguardam transporte 

para destino final. 

25. Implementar um Plano Integrado de Gestão de Resíduos, no qual se proceda à identificação e 

classificação dos resíduos em conformidade com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março e onde 

se estabeleçam objectivos e afectem tarefas e meios, tendo em consideração a calendarização e 

faseamento da obra, contemplando o seguinte: 

 Procedimentos para redução da quantidade de resíduos produzidos e condução para 

reciclagem, sempre que possível; 
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 Procedimentos para a separação dos resíduos produzidos em função das suas características, 

nomeadamente em papel, vidro, metais, resíduos orgânicos, óleos usados e outros resíduos; 

 Meios adequados de recolha dos vários tipos de resíduos gerados na obra; 

 Encaminhamento dos resíduos a destino final adequado, de acordo com a sua classificação. A 

recolha, armazenagem, transporte e destino final dos resíduos deverá realizar-se, de acordo 

com a legislação em vigor, em matéria de gestão de resíduos; 

 Interditar a queima de qualquer tipo de resíduo a céu aberto, bem como o seu enterramento. 

26. Assegurar um sistema de tratamento adequado para as águas residuais e pluviais durante a fase 

de obra. 

27. Assegurar o funcionamento das redes de drenagem nas zonas adjacentes à obra, através da sua 

limpeza durante e após o término da obra, de modo a evitar a retenção de águas em depressões 

ou a criação de barreiras e a permitir uma eficaz drenagem das águas. 

28. Limitar a circulação de máquinas e equipamentos às zonas a serem intervencionadas, circulando, 

sempre que possível, pelos caminhos existentes, de modo a evitar a compactação dos terrenos 

envolventes. A abertura de acessos temporários, deve ser feita preferencialmente, com uma 

orientação perpendicular às linhas de maior declive. 

29. A descarga 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. 

30. Alertar 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. 

31. Reaproveitar, tal como previsto no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) as águas de afinação das 

regenerações das cadeias de desmineralização, os efluentes dos aparelhos de análise em 

contínuo e das linhas de amostragem manuais e os condensados de boa qualidade. 

32. Prevenir qualquer derrame na Ribeira da Junqueira, uma vez que esta desagua na praia de São 

Torpes. 

33. Proceder ao acompanhamento arqueológico das operações que envolvam movimentação do solo. 

Tal medida consiste na observação, por arqueólogo, das acções de movimentação de terras, 

decapagem de solo e escavação no solo ou subsolo (abertura de fundações, valas técnicas e 

outras infra-estruturas). 
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34. Proceder à prospecção subaquática sistemática visual e electromagnética integral (através da 

instalação de eixos pré-definidos, com um espaçamento máximo de 5 metros) das áreas de 

afectação directa e indirecta do projecto. A detecção de anomalias visuais e de massas metálicas 

enterradas deverá ser representada em cartografia, contendo dados batimétricos bem como 

georeferência de cada anomalia detectada com respectiva descrição para posterior confirmação, 

se necessário, através de sondagem por escavação. Esta metodologia poderá ser substituída pelo 

recurso à utilização de meios de detecção geofísica, nomeadamente o Sonar de Varrimento 

Lateral e Magnetómetro. De qualquer das metodologias utilizadas deverá resultar a prospecção 

integral e sistemática das áreas de afectação do projecto.  

35. Proceder à prospecção arqueológica sistemática do corredor da linha eléctrica numa largura de 

100 m, limitado por duas rectas paralelas distanciadas 50 m do eixo do traçado e das áreas 

funcionais da obra, caso se situem fora da área de incidência prospectada.  

36. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de incidência, de 

reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, bem as áreas de 

depósitos temporários e empréstimos de inertes, caso se situem fora das áreas já prospectadas. 

Em caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimonial de outras 

ocorrências então identificadas, deverão ser efectuadas sondagens de diagnóstico.  

37. Efectuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 

movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de 

inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a 

instalação de estaleiros, abertura de caminhos e desmatação. O acompanhamento deverá ser 

continuado e efectivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo 

terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. 

38. Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico poderão determinar a adopção de 

medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, 

entre outras). Os achados móveis efectuados no decurso desta medida deverão ser colocados em 

depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural.  

39. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico 

da obra devem, tanto quanto possível, e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in 

situ (mesmo que de forma passiva) no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu 

estado de conservação actual e fiquem salvaguardadas pelo registo.  

40. Providenciar o acompanhamento da obra em meio aquático, encharcado, húmido e zonas de 

interface com o meio terrestre, por um arqueólogo com experiência na área da arqueologia 

subaquática de todos os trabalhos de construção que impliquem dragagens, revolvimentos de 

7 



 
 
 
 

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

 
 

solos, nomeadamente a abertura de fundações e assentamento de estacaria, bem como de 

eventuais zonas de empréstimo de terras. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo, 

pelo que se houver mais do que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir 

o acompanhamento de todas as frentes. 

41. Se forem encontrados vestígios arqueológicos durante a execução das dragagens da vala de 

instalação dos emissários ou em eventuais zonas de empréstimo de terras, as obras serão 

suspensas ficando o dono da obra obrigado a comunicar, de imediato ao IGESPAR/DANS, as 

ocorrências. Os trabalhos arqueológicos deverão seguir uma metodologia compatível com a 

natureza do achado, tendo em conta a hierarquização da sua importância científica e patrimonial, 

procedendo-se pois à sua avaliação, registo gráfico (cartografia, desenho e fotografia) e eventual 

remoção. 

42. Caso seja possível, o empreiteiro deverá fornecer um dispositivo de visualização tridimensional, 

obstacles avoidance sonar – OAS (caso a draga não esteja munida de uma), que permita detectar 

eventuais vestígios arqueológicos submersos, não identificados nas campanhas de prospecção 

arqueológica.  

43. A camada superficial de solo existente nas áreas a desmatar e a decapar deverá ser conduzida a 

depósito para posterior utilização nos espaços verdes da área da Central e nas áreas degradadas 

pelas obras. Como tal, deverão adoptar-se medidas especiais para a remoção e o armazenamento 

do horizonte superficial do solo até um profundidade não superior a 20 cm, seu armazenamento 

em locais previamente escolhidos e devidamente preparados e reposição da terra vegetal, no final 

da obra. 

44. Limitar as áreas de intervenção com bandeirolas ou fitas coloridas que limitem os trabalhos, o 

trânsito e a deposição de materiais fora dessas áreas, por forma a evitar a degradação e a 

compactação dos solos em áreas anexas. 

45. A abertura de valas e as escavações necessárias para a instalação de infra-estruturas deverão ser 

acompanhadas de escoramentos que evitem a deformação ou deslize dos terrenos do local de 

intervenção, pouco consolidados superficialmente. 

46. A estrutura da casa das bombas deverá ser tão pequena quanto possível, com as paredes 

exteriores caiadas a branco, com barra de pigmento azul característica da região e cobertura 

revestida a telha cerâmica, por forma a promover a sua integração nesta paisagem. 

47. Sinalizar devidamente o local de obra, apresentando painéis ilustrativos com a actividade, duração 

e medidas de segurança impostas. 
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48. No final das obras, e após a remoção do estaleiro de apoio a obra, repor em condições adequadas 

as áreas de terreno afectadas pelas obras, nomeadamente as zonas mais compactadas pelas 

obras, bem como todas as infra-estruturas e acessos que eventualmente possam ser afectados 

pela obra. 

49. Recobrir as zonas de estaleiro e de depósitos de escombreiras com terra previamente recolhida 

no mesmo local, antes do início da obra, para permitir a regeneração e fixação da vegetação 

natural. 

50. Proceder à remoção de todos os materiais não necessários ao funcionamento da Central, após a 

conclusão dos trabalhos, nomeadamente materiais impermeabilizantes depositados no solo e 

entulho, deixando o terreno limpo e permeável. 

 

Fase de exploração 

51. Estabelecer um plano de controlo quantitativo de todas as redes de efluentes, de modo a que 

possa ser evidenciada a ocorrência de uma eventual fuga em determinada rede específica. 

52. Efectuar a manutenção e verificação de todos os órgãos e sistemas de drenagem pluvial. 

53. Manter as zonas não impermeabilizadas em condições que favoreçam a infiltração. 

54. Adoptar, em permanência, boas práticas de operação e exploração da instalação, devendo ser 

implementado um sistema de gestão ambiental. 

55. Implementar um plano de formação e treino sistemático, de forma a manter elevados níveis de 

formação que permitam reduzir as situações de risco induzidas por erro de operação. 

56. Implementar planos de prevenção e emergência internos que incluam cenários com origem em 

acidentes na Central Termoeléctrica de Sines. Incluir ainda medidas de prevenção e mitigação dos 

mesmos, nomeadamente sistemas de comunicação com esta Central. 

57. Aprofundar o estudo de possíveis cenários relacionados com a libertação de hidrazina, dado o seu 

caracter tóxico para a saúde humana à concentração de 30%, de forma a identificar medidas de 

redução de risco, nomeadamente no que se refere à sua armazenagem. 

9 



 
 
 
 

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

 
 
IV. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

58. Os planos de monitorização apresentados deverão ser definidos no âmbito da Licença Ambiental, 

devendo, no entanto, respeitar as considerações que se expõem em seguida. 

 

Efluentes líquidos 

O plano de monitorização apresentado no EIA, para além da monitorização em contínuo, na caixa de 

recolha de efluentes, dos parâmetros Caudal, Temperatura, pH e Condutividade, deverá ser realizada 

uma amostragem mensal de uma amostra de 24h para os parâmetros CBO5, CQO, óleos e gorduras, 

azoto amoniacal, azoto total, detergentes, fósforo total, nitratos, hidrocarbonetos e coliformes fecais. 

Relativamente ao efluente da purga das torres de refrigeração, a monitorização deverá ser efectuada 

em contínuo para os parâmetros mencionados no EIA, caudal, temperatura, pH e condutividade, 

acrescido do cloro livre e total. Esta monitorização deverá ser efectuada antes da junção deste 

efluente com o que sai da caixa de junção. 

Os referidos valores limites respeitarão os “Valores Limite de emissão (VLE) na descarga de águas 

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

parâmetro hidrocarbonetos) e no anexo XVIII (para os restantes parâmetros) do Decreto-Lei 236/98. 

 

Temperatura da água do mar 

No que diz respeito à qualidade da água do mar, concorda-se com o plano de monitorização 

apresentado para a determinação da influência da descarga na temperatura do meio receptor, 

devendo ser completado com registos dos caudais captados e rejeitados e as respectivas 

temperaturas.  

No que diz respeito à monitorização de outros parâmetros, embora não seja expectável que o tipo de 

caudal rejeitado conduza a impactes negativos significativos na qualidade da água do mar, 

considera-se que o proponente deverá comparticipar no/s programa/s de monitorização previsto/s ou 

em funcionamento para a zona costeira de Sines, desenvolvidos pela Administração do Porto de 

Sines, uma vez que descarrega um efluente nesta zona costeira.  

 

Qualidade das águas subterrâneas 

Recomenda-se a elaboração de um programa de monitorização para todo o Complexo Industrial de 

Sines, em que o proponente deverá participar, de modo a avaliar o funcionamento hidráulico das 
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unidades aquíferas afectadas e que contemple a análise de parâmetros físico-químicos 

característicos das diversas cargas poluentes, de cada industria ali instalada. 

 

Qualidade do Ar 

Relativamente à monitorização das emissões para atmosfera aplicável à CCC e comunicação de 

resultados é de referir que: 

 O plano de monitorização das emissões para atmosfera deverá ser definido no âmbito da 

Licença Ambiental, o qual no mínimo deverá permitir cumprir os requisitos impostos na 

legislação em vigor , nomeadamente Decreto-Lei n.º 178/2003, de 5 de Agosto para o poluente 

NOx e Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril e a Portaria  n.º 286/93, de 12 de Março para os 

restantes poluentes (PTS, CO e COV’s); 

 A Central deverá, pelo menos, uma vez de três em três anos, realizar uma monitorização 

pontual (de todos os poluentes monitorizados pontualmente ou em contínuo), recorrendo a uma 

entidade externa acreditada;  

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

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

cumprimento ao previsto no artigo 28º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril; 

 Nos sistemas de monitorização em contínuo, 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; 

 Os resultados da monitorização das emissões para atmosfera, bem como o conjunto de 

informação prevista no Decreto-Lei n.º 178/2003, de 5 de Agosto, deverão ser comunicados à 

APA, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril.  

Relativamente à possibilidade de aplicação do nº 6 (monitorização rotativa) do artigo 19º do Decreto-

Lei nº 78/2004, de 3 de Abril, é de referir que, à semelhança de outros processos, a Central: 

 Sendo uma Grande Instalação de Combustão (GIC), o regime de monitorização deverá dar 

cumprimento ao previsto no Decreto-Lei n.º 178/2003, de 5 de Agosto, logo a monitorização em 

contínuo de NOx.  

 Ao proceder à monitorização em contínuo de, pelo menos, um poluente, não cumpre os 

requisitos previstos no n.º 6 do citado artigo do Decreto-Lei n.º 78/2004, o qual refere que “...No 

caso de fontes múltiplas em que todos os poluentes estejam sujeitos a monitorização nos 
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termos do nº 1 (...), o autocontrolo pode ser efectuado, com carácter rotativo, num número 

representativo de fontes pontuais, estimando-se as emissões das restantes fontes com base 

num factor de emissão médios, calculado a partir das fontes caracterizadas”. 

Face ao exposto conclui-se não ser aplicável às fontes em causa, associadas a uma instalação GIC, 

a possibilidade de realização de autocontrolo, com carácter rotativo. 

 

Ambiente sonoro 

A primeira campanha de monitorização, com entrega de relatório, deverá ser efectuada logo após a 

entrada em funcionamento da Central, devendo ser analisados os pontos de avaliação designados no 

EIA, por R04d, R04e e R05d. 

De acordo com o indicado no EIA, após esta primeira campanha, a periodicidade da monitorização 

deverá ser quinquenal, excepto em caso de alteração dos equipamentos/processos utilizados na 

instalação.  

Em situação de reclamação, deverão ser efectuadas medições acústicas no local em causa, 

imediatamente após a mesma. Este local deverá, além disso, ser incluído no conjunto de pontos a 

monitorizar. 

 

V. FASE DE DESACTIVAÇÂO 

59. Tendo em conta o horizonte de tempo de exploração do projecto, de cerca de 25 anos e a 

dificuldade de prever as condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais 

então em vigor, deve o proponente, no último ano de exploração do Projecto, apresentar um plano 

de desactivação pormenorizado, contemplando nomeadamente: 

 Solução final de requalificação da área de implantação do projecto e projectos 

complementares, a qual deve ser compatível com os instrumentos de gestão territorial e com o 

quadro legal então em vigor; 

 Acções de desmantelamento e obra a ter lugar; 

 Destino a dar a todos os elementos retirados; 

 Plano de recuperação final de todas as áreas afectadas. 
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VI. PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA 

60. Implementar um Programa de Acompanhamento e Gestão Ambiental da obra que tenha em 

consideração todas as medidas propostas neste parecer. 

 

VII. OUTROS ELEMENTOS 

61. A sinalização diurna e nocturna deve ser de acordo com as normas expressas no documento 

“Circular de Informação Aeronáutica 10/2003, de 6 de Maio”, do Instituto Nacional de Aviação Civil 

(INAC). 

62. Enviar as coordenadas exactas da chaminé à Força Aérea. 

63. Compatibilizar o projecto da Central, nomeadamente dos seus projectos complementares e 

acessos com os projectos rodoviários da EP: “Beneficiação do IP8 entre Sines e a Variante à 

EN120 e da ER261-5 entre Sines e Santo André” e “Acesso à ZAL e CM1141 a partir da Rotunda 

do Terminal XXI”. 

64. Respeitar as limitações requeridas pela Servidão do aeródromo de Sines, pelo que deverão ser 

consultadas as entidades competentes, para efeitos de compatibilização do projecto. 

65. Promover formação sobre a adopção dos procedimentos adequados, face à ocorrência de um 

sismo junto de todos os trabalhadores, a adoptar na fase de construção e na fase de exploração. 

66. Informar o Serviço Municipal de Protecção Civil de Sines sobre a implementação do projecto, de 

modo a proceder à actualização do Plano Municipal de Emergência e Plano Especial de 

Emergência de Protecção Civil para o Risco Industrial daquele município. 

67. Aquando da sua elaboração, apresentar o projecto de segurança ao corpo de bombeiros local e 

marcação de visita às instalações, após a implementação do projecto. 

68. Assegurar acessibilidades e espaços de estacionamento privilegiados para os organismos de 

socorro e envolver em situações de acidente grave. 

69. Dar cumprimento às obrigações no âmbito do Decreto-lei n.º 254/2007, de 12 de Julho, 

nomeadamente o dever de Notificação nos termos do seu artigo 7º e elaboração de uma política 

de prevenção de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas, de acordo com o seu artigo 

9º. 
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